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İçerikle ilgili önemli bir açıklama 

 

Tevbe  Sûresi dışında her sûrenin başında bulunan 

“Bismillahirrahmanirrahim” tam bir ayettir.  

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin yayınladığı Kur’an-ı 

Kerim meallerinde ve ayetlerin alıntı yapıldığı 

kitaplarda “Besmele” birinci ayet sayılmış ve 

referanslar buna göre verilmiştir. 

Kitabın gerekli görülen yerlerinde, okuyucuların 

konuyu daha iyi anlamaları için mütercim tarafından 

dipnotlar eklenmiştir. 
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Giriş 

Kuran-ı Kerim hem Kitabullah hem Kelamullah olan tek 

kitaptır. Yani Kuran-ı Kerim haricindeki kitaplar Allahcc 

tarafından gönderilmiş olsa bile Allah’ıncc kelamı değildir. 

Çünkü insan sözleri o kitaplara karışmıştır. Kuran-ı Kerim ise 

Besmelenin be’sinden başlayıp vennas’ın son harfine kadar 

her harfi Allah’ıncc kelamıdır. 

Bu Kitap nazil olduğu günden beri korunmuştur. Bir 

kelimesi bile eksik veya fazla değildir. Hiçbir hükmü 

geçersiz değildir. Hiçbir ayeti mensuh olmamıştır. Her 

harekesi dahi Allah’ıncc koruması altındadır ve içinde 

şüpheye düşürecek hiçbir ifade yoktur. Kuran-ı Kerim 

haricinde hiçbir kitap bu özelliklere sahip olmadığından 

dolayı insanlara kılavuzluk edecek durumda değildir. Ne 

yazık ki Müslümanlar paha biçilmez bu Kitabı unutup diğer 

kitaplarla ilgilendiler. Allah’ıcc bırakıp başkalarına uydular. 

Arapçayı bilmeyen, şanssızlıklarından dolayı Kuran-ı Kerim’i 

incelemeye fırsat bulamayanlar veya Allah’ıncc kelamını 

anlamak için içlerinde istek bulunmayanların Kuran-ı 

Kerim’in güzelliklerinin farkına varmaları için bu tefsiri 

kaleme aldık. Elinizdeki cilt tefsirimizin birinci cildidir. Bu 

tefsirin daha önce üç cildi yayınlanmış olup Kuran-ı Kerim’in 

orta ve son kısmına ait surelerle ilgilidir. Allah-u Teala bizim 

bu acizane çabamızı kabul eylesin. Bu tefsir vasıtasıyla 

Kuran-ı Kerim’in nuru insanların içinde ve dışında yeniden 

parlasın ve bize de bu tefsiri tamamlamayı nasip etsin. 

Amin. 

 

Vadedilen Mesih’inas II. Halifesi Mirza Mahmud Ahmed 

Lahor, 3 Mayıs 1948 
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Fatiha Suresi  

 
Mekke’de inmiştir, Besmele ile birlikte yedi ayettir.  

 Sure: Sure kelimesinin Arapça’daki manaları 

aşağıdaki gibidir: 

1-   derece 

2-  : şeref 

3-   alamet  

4- Güzel olan yüksek duvar veya bina (El-Akreb) 

5- Bu kelime   den de türemiş olabilir. Yani 

bunun içinde hemze vardır. Bu hemzeden önceki harf 

üzerinde zamme (ötre) olduğu için vav harfine 

dönüşmüştür. Bunun bir manası parça veya cüz 

demektir.  Araplar   (hüve fi 

es’erinnas) derler. Yani o milletin bir parçasıdır. (El-

Camiu Li Ahkamil Kuran Lil Kurtubi)  

6- Eksiksiz ve mükemmel olan bir şey: Araplar genç ve 

sağlıklı deveye suretün derler. (Kurtubi) 

Surenin çoğul şekli  suverun, yani surelerdir. 

 

Kuran-ı Kerim’in surelerine neden sure denilmiştir? Bu 

konu hakkında farklı alimlerin farklı yorumları vardır. 1-

Onlar okunduğunda insanın derecesi yükselir. 2- 
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Onlarla insan şerefe nail olur. 3- Bir sure bir konunun 

bitmesinin alametidir. 4- Her sure yüksek ve güzel 

manevi binayı dünyanın önüne sunmaktadır. 5- onlar 

Kuran-ı Kerim’in bir parçasıdır. 6- Her sure eksiksiz 

mükemmel bir konuyu ihtiva etmektedir. 

Bu ihtilaflar sadece kişisel zevkten kaynaklanmaktadır. 

Yoksa yukarda bahsedilen altı manadan her biri 

geçerlidir. Kuran-ı Kerim’in parçalarına sure denilir, 

çünkü onlar; (1) Kuran-ı Kerim’in parçasıdırlar. (2) 

Onlardan her biri mükemmel ve eksiksiz bir konuyu 

açıklamaktadır. (3) Onların her biri yüksek ve güzel 

manevi binadır ki ona giren herkes (4) yüksek mertebe 

(5) şerefe nail olur. (6) Bunlara uyanlar diğer insanlar 

karşısında özel bir imtiyaza sahip olurlar. 

Kuran-ı Kerim’in bu parçalarına sure denmesi vahye 

dayanmakta ve Peygamber Efendimiz’insav verdiği bir 

isimdir.  Kuran-ı Kerim’de Allah-u Teala şöyle 

buyurmuştur: 

 
Yani: Eğer kulumuza indirdiğimiz (kelâmdan) şüphe 

ediyorsanız, siz (de) buna benzer bir sûre getirin.1 

Netice olarak sure kelimesini Kuran-ı Kerim 

kullanmaktadır ve bu ismin kaynağı vahiydir. 

Peygamber Efendimizsav de bu kelimeyi kullanıyordu. 

Sahih-i Müslim’de Hz. Enes’inra rivayetine Peygamber 

                                                 
1 Bakara suresi, ayet 24 
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Efendimizsav şöyle buyurdu: 

نزلت علي نفا سورة فقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم إنا أ
 )مسلم كتاب الصلاة(أعطيناك الكوثر 

Yani, Demin bana şöyle bir sure nazil oldu: 

Bismillahirrahmanirrahim, inna ağtaynakel Kevser.2 Bu 

rivayetten anlaşıldığına göre Peygamber Efendimizsav 

de Kuran-ı Kerim’in bölümlerine sure diyordu. Bu isim 

daha sonraki Müslümanların icadı değildi. 

Fatiha Suresi’nin İsimleri 

Kuran-ı Kerim’in başında yer alan bu küçük surenin asıl 

ismi Fatihatü’l Kitap’tır. Bu isim kısalarak Suretü’l Fatiha 

şeklini aldı. Bu isim Tirmizi’de Peygamber 

Efendimiz’densav şöyle rivayet edilmiştir. 

لُّٰه َعَلْيِه َو َسلََّم َقاَل َعْن ُعَباَدِة بِن الصاِمِت َعِن النَّبِىِّ َصلَّى ال
ترمزى ابواب الصلٰوة (َلا َصلٰوَة لَِمن لَْم َيْقَرأُ بَِفاتَِحِة الِْكَتاِب 

 )ما جاء انه لا صلٰوة الّا بفاتحة الكتاب

Yani: Ubade Bin Samit’in rivayet ettiğine göre 

Peygamber Efendimizsav “Fatihatü’l Kitabı (Fatiha 

suresini) okumayanın namazı olmaz,” buyurdu. Bu 

sahabenin aynı rivayeti Müslim Kitabü’s Salat’ta da 

rivayet edilmiştir. 

Bu Surenin birçok ismi vardır. Kuran-ı Kerim ve 

                                                 
2 Müslim, Kitabü’s Salat 
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Hadislerde geçen meşhur isimleri şunlardır:  

1) Suretü’s Salat:  

قول اللّٰه عز و عن أبى هريرة عن رسول اللّٰه أنه قال ي
صحيح (جل قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين 

 )مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة
Hz. Ebu Hüreyre’ninra rivayetine göre Hz. Resulüllahsav 

Yüce Allah’ıncc şöyle buyurduğunu bildirdi: “Ben, salatı 

(Fatiha suresini) kendim ve kulum arasında yarı yarıya 

böldüm.” Yani bu surenin yarısında İlâhî sıfatlar, 

yarısında kul hakkında dua bulunmaktadır. Aynı 

rivayeti Cabir bin Abdullah’tanra İbni Cerirra de 

nakletmiştir.3  

2) Suretü’l Hamd 

3) Ümmü’l Kuran 

4) El-Kuranü’l Azim 

5) Esseb’ül Mes’anî 

6) Ümmü’l Kitap 

Bu isimler şu iki hadiste geçmektedir. 

عن أبى هريرة عن رسول اللّٰه أنه قال الحمد للّٰه أم القرآن و 
أبو داود كتاب الصلاة باب (ام الكتاب و السبع المثاني 

 )فاتحة الكتاب
Yani: Ebu Hüreyre’ninra rivayetine göre Hz. 

Resulüllahsav Fatiha Suresinin isimlerini Ümmü’ Kuran, 

                                                 
3 Mısrî, cilt 1, sayfa 66 
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Ümmü’l Kitap ve Esseb’ul Mesani olarak bildirdi.4  

عن أبى هريرة عن رسول اللّٰه أنه قال هي أم القرآن و هي 
مسند أحمد بن حنبل ج (السبع المثاني و هي القرآن العظيم 

 )باقي مسند المكثرين ۲
Yani: Ebu Hüreyre’ninra rivayetine göre Hz. 

Resulüllahsav Fatiha Suresi, Ümmü’l Kuran, Esseb’ul 

Mesani ve El-kuranü’l Azim’dir buyurdu.5  

Kuran-ı Kerim’de de Esseb’ül Mesani olarak ismi 

geçmektedir. 

 
Yani: Şüphesiz Biz sana sıkça tekrarlanan yedi (ayet) ve 

yüce şanlı Kur’an’ı verdik.6  

7) Eşşifa 

دري عن رسول اللّٰه أنه قال فاتحة عن أبى سعيد الخ
وفي رواية شفاء  )مسند الدارمي(الكتاب شفاء من كل داء 

 )البيهقي شعب الإيمان(من كل سم 
Ebu Said Hudri’nin rivayet ettiğine göre Hz. 

Resulüllahsav şöyle buyurdu: Fatiha Suresi, her 

hastalığa şifadır.7 Beyhakî’de geçen rivayete göre her 

zehire şifadır.  

8) Er-Rukiyye: Okunup üflenen. Bu isim de hadiste 

geçmektedir. 

                                                 
4 Ebu Davud Kitabü’s Salat 
5 Müsned Ahmed bin Hanbel, cilt 2 
6 Hicr Suresi, ayet 88 
7 Müsned Dârimî 
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Yani: Adamın biri Hz. Resulüllah’asav gelip bir adamı 

yılan sokunca ben ona Fatiha suresini okuyup üfledim 

ve o şifa buldu dedi. Bunun üzerine Peygamber 

Efendimizsav “sen bunun okunup üflenen sure 

olduğunu nereden öğrendin,” dedi. Bunun üzerine o 

sahabe, “Allahcc bunu benim kalbime ilham etti” dedi.8  

9) Suretü’l Kenz: 

 

Yani: Peygamber Efendimizsav şöyle dedi: “Allah’ıncc 

bana ihsan ettiği nimetlerden biri Fatihatü’l Kitap’tır ve 

Allah-u Teala bu benim arşımın hazinelerinden bir 

hazinedir, buyurdu.” 

Bu dokuz isim Kuran ve Hadislerde geçmektedir. 

Bunların haricinde Ashab-ı Kiram’dan rivayet edilen 

başka isimler de vardır. İmam Suyutî Fatiha Suresinin 

yirmi beş ismini, Allame Kurtubi on iki ismini 

bildirmiştir. Ama ben sadece Kuran ve Hadiste geçen 

isimlerinden bahsettim. 

El-Fatiha: Surenin bu ismi bir özelliğe sahiptir. Çünkü 

bu isim önceki İlâhî kitaplarda gaybî bir haber olarak 

                                                 
8 Buhari, Fezailü’l Kuran, Müsned Ahmed bin Hanbel 
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bildirmiştir. Nitekim Yeni Ahit’in Vahiy isimli kitabında 

şöyle denmiştir: 

“Ve elinde açılmış küçük bir kitap vardı; ve sağ ayağını 

deniz üzerine ve sol ayağını kara üzerine koydu; 

Ve aslan kükrer gibi yüksek bir sesle bağırdı. Ve o 

bağırınca yedi gök gürlemesi kendi 

sesleriyle konuştular.”9  

Burada Fatiha suresinin ismi ve ayetlerinin sayısı gaybi 

haber olarak bildirilmiştir. Ama çevirmen, gaybî 

haberin hakikatine vakıf olmadığı için İbranice’de 

Futuha olarak geçen kelimeyi açık bir kitap olarak 

çevirmiştir. Halbuki burada Futuha kelimesiyle Fatiha 

suresinin isminden bahsedilmektedir. Ayrıca bu gaybî 

haberde yedi gök gürlemesiyle bu surenin yedi ayeti 

kastedilmektedir. Hıristiyan yazarlar ittifakla, bu ayette 

Mesih’in ikinci gelişinden bahsedilmektedir derler. 

Dedikleri doğrudur. Bu gaybi haberin kelimelerinden 

anlaşılan Vadedilen Mesih’in gelişine kadar bu sure 

kilitli olarak kalacaktı. Yani onun ayrıntılı manası 

Vadedilen Mesih’in zamanında ortaya çıkacaktı. 

Nitekim Vahiy’in onuncu bölüm dördüncü ayetinde 

şöyle yazılıdır: “Ve yedi gök gürlemesi kendi sesleriyle 

konuşunca, yazmak üzereydim; ve gökten bir sesin 

bana, “Yedi gök gürlemesinin söylediği şeyleri 

mühürle ve onları yazma” dediğini işittim.” 

Fatiha suresinin isimlerini ayrıntılı olarak yazmaktaki 

amacım, surelerin isimlerinin de Hz. Resulüllahsav 

tarafından konduğunu göstermektir. Fatiha suresinin 

isimlerinden anlaşıldığı gibi, diğer surelerin isimleri de 

                                                 
9 Vahiy, 10: 2-3 
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vahye dayanmaktadır. 

Bu isimler Fatiha suresinin geniş kapsamlı manalarına 

ışık tuttukları için bunları saydım. Bu dokuz isim aslında 

Fatiha suresinde beyan edilen on konudur.  

1) O Fatihatü’l Kitaptır yani: Kuran-ı Kerim’in en 

başında konulması emrolunmuştur. Ayrıca o Kuran-ı 

Kerim’in manalarını anlamak için bir anahtar 

hükmündedir. Onunla Kuran-ı Kerim’in manaları açılır. 

2) O El-Hamd’dır. Yani: Bu sure Allahcc ve kul arasındaki 

ilişki ve insanın yaratılışı üzerine ışık tutmuştur. Bundan 

anlaşılan, insanın dünyaya geliş gayesi en yüksek 

dereceye kadar ilerlemektir ve Allah’ıncc kuluyla ilişkisi 

rahmet ve lütufa dayanmaktadır. 

3) Es-Salat: Yani o eşi benzeri bulunmayan kamil 

duadır. 

4) Ümmü’l Kitap: Yani bunun içinde hitap etmek için 

gereken bütün ilimler beyan edilmiştir. Ayrıca bu sure 

Kuran-ı Kerim için bir anne hükmündedir. Çünkü 

Kuran-ı Kerim’in nazil oluşuna sebep teşkil eden Fatiha 

suresinin içindeki dualardır ki onlar yanık kalplerden 

arşa yükseldiğinde Kuran-ı Kerim’i getirdiler.  

5) O, Ümmü’l Kuran’dır ki insanla ilgili olan bütün 

ilimler onda yer almaktadır. 

6) Esseb’ul Mesani: Yani görünürde yedi ayet olmasına 

rağmen her ihtiyacı karşılamaktadır. Maneviyatı 

ilgilendiren soru ne olursa olsun ayetlerinden biri 

mutlaka onu açıklığa kavuşturur. Yani ilmî sorulara 

cevap bulurken referans olarak sık sık bu yedi ayete 

başvurulur. Böylelikle bunlar sık sık tekrarlanmış olur. 

Ayrıca namazın her rekatinde okunduğu için de ismi 
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Esseb’ul Mesani’dir. 

7) O El-Kuranü’l Azim’dir. Yani, Ümmü’l Kitap ve 

Ümmü’l Kuran olmasına rağmen, bazı kimselerin yanlış 

anladıkları gibi Kuran-ı Kerim’den ayrı olmayıp onun 

bir parçasıdır. Bazen birilerine Kuran oku denildiğinde 

o Kurandan bir sure veya bir parça okur. Aynen bu 

manada Fatiha suresine El-Kuranü’l Azim denmiştir. 

8) Eş-şifa: bu sure din hakkında insanın kalbinde ortaya 

çıkan bütün vesveselere şifadır. 

9) O, Er-Rukiyye’dir ki okunup üflenmek haricinde 

tilaveti şeytan ve zürriyetinin saldırılarından insanı 

korur. O, kalbi öylesine güçlendirir ki şeytanın 

saldırıları insana bir zarar veremez. 

10) O El-Kenz’dir ki içinde ilim ve irfan hazinelerini 

barındırır. Urduca’da “nehri kâseye sığdırmak” diye bir 

deyim vardır. Bu deyim tam manasıyla sadece Fatiha 

suresi için geçerlidir. Hatta bu sure hakkında denizi 

kaseye sığdırmıştır diyebiliriz. 

Peygamber Efendimiz’insav bildirdiği bu isimleri 

saymaktaki amacım okuyucunun zihnini bu surenin 

geniş kapsamlı anlamlarına çekmektir. Yoksa 

hakikatten boş olan isim, değil dokuz, yüz dahi olsa 

hiçbir işe yaramaz. Ama Peygamber Efendimizsav hiçbir 

zaman faydasız bir iş yapmazdı. Nitekim düşünen birisi 

bu isimlerde en yüksek derecedeki nuru ve kâmil 

hidayeti bulur. 

Fatiha Suresinin Faziletleri 

Bu surenin birçok faziletinden hadislerde 

bahsedilmektedir. Onlardan bazısını, isimlerini 

sayarken söyledim. Bazı faziletleri ise daha ayrıntılı 
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olarak beyan edilmiştir. Onlardan şimdi 

bahsedeceğim. 

 

Ubey bin Kâb’ınra rivayet ettiğine göre Hz. Resulüllahsav 

şöyle buyurdu: Ne Tevrat’ta ne de İncil’de Allah-u 

Teala Ümmü’l Kuran yani Fatiha Suresi’nin bir 

benzerini indirmedi. O, Essub’ul Mesani’dir ve Allah-u 

Teala onun hakkında bana “o benimle kulum arasında 

eşit olarak paylaştırılmıştır ve onun vasıtasıyla kulum 

ne isterse ona verilir” buyurmuştur.10  

Bu fazilet çok önemlidir. Çünkü bunun içinde insanın 

dini ve dünyası için faydalı olan bir püf noktası 

bulunmaktadır. Yani Fatiha suresi ile yapılan dualar 

kabul edilecektir. 

Bunun manası Fatiha suresi okunup edilen duanın 

kabul edileceği değildir. Tersine bunun manası Fatiha 

suresinde dua edilmesi için söylenmiş olan yolun takip 

edilmesi duanın kabulünü mümkün kılar. Peki bunda 

söylenen yol nedir? Fatiha suresinin metninden 

anlaşıldığına göre bu surede duanın kabulünü 

mümkün kılan yedi prensipten bahsedilmiştir. Bu 

surenin yedi ayeti olduğu gibi dua için bahsedilen 

prensiplerin sayısı da yedidir. 1) Bismillah 2) 

                                                 
10 Nisai, Kitabü’l İftitah 
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Elhamdülillah 3) Er-Rahman 4) Er-Rahim 5) Malik-i 

Yevmi’d Din 6) İyyake nağbüdü 7) İyyake nestaîn.  

1)  ile anlatılmak istenen, yapılan duanın 

hayırlı bir iş için olması gerektiğidir. Mesela bir hırsız, 

hırsızlık yapmak için Allah’acc dua ederse kabul olmaz. 

Çünkü Allah’ıncc ismini kullanarak O’ndan yardım talep 

etmek için yapılan dua, mutlaka Allah’ıncc hoşlandığı 

bir iş için olmalıdır ki kuluna yardım etmek suretiyle o 

işe ortak olsun. Bu kadar az kelimeyle duanın sınırları 

ne kadar güzel bir şekilde çizilmiştir. Ben birkaç kere 

insanların, başkalarının kötülüğü ve yok olmaları, ve de 

caiz olmayan işler için için dua ettiklerine şahit oldum. 

Onlar daha sonra duamız kabul edilmedi diye şikayet 

ederler. Bazı kimseler sahte bir zühd ve takva 

elbisesine bürünüp caiz olmayan işler için muska yazıp 

dua ederler. Halbuki bu duaların hepsi reddedilir.  

2) :  Yani, yapılan duanın 

neticesinde Allah’ıncc diğer kulları hatta bütün dünya 

ondan istifade etmeli. En azından onlara zararı 

dokunmamalı ve duası kabul edildiğinde Allah’acc 

kusur isnat edilmeyip, hamd sahibi olduğu ortaya 

çıkmalıdır. 

3) : Edilen dua Allah’ıncc her şeyi kapsayan 

rahmetini harekete geçirmeli. Ve dua kabul edilince 

onun Rahman sıfatı tecelli etmeli. 

4)  : Duanın Allah’ıncc Rahim sıfatı ile de ilişkisi 

olmalı. Yani, etkisi dünya üzerinde uzun zaman süren 
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hayırlı bir işin temelini atmalı ve ondan temiz ve salih 

kullar hep istifade edebilmeli. En azından onlar için bir 

engel teşkil etmemeli. 

5)  : Allah-u Teala’nın bu sıfatı da göz 

önünde bulundurulmalı. Yani dua ederken doğru 

sonuçları elde etmek için Allah-u Teala’nın yarattığı 

maddi vesileler göz ardı edilmemeli. Bu vesileleri 

Kendisi yarattığı için, onları hiçe sayarak Allah’tancc 

yardım dilemek uygun değildir. Vesileler mevcut ise 

veya dua eden kişinin onları elde etmesi mümkün ise 

bu vesileleri mutlaka kullanmalı. Tabii ki vesileler 

mevcut olmadığı takdirde Allah’ıncc maliki yevmi’d din 

sıfatı onlara gerek duymadan da kendini gösterir. Bu 

ayette işaret edilen başka bir şey, dua eden kişinin 

diğerleriyle olan muamelesi affediciliğe dayanmalıdır 

ve kendi haklarını talep etmek için sert 

davranmamalıdır. 

6)  : Buna göre, dua eden kimsenin Allahcc 

ile ilişkisi mükemmel olmalı. Bu ilişki tam bir 

samimiyete dayanmalı, şirkten ve şirke dayanan 

düşüncelerden her açıdan uzak olmalı. 

7)  : Yedinci prensibe göre hayatı ve 

ölümü sadece Allahcc için olmalı. Tam olarak O’na 

tevekkül etmeli ve O’nun haricinde herkesten gözünü 

çevirmeli ve ne kadar zor durumda olursa olsun 

Allah’tancc başkasından hiçbir şekilde yardım 

dilemeyecek kadar tevekkül makamına sahip olmalıdır. 

İnsan bu yedi prensibe sahip olunca Allah’ıncc, “Kulum 
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Benden ne isterse ona veririm” vaadi onun hakkında 

gerçekleşir. Doğrusu bu şekildeki bir duanın kamil 

örneğini sadece Peygamber Efendimizsav ve ona tam 

olarak tabi olanlar gösterdiler. Onların duaları 

neticesinde dünya, körlere göz, sağırlara kulak ve 

dilsizlere dil bağışlandığını gördü. Ama Peygamber 

Efendimizesav tabi olma makamının yolu hiç kimse için 

kapalı değildir. Bunu elde etmek için samimi olan 

herkes bu makamı elde edebilir. 

Buhari’de Said Bin Mualla’nın bir rivayeti vardır. Onun 

özeti şöyledir: Peygamber Efendimiz ona “Sana 

Kuran’ın en büyük suresini öğretiyim mi” deyip Fatiha 

Suresini öğretti.11  

Peygamber Efendimiz’insav bu surenin en büyük sure 

olduğunu söylemesi, onun manalarının uzun surelerin 

manalarından daha fazla olduğu anlamına gelir. Böyle 

de olması gerekiyordu çünkü bu sure Kuran’ın ana 

metni hükmündedir.  

Burada, bizzat şahit olduğum bir olaydan da 

bahsetmek istiyorum. Ben henüz küçük iken bir rüya 

gördüm. Rüyamda ayakta duruyordum ve yüzüm 

doğuya dönüktü, benim karşımda geniş bir saha vardı, 

bu sahada bir kabın tıngırtısına benzer bir ses duydum. 

Bu ses havada yayılmaya devam etti. Sanki bütün 

gökyüzünü kaplamış gibiydi. Bundan sonra bu sesin 

orta kısmı temessül olmaya başladı ve resim 

çerçevesine benzer bir çerçeve görünmeye başladı ve 

onun içinde açık renkler belirmeye başladı. En son o 

renkler parlayıp bir resim halini aldı, bu resim ise 

                                                 
11 Buhari, Kitab Fezailü’l Kuran 
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hareketlenip diri bir vücut olarak ortaya çıktı. Ben onun 

bir melek olduğunu anladım. O melek bana hitaben 

“Sana Fatiha suresinin tefsirini öğretiyim mi?” diye 

sordu. Ben olumlu cevap verince tefsiri öğretmeye 

başladı. İyyake nağbüdü ve iyyakenestain ayetine 

vardığında bana, bugüne dek yazılan tefsirlerin hepsi 

bu ayete kadardır, bundan sonraki ayetlerin tefsiri 

şimdiye kadar hiç yazılmamıştır dedi.  Bunu dedikten 

sonra o yine bana “Bundan sonraki ayetlerin tefsirini 

de öğretiyim mi?” dedi. Ben evet deyince kalan 

ayetlerin tefsirini öğretmeye başladı. O işini 

tamamladıktan sonra gözlerim açıldı. Uyandığımda bu 

tefsirden sadece bir iki şey hatırlıyordum. Bundan 

hemen sonra tekrar uyuyakaldım ve uyandığımda ise 

o tefsirden hiçbir şey aklımda kalmamıştı.  

Bundan bir müddet sonra bir toplantıda bu sure 

hakkında bir şeyler söylemek zorunda kalınca onun 

yepyeni tefsirlerinin ve anlamlarının bana açıldığını 

gördüm. Böylece meleğin tefsir öğretmekten neyi 

kasdettiğini anladım. O günden bugüne dek bu 

surenin yepyeni anlamları bana öğretilir. Bunların 

yüzlercesini kitaplarımda ve konuşmalarımda beyan 

etmeme rağmen bu hazine tükenmedi. Nitekim dua ile 

ilgili bu surede beyan edilen ve yukarda bahsettiğim 

püf noktaları da bunlardan birisidir. Fatiha suresinin 

tefsirini yazmaya başladığımda bu surenin bazı yeni 

manalarını Allahcc tarafından bana açılmasını 

arzuladığımda O, hemen duanın kabulüyle ilgili bu 
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yedi prensibi bana açtı.  

 
Bu yedi prensip içinde çok derin manalar 

bulundurmaktadır ama ben burada sadece özetini 

yazdım. 

 

 

Fatiha Suresinin Nüzulü 

İbni Abbasra, Katada ve Ebul Aliya’ya göre bu sure 

Mekkîdir yani Mekke’de inmiştir. Ebu Hüreyrera 

Mücahid, Ata, ve Zühri’ye göre ise bu sure Medine’de 

indiği için Medenîdir. Ama Kuran-ı Kerim’den bu 

surenin Mekkî olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü 

Mekkî olduğunda ittifak edilen Hicr suresinin 

aşağıdaki ayetinde Fatiha suresinden 

bahsedilmektedir: 

 

Şüphesiz Biz sana sıkça tekrarlanan yedi (ayet) ve yüce 

şanlı Kur’an’ı verdik.12 

Bazı alimlerin görüşüne göre bu sure bir defa 

Mekke’de ve ikinci defa da Medine’de inmiştir. Bundan 

dolayı bu sure hem Mekkîdir hem Medenîdir. (Kurtubî) 

Bence doğru olan görüş budur. Mekke’de inmiş 

olduğu kesin olmakla beraber, muteber ravilerin 

rivayetine göre Medine’de de inmiştir. Kısacası bu 

                                                 
12 Hicr suresi, ayet 88 
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surenin iki kere inmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu sure 

Medine’de indiğinde Peygamber Efendimizsav bundan 

bahsedince bazı kimseler onun Medine’de indiğini 

zannettiler. Halbuki Peygamber Efendimizsav bu 

surenin Medine’de de indiğini beyan etmek gayesiyle 

bunu anlatmıştır. Bu surenin Mekkî olduğunun 

delillerinden bir tanesi Fatiha suresinin ilk günden beri 

namazlarda okunmasıdır ve cemaat ile namaz 

Mekke’de iken İslamiyet’in ilk günlerinde başlamıştı. 
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Fatiha suresi Kuran-ı Kerim’in bir parçasıdır 

Bazı kimseler Fatiha suresinin Kuran-ı Kerim’in bir 

parçası olmadığını zannederler. Görüşlerini 

desteklemek için Hz. Abdullah bin Mesud’unra 

mushafında bu sureyi yazmamış olduğunu delil 

gösterirler. Ama Abdullah bin Mesud’unra Fatiha, Felak 

ve Nas surelerinin üçünü de mushafında yazmadığı 

unutulmamalıdır. Abdullah bin Mesud’unra görüşüne 

göre Fatiha suresi namazda her sureden önce 

okunduğundan dolayı, her sure için giriş hükmündedir 

ve diğer iki sure çeşitli zararlar ve şerlerden korunmak 

için bir duadır. Bundan dolayı onlar Kuran-ı Kerim’in 

parçası olmasına rağmen, Kuran metnine dahil 

değildir. Galiba o, bu iki surenin de her sure ile ilgili 

olduğunu zannederdi. Onun Fatiha suresiyle ilgili bu 

görüşü rivayetlerde bulunmaktadır. Kurtubî’de yer 

alan bir rivayete göre ona bunun sebebi sorulduğunda 

o şöyle cevap verdi: 

 

Yani: Eğer ben Fatiha suresini Bakara’dan önce 

yazsaydım, her surenin başına da yazardım.  Bundan 

onun Fatiha’nın her sureyle ilgili olduğu düşüncesinde 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Galiba Abdullah bin 

Mesud’unra diğer iki sureyle ilgili görüşü de böyleydi. 

Yoksa Peygamber Efendimizinsav Kuran’ın en büyük 

suresi olduğunu açıkladığı bir sureyi, Kuran’ın bir 

parçası olarak saymaması imkansızdır. 
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Fatiha suresinin namazda okunması 

Fatiha suresinin her namazın her rekatinde okunması 

gerekir. Bir kimse namaza katıldığında imam rükuya 

gitmişse, sadece Allahüekber deyip hiçbir şey 

okumadan imamla birlikte rükuya iştirak edecek ve 

imamın kıraati geç katılan için yeterli olacaktır. Fatiha 

suresinin namazda okunması gerektiği çeşitli 

hadislerde zikredilmiştir. 

 

Yani: Fatiha suresini okumadan namazı eda eden 

kimsenin namazı noksandır. Buhari ve Müslim’deki 

başka bir rivayet şöyledir: 

 

Yani Fatihatü’l Kitabı okumayanın namazı geçersizdir. 

Buna benzer başka rivayetlerde vardır. Ebu Davud’da 

Hz. Ebu Hüreyrera şöyle rivayet etmiştir: Peygamber 

Efendimizsav bana, Fatiha ve onun haricinde Kuran’ın 

bir parçası okunmadan namaz olmaz diye insanlar 

arasında duyuru yapmamı emretti. (Ebu Davud, 

Kitabü’s Salat) Ashab-ı Kiram’dan Hz. Ömerra, Abdullah 

bin Abbasra, Ebu Hüreyrera, Ubeyy bin Kabra, Ebu Eyyub 

Ensarîra, Abdullah bin Amr El’asra ve Abdullah bin 

Ömer’inra görüşleri bu şekildedir. (Kurtubi)  

Ebu Said Hudri’ninra İbni Mace’de yer alan bir 
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rivayetine göre Fatiha ile birlikte başka bir sure 

okumayanın namazı geçerli değildir. Bu namaz ister 

farz olsun, ister olmasın. (İbni Mace, Kitabü’s Salat) Bu 

rivayetin zayıf olduğunu söyleyenler vardır. Ama 

Ashabı Kiram’ın teamülleri de bu yönde olunca bu 

hadisin doğruluğunda şüphe yoktur. Ebu Davud’unra 

bir rivayeti bunu desteklemektedir. Nafi bin Mahmud 

bin Errebî El-Ensari’nin rivayetine göre Ubadera bir 

yerde imam olarak namaz kıldırıyordu. Birgün o geç 

geldiğinde Ebu Naim İmam oldu. Namaz başlayınca 

Ubade de gelip namaza katıldı. Ben de onun 

yanındaydım. Ebu Naim Fatiha’yı okumaya başlayınca 

Ubade de sessizce onu okumaya başladı. Namaz sona 

erdiğinde ben ona “İmam açıktan okurken sen de 

Fatiha’yı okuyordun bunun sebebi nedir?” diye 

sordum. Bunun üzerine o, “Peygamber Efendimizsav bir 

keresinde namazı kıldırdı ve selam verdikten sonra 

bize şöyle sordu: “Ben namazda sesli olarak tilavet 

ederken siz de içinizden bunu okuyor musunuz?” 

Bazıları evet bazıları da hayır diye cevap verdiler. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimizsav “Ben sesli 

olarak okuduğumda Ümmü’l Kuran (Fatiha suresi) 

haricinde başka bir şey okumayın” buyurdu. (Ebu 

Davud, Kitabü’s Salat) bu konuyla ilgili birçok hadis 

vardır. Darkutnî de Yezid bin Şerik’ten rivayet edip 

hadisin senedinin13 sahih olduğunu bildirmiştir. 

Rivayet şöyledir: Ben Ömer’era imamın arkasında 

Fatiha suresini okumamın gerekli olup olmadığını 

                                                 
13 Bir hadis terimi olarak sened, hadisin ilk kaynağına kadar ulaşan yolu 

teşkil eden raviler zincirine denilir. (çevirmen) 
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sordum. O da bana okumamı emretti. Bunun üzerine 

ben, sen namaz kıldırırken de mi, diye sordum, o da 

evet dedi. Bunun üzerine ben, sen sesli tilavet ederken 

de mi okuyum dedim. Bunun üzerine o, yine evet dedi. 

(Darkutnî, cilt 1, Kitabü’s Salat) Vadedilen Mesih’inas 

fetvasına göre de sesli olarak tilavet ediyor olsa bile 

namazda imamın arkasında Fatiha suresi sessizce 

mutlaka okunmalıdır. Ama imam rükuya vardığında 

namaza yetişen birisi Allahüekber deyip imama uyacak 

ve imamın kıraati onun için yeterli olacaktır. Bu bir 

istisnadır ve istisnalar kaideyi bozmaz. Aynen bunun 

gibi başka bir istisnaya göre Fatiha suresini ezbere 

bilmeyen, mesela namazı ve Kuran’ı henüz 

öğrenmemiş yeni bir Müslüman veya bir çocuk, 

Kuran’dan ve Fatiha suresinden hiçbir şey okumadığı 

halde namaza katıldığı için namazı geçerli olacaktır. 
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Fatiha suresindeki konuların özeti 

İsminden anlaşıldığı gibi Fatiha suresi içinde 

zikrolunan konular Kuran-ı Kerim için önsöz 

hükmündedir. Kuran-ı Kerim’de zikredilen konular 

özetle bu surede yer almıştır. Böylelikle okuyucu daha 

başlangıçta Kuran’da ayrıntılı olarak beyan edilen 

konulardan özet olarak bilgilendirilmiş olur. Bu sure 

Bismillah ile başlamıştır, bu şu demektir:  

1. Bir Müslüman Allah-u Teala’ya inanır.  

2. Onun inanışına göre felsefecilerin iddia ettikleri 

gibi O, dünyayı yaratıp bir kenara çekilmiş değildir, 

tersine dünyanın her işi O’nun emri ve işareti ile 

yürümektedir. Bundan dolayı O’nun desteği ve 

yardımı kulu için her şeydir.  

3. Allahcc, Er-Rahman, Er-Rahim’den anlaşıldığına 

göre O, hayali bir güç olmayıp, O’nun kendine 

özgü bir zatı vardır. Ve Kendine ait bir ismi vardır. 

Ve O çeşitli sıfatların sahibidir.  

4. Er-Rahman, yani O her ilerleme ve gelişmenin 

kaynağıdır. Dünyanın ilerlemesi ve gelişmesi için 

gerekli olan her şey O’nun elindedir.  

5. Er-Rahim: Yani O, insanoğlunu nihai dereceye 

kadar ilerleme kaydetsin diye yaratmıştır. Kul 

Allah’ıncc yarattığı vesileleri doğru olarak 

kullandığı takdirde onun çabası en güzel şekilde 

sonuçlanır ve daha fazla ödüllere nail olmayı hak 

eder. Ve bu durum ardı ardına devam eder.  

6. Elhamdülillahi Rabbilalemin: O’nun her işi eksiksiz, 
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her güzelliği kapsayan ve mükemmeldir. Her 

güzellik O’nun zatında bulunmaktadır. O, her türlü 

övgünün sahibidir, çünkü O’nun haricindeki her 

şey O’nun yarattığıdır.  

7. Allah-u Teala haricinde ne varsa başlangıcı ve sonu 

aynı değildir. Tersine onlar en basit durumdan 

ilerleye ilerleye kemale ulaşırlar. Netice olarak 

Rabbü’l Alemin’den anlaşılan, her şeyi yaratan 

Allah-u Teala’dır ve hiçbir şey kendiliğinden 

meydana gelmemiştir.  

8. Rabbü’l Aleminde anlatılan başka bir şey bu 

dünyanın farklılık ve çeşitlilikten oluştuğudur. Yani 

dünyanın binlerce dalı vardır ve binlerce mizaçtan 

oluşmaktadır. Bundan dolayı bir şeyi anlamak için 

onun cinsinin haricindeki şeyler değil kendi cinsi 

incelenmelidir. Allah’ıncc her cins ile muamelesi 

onun durumuna göredir. Netice olarak bu 

dünyada Allah-u Teala’nın muamelesi farklı farklı 

görünürse, muameledeki bu ihtilaf zulüm, 

haksızlık veya ilgisizlikten değil, durumun 

farklılığından kaynaklanmaktadır.  

9. Er-Rahman: Allah-u Teala bir şeyi kullananın 

yaratıcısı olduğu gibi, kullanılmak üzere olan her 

şeyin de yaratıcısıdır. Nitekim her şey her an O’nun 

yardımına muhtaçtır.  

10. Er-Rahim: O, İstifade edilen eşyalar ve ortamların 

yaratıcısı olduğu gibi bu eşyalar ve ortam 

kullanılınca ortaya çıkacak olan neticeler de O’nun 

tasarrufundadır. Mesela hem insanı hem de onun 
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hayatı için gerekli olan yiyecekleri yaratan O’dur. 

İnsan bunları yedikten sonra netice olarak sağlıklı 

veya hastalıklı kanın oluşması da O’nun emriyledir.  

11. Maliki Yevmiddin: Allahcc ceza ve mükafatın bir 

sistemini kurmuştur. Yani her şey kendi durumuna 

özgü yaptıklarının iyi ve kötü sonuçlarını birgün 

topluca görmüş olur. Yani işlenen amellerin 

neticesi ara sonuç ve nihai sonuç olmak üzere iki 

şekilde ortaya çıkar. Nitekim Er-Rahim’den 

anlaşıldığı gibi Allah-u Teala’nın sisteminde her 

işin bir ara neticesi doğmaktadır. Ama O, sadece 

bununla yetinmeyip Malik-i Yevmiddin’den 

anlaşıldığı gibi bütün işlerin toplu bir sonucunu da 

ortaya çıkaracaktır.  

12. İyyake nağbüdü ve iyyake nestain: işte ancak böyle 

bir Zat ibadete layıktır ve sevgiyle bağlanmak 

ancak O’nun hakkıdır.  

13. İnsanın ilerlemesi iki şeye dayanır; Bedenî ameller 

ve kalbî ameller. (Kalbi amellerden kasdettiğim, 

fikir, düşünce, inanış, irade vs.dir.) Bunların her 

ikisinin ıslahı gereklidir. Ama Allah-u Teala’nın 

rehberliği olmadan bu ıslah gerçekleşemez.  

14. İhdines sıratal müstakim: O, kullarla görüşmek 

ister ve onların ıslahını bizzat Kendisi arzu eder. 

Ama önemli olan kulun da bunun gerçekleşmesi 

için O’na yönelmesi ve O’nunla görüşmek için 

sadece O’na dua etmesi gerekir.  

15. Sıratal Müstakim: Görünürde Allah-u Teala’ya 

ulaşmanın birçok yolu vardır. Ama sadece yolun 
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bilinmesi yeterli değildir. Tersine bunun için 

gerekli olan (a) o yolun kısa olmasıdır ki kul çabası 

esnasında helak olmasın. (b) Sıratallezine en’amte 

aleyhimden anlaşıldığı gibi o yolun denenmiş 

olması ve önceden insanların o yolu takip etmesi 

neticesinde Allah’acc ulaşmış olmaları gerekir. 

Böylelikle kul, ara tehlikeler ve çarelerinden 

haberdar olup, kalbi mutmain ve umut dolu olarak 

temiz kulların sohbetinde bulunacaktır. İşte 

Allah’tancc niyaz edilecek ancak böyle bir yoldur.  

16. Gayril Mağdubi aleyhim: İlerleme ve gelişme nasip 

olunca kibir ve kendi kendini beğenme gibi 

hastalıklar insanı helak eder. Bundan dolayı bu 

hastalıklardan sakınmalı, ilerleme ve gelişme 

neticesinde zulüm ve fesat yaratılmamalı tersine 

bunu barış emniyet ve hizmet için kullanmalı. Kul 

bu hedefe ulaşmak için Allah’acc yalvarmayı adet 

edinmelidir.  

17. Veleddâllîn: İnsanoğlu ilerleme ve gelişme 

neticesinde zulüm ve fesadı yarattığı gibi caiz 

olmayan sevgi ve merhamet duygusundan dolayı 

bazen Allah’ıncc yarattığı alelade ve basit bir şeye 

abartılı bir şekilde derece ve makam verir. Bundan 

sakınmak için çaba sarf etmesi, ayrıca bu dalalete 

düşmemek için duayı adet edinmesi gerekir. 
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 بِْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ 
“Bismillahirrahmanirrahim” sözcüklerin 

anlamı 

 : Bismillah’ın başında gelen ( ba) harfi 

alfabedeki be değil kendi manası olan bir harftir. 

Arapçada harfler alfabe için kullanıldığı gibi manalar 

için de kullanılır. Bazı harfler alfabe haricinde belli bir 

manaya da sahiptir. Bu harflerden bir tanesi ba’dır, 

alfabenin ikinci harfidir ve mana bakımından 

beraberlik ve yardım talep etme için kullanılır ve ile 

olarak tercüme edilir. Bu ayetin manası Allah’ıncc ismi 

ile, Allahcc   ile ilişki kurarak ve O’ndan yardım talep 

ederek bu kelamı okumaya başlıyorum.  

Be harf-i cer’dir14 ve bir ismin başına gelip onun 

sonunu kesreli yaparlar. Arapça kurallarına göre bu tür 

harflerden önce genel olarak bir mahzuf15 bulunur ve 

ibarenin mefhumuna göre bu mahzufun ne olduğu 

anlaşılır. Bazılarına göre buradaki mahzuf   

yani oku veya başla’dır. Onlara göre bunun sebebi alak 

                                                 
14 Harf-i cer: isimlerin önüne gelirler ve kendilerinden sonra gelen ismin 

son harekesini kesra okuturlar, yani mecrur yaparlar. Bildiğiniz gibi bu 

harfler kendi baslarına bir anlam ifade etmezler, ancak isme dahil 

olduklarında manaya katkıda bulunurlar. Harfi cerler 20 tanedir. 

(Çevirmen) 
15 Mahzuf: Silinmiş. * Yerinden düşürülmüş. Kaldırılmış. Hazfolunmuş. * 

Edb: Noktasız harflerle yazılmış olan. (Bak: Mücerred) 
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suresinin  

 

ayetidir. (Yaratan Rabbinin adıyla oku!) Zemahşeri’ye 

göre buradaki mahzuf emir kipi değil muzari (şimdiki 

ve geniş zaman) kipi olan  ‘dur. Ona göre 

bu mahzufun yeri ayetin başı değil Bismillah’tan 

sonradır, yani Ben Allah’ıncc ismiyle okuyorum. Bunun 

sebebi olarak o, bu manada Allahcc ismi üzerinde 

vurgu vardır demektedir. Ama eğer mahzufun yeri 

ayetin başında kabul edilirse okuyorum üzerinde 

vurgu yapılmış olacaktır. Zemahşeri’nin bu görüşü ince 

ve latif bir mana içermektedir. Ben çevirimde bu 

manayı tercih ettim. Zemahşeri Alak suresinde İkra’nın 

ayetin başına gelmesinin sebebini açıklarken şöyle der: 

“O zaman Peygamber Efendimizsav okuma konusunda 

tereddüt ettiği için vurgunun oku üzerinde olması 

gerekiyordu. Ama Bismillah’da hedeflenen vurgu oku 

değil Allah’ıncc ismiyle oku’dur. Bundan dolayı 

mahzufun Bismillah’tan sonra kabul edilmesi daha 

uygundur.” Zemahşerinin bu tefsirinde gayet ince ve 

latif manalar bulunmaktadır. Zemahşerinin bu tefsiri, 

benim açıkladığım, Bismillah’ın Kuran-ı Kerim’de sık sık 

tekrarlanmasının delillerine de tam olarak uymaktadır. 

İsim:  “Bism” ba ve isimden meydana 

gelmiştir. İsmin başındaki hemze düşüp “bism” şeklini 

aldı. Arapçada bazı hemzeler yazılır ama okunmaz, 

onlara vasıl hemze denir. Ama Bismillah’da hemze hiç 
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yazılmaz. Sarf ve nahiv alimlerine göre bunun sebebi 

sıkça kullanılmasıdır. Nesai ve Ahfaş’ın görüşüne göre 

Allah’ıncc isimlerinden önce ne zaman isim kelimesi 

yazılsa hemzesi yazılmaz. Ama Ferra’nın görüşüne 

göre besmele yazılırken hemzenin yazılmaması nakle 

dayanmaktadır, ancak Allah’ıncc diğer isimleri 

yazılırken hemzenin yazılmaması nakil ile sabit 

olmadığından diğer sıfatlar yazılırken hemze terk 

edilmez. (Bahri Muhit, sayfa 16)   

 sıfat veya isim manasına gelir (Kamus). Bu 

kelime Elif-sin-mim’den oluşmayıp vav-sin-mim veya 

sin-mim-vav’dan meydana gelmektedir. Buradaki vav, 

Elif olarak değişmiştir. Bu kelimenin vav-sin-mim’den 

oluştuğunu söyleyenler manasını “nişan” veya 

“alamet” olarak söylemektedirler. Çünkü vesm’in 

manası nişan ve alamettir. Ama bu kelimenin sin-mim-

vav’dan oluştuğunu söyleyenler manasını “yüce 

olmak” olarak açıklamışlardır. (Akrab) 

 Allahcc: Ezeli ve ebedi, hayy ve kayyum, halik ve 

malik ve bütün mahlukatın Rabbi olan Zat’ın özel 

ismidir. Bu bir sıfat değil özel isimdir. Arapça haricinde 

başka hiçbir dilde Allah’ıncc özel ismi 

bulunmamaktadır. Sadece Arapçada Allahcc özel bir 

isim olup kullanılışı bir tek Zat’a mahsustur. Allah 

kelimesi camidtir. Yani kendisi başka bir kelimeden 

türemediği gibi kendisinden de başka bir kelime 

türemiş değildir. Allah’ıncc başka bir kelimeden 
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türediğini söyleyenler bunda yanılmaktadırlar. 

 Er-rahman  (ra-ha-mim) den türemiştir 

ve bunun vezni “Fa’lân”dır. Bu vezindeki kelimeler 

kapsamak ve galebeye delalet ederler (Bahri Muhit). 

Nitekim Rahman’ın manası her şeyi kapsayan, geniş 

rahmet sahibidir. Böyle bir rahmet karşılıksızdır ve 

herhangi bir haktan dolayı değildir. Çünkü hiç kimse 

bir hak olarak rahmet talebinde bulunamaz. 

 Er-Rahim  (ra-ha-mim) den türemiştir 

ve faîl veznindendir. Bunun manasında tekrarlamak ve 

hak etme sonucu bir muamele yapmak mefhumu 

vardır (Bahri Muhit). Özet olarak manası, rahmeti hak 

edene Allahcc güzel şekilde mükâfat verir ve rahmetini 

tekrar tekrar indirir. 

Sarf ilminin ileri gelen alimlerinden Ebu Ali Farisî şöyle 

der: 

 

 

Yani: Rahman ismi genel olup her türlü rahmeti içinde 

barındırmaktadır ve sadece Allah’ıncc Zatına 

mahsustur. Rahim ise müminlerle alakalıdır yani 

Rahim’in rahmeti mümin kullara mahsustur. Bundan 

dolayı Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de: 
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 َوَكاَن بِالُْمْؤِمٖنيَن َرٖحيًما 
“O, müminler için rahim (yani çok rahmet eden) dir” 

buyurmuştur. 

İbni Mesudra ve Ebu Said El-Hudri’ninra rivayetine göre 

Hz. Resulüllahsav şöyle buyurmuştur: 

 

Yani: Rahman ismi dünyadaki rahmetleri içindir, rahim 

ise ahiretteki rahmetleri içindir. 

Bu hadisten de anlaşıldığına göre Rahman birisinin hak 

edip etmediğine bakmaksızın rahmet edendir. Bu 

dünyada genel olarak rahmeti bu şekli görünmektedir. 

Rahim ise, ahiret mükafat yeri olduğu için, iyiliklerin 

karşılığı olarak en güzel şekilde ödüllendirendir. 

Tefsiri 

Tövbe suresi hariç Kuran-ı Kerim’in bütün sureleri 

Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Tövbe suresine 

gelince daha doğru olan görüşe göre o kendi zatında 

bir sure olmayıp Enfal suresinin bir parçasıdır. Bundan 

dolayı başına besmele gelmemiştir. Nitekim Ebu 

Davud’da İbni Abbas’ın rivayeti şöyledir: 

 

Yani: bir sure inişi sona erip yeni bir sure nazil 



30                                   Fatiha Suresi Tefsiri                                    

olduğunda ilk olarak besmele nazil olurdu. Ve 

Peygamber Efendimizsav Bismillahirrahmanirrahim 

inmeden inen surenin yeni bir sure olduğunu bilmezdi 

(Ebu Davud, Kitabü’s Salat). Hakim de Müstedrek’te 

aynı rivayeti beyan etmiştir. Bu hadisten anlaşıldığı gibi 

her yeni sure indiğinde ilk olarak besmele nazil olurdu. 

Besmele indiğinde önceki surenin bittiği ve yeni 

surenin başladığı bildirilirdi. Netice olarak tövbe 

suresinden önce besmelenin inmemesi veya başka bir 

deyişle Enfal suresinden sonra bismillah inmeden 

tövbe suresi başladığına göre bu sure kesinlikle yeni 

bir sure değil, tersine Enfal suresinin bir parçasıdır. 

Bu hadisten anlaşıldığı gibi her sureden önce 

besmelenin bulunması vahye dayanmaktadır ve Kuran-

ı Kerim’in bir parçasıdır.  

Bazı âlimlerin görüşüne göre Besmele Fatiha suresinin 

ayeti olup diğer surelerin ayeti değildir. Bazılarının 

görüşüne göre ise hiçbir surenin ayeti değildir. Ama bu 

görüş doğru değildir. Yukarda zikrolunan hadis 

haricinde de diğer birçok hadis bu görüşü reddeder. 

Peygamber Efendimizsav besmeleyi surelerin ayeti 

olarak kabul etmiştir. Mesela Fatiha suresiyle ilgili 

Darkutnî’de Ebu Hüreyre’ninra şöyle bir rivayeti vardır: 
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Yani: Peygamber Efendimizsav şöyle buyurdu: 

Elhamdülillah okurken besmeleyi okuyun. Çünkü 

Fatiha suresi Ümmü’l Kuran, Ümmü’l Kitap ve Sebu’l 

Mesanî olup besmele onun ayetlerinden bir tanesidir.  

Bu hadis besmelenin diğer surelerin de bir ayeti 

olduğuna işaret etmektedir. Çünkü Peygamber 

Efendimizsav “besmele sadece Fatiha suresinin ayetidir” 

buyurmadı, tersine besmelenin Fatiha suresinin de 

ayeti olduğuna dair bir delil getirdi. Buna göre Fatiha 

suresi Ümmü’l Kitap ve Ümmü’l Kuran olduğu için 

tilavet edilirken mutlaka besmele okunmalı. Bu delil 

ancak, Besmeleyi diğer surelerin ayeti olarak kabul 

ettiğimiz takdirde Fatiha suresi için de geçerli olabilir. 

Yani o şunu demek istiyor: Besmele diğer surelerin 

ayeti iken Ümmü’l Kitap ve Ümmü’l Kuran olacak kadar 

önemli bir surenin ayeti nasıl olamaz? Bundan dolayı 

onu okurken besmeleyle okuyun. 

Bu delil dışında diğer deliller de görüşümüzü 

desteklemektedir. Mesela Müslim’in rivayeti şöyledir: 

 

Yani: Hz. Enes’inra rivayetine göre Peygamber 

Efendimizsav bir keresinde, demin bana bir sure nazil 

oldu buyurup onu şöyle okudu: 

Bismillahirrahmanirrahim, inna ağtaynake’l Kevser. 

(Sahih-i Müslim, Kitabü’s Salat) Netice olarak 
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Peygamber Efendimizsav besmelenin Kevser suresinin 

bir ayeti olduğunu bildirmiştir. 

“Bu sure Mekkî’dir ve Hz. Enesra ise Ensarî’dir. Hicret 

vaktinde o sekiz dokuz yaşındaki bir çocuktu. Hadis 

kelimelerinden anlaşılan Peygamber Efendimizsav 

bunları bu sure nazil olduğunda söylemişti. Nitekim 

Enes’inra bunu Peygamber Efendimizdensav duymuş 

olması nasıl mümkün olabilir?” Diye bir itiraz bu 

rivayete yöneltilebilir. Eğer diğer deliller bu rivayeti 

desteklemeseydi bu itiraz kesinlikle söz konusu 

hadisin zayıf sayılmasına sebep olurdu. Ama diğer 

deliller bunu desteklediği için bu itirazın pek önemi 

yoktur. Aslında bazen bir sahabe başka bir sahabeden 

bir şeyler öğrenip rivayet ederdi. Bir sahabe 

Peygamber Efendimizesav bir rivayet atfettiğinde onun 

mutlaka doğruyu söylediği herkes tarafından 

tartışmasız kabul edilir. Çünkü bir sahabenin yalan 

söylemesi mümkün değildir. Hz. Enesra bu rivayeti 

Peygamber Efendimizesav atfettiğine göre o mutlaka 

bunu muhacir bir sahabeden işitmiştir. Nitekim bu 

rivayetin doğruluğunda bir şüphe yoktur. 

Bazı kimselerin, Hanefilerin besmeleyi Kuran-ı Kerim’in 

bir ayeti olarak görmediğini söylemeleri yanlıştır. 

Aslında İmam Ebu Hanife’nin görüşüne göre besmele 

kendi başına müstakil bir ayet olduğu için belli bir 

sureye ait değildir. Hanefi imamlarından Ebu Bekir Râzî 
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Ahkamü’l Kuran isimli kitabında şöyle demektedir: 

 

Yani: Besmele hiçbir surenin başlangıcı olmadığı için, 

iki sureyi birbirinden ayırt etmek için konmuştur. 

Ayrıca bereketlenmek için besmele ile başlamak 

emredilmiştir. 

Özetle Hanefiler besmeleyi Kuran’ın ayeti olarak kabul 

etmez diyenler, bilgilerinin eksikliğinden dolayı bunu 

söylemektedirler. Aslında Hanefiler besmelenin mutlak 

bir şekilde Kuran’ın bir ayeti olduğunu ama belli bir 

sureye ait olmadığını kabul ederler. Bizce bu görüş de 

yanlıştır. Asıl olan besmelenin her surenin ayeti 

olduğudur ve her surenin başına konmasında birçok 

hikmet bulunmaktadır. İleriki sayfalarda bunlardan 

bahsedilecektir.  
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Besmele’nin faziletleri 

Peygamber Efendimizsav besmelenin faziletini şöyle 

vurgulamıştır: 

 

“Besmele ile başlanmayan her önemli iş bereketsiz 

kalır” (Dürri Mensur, Suyûtî).  Nitekim her işe besmele 

ile başlamak Peygamber Efendimizinsav sünnetidir ve o 

Müslümanların da böyle yapmalarını istemiştir. 

Başka bir hadis şöyledir: 

 

Yani: Kapıyı kapatırken, lambayı söndürürken, 

tencereyi örterken, su güğümlerini bağlarken 

besmeleyi okuyun (Müsned Ahmed bin Hanbel, cilt 3) 

Aynen bunun gibi Peygamber Efendimizsav, eşlerin 

özel ilişkilerinden önce, abdest alırken, yemek yerken, 

tuvalete giderken ve giyinirken de besmelenin 

okunmasını emretti. Kuran-ı Kerim’de Hz. 

Süleyman’ınas bir mektubundan bahsedilmektedir. O 

da mektubuna besmele ile başlamıştı. Kuran-ı Kerim 

bundan şöyle bahsetmektedir: 

 

Yani: Bu mektup Süleyman tarafındandır ve 
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Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır.16 

Aynen bunun gibi Kuran-ı Kerim’in bildirdiğine göre 

Hz. Nuhas kendisine iman edenlere gemiye binerken 

“bismillah” okumalarını tavsiye etti. Kuran-ı Kerim Hud 

suresi 42. Ayette şöyle buyurmaktadır: 

 

Besmelenin her surenin başında gelmesinin 

hikmetleri 

Kuran-ı Kerim Allah’ıncc izni olmaksızın hiç kimsenin 

ulaşması mümkün olmayan bir hazinedir. Allah-u Teala 

şöyle buyurmaktadır: 

 

Temiz kılınan dışında, kimse ona dokunamaz (Vakıa 

suresi, ayet 80). Yani: Allah’ıncc temiz kılıp seçtikleri 

haricinde hiç kimse Kuran’ın sırlarına ulaşamaz. Sonra 

Allah-u Teala Bakara suresi ayet 27’de şöyle 

buyurmaktadır:  

 

Yani: Allahcc bu Kuranı bazı kimselerin hidayetine, bazı 

kimselerin de sapmasına vesile eder. Başka bir deyişle 

kelimeler ve ibareler aynı olmasına rağmen farklı 

insanlar üzerinde etkisi de farklıdır. Ondan gerçek 

manada istifade etmek, şerden korunmak ve onun 

sırlarına ulaşmanın yolunu Kuran-ı Kerim şöyle açıklar: 

                                                 
16 Neml suresi, ayet 31 
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Kur’an’ı okuduğunda, kovulmuş şeytandan Allah’a sı-

ğınmayı dile (Nahl suresi, ayet 99). Kuran-ı Kerim’i 

tilavet etmeden önce şeytanın saldırılarından 

korunmak için Allah’acc dua edilmeli, diğer taraftan 

O’nun Rahman ve Rahim sıfatlarını vesile kılarak 

Allah’tancc yardım dilenmeli. Bunu yapan insan 

dalalete sapmaktan korunacak ve hidayete ulaşacaktır. 

Besmelenin her surenin başında yer almasının ikinci 

sebebine gelince Kitab-ı Mukaddes’te Musa’nın 

benzeri olarak gelecek olan Peygamber hakkında 

şöyle haber verilmiştir: 

Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber 

çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. 

Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. 

Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri 

dinlemeyeni ben cezalandıracağım (Tesniye, bab 18; 

18-19). Bu gaybi habere göre Musa’ya benzeyen 

peygamberin, Allah’ıncc sözlerini söylemeden önce 

“Ben bunu kendi tarafımdan değil Allah’ıncc adıyla 

söylüyorum” demesi mukadder kılınmıştı. İşte bundan 

dolayı her surenin başında besmelenin yer alması bu 

gaybi haberin gerçekleştiğini göstermektedir. 

Böylelikle Musaas tarafından bildirilen gaybi haber 

gerçekleşip Yahudiler ve Hıristiyanları uyarmaktadır. 

Eğer onlar bu sözlere kulak vermezlerse Allah’ıncc 

Kitab-ı Mukaddes’te bildirdiği cezaya müstehak 



Fatiha Suresi Tefsiri                                   37 

olacaklardır. 

Besmelenin her surenin başında yer almasındaki 

üçüncü sebep, Kitab-ı Mukaddes’teki şu ayettir: Ancak, 

kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma 

söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan 

peygamber öldürülecektir (Tesniye, bab 18, 20). Bu 

ayette bildirildiğine göre kim Allahcc adına yalan 

uydurursa helak edilecektir. Nitekim bu ayet göz 

önünde bulundurulup her surenin başına besmele 

getirilmiştir. Böylece özellikle Yahudiler ve Hıristiyanlar 

ve genel olarak bütün dünyaya karşı hüccet 

tamamlanmıştır. Hakkı arayan kimse Peygamber 

Efendimizinsav başarısını ve ilerleme görüp onun 

Allahcc adına yalan uydurmadığını ve doğruyu 

söylediğini anlar. Çünkü Allahcc adına yalan uydurmuş 

olsaydı mutlaka helak olurdu. Her surenin başına 

besmele getirilmek suretiyle 114 kere Yahudiler suçlu 

duruma düşürülmüştür ve Peygamber Efendimizinsav 

doğruluğunun 114 delili takdim edilmiştir. Eğer 

besmele Kuran’ın sadece başına getirilseydi bu hedef 

elde edilemezdi. 

Besmelenin her surenin başında yer almasının 

dördüncü sebebine gelince, Kuran okuyanın üç hali 

vardır: 1) Çaresiz ve sermayesizdir, 2) Günahlardan 

ötürü Allah-u Tealanın öfkesini harekete geçirmiştir ve 

O’nun rahmeti ve lütfunu cezp etmenin tabii 

yollarından mahrumdur, 3) O Allah’ıncc dini için 

fedakârlıkta bulunan kimsedir. Bunlardan her birinin iç 

durumu farklı farklıdır. Birincisi hayran ve şaşkın 

durumdayken, ikincisi umutsuz, üçüncüsü ise 
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böbürlenmiş ve kibirlenmiş olabilir. İlk örnekteki insan 

doğruluğu nerede bulacağı konusunda şaşkındır. 

İkinci durumdaki insan hangi yüzle Allah’tancc dileyim 

düşüncesiyle derin bir üzüntü içindedir. Üçüncü 

durumdaki insan ise ben elde edebileceğimi zaten 

elde ettim diye kibirleniyor olabilir. İnsan bu üç 

durumdan hangisine sahip olursa olsun, fayda elde 

etmekten mahrum kalır. Her surenin başına besmele 

getirilmekle, çaresiz ve sermayesiz olana yol gösterilip, 

birisinin hak edip etmediğini gözetmeksizin çaresizlik 

içinde olanlara yardım eden bir Allahcc vardır 

denmiştir. Allah’acc isyan edip umutsuzluğa kapılana 

umut verilmiştir ki bu sureyi indiren Allahcc her zaman 

günahları affetmeye hazırdır. Din için yaptığı 

fedakârlıklarından dolayı kibirlenene Allah’ıncc rahmet 

hazineleri sınırsızdır, nitekim henüz katedeceğin daha 

uzun bir yolun olduğunu unutup ilerlemekten 

vazgeçmemesi için bu mesaj verilmiştir. Kuran’ın 

anlamlarının açılması ancak insanın iç durumu bu 

şekilde düzeldikten sonra mümkün olabilir. Kısacası 

her surenin başına besmele getirilmekle Kuran 

manalarına ulaşmak için olağanüstü bir yol 

gösterilmiştir. 

Besmelenin her surenin başına getirilmesinin beşinci 

sebebi, bu ayetin her sure için anahtar hükmünde 

olmasıdır. Bütün dini ve manevi meseleler Rahman ve 

Rahim sıfatları etrafında dolaşmaktadır. Yanlış 

anlaşılma bazen ayrıntılardan, bazen de özetten 

kaynaklanabilir. Bundan dolayı Allah-u Teala her 

surenin başına besmele getirerek, bir sureyi okurken 
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okuyucunun içinde bir şüphe belirirse ondan besmele 

ile uzaklaşmasını sağlamıştır. Yani onun anladığı mana 

rahman ve rahim sıfatına uygun ise doğrudur, ama 

eğer bunlara ters düşüyorsa yanlıştır. Böylece her sure 

besmelenin şerhidir ve her surenin tefsiri ise 

besmeledir. Her ikisinin yardımıyla gerçek mefhum 

okuyucunun içine yerleşir. 

 

Besmele ve önceki kitaplar 

Bazı tenkitçiler “Bu kadar gururla bahsettiğiniz 

besmele önceki kitaplarda da bulunuyordu” derler. 

Mesela doğubilimci Wherry tefsirinde Zerdüştlerin 

Zend Avesta adlı kitaplarında şu ibarenin 

bulunduğunu yazmaktadır: 

 

Daha sonra bu ibarenin şu kelimelerle çevrildiğini 

söylemektedir: 

 

Yani, Bağışlayan ve merhamet eden Allah’ıncc adıyla. 

Rodwell Kuran tercümesinde besmelenin Yahudilerde 

revaçta olduğunu iddia eder. Ona göre Araplar’a 

besmelenin kullanılışı Yahudilerden geçmiştir ve ilk 

olarak kullanan Taif amiri olmuştur. Onun bu iddiası 

gerçeklere tamamen aykırıdır. Çünkü Araplar Rahman 

kelimesinin yaygın olarak kullanmasından 

hoşlanmazlardı. Rodwell bu iddiayı ileri sürerken tarihi 
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delillerle kanıtlaması gerekiyordu ama tarihten böyle 

bir delil gösterilemez. Yahudilerde besmelenin revaçta 

olup olmadığı konusuna gelince, eğer o besmelenin 

Peygamber Efendimizinsav zamanına yakın devirlerde 

Yahudilerde revaçta olduğunu iddia ediyorsa bu 

tamamıyla gerçeklere aykırıdır ve tarihte bunun hiçbir 

kanıtı yoktur. Ama eğer o, Kuran-ı Kerim’de bahsedilen 

Süleyman peygamberin mektubunu ima ediyorsa, o 

zaman başka bir kanıt bulunmaksızın Kuran’ın 

söylediğini, sanki kendi araştırmasıymış gibi Kuran’a 

itiraz etmek için kullanması bu tenkitçilerin 

düşmanlıklarını göstermektedir. Kuran-ı Kerim Neml 

suresinde Süleyman’ınas Seba melikesine yazdığı 

mektuptan bahsederken içinde: 

 

şeklinde bir ifadenin bulunduğunu söylemektedir. 

Durum böyleyken “Müslümanlar besmele bundan 

önce hiç kullanılmıyordu diye iddia ediyorlar” demeleri 

ne kadar da yanlıştır. İslam’ın iddiası besmelenin ilk 

defa kullanıldığı değildir. Allahcc, Rahman, Rahim 

kelimelerinin hepsi öteden beri mevcuttu ve 

kullanılmaktaydı. İslam besmelenin Kuran-ı Kerim’de 

yeraldığı şekildeki kullanılışının bundan önce 

olmadığını iddia eder. Herhangi bir İslam düşmanı 

bunun tersini ispatlarsa dikkate değerdir ama bunu 

kanıtlaması imkânsızdır. Kuran-ı Kerim’den önceki 

kitaplardan hiçbiri, içindeki her kelimenin Allah’acc ait 

olduğunu söylemiyor. Netice olarak Kuran-ı Kerim 

haricinde Allahcc tarafından gönderilen kitapların 
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hiçbirinin her parçasından önce besmelenin yazılması 

mümkün değildi. Ama bereketli olsun diye birisinin 

mektubunda ya da makalesinde Allah’ıncc ismini ve 

sıfatlarını kullanması gayet normaldir. İslam bunu 

reddetmez. 

Wherry’nin itirazına gelince yukarda ona cevap 

verilmiştir. İkinci cevap ise; her iki ibarenin manaları 

arasında o kadar büyük fark vardır ki ancak Arapça 

bilgisi olmayan kimse bunların eşanlamlı olduğunu 

söyleyebilir. Farsça ibarenin manası Rahman ve 

Rahim’in manasının yirmide biri bile değildir. 

Tefsirimizin ileriki sayfalarında bu konu daha iyi 

anlaşılacaktır. Ama bu Farsça ibarenin güzel tarafları 

olduğunu reddedemeyiz. İslam, önceki bütün 

kavimlere peygamberler gönderildiğini söyler: 

 

Kendisine bir uyarıcı gelmemiş olan bir ümmet (de) 

yoktur.17 Bu ayet varken eğer Zerdüştlerin kitabında 

hoş bir cümle varsa Müslümanlar buna neden itiraz 

etsinler. Böyle bir cümleden Wherry ve onun dindaşları 

hoşlanmaz çünkü onlar Allah’ıncc rahmetinin 

İsrailoğullarıyla sınırlı olduğunu zannedip 

peygamberlik ve vahyin izlerini başka bir millette 

görmezler. İslam öğretisine göre Zerdüştas Allah’ıncc 

peygamberidir ve bundan dolayı saygıdeğerdir. Ona 

inen vahyin kaynağı, Kuran vahyinin kaynağı ile aynıdır. 

Netice olarak bunların ortak yanlarının olması hayret 

                                                 
17 Fatır suresi, ayet 25 
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verici olmamalıdır. 

Önce de söylediğimiz gibi Allahcc kelimesinin türemiş 

olduğunu iddia eden bazı kimseler vardır. Ama bu tür 

iddiaların hepsi yanlıştır ve nahiv imamları bunu 

reddetmektedir. Nitekim Sibeveyhî ve Halil gibi 

alimlere göre Allahcc özel isimdir ve hiçbir kelimeden 

türememiştir.18 Alimler bunun delillerini verirken bu 

kelimenin Allahcc haricinde hiç kimse için 

kullanılmadığını göstermektedirler. Arap müşrikler bile 

ilahların hiçbirisi için bu ismi kullanmazlardı. Eğer 

Allahcc kelimesi ilah vs. gibi kelimelerden türemiş 

olsaydı, Arap müşrikler tanrı veya tanrıçaları için diğer 

kelimeleri kullandıkları gibi Allahcc ismini de 

kullanmaları gerekirdi. İkincisi, İlahi sıfatlar her zaman 

Allah’acc isnat edilir, ama Allahcc kelimesi başka bir isim 

için sıfat olarak kullanılmaz. Bu onun özel isim 

olduğunun gerçek delilidir. 

İbrahim suresinde   geçmektedir. Bazı 

kimselere göre burada Allahcc kelimesi sıfat olarak 

kullanılmıştır. Ama bu doğru değildir. Burada Allahcc 

sıfat olarak değil atfı beyan19 olarak kullanılmıştır. 

Böyle durumlarda özel ismin kullanılması caizdir. 

Araplar şöyle derler: 

 

Bu durumlarda özel isim, doğabilecek olan bir 

                                                 
18 Tefsir-i Kebir, cilt 1, sayfa 156, Mısır 
19 Atfı beyan: kapalı bir sözü açıklayan ifade (çevirmen) 
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şüphenin ortadan kaldırılması için kullanılır. Bu ayetin 

manasına gelince “Aziz ve Hamid’den kasdettiğimiz 

Allah’tır” demektir. 

Enam suresinde 

20  

geçmektedir. Bazı kimselerin iddiasına göre bundan 

anlaşılan Allahcc kelimesinin isim değil sıfat olduğudur. 

Aslında özel bir isim sıfatlarıyla meşhur olunca, sıfat 

yerine de kullanılmaya başlanır. Mesela Hatem ve 

Rüstem özel isimlerdir, ama bunlardan birincisi 

cömertliğinden ikincisi de cesaretinden dolayı meşhur 

oldu. Artık cömert kelimesi yerine hatem ve cesur 

yerine rüstem kullanılır ve filanca hatemdir, filanca 

rüstemdir diye ifade edilir. Aynen bunun gibi Allahcc 

kelimesi sıfatlarıyla beraber kamil bir Zata delalet eder. 

Bundan dolayı bu ayette söylenildiği gibi “göklerde ve 

yerde sadece O, Allah’tır” demek caizdir. Yani bütün 

sıfatlarda kamil olan bir tek Zat vardır, ismi de Allah’tır 

ve O’nun ne işinde ne de ismin de ortağı yoktur. 

Başka bir iddiaya göre Allahcc kelimesinin vezni  

(fa’al)dır ve bundan dolayı sonunda tenvin olmalıdır. 

Ama Allahcc kelimesinde tenvin yoktur. Nitekim 

başında gelen elif, lam asıl harflerden olmayıp lam-i 

tarif olarak getirilmiştir ve bu kelime birleşik kelimedir. 

Buna cevap olarak her kaidede istisnalar mevcuttur 

denebilir. Allah kelimesinin sonuna tenvin 

                                                 
20 Enam suresi, ayet 4 
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getirilmemesi de bir istisnadır. Bunun delili, lam-i 

tariften (elif-lam) önce nida harfleri gelince, lam-ı tarif 

ve nida harfleri arasına “eyyüha” kelimesi getirilir. 

Mesela Ennasu’ya seslenmek istediğimizde “

 (Ya eyyühennasu)” denilir. Ama hiçbir 

zaman Allah’acc seslenirken “Ya eyyühallahu” 

denilmez. Bu da Allah kelimesinin başında bulunan 

elif-lam harflerinin lam-ı tarif olmayıp bu kelimenin asıl 

harfleri olduğunu göstermektedir. 

Bazılarının iddiasına göre Allahcc kelimesinin başındaki 

hemze (elif) vasıl hemzesidir. Bundan dolayı bu 

hemzenin kelimenin asıl harflerinden olmayıp zaid 

harflerden (ekleme harfler) olduğu anlaşılmaktadır. 

Aynen bunun gibi Allahcc kelimesinin başına lam 

getirildiğinde bu hemze düşer, mesela  lillah 

denilir. Onlara göre burada hemzenin düşmesi, Allahcc 

kelimesinin asıl harflerinden olmadığını gösterir. 

Aslında bir kelimeden hemzenin düşmesi o hemzenin 

zaid hemze olduğu manasına gelmez. Mesela isim ve 

ibn kelimelerinin içindeki hemzeler zaid olmayıp başka 

bir harfin değişmiş şekli olmasına rağmen bunlar da 

düşer. Nitekim Bismillah kelimesinde de ismin hemzesi 

zaid olmamasına rağmen düşmüştür. Netice olarak 

hemzenin vasıl hemzesi olması veya düşmesi onun 

zaid hemzesi olduğu manasına gelmez. 

Kısacası Allahcc kelimesinin İslam’dan önce ve 

İslam’dan sonra her iki devirde de kullanılış şekli, onun 

özel isim olup hiçbir kelimeden türemediğini 

göstermektedir. Bunun tersini iddia edenler yukarda 
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anlatıldığı gibi yanılmaktadır. 

 

Bismillah’da “isim” kelimesinin kullanılmasının 

hikmetleri 

Burada insanın aklına bir soru gelmektedir: Bu ayette 

Allah’ıncc yardımıyla denmesi gerekirken neden 

Allah’ıncc ismiyle denmiştir? Bunun hikmetleri 

şunlardır:  

1)  (Ba) harfi yardım talep etmek dışında yemin 

etmek için de kullanılır. Eğer sadece billahi denseydi 

yemin edilmiş gibi anlam kargaşası ortaya çıkardı. Bu 

şüpheyi ortadan kaldırılmak için isim kelimesi 

kullanılmıştır. 

2) Allah’ıncc Zatı gizlidir ve O sadece sıfatlarla tanınır. 

Bundan dolayı isim kelimesi getirilmiştir. Rahman ve 

Rahim’den kastedilen de “Ben Allah’ıncc rahman ve 

rahim sıfatlarını vesile kılarak O’ndan yardım 

diliyorum” demektir. 

3) İsim kelimesi getirilmekle Allah’ıncc isimlerinde de 

bereket bulunduğunu ve insanın onlarla ilgilenmesi 

gerektiği anlatılmaktadır. 

4) Kuran-ı Kerim içinde hazine bulunan kapalı bir 

mekana benzer. İzinsiz girilmesi yasak olan bir yere 

girmek istenildiğinde oradaki koruyuculara ve 

sakinlerine sahibinin izni veya emri gösterilir ve 

sahibinden bahsedilir. Nitekim polis bir eve girerken 

“kanun namına” ifadesini kullanır. Kısaca bu ayette 
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isim kelimesi getirilmekle Bismillah (Allah’ıncc adıyla) 

deyip Kuran-ı Kerim okuyan herkes Kuran’ın 

hizmetinden sorumlu olan meleklere sanki şöyle der: 

Allah-u Teala bu sureyi okumamı bana emretti, 

bundan dolayı onun mana kapılarını bana açın! Başka 

bir deyişle okuyucu, Rahman ve Rahim olan Allah’ın 

adıyla hazinelerin bana açılmasını diliyorum der. 

Herkim bu şekilde Allah’ıncc izniyle Kuran ile ilgilenirse 

ilim hazinelerinden faydalanır. Bunun tersine Allah’ıncc 

izni ve ismini kullanmadan şer ve kininden dolayı 

onunla ilgilenirse hazine kapıları açılmaz. 

Beşinci ve altıncı hikmetine gelince, tesniye 18: 18-20 

de bahsedilen iki gaybi habere işaret edilmiştir. 

Yukarda “her surenin başında neden besmele 

bulunmaktadır?” sorusuna açıklık getirilirken bu iki 

gaybi haber açıklanmıştı. Bu gaybi haberlerde 

bildirilenlere insanın ilgisini çekmek için burada isim 

kelimesinin kullanılması gerekiyordu. 
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“Elhamdülillahi rabbil alemin”  

Sözcüklerin anlamı 

: Hamdın manası övgüdür. Arapçada övgü için 

 hamd, medh, şükür ve sena 

gibi birkaç kelime kullanılır. Allahcc bu kelimeler 

arasından hamdı seçip kullanmıştır ve bunun 

hikmetleri vardır. Aslında şükrün manası iyiliği ikrar 

etmek ve onun kadir kıymetini bilmek demektir. Yüce 

Allahcc için bu kelime kullanıldığında manası sadece 

kadir kıymet bilen olacaktır. Hamd şükürden daha 

kapsamlı bir kelimedir. Hamd sadece ihsan ve iyiliği 

ikrar etmek olmayıp her güzel şeyin güzelliğini 

hissetmek ve ondan hoşlandığını göstermek ve kadir 

kıymetini bilmek demektir. Netice olarak bu kelime 

daha geniş kapsamlıdır. Sena ise tekrarlamak demektir 

ve övgüye sena denilir çünkü birisinin yaptığı iyilik 

insanlar arasında yayılır ve onlar zaman zaman bu 

iyilikten bahsedip dururlar (müfredat.) Bundan 

anlaşıldığı gibi sena kişisel tecrübeye dayanmaktan 

daha ziyade insanlar arasında birisi hakkında güzel bir 

şekilde bahsedilmesi demektir. Bu da bir güzellik 

olmasına rağmen Allahcc ve kul arasındaki kişisel ilişkiyi 

medh kelimesinin açıkladığı kadar açıklamaz. Çünkü 

medh kelimesi kişisel teşekkür ve minnettarlığa dalalet 

eder.  

Medh kelimesine gelince bu kelime hem doğru hem 
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yalan övgü için kullanılır. Ama hamd sadece doğru 

olan övgü içindir. Nitekim bir hadis şöyledir: 

 

Medh eden yani yalandan övenlerin ağzına toprak 

doldurun. (Müsned Ahmed bin Hanbel, cilt 6) 

Hamd, ihtiyari ameller ile ilgili olup Medh ise gayri 

ihtiyari ameller ile ilgili de olabilir (Müfredat.) Netice 

olarak hamd kelimesi medh den daha üstündür ve 

Allahcc için kullanılması daha uygundur. Yukarda sena 

insanlar arasında yayılan övgüdür ve bu da bir 

güzelliktir demiştik. Bir kimse hamd kelimesiyle bu 

güzellik elde edilemez diyebilir. Aslında elhamd 

kelimesiyle bu güzellik de elde edilmiştir. Çünkü bu 

kelimenin başındaki elif-lam istiğrak manasına gelir, 

yani hamdın her türlüsünü içine almaktadır. Kısacası 

elhamdü lillah’ın manası, öven kim olursa olsun 

övgünün her türlüsü Allah’acc aittir ve O’nun hakkıdır 

demektir. Bu mana güzel övgünün yayılışını da 

kapsamaktadır. Böylece bu ibare senadan daha ziyade 

Allah’ıncc övgüsünün yayılışı mefhumunu taşımaktadır. 
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 Rabb’in manası  

 

yani bir şeyi yaratıp onu aşamalı olarak kemale 

erdirmek demektir. Bu kelime özellikle insan için 

kullanıldığında terbiye manasını da verir. Mesela 

Kuran-ı Kerim’de anne-baba hakkında şöyle 

buyurulmuştur: 

 

Yani: Ey Allah! Anne babam beni terbiye ettikleri gibi 

Sen de onlara merhamet eyle.21 Bu kelimenin, sahip, 

malik, muslih, efendi ve itaat edilen anlamları da vardır 

(Akreb.) Kuran-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un bir sözü şöyle 

geçmektedir: 

 

Yani: Efendinin yanında benden bahset!22 (Akreb) 

Rab kelimesi, Allah-u Teala haricinde diğer insanlar 

için de bu anlamlarda kullanılabilir. Ama isim 

tamlaması olmadan tek başına Rab kelimesi Allahcc 

haricinde hiç kimse için kullanılamaz. Mesela 

 yani evin sahibi veya  atın 

                                                 
21 İsra suresi, ayet 25 
22 Yusuf suresi, ayet 43 
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sahibi şeklinde kullanılabilir. Ama sadece Rab şöyle 

buyurdu denildiğinde Rab’den kastedilen Allah-u 

Teala olacaktır (Müfredat.) Rab kelimesinin bir manası 

da yaratan demektir (Bahri Muhit.) 

 Âlemîn kelimesi âlem kelimesinin çoğul 

halidir ve mahlûkatının her sınıfı ve kısmı için kullanılır. 

Çoğul hali  veya  haricinde  

veya  şeklinde de olabilir. Akıl sahibi olmayan 

varlıklar kastedildiğinde  (âlem) veya  

(yasem) kelimelerinin çoğul şekli vav-nun veya ye-elif-

nun ile yapılır. Mahlukata âlem denilir çünkü o Yaratıcı 

hakkında bilgi verir (Akreb.) Bazı müfessirlere göre, akıl 

sahibi varlıklardan mesela insan veya meleklerden 

bahsedilince âlem kelimesinin çoğul şekli âlemûn veya 

âlemîn şeklinde yapılır. Ama bu kural lügate aykırı 

olduğu gibi Kuran-ı Kerim’in üslubuna da aykırıdır. 

Lügatdeki referans yukarda gösterilmiştir. Kuran-ı 

Kerim’de Allahcc şöyle buyurmuştur: 

 

Yani: Firavun dedi ki: “Âlemlerin Rabbi (de) nedir?” 
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(Musa) dedi ki: “O, göklerle yerin ve ikisi arasındakilerin 

Rabbidir. Keşke sizler (de) kesin olarak inananlardan 

olsaydınız.” (Firavun) etrafındakilere, “(Musa'nın 

dediklerini) duymuyor musunuz?” dedi. Musa,) dedi ki: 

“O, sizin (de) Rabbinizdir, önceki atalarınızın (da) Rab-

bidir.” 23 

Bu ayetlerde insan haricindeki mahlukat da âlemîn’e 

dahil edilmiştir. Mesela gökyüzü yeryüzü ve onlar 

arasında bulunan her şey, doğu, batı ve arasındaki her 

şey. Aynen bunun gibi fussilet suresinde şöyle 

denmiştir:  

 

Yani: De ki: Sizler, yeri iki dönemde yaratanı mı inkâr 

ediyorsunuz ve O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? Bütün 

âlemlerin Rabbi, (ancak) O’dur. O, yeryüzünün yüksek 

(bölgelerinde) dağları meydana getirdi ve onlarda 

bereket yarattı. Orada her türlü yiyecek ve içecekleri 

belli bir ölçüye göre temin etti. (Bunların hepsini) dört 

dönemde yaptı. Bu (cevap, bütün) soranlar için 

aynıdır.24 

Bu ayeti kerimelerde de yeryüzü ve dağlar âlemînden 

sayılmıştır. Vadedilen Mesihas da âlemîn hakkında 

                                                 
23 Şuara suresi, ayet 24-30 
24 Fussilet suresi, ayet 10-11 
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şöyle der: 

 

Yani: Allahcc haricinde ister canlı ister cansız ne varsa 

âlemindendir. Aynı şekilde ay, güneş vs gibi gökyüzü 

varlıkları da âlemindir.25 

Âlemin kelimesinin sadece akıl sahibi varlıklar için 

olduğunu söyleyenlerin delili şu ayet-i kerimedir: 

 

Yani: Bu alemler için bir nasihattir.26 Ama bu istidlal 

doğru değildir. Çünkü Kuran-ı Kerim’de bu kelime akıl 

sahibi olmayan varlıklar için de kullanılmıştır. Durum 

böyle olunca bu ayet hakkında sadece “genel bir 

kelime özel bir manada kullanılmıştır” denebilir. 

Nitekim Kuran-ı Kerim’de aynı kelime daha dar bir 

mana için de kullanılmıştır: 

 

Yani: Ey Yahudiler! Ben sizi bütün âlemlerden üstün 

kıldım.27 Hâlbuki burada kastedilen her devir değildir. 

Çünkü ümmetlerin en hayırlısı Müslümanlardır 

                                                 
25 İcazü’l Mesih, Ruhani Hazain, cilt 18, sayfa 139-140 
26 Kalem suresi, ayet 53 
27 Bakara suresi, ayet 48 
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denmiştir. Netice olarak genel ve geniş manada 

kullanılan bir kelimenin özel manada kullanılması 

onun genel anlamını değiştirmez. Özetle ister canlı 

ister cansız, mahlukatın her çeşidi âlemine dahildir. 

Ayetin tefsiri 

Bu ayette ben veya biz Allah’acc hamdediyoruz 

denmemiştir. Tersine Elhamdülillah demekle bu ayete 

birçok mana kazandırılmıştır. Mastar kullanmak 

suretiyle etken ve edilgen iki mana da elde edilmiştir. 

Yani mahlukatın yapabileceği her türlü hamd veya 

mahlukatın yapmakta olduğu hamdın her türlüsü 

Allah’acc aittir. O’nda bulunmayan hiçbir güzellik 

yoktur ve O, her kusurdan münezzehtir. Mahluku 

gerçek manada Alimü’l Gayb olduğundan dolayı 

sadece Allahcc övebilir. Bazen bir kul başka bir kulu 

överken hata yapabilir. Bazen övülen kişide bulunan 

vasıfları layıkiyle ifade edemezken, bazen de onda hiç 

bulunmayan vasıflarla onu överler. Netice olarak 

gerçek manada sadece Allah-u Teâlâ övebilir. Başkaları 

bir yana bir insan kendi vasıf ve becerilerini 

değerlendirirken bile hata yapar. Ama Yüce Allah’ıncc 

bir kul hakkında söylediği ne eksiktir ne fazladır. Eğer 

Elhamdülillah yerine ben hamdederim veya biz 

hamdederiz gibi kelimeler kullanılmış olsaydı bu 

manalar elde edilmezdi. 

Eğer mastar değil de fiil halinde kullanılıp ben Allah’acc 

hamdederim denseydi, insanın Allah’ıncc bütün 

sıfatlarını anlama kapasitesine sahip olduğu şeklinde 

bir şüphe ortaya çıkardı ama bu doğru değildir. Çünkü 
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insanın övgüsü sınırlıdır ve insan ancak bilgisi kadarıyla 

över. Halbuki Yüce Allah’ıncc övülmesinin haddi hesabı 

olmayan sınırsız sebepleri vardır. 

Kısacası elhamdülillah ibaresi, ben veya biz 

hamdederiz demekle elde edilebilecek olan bütün 

manaları içermekle kalmayıp bundan daha fazlasını 

ihtiva etmektedir. Bundan dolayı Fatiha suresi gibi kısa 

ve özlü ama geniş kapsamlı manalar ihtiva eden 

surenin içinde elhamdülillah’ın kullanılması 

gerekiyordu. Şüphesiz Kuran-ı Kerim’de: 

 

Yani: “Biz (ise,) Seni hamd ile tespih eder ve her türlü 

yücelik sahibi olduğunu beyan ederiz” denmektedir. 

Kuran-ı Kerim’de nüsebbihu, nükaddisu veya 

yüsebbihu gibi kelimeler kullanılmıştır ama hiçbir 

ayette mahlukat tarafından   ben hamdederim 

veya  biz hamdederiz gibi ifadeler 

bulunmamaktadır. Bu da, hamdı gerçek manada tam 

olarak anlamak kulun gücünü aşar şeklinde ince bir 

manaya işaret etmektedir. Hadislerde böyle kelimeler 

geçmektedir ama Allah’ıncc kelamında kullanılan bir 

kelime ile kulun kelamında kullanılan kelime arasında 

bu tür ince farkların olması tabiidir. Kul bir kelime 

kullandığında manası sınırlı olur ama aynı kelime 

Allah-u Teala’nın kelamında geçtiğinde, özellikle 

Kuran-ı Kerim ayeti olduğunda manası çok geniş ve 
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kapsamlı olur. 

Hamd yani övgü insanlara da ait iken bütün övgüler 

neden Allah’acc ait olsun diye bir soru akla gelebilir. 

Lillah kelimesi bu şüpheyi ortadan kaldırmak için 

kullanılmıştır. Lillah’ın başındaki lam harfi mülkiyet 

ifade etmek için kullanılır. Netice olarak lam’ın 

kullanılması, gerçek hamdın Allah’acc ait olduğunu ve 

diğerlerinin onun gölgesi olduğunu anlatır. Çünkü 

insanda bulunan güzel vasıflar kendi mülkü olmayıp 

Allahcc tarafından bir bağıştır. Özet olarak insan eğer 

bir sebepten dolayı övülürse o övgüyü asıl hak eden 

Yüce Allah’tır.  

Ayetin manaları 

Bu ayetin birkaç manası aşağıda beyan edilmektedir. 

1) Bu kainatın yaratıcısı her türlü kusurdan münezzeh 

olup her güzelliğe sahiptir. 

2) Yarattıklarının gerçek mahiyet ve hakikatini bilen 

sadece Allah’tır. O’nun haricinde hiç kimse bir şeyin 

gerçek mahiyetini idrak edemez. Bu iddianın 

doğruluğunun delili bilimin ilerlemesiyle açıkça ortaya 

çıkmıştır. Yüz binlerce bilim adamı birçok şeyin 

incelenmesiyle meşguldür ama hâlâ Allah’ıncc yarattığı 

en basit şeyin bile tam mahiyetini idrak edebilmiş 

değillerdir ve her şeyle ilgili her gün yeni bilgiler ortaya 

çıkmaktadır. 

3) Allah-u Teala âlemlerin Rabbi olduğu takdirde kâmil 

hamda sahiptir. Eğer O, âlemlerin Rabbi değilse kâmil 

hamda sahip olamaz. Bundan dolayı O, maddi 
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nizamını herkesin faydalanması için yarattığı gibi 

O’nun manevi nizamı da herhangi bir milleti göz ardı 

edip manevi ilerlemeden mahrum bırakmamalı. Hiçbir 

ülke veya millet manevi ilerlemesi için gereken 

imkânlardan yoksun olmamalı. Eğer bir millete 

kendilerine özgü şartlardan dolayı özel bir vahiy 

indirilmişse diğer milletlere de, vahiy nimetinden 

mahrum edilmeyip manevi ilerlemeleri için, bir yol 

gösterici gönderilmeli. Eğer her millet için ayrı ayrı 

vahiy nazil olmasının zamanı değilse bu durumda, 

nazil olan vahyin bütün dünyayı kapsaması gerekir. 

Netice olarak vahiy nimetinin veya necatın sadece 

kendi kavmine yahut kendi din mensuplarına mahsus 

olduğunu ileri sürenler hatalıdırlar. 

4) İnsanoğlunun sahip olduğu bütün yetenekler 

Allah’ıncc bir bağışıdır. Bundan dolayı insanların 

yaptığı her iyilikten ötürü hamdı hak eden Yüce 

Allah’tır.  

5) Bu ayette hamd ile Rabbü’l Âlemîn arasında bir ilişki 

kurarak anlatılmak istenen şudur: Allah’ıncc Rabbü’l 

Âlemîn sıfatı ortaya çıktığı zaman insan gerçek 

manada mutlu olmalı. Kendi çıkarı için mutlu olan ve 

dünyanın faydasını umursamayan, İslam öğretisini 

anlamamıştır. Gerçek mutluluk bütün dünyanın rahata 

kavuşmasındadır. 

6) Allah-u Teala âlemlerin Rabbi olduğu için O’nun 

haricinde her ne varsa Allah’ıncc Rab oluşundan 

istifade etmektedir. Yani bütün mahlûkat aşamalı 

olarak gelişme ve ilerleme kaydetmektedir. Allah’ıncc 
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yarattığı hiçbir şeyin, ilk ve son halleri aynı değildir. 

Allahcc haricinde her ne varsa değişime muhtaç olup 

en alttan başlayıp en yüksek seviyeye doğru yol alır. 

Bundan iki netice çıkar: A) Allahcc haricinde her ne 

varsa yaratılmıştır, çünkü ilerlemeye ve değişmeye 

muhtaç olan, kendi kendinin yaratıcısı olamaz. B) 

Kâinatta insan, hayvan, bitkiler ve cansız mahlûklar, her 

ne varsa, basit bir durumdan aşamalı olarak nihai 

durumlarına doğru gelişmişlerdir. Çünkü Rab 

kelimesinin manası, her şeyi en alt seviyeden en yüksek 

seviyeye aşamalı olarak götüren demektir. Bundan da 

dünyada her şeyde bir evrimin yaşandığı 

anlaşılmaktadır. 

7) Rab kelimesinin manası, bir tek halkayı zincire 

eklercesine geliştiren değil;  

 

Yani eşyaları farklı zamanlarda farklı derecelerde 

ilerletip kemale erdiren demektir.  

8) “Elhamdülillahi Rabbil âlemîn” buyrulmuştur; yani 

bu şekildeki evrim Yüce Allah’ıncc Zatına aykırı değildir 

tersine, aşamalı olarak mahlûkatı geliştirdiği için Hamd 

O’nun hakkıdır. İşte bundan dolayı bu ayette 

“elhamdülillah” ile “Rabbü’l âlemîn” ifadeleri bir arada 

kullanılmıştır. 

9) Bu ayet, İnsanoğlunun sonsuza kadar ilerleme 

kaydetmesi için yaratıldığını anlatmaktadır. O, “her 

türlü hamd farklı ve türlü türlü mahlukatını en basit 

durumdan en ileri dereceye kadar ilerleten Allah’acc 
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aittir” buyurmaktadır. Bundan dolayı her makam ve 

dereceden daha üstün bir makam ve derece olduğunu 

kabul etmek zorundayız. 

10) Kuran-ı Kerim’in özü ve ilk suresi olan bu sureyi 

“Elhamdülillahi Rabbil âlemîn” ile başlatmakla, 

Allah’ıncc kamil manadaki hamdının başlama 

zamanının geldiğine işaret edilmiştir. Çünkü bütün 

dünya için gelen İslam dini, “Rabbü’l Âlemîn” sıfatının 

kamil mazharıdır. O, maddi alemde olduğu gibi 

manevi alemde de bir birlik sağlamıştır. İslam’dan önce 

farklı milletlere ayrı ayrı peygamber geldiğinde onlara 

tabi olan bazı kimseler diğer peygamberleri yanlış 

kabul ederek öğretilerini reddederlerdi. Hindular, biz 

Permaşor’a inanırız Yahova’yı tanımayız derlerken, 

Yahudiler ise onların Permaşor’u ile dalga geçerlerdi. 

Ama İslamiyet’in gelişiyle, Hintli, Çinli, Mısırlı, İranlı, 

Doğulu ve Batılı her milletten İslam’a inananlar, bir ve 

tek olan Allah’acc hamdetmeye başladı ve her milletin 

ilahının farklı farklı olmayıp bütün kainatın yaratıcısının 

tek olan Allahcc olduğu kabul edildi. 
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 “Er rahman-ir rahim” sözcüklerin anlamı  

“Rahman” ve “Rahim” kelimelerinin açıklaması yukarda 

birinci ayette verilmiştir. 

Ayetin Tefsiri 

Bazı kimseler “Rahman ve Rahim sıfatları bundan önce 

besmelede bahsedilmesine rağmen neden 

tekrarlanmıştır” diye itiraz ederler. Aslında besmele 

kendi zatında bağımsız bir konuyu içermekte olup her 

sure için anahtar hükmündedir. Bundan dolayı eğer bir 

surenin içinde, ihtiva ettiği konu itibariyle yerli yerinde 

bu sıfatlardan bahsedilirse buna tekrar etmek denmez. 

Bundan önceki ayette Rabbü’l âlemîn diyerek Allah’ıncc 

bir şeyi yaratıp onu yavaş yavaş ve aşamalı olarak 

tekamüle eriştiren olduğundan bahsedilmişti. Bu ayet 

içinde Rahman ve Rahim sıfatı kullanmak suretiyle 

Allahcc Rab olarak, bu yetiştirme ve geliştirmeyi nasıl 

sağladığının yöntemini açıklamaktadır. Bu yöntemler 

şunlardır: A) Yüce Allahcc Rahman olduğu için her şeyin 

ilerlemesi ve gelişmesi için gözle görülmeyen ve 

insanın bilemediği gerekli imkan ve ortamları 

sağlamıştır ve bunlar saklı olan yeteneklerin ortaya 

çıkmasına ve gelişip ilerlemesine yardımcı olur. İnsan, 

hayvan, bitkiler ve cansız varlıkların hepsi bulunduğu 

ortamdan etkilenip tekamüle ermenin imkanlarından 

faydalanmaktadırlar. B) Allahcc Rahim olduğundan 

dolayı O’nun yarattıkları vazifelerini hakkıyla yerine 

getirince yaptıkları şükranla karşılanır ve Allah’ıncc özel 
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lütfuna mazhar olup daha da ilerlemek için içlerinde 

istek doğar. Böylelikle bu özel rahmet bitip 

tükenmeyen bir zincir halini alır. 

“Er-Rahman” sıfat olarak sadece Allahcc için kullanılır. 

“Yani Er-Rahman” dendiğinde sadece Allahcc akla gelir. 

Başkası için isim tamlaması olmadan tek başına 

Rahman kelimesi kullanılamaz. Mesela Müseylemetül 

Kezzab’ın kendi kendine “Rahman-ı Yemame” dediği 

gibi. Önce de söylediğimiz gibi Rahmanın rahmeti, 

karşılıksız olup herhangi bir haktan dolayı değildir. 

Böylece Rahman, Hıristiyanlığın kefaret inancını 

reddetmektedir. Çünkü kefaret inancına göre Allah-u 

Teâlâ rahmet ederken hak edip etmediğini mutlaka 

gözetir. Hıristiyanlar bu konuda o kadar titiz 

davranırlar ki İslam medeniyetinden etkilenen Arap 

Hıristiyanlar eserleri veya mektupları üzerine bismillah 

yazdıktan sonra Rahman haricindeki bismillah-il 

kerim-ir rahim veya buna benzer başka sıfatları 

yazarlar ama rahman kelimesine hiç yaklaşmazlar. 

Çünkü onlar da, Allah’ıcc rahman olarak kabul 

ettiklerinde O’nun, Mesih’in kefareti olmadan da 

kullarını bağışlayabileceğini biliyorlar. 

Rahim sıfatı Hindulardaki tenasüh inancını reddeder. 

Çünkü bu inanışa göre sayılı ve sınırlı olan amellerin 

mükafatı sınırsız olamaz. Rahim sıfatının anlattığına 

göre aslında sınırsız olan mükafat sayılı ve sınırlı olan 

amellerden dolayı değildir. Tersine iyi bir amelin 

özelliği onun tekerrürüdür. Bundan dolayı karşılığında 

verilen mükafatta da tekerrür bulunur. Rahim kelimesi 

sık sık tekrarlanan rahmete delalet eder. Bundan 
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kastedilen sadece bir amelin karşılığında sık sık 

mükafat verilmesi değildir. Tersine iyiliğin gerçeğini 

kavrayan insan sık sık iyilik yapar, en azından içinde sık 

sık iyilik yapma isteği taşır. Böylelikle iyi bir amelin 

mükafatı verildiğinde her defasında insanın içinde 

daha fazla iyilikte bulunma gücü ve onu sık sık yerine 

getirme isteği çoğalır. Bunun neticesinde Allahcc 

kuluna yeniden rahmet indirir. Bunun bir sonucu 

olarak müminin iyilik yapma isteği de artar ve o, hayırlı 

işlerde daha fazla ilerleme kaydeder. İşte bu şekilde 

Allah’ıncc rahmeti tekerrür ederek nazil olmaya devam 

eder. Yani Allah-u Tealanın rahmeti yapmış 

olduğumuz bir iyiliğin mükafatı olmakla kalmayıp 

gelecekteki iyilik için de bir tohum hükmündedir. 

Hindulara göre cennet boş oturma ve tembellik yeridir. 

Bu düşüncelerinden dolayı onlarda amellerin sayılı ve 

sınırlı olduğu inanışı ortaya çıktı. Onlara göre necat her 

türlü istek arzu ve amelden kurtulmak demektir. 

Bundan dolayı onlar amellerin bu dünyada bittiğini ve 

sınırlı olduğunu kabul ederler. Dediklerine göre sınırlı 

ve sayılı amelin karşılığı da sınırlı olmalıymış. Ama 

İslam sık sık tekrarlanan rahmet ve amel inancını 

sunmaktadır. İslam’a göre cennet darü’l amel yani 

amel yeridir. Allah-u Teala âlemlerin rabbi olduğu için 

cennet de bir âlemdir ve orada da ilerleme ve gelişme 

vardır. Eğer bu doğru değilse o zaman Allahcc 

âlemlerin rabbi olamaz. İnsan cennette gelişme ve 

ilerleme kaydedeceğine göre takvası ve Allahcc sevgisi 

de çoğalmaya devam edecektir. O, ilerledikçe her 

ilerleme karşısında Allah’ıncc rahmetine mazhar 
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olacaktır. Rahmet ve amelin bu şekilde karşılıklı olarak 

devam etmesinden dolayı necat sınırlı bir zaman için 

olamaz. Bu dünyadaki ve ahiretteki amellerin farkına 

gelince bu dünyada insanın gerileme tehlikesi söz 

konusu iken ahirette sadece ilerleme vardır. Manevi 

amel ve manevi ilerleme cennette de vardır. Bundan 

dolayı sayılı ve sınırlı amel karşısında sınırsız mükafat 

söz konusu değildir. 

 

 
 “Maliki yevmiddin” sözcüklerin anlamı 

Arapça’da birbirine benzeyen üç kelime vardır:  

Malik: Bir şeyin caiz sahibi olup ona hükmeden 

demektir.  Melek: Yani melek.  Melik: 

Yani Padişah. 

 Yevm: Vakit veya zaman manalarına gelir. 

Kuran-ı Kerim’de şöyle denmiştir: 

 

Yani: Bazen Allah’ıncc bir yevmi (günü) insanın 

hesabına göre bin seneye eşittir.28 Bir şair şöyle der:  

                                                 
28 Hac suresi, ayet 48 
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yani, benim övdüğüm kimsenin üzerine sadece iki 

yevm (zaman, dönem, devir) gelir; O cömertlikle veya 

düşmanlarını öldürmekle meşguldür. Araplar şöyle 

derler: 

  yani, yevm (zaman, 

dönem, devir) insan için nimetler veya zorluklar getirir 

(Lisanü’l Arap.)  Aynen bunun gibi Sibeveyhî Arapların 

şöyle dediğini söyler:  

Yani, ben bugün şunu yapacağım denildiğinde 

yevm’den kastedilen 24 saat değildir tersine o anki 

zaman ve vakittir (Lisanü’l Arap). Aynen bunun gibi 

Kuran-ı Kerim: 

Yani: Bugün dininizi tamama erdirdim29 dediğinde 

yevm’den kastedilen bildiğimiz gün değil, zaman ve 

devirdir (Lisanü’l Arap). Ayrıca yevm kelimesi hakkında 

şöyle yazılıdır: 

Yani, bazen yevm kelimesinden kastedilen mutlak 

vakittir. Mesela Hadiste “Bugün fitne ve fesat günüdür” 

                                                 
29 Maide suresi, ayet 4 
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denmiştir; bundan kastedilen fitne fesat zamanı ve 

devridir (Lisanü’l Arap.) 

 Ed-din: Din kelimesinin manaları şunlardır: 

Ceza, mükafat, itaat, hesap, tasarruf, hükümet, galebe, 

tedbir, İyilik, isyan, hal ve keyfiyet, karar, alışkanlık, şan 

yani özel durum. Ayrıca Allah’acc ibadetin bütün 

yollarına din yani şeriat denilir. (Akreb.) 

Ayetin Tefsiri 

Ayetin manası şunlardır: Allah-u Teala ceza ve mükafat 

vaktinin, şeriat vaktinin, karar vaktinin, din vaktinin, 

iyilik ve günah vaktinin, hesap vaktinin, itaat vaktinin, 

galebe vaktinin sahibidir. Ayrıca özel ve önemli 

durumların sahibi de O’dur. 

Genel olarak bu ayet “Allahcc kıyamet gününün 

sahibidir,” diye açıklanır. Ama sözcüklerin lügatteki 

karşılığından anlaşılan, bu mana lügate dayalı değil 

tefsir mahiyetindedir. Din kelimesinin manalarından 

birisi ceza ve mükâfattır. Ceza ve mükâfat kamil 

manada kıyamet günü verileceğinden müfessirler bu 

ayeti açıklarken kıyamet gününün sahibi diye 

açıklamışlardır. Hâlbuki lügate baktığımızda bu ayetin 

birçok manası vardır ve onların hepsi Kuran’a 

uygundur. Bundan dolayı bir tek manayı seçip 

diğerlerini terk etmek doğru değildir. 

Allah-u Teala ceza ve mükafat vaktinin sahibidir. Bu 

manaya göre Allahcc kıyamet gününün sahibidir, yani 

o vakit geldiğinde ceza ve mükafat verilirken Allahcc 

haricinde hiç kimsenin müdahalesi söz konusu 
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değildir. Böylece bu dünya ve ahiret arasındaki fark 

anlatılmıştır. Dünyamızda iyi veya kötü amelin 

mükafatı veya cezası insanların eliyle de verilebilir ve 

bu konuda onlar hatalı davranabilirler. Ama kıyamet 

gününde ceza ve mükafatı sadece Yüce Allahcc 

vereceğinden, zulüm ve haksızlık imkansızdır. Masum 

olan hiç kimseye ceza verilemeyeceği gibi işlenen 

suçtan daha fazla ceza da söz konusu olamaz, ayrıca 

suçlu olan da yalan veya sahtekârlıkla ceza almaktan 

kendini kurtaramaz.  

Bu ayet Allah’ıncc ceza ve mükafat gününde bir padişah 

gibi değil, malik gibi davranacağını anlatır. Çünkü 

padişahın yetkileri sınırlı olduğu için bir karar verirken 

sadece insaf ve adaleti göz önünde bulundurmak 

zorundadır. Çünkü onun vereceği karar davacı ve 

davalının haklarıyla ilgilidir. Bundan dolayı padişah 

onlardan birisini affetme yetkisine sahip değildir. Ama 

Allah-u Teala yalnız padişah olmayıp aynı zamanda 

maliktir. Bundan dolayı O, istediği gibi affetme 

yetkisine sahiptir. Böylelikle insanoğluna umut kapısı 

açılarak umutsuzluktan kurtarılmıştır. Diğer taraftan bu 

ayet kulları uyararak Allah’ıncc rahmetini suiistimal 

etmemesi gerektiğini söyler. Çünkü O malik 

olduğundan af edebileceği gibi yarattıklarını pislik 

içinde görmeye dayanamayıp ceza da verebilir. 

Böylece umut ve korku dengelenerek insanın gayretli 

ve himmetli olması hedeflenmiştir. Bunun tersine 

Hıristiyanlığın necat öğretisi, insafın yanlış anlamını 

ileri sürerek umut kapısını kapatmıştır. Ayrıca kefaret 

meselesini ortaya atmakla insanoğlunu günaha 
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cesaretlendirmiştir. Yani Hıristiyan inanışının bu iki 

kolu iyiliğe değil günaha sevk etmektedir. Çünkü 

haddinden fazla umutsuzluk veya haddinden fazla 

umut günaha yol açar. Bu öğreti neticesinde İnsanların 

bir kısmı manen temizlenmekten umudunu keserek 

iyiliği terk edecektir, diğer kısmı ise kefarete 

güvenerek günaha cesaretlenecektir. 

Bu ayetin başka bir anlamına göre Allahcc şeriat ve din 

vaktinin sahibidir. Bu manada Allah’ıncc çok ince bir 

kanununa işaret edilmiştir. Allah’ıncc dünyada her gün 

uyguladığı kanun genel kanundur. Ancak din veya 

şeriatın temeli atıldığı zaman O’nun malik sıfatı ortaya 

çıkar. Yani genel kanunu ile ilgili olan padişahlığı zuhur 

ettiği gibi o devirde Malik sıfatı özellikle tezahür eder. 

Yüce Allahcc özel kanunlarını harekete geçirir, Allah’ıncc 

sıfatlarının inceliklerinden habersiz olanlar görünürde 

doğa kanunlarının hiçe sayıldığını görürler. O günlerde 

bir aciz ve çaresiz insan dünyanın karşısına çıkıp 

Allah’ıncc elçisi olduğunu ileri sürer. Bütün dünya ona 

muhalefet etmesine rağmen o zahiri imkânsızlıklar 

içerisinde başarıya ulaşır. Aynen bunun gibi duası ve 

mucizeler sonucu dünya gördüklerinden şaşkına 

döner. Aslında Yüce Allahcc manevi bir silsileyi kurmak 

istediğinde veya bir şeriatın temelini atmak istediğinde 

O’nun melik (padişah) sıfatı değil malik sıfatı özellikle 

tezahür eder. O, genel olan kanunu bir tarafa bırakıp 

sevdiklerine mahsus olan özel kanununu harekete 

geçirir ve harikulade olaylar zuhur etmeye başlar. Her 

peygamber zamanında Allah’ıncc bu sünneti 

tekrarlanır. Fatiha suresinde Peygamber Efendimizsav 
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zamanında da bunun tekrar yaşanacağı 

anlatılmaktadır. Allah’ıncc kanununa aykırı zannedilen 

harikulade olaylar zuhur edip onu destekleyecekti. Bu 

tür olayların ortaya çıkması şeriatın kurulma zamanı 

olduğunu ve Hz. Muhammed’insav Allah’ıncc hak 

peygamberi olduğunu göstermek içindi. 

Bu ayetin başka bir manası da Allahcc iyilik vaktinin ve 

günah vaktinin sahibidir. Bu mana dünya üzerinde iki 

devrin tekerrür ettiğine işaret etmektedir. Bunlardan 

birisi iyilik ve günahın dünyada eşit olduğu devirdir. 

Böyle bir devirde Yüce Allah’ıncc genel kanunu işler. 

Ama dünyaya günah yayıldığı devirde Allah-u 

Teala’nın malik sıfatı ortaya çıkar ve O, bir peygamber 

göndererek kurumuş olan tarlasının yeşermesini 

sağlar. O peygamberin eliyle iyiliğe sımsıkı sarılan bir 

cemaat meydana gelir. Bir cemaat olarak onların 

hepsinin iyilik ve hayır üzerinde olduğu söylenebilir. Bu 

devirde de Yüce Allahcc özel kanunlarıyla bu cemaati 

desteklemeye devam eder. Daha sonra bir gün gelip 

bu cemaat seviyesini düşürüp iyilik ve kötülük onlar 

arasında eşitlenince Yüce Allahcc özel kanunlarını geri 

çeker ve tekrar olağan kanunlarını uygulamaya devam 

eder. Ve daha sonra bir zaman gelip o millet hepten 

bozulduğunda Allah’ıncc sünneti gereği malikiyet sıfatı 

yeniden zuhur eder ve bir peygamber gönderilerek 

günahın kökü kazınır. Yeniden tertemiz bir cemaat 

kurulur. Bu dönem boyunca, mâlik olduğundan dolayı 

özel kudreti ve hakimiyeti zuhur etmeye devam eder. 

Ta ki o cemaat yeniden iyilik seviyesini düşürür ve 
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yeniden eski devir başlar. 

Allah-u Teala itaat vaktinin mâlikidir. Yani Yüce Allahcc 

yukarda bahsedilen bir kavim veya cemaat için 

uygulanan özel kanunu bazı fertler için de uygular. Bir 

kimse hayatını kamil manada itaat ile geçirirse Allahcc 

onun için de özel kudretini gösterir. Böylelikle onu 

diğer insanlardan üstün tutar. 

Bu ayetin başka bir manası da Allah-u Teala’nın özel 

durumların vaktinin maliki yani sahibi olmasıdır. Bunda 

işaret edilen dünyadaki her işin bir zincire 

benzemesidir. Yani her olayın birçok halkası olup kendi 

başına bağımsız değildir. Mesela bir insan 

hastalandığında, hastalığının nedeni o gün işlenen bir 

hata değildir. Veya sağlığının nedeni bir günde yapılan 

egzersiz yahut beslenme değildir. İnsanın amellerinin 

neticesi birisi geçici ve diğeri de nihai ve daimi olmak 

üzere iki şekilde olur. Bir insan gözlerini dikkatsizce 

kullandığında gözleri ağrımaya başlar. Tedavi edilince 

iyileşir. Tekrar dikkatsiz davranır ve rahatsızlanır. Bir 

daha tedavi edilir ve iyileşir. Ama bir gün gözü 

tamamen görmez olur ve tedavinin hiçbir faydası 

olmaz. Çalışkan bir öğrenci derslerine çalışınca 

öğretmeni sevinir. Ertesi gün tekrar dersleriyle 

ilgilendiğinde öğretmenin hoşuna gider. Bu şekildeki 

netice hemen elde edilen bir neticedir. Ama bununla 

beraber bu şekildeki çalışma onun beyin yeteneklerini 

gitgide geliştirir. Kitaptan elde ettiği bilgi haricinde 

zeka ve ilmin inceliklerini öğrenme becerisine de sahip 

olmaya başlar ve o bir gün dünyanın dikkatini üzerine 

toplar. Bu şekildeki nihai sonuçlar yakınları ve 
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arkadaşlarının bile göremediği ve sebebini 

anlayamadıkları şekilde inceden inceye meydana gelir. 

Allah-u Teala bu konuyu anlatmakla son ve daimi 

başarının Allahcc ile ilişki neticesinde elde 

edilebileceğine işaret eder. Şüphesiz insan genel 

kanuna uymak suretiyle saygı ve makam kazanır ama 

amellerin zinciri mükemmel olduğunda bir nihai netice 

ortaya çıkar. Asıl önemsenen netice budur. Özellikle 

ölüm vaktinde iman şeklinde ortaya çıkan ve ahiretteki 

hayatın dayanağı olan netice çok önemlidir.  

Bu ayet, “kıyamet gününün sahibi” olarak çevrilse de 

bundan Allah’ıncc bu dünyanın sahibi olmadığı 

anlaşılmamalıdır. Bundan kastedilen kıyamet gününde 

zahiri olarak, Allah’tancc başka hiçbir malikin 

olmayacağıdır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: 

Yani: Mükâfat ve ceza gününün ne olduğunu, sen ne 

bilirsin? (Tekrarlıyoruz!) Mükâfat ve ceza gününün ne 

olduğunu, sen ne bilirsin? O gün, kimse kimseye 

(faydalı olma imkânına) sahip olmayacak. Her türlü 

hüküm, (ancak) Allah’ın (elinde olacak.)30 Kısacası bu 

ayetten kastedilen Allah’ıncc bu dünyanın maliki 

olmadığı değil, bu dünyada zahiri olarak malik gibi 

görünen padişahlar ve hükümdarların kıyamet 

                                                 
30 İnfitar Suresi, ayet 18-20 
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gününde olmayacağıdır. 

Fatiha suresinde beyan edilen bu dört sıfatın sıralanış 

şekli Allah’acc ilerlemenin ince ve paha biçilmez bir püf 

noktasını beyan etmektedir. Allah’ıncc makamı en 

üstündür ve kul ise en düşük makamdadır. Meseleyi bu 

şekilde ele aldığımızda Allah-u Teala kula teveccüh 

ettiğinde yukardan aşağıya doğru gelecektir. Ama kul 

Allah’acc yöneldiğinde aşağıdan yukarıya doğru 

gidecektir. Bunu anladıktan sonra Fatiha suresinde 

beyan edilen sıfatlar incelendiğinde Allahın kula 

teveccüh etme şekli şöyle anlaşılır: 1) Rabbü’l Âlemîn, 

2) Rahman, 3) Rahim, 4) Malik-i Yevmiddin. Yani O, 

kendini kula ilk olarak Rabbü’l Âlemîn sıfatı ile belli 

eder. Sevdiği ve beğendiği kulunun doğru olarak 

yetişmesi için ortam hazırlar. Daha sonra, kulu 

maneviyatta ilerleyebilsin diye yarattığı imkânları 

kulun eline verir. Kul bu imkânlardan istifade ettiğinde 

Allahcc en güzel neticelerini ortaya çıkarır. Mükâfat ve 

ödüllendirmenin uzun bir zincirinden sonra kulun 

çabası nihai sonuç verir. Yani O’nun malik sıfatı, kulu 

için ortaya çıkıp onu dünyaya galip kılar. 

Bunun tersine kul Allah’acc yöneldiğinde ilk önce malik 

sıfatına mazhar olmak zorundadır. Yani o, merhamet 

ve rahmeti esas alarak adaletli ve insaflı davranır. Onun 

davranışlarında af yönü ağır basar. Başka bir deyişle, 

şer yaymaktan elini çeker. Kul biraz daha ilerlediğinde 

Rahim sıfatına mazhar olur. Yani onunla ilişkisi olan 

insanların yaptıklarını şükranla karşılamakla kalmayıp 

hak ettiklerinden daha fazlasıyla ödüllendirmeye 

çalışır. Başka bir ifadeyle hayrı yayma onda adet haline 
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gelir ve buna ihsan denilir. Kul bir üst makama 

ilerlediğinde Rahman sıfatı onda zuhur eder. 

Ozamanda dost düşman herkese iyi davranır ve geniş 

kalpli bir insan haline gelir. Rahman sıfatına mazhar 

olduğu için kafir ve mümin herkes için kalbinde sevgi 

taşır. Bu durumda, kendisine iyi davranana da kötü 

davranana da hayır ile karşılık verir. Bu mertebeye 

 (îtâi zil kurbâ) denilir. Yani bir ananın 

çocuğunun kendisine itaat edip etmediğine 

bakmaksızın en ufak karşılık beklemeden ona hizmet 

ettiği gibi, bu mertebeye sahip olan mümin de 

insanoğluna aynı şekilde iyi davranır. İnsan, bu 

makamdan ilerleyip Rabbü’l Âlemîn sıfatına mazhar 

olur. Yani onun bakış açısı genişler. Artık gözü fertlerde 

değil nizamdadır ve o bütün dünyanın iyiliğinden 

kendini sorumlu tutarak elinden geldiğince dünyanın 

ıslahı ile ilgilenir. Ve onun teveccühüyle toplumun 

durumunda bir değişim meydana gelir. Böylece bu 

dört sıfat içinde, sülûkun yani Allah’acc ilerlemenin ince 

püf noktaları bulunur ki onlar her sâlik için büyük bir 

rahmettir. 
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“İyyake nabüdü ve iyyake nesta’in” 

sözcüklerin anlamı 

  İyyake: Genel kurala göre  (nağbüdüke) 

olması gerekiyordu. Ancak manalara özellik 

kazandırmak ve vurgu yapmak için bu üslup kullanılıp 

kâf önce getirilmiştir. Kâf tek başına önce gelemediği 

için kâf’tan önce mensup zamir iyyâ getirilmiştir. 

Böylece İyyâke nağbüdü’nün anlamı biz İbadeti sadece 

Sana mahsus kılarız şeklindedir. 

Nağbüdü: Biz ibadet ederiz. Bunun geçmiş 

zaman hali (abede) dir. Bunun manası da 

şöyledir:  

 

Yani O’na itaat etti, O’nun emrine boyun eğdi, O’na 

hizmet etti ve dinin emirlerini sürekli uygulamaya 

başladı. Ve O’nun tevhidini ikrar etti (Akreb).  Abede 

kelimesinin bir manası başkasının izlerini taşımak 

demektir. Nitekim çok işlendiği için üzerinde ayak izleri 

kalan yola Arapça’da   denir. 

Netice olarak sadece, kendi kemallerinde tek olan, 

ortağı bulunmayan ve itaati insanın gücünde olan 
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Zat’a ibadet edilmesi mümkündür. Çünkü itaati 

mümkün olmayan kimseye ibadet etmek anlamsız bir 

ifadedir. Böyle bir itaat ise ancak Allah’acc edilebilir. 

Gerçek manada O’ndan başkasına itaat edilemez ve 

kul ancak Allah’ıncc zatında yok olabilir. Allahcc 

haricinde kime itaat edilirse edilsin, itaat sınırlı 

olacaktır. Çünkü itaat ettiği kimse haricinde diğer 

varlıklara veya başka kanunlara da boyun eğmek 

zorunda kalınacaktır. 

 (Nestaîn) kelimesi  (istiane) dendir 

ve manası yardım talep etmektir. “İyyâke nestaîn” biz 

yardımı sadece Sen’den dileriz manasındadır. Yani 

Sen’den başkası yardım talep edilmeye layık değildir. 

 

Ayetin Tefsiri 

Elhamdülillah’tan mâliki yevmiddin’in sonuna kadarki 

ifadelerden, kul O’nu överken sanki Allahcc ondan 

uzaktaymış gibi anlaşılır. Ancak iyyakenağbüdü’den 

itibaren kul, Allahcc karşısında imiş gibi ifadeler 

kullanıp Allahcc ile muhatap olmaya başlar. Bilgisiz 

kimseler buna itiraz edip, bu tür üslubun kelamın 

güzelliğine aykırı olduğunu zannederler. Hâlbuki bu 

üslup kelam güzelliğinin en iyi örneklerindendir. 

Allahcc verâü’l vera olduğu için kul onu göremez. O, 

sıfatlarıyla tanınır. Kul Allah’ıncc zikri ile meşgul oldukça 

gitgide O’na yaklaşır ve günün birinde gönül gözü 

Allah’ıcc görür. İşte bu ayetlerde sülûkun, yani Allah’acc 

yaklaşmanın püf noktası beyan edilmiştir. Kul, Rabbü’l 
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Âlemîn, Rahman, Rahim, maliki yevmiddin sıfatlarını 

inceleyip üzerinde düşündükçe gözleri açılır ve kalbi 

Allahcc sevgisiyle dolduğunda mümin, manen Allah’ıcc 

görme şerefine nail olduğu için O’nun sevgisi 

karşısında yenik düşüp kendini tutamayarak aniden 

“Ey Allahcc! Ben ancak Sana ibadet ederim ve ancak 

Senden yardım dilerim” demeye başlar. Kısacası 

zamirleri bu şekilde değiştirmek suretiyle, Kuran-ı 

Kerim içinde zikrolunan İlâhî sıfatları inceleyip 

üzerinde düşündüğünde bir gün kulun, Allahcc ile 

görüşme şerefine nail olup uzak olan Allah’ıncc kulun 

karşısına geleceğine işaret edilmektedir. 

Şöyle bir hadis vardır: 

 

Ebu Hüreyre’ninra rivayet ettiğine göre Peygamber 

Efendimizsav şöyle buyurdu: Allahcc “Ben Fatiha suresini 

Kendim ve kulum arasında yarı yarıya böldüm. Yarısı 

Benim için yarısı onun içindir. Kulum onun vasıtasıyla 

benden ne dilerse ona veririm,” buyurmaktadır. Kul 
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Elhamdülillahi Rabbil âlemîn dediğinde Allahcc kulum 

bana hamdetti der. O Errahman, Errahim dediğinde 

Allahcc, kulum bana sena etti der. O maliki yevmiddin 

dediğinde kulum Beni temcid etti yani yüceliğimi 

beyan etti der. Başka bir defasında Peygamber 

Efendimizsav Allahcc şöyle buyurdu dedi: “Kulum 

kendini bana teslim etmiştir ve kul iyyake nağbüdü ve 

iyyake nestain dediğinde Allahcc bu ayet Benim ve 

kulum arasında ortaktır, kulum benden ne dilediyse 

ona vereceğim, der. Kul ihdinessıratal müstakim’den 

ayetin sonuna kadar okuduğunda Allahcc “Bu dua 

kulum içindir ve kuluma dilediğini vereceğim” der. 

(Müslim, Kitabü’s Salat) 

Bu hadisten anlaşılan; 1) Hamd, sena ve temcid 

birbirinden farklı şeylerdir. 2) Maliki yevmiddin ayeti, 

kamil tevekküle dalalet eder. Yani insan Yüce Allah’ıncc 

nihai sonucu ortaya çıkaran olduğuna inanıp 

Elhamdülillah deyince, Allah’ıncc kararının doğru 

olduğunu ve ona razı olduğunu ikrar eder. İnsan, 

Allah’acc bu şekilde tevekkül edince Allahcc ona neden 

yumuşak davranmayıp affetmesin? 3) Bu sure içinde 

bazı nimetler elde etmeleri için Müslümanlara dua 

öğretilmiştir. Müslümanlar bir ümmet olarak bu 

nimetlere mutlaka nail olacaklardır. Çünkü bu dua 

hakkında hadiste “kulum Ben’den ne isterse ona 

mutlaka verilecektir” denmiştir. 

Bu ayette “nağbüdü” önce gelip “nestain” daha sonra 

gelmiştir. Bazı kimseler Allah’ıncc yardımı olmaksızın 

ibadet edilemeyeceğine göre önce “nağbüdü” yerine 

“nestain” yazılması gerekiyordu diye itiraz ederler. 
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Aslında Allah’ıncc yardımı olmadan ibadet 

edilemeyeceğinden şüphe yoktur. Ancak bu ayette 

Allah’ıncc yardımından değil, kulun yardım talep etmek 

için yalvarışından bahsedilmektedir. Kulun içinde 

ibadet düşüncesi doğmadıkça Allah’tancc yardım 

dilemesi söz konusu olmaz. İbadete meyilli olmayan 

bir gönül neden Allah’tancc yardım dilesin. Kısacası 

Allah’ıncc lütfu ve yardımı olmaksızın ibadet nasip 

olmaz. Ancak istianet yani kulun Allah’tancc yardım 

talep etmesi, içinde ibadet düşüncesi doğduktan sonra 

mümkün olabilir. İşte bundan dolayı “nestain”den 

önce “nağbüdü” getirilmiştir. 

Bu itirazın ikinci cevabına gelince, kul niyetlenir ama 

onu uygulayabilmesi Allah’ıncc yardımı ile olur. Eğer 

niyet ve irade de Allahcc tarafından olsaydı, insanın 

amelleri mecburiyetten olurdu. Bundan dolayı bu 

ayette, kulun içinde ibadet düşüncesi doğduğunda 

bunun tam manasıyla gerçekleşmesi için Allah’acc 

yalvarması gerektiği öğretilmiştir. Kul, “Ey Rabbim! Ben 

Sana ibadet etmeye karar verdim ama sözümün 

hakkıyla yerine getirilmesi Senin desteğin olmaksızın 

mümkün değildir. Bundan dolayı Sen’den başkasına 

ibadet etmeyeyim diye Sen bana yardım et” diye 

yalvarmalı. 

İbadet aslında tezellüldür, yani kulun tam manasıyla 

Allah’ıncc karşısında kendini bir hiç saymasıdır. Bundan 

dolayı kul Allah’ıncc sıfatlarıyla kendini süslemelidir. 

İbadetin zahiri hareketleri sadece insanın iç durumunu 

değiştirmek içindir. Yoksa aslında ibadet, kalbin iç 

durumu ve ona uymak suretiyle insanda amellerin 
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ortaya çıkmasıdır. Belli zamanların tayin edilmesi, 

kıbleye yönelmek, ellerin bağlanması rükû ve secde, 

asıl ibadet değildir. İnsan vücudunun zahiri durumu 

onun kalbini etkiler ve konsantrasyonunu sağlar. 

Namaz içinde birkaç fiziksel hareket, bundan dolayı 

bulunmaktadır. Onlar bir kap hükmünde olup, içi irfan 

sütüyle doldurulur veya onlar içinde ibadet özünü 

bulunduran kabuğa benzer. 

Bu ayet ve daha sonraki ayetlerde kelimeler çoğul 

haliyle kullanılmıştır. Yani biz ibadet ederiz, biz yardım 

dileriz, bize doğru yolu göster, denmiştir. Bundan 

İslam’ın sosyal bir din olduğu, yani bir tek ferdin değil 

herkesin gelişip ilerlemesini istediği anlaşılır. Ayrıca her 

Müslüman’ın diğer Müslüman’dan sorumlu olduğu 

ortaya çıkar. O, sadece kendisi ibadet etmekle 

kalmayıp diğer Müslümanları da ibadet için motive 

etmeli ve diğer Müslümanlar da onunla birlikte 

ibadete iştirak edinceye kadar onları motive etmeye 

devam etmelidir. Keza o, sadece kendisi Allah’acc 

tevekkül etmekle yetinmeyip, kardeşlerine de tevekkül 

öğretmeli ve onlar da tevekkül sahibi oluncaya dek 

onlara tevekkül telkin etmelidir. Bir Müslüman sadece 

kendisi için hidayet talep etmeyip, diğerlerine de 

hidayet talebi için nasihatte bulunmalı. Onların 

kalbinde hidayet dilemek için güçlü bir istek 

doğuncaya kadar nasihatinden vazgeçmemelidir. Ta ki 

onlar da dualarında ben yerine biz kelimesini 

kullansınlar. İşte İslam’ı birkaç sene içinde geliştiren, 

bu tebliğ ve terbiyet ruhu idi. Müslümanlar bugün de 

ilerleme kaydetmek istiyorsa bu ancak, içlerinde bu 



78                                   Fatiha Suresi Tefsiri                                    

duyguları yerleştirmekle mümkün olabilir. Müslüman 

samimiyetle nağbüdü, nestain ve ihdina deyip bu 

duanın gönlünden içtenlikle çıkması için çaba 

sarfetmedikçe ne dinde ne de dünyada yeri 

olmayacaktır. 

Aslında ibadet, Allah’tancc yardım talep etmek ve 

hidayet dilemek ancak bir topluluk olarak mümkün 

olabilir. Çünkü bir tek fert, sınırlı bir zaman ve sınırlı bir 

daire içinde ibadetin devamını sağlayabilir. Ama 

evladını ve komşularını da kendine katarsa, ibadet 

dairesini genişletir ve ibadetin nesilden nesile devam 

etmesini sağlar. Şüphesiz gerçek kul, efendisine ait 

olan şeyleri düşmanın eline vermez. Efendisinin 

hazinelerini talan edilirken gören ve buna karşı 

mücadele vermeyen kesinlikle gerçek kul değildir. 

Bu ayeti kerime cebir ve kader ile ilgili yaygın olan 

yanlış görüşleri reddetmektedir. İnsanî amellerle ilgili 

iki yanlış görüş bulunmaktadır. Bazı kimselere göre 

insanın işlediği amellerin hepsi cebrîdir. Yani insan 

onları yapmaya mecburdur. Hem dindarlar hem 

felsefiler arasında bu görüşe sahip olanlar vardır. 

Avusturyalı Doktor Freud başta olmak üzere 

psikologların bir grubu da bu görüşü 

desteklemektedir. Bu görüşe sahip olan dindar 

kimselere göre Allahcc maliktir. İddia ettiklerine göre 

bir mühendis bir binayı inşa ederken tuğlanın birisini 

tuvalet için diğerini ise misafir odası için kullandığı gibi 

Yüce Allahcc da kullarından kimini iyilik kimini kötülük 

için seçermiş. Sonuç olarak kullarının bazılarını mümin 

bazılarını da günahkâr olarak yaratmıştır. Hıristiyanlar 
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günahın miras şeklinde nesilden nesile geçtiğini kabul 

ederek cebir meselesinin yaygınlaşmasına neden 

oldular. Eğer onların görüşü doğru ise İnsan miras ile 

teslim aldığı günahtan kefaret olmaksızın 

kurtulamayacağına göre Mesih’in kefaretine iman 

etmeyen her insan günahkâr olmaya mecburdur. 

Tenasüh inanışı da cebir görüşünü destekler. Çünkü 

yeniden doğuşu, eski günahlarının sonucu 

olduğundan kendisine ceza olarak belirlenen sınırlar 

içinde kalmaya mecbur olacaktır. Felsefîlerin görüşü, 

bazı insanlar istedikleri halde günahtan 

kurtulamıyorlar şeklindeki tecrübelerine dayanıyordu. 

Ancak Dr. Freud bunu ilmî bir mesele haline getirdi. 

Ona göre insanın eğitimi onun iradesinden önce yani 

çocukluğunda başlar. İrade ve seçme yeteneğine ise 

yetişkinlik çağında sahip olur. Bundan dolayı iradesi 

tam olarak bağımsızdır denemez. Tersine irade 

dediğimiz şey, çocukluk çağındaki etkilerin sonucu 

olarak ortaya çıkan bazı meyillerdir. Freud’a göre 

insan, iradesi ve düşüncesinde kendini özgür 

zannetmesine rağmen aslında onlar çocukluktaki 

yetişme tarzının sonucudur. Artık bu yetişme şekli 

onun benliğinin bir parçası haline geldiği için, insan 

onları bir dış etken olarak kabul etmeyip kendine ait 

bağımsız bir irade zanneder. 

Freud’un bu düşünceleri yeni değildir. Bu görüşün 

izlerine İslam’da da rastlanır. Mesela Peygamber 
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Efendimizsav şöyle buyurmuştur: 

 

Yani, çocuk fıtrat (İslam) üzerinde doğduğu halde 

anne-babası onu Yahudi veya Hıristiyanlaştırırlar 

(Sahih-i Buhari, Kitabü’l Cenaiz).  Bu hadis, anne 

babanın terbiye ve yetiştirme etkisiyle büyüdükten 

sonra çocuğun, onların görüşüne sahip olup körü 

körüne onların yolunu seçtiğine işaret etmektedir. 

Aynen bunun gibi Peygamber Efendimizsav yenidoğan 

çocuğun kulağına ezan okunmasını buyurmakla, 

çocukluktaki etkinin genişliğini ve önemini 

vurgulamaktadır. 

Maliki yevmi’d din ve iyyake nağbüdü demekle Kuran-

ı Kerim, bu görüşlerin yanlış olan kısmını 

reddetmektedir. Cebir inanışı doğru olsa ceza ve 

mükafat anlamsız olur. İyyake nağbüdü demekle insan 

iradesi bir yere kadar sınırlı olsa dahi, onun bağımsız 

olduğu kabul edilmiştir. Şüphesiz insan iradesi, 

hidayeti görüp kendisi için yeni bir yol seçecek kadar 

bağımsız ve özgürdür. Mesela insan kötü etkilere tabi 

olsa dahi, Allah’ıncc sıfatlarını incelediğinde içinden 

iyyake nağbüdü sesi yükselir ve bu gerçeği hiç kimse 

reddedemez. Freud ve onun görüşünde olanlar 

dünyada ortamların ve düşüncelerin değiştiğine ve 

hiçbir zaman aynı durumda kalmadığına nasıl bir 

açıklama getirecekler. Eğer insan iradesi çocukken 

alınan terbiye ve eğitimin esiri olup bağımsız 

olmasaydı ilk insandan bu yana dünyanın hep aynı 
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yolun ve görüşün tutsağı olması gerekirdi. Ama 

dünyanın sık sık değişime uğradığı ve değişime devam 

ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bundan, insanın 

çocukluktaki etkilerin sonucu olarak sahip olduğu 

görüşlerin yönünün değişmesinin mümkün olduğu 

anlaşılmaktadır. Kuran-ı Kerim güçlü delillerle bu 

konuyu açıklamaktadır. Ancak burada bunun 

ayrıntılarına girmemiz mümkün değildir. Sadece bu 

ayetten çıkan sonucu özet olarak yazdık. 

Cebir inancının tam tersi olan başka bir görüşe göre, 

insan kendi iradesinde tam manasıyla bağımsız ve 

özgürdür. Allahcc onun işlerine karışamazmış! İslam bu 

görüşü de reddeder. İslam insanın bulunduğu ortamın 

etkilerinin göz ardı edilmemesini öğretir. Bundan 

dolayı her türlü etkiden münezzeh olan bir zatın 

(Allah’ıncc) insanı gözetmesi gerektiğini anlatır. Kötü 

etkenler tehlikeli bir hal aldığında O, insanın yardımına 

yetişip onu kurtarır. İyyake nestain duasını öğretmekle 

Allahcc, “Yaratıcınız eli kolu bağlı oturmayıp sizin 

zorluklarınızı gözetmektedir. Siz O’ndan talep 

ettiğinizde O size verecektir. Kapısını çaldığınızda O, 

açacaktır,” demektedir. 
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 “İhdinas sıratal müstakim” sözcüklerin 

anlamı 

 kelimesi  (he, dal,ye) den türemiştir. 

  Yani “ona yolu söyledi”.

Yani “gelini 

kocasına götürdü”. 

 Yani, “önde yürüdü”. 

Yani, “atlar geldiğinde önlerinde kırmızı renkli bir at 

koşuyordu” (Akreb) 

Kısacası ’nın üç manası vardır: 1) Yolu 

göstermek, 2) Yola kadar götürmek, 3) Önde yürüyüp 

hedeflenen menzile götürmek. Kuran-ı Kerim’de de bu 

kelime birçok manada kullanılmıştır. Bir manası, bir iş 

için beceriler verip onları işler hale getirmektir. Mesela 

Yüce Allahcc şöyle der: 

31  
Allahcc her şeyi, ona uygun beceriler verip 

                                                 
31 Taha suresi, ayet 51 
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sorumluluklarını yapabilir hale getirdi. Kuran-ı 

Kerim’den Bu kelimenin ikinci manası, hidayete davet 

etmek olarak anlaşılır. 

  32       
Yani: Biz onlar arasında imam kıldık, onlar Bizim 

emirlerimize göre insanları Tevrat’a çağırıyorlardı. Bu 

kelimenin üçüncü manası Kuran-ı Kerim’den, yürütüp 

getirmek olarak anlaşılmaktadır. Mesela Cennetlikler 

şöyle diyecekler: 

33    
Yani; Her türlü hamd, bizi Cennete yürütüp buraya 

kadar getiren Allah’acc aittir. Hidayetin bir manası 

doğru yolu sevdirmek ve meyil ettirmek olarak ta 

Kuran-ı Kerim’de geçmektedir: 

  34        
Yani, Kim Allah’acc iman ederse, Allahcc onun kalbine 

hidayeti sevdirir ve güzel şeylere meyletmesini sağlar. 

Bu ayetin manası yol göstermek olamaz, çünkü 

Allah’acc iman etmiş olan zaten yolunu bulmuştur. 

Hidayet kelimesi Kuran-ı Kerim’de başarı manasında 

da geçmektedir. Mesela Nur suresinde 

                                                 
32 Secde Suresi, ayet 25 
33 Araf suresi, ayet 44 
34 Tegabûn suresi, ayet 12 
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 35   
Yani eğer siz peygambere itaat ederseniz başarıya 

ulaşırsınız, denmektedir. Kuran-ı Kerim hidayeti belli 

bir makamla sınırlandırmayıp sayısız derece ve 

mertebeler olduğunu açıklar. Hidayetin, bir dereceden 

sonra ikinci derecesi bulunur. Allah’ıncc rahmetini 

cezbeden insanlar bir dereceden sonra, başka bir 

dereceye nail olurlar. Mesela Yüce Allahcc: 

  36   
Yani, hidayeti bulanlar (için ise,) O hidayeti hep arttırdı, 

buyurmuştur. 

 Sırat yol demektir. Bu kelime hem sad, hem 

sin harfi ile yazılır ve temiz olan yol manasına gelir. 

Araplar  yani “ben yemeği rahat ve kolay 

yedim,” derler. Temiz ve düzgün yol rahat kat 

edildiğinden ona  veya  (sırat) denilir. 

Elmüstakim اْلُمْسَتٖقيَم   

İstikame’dendir. Müfredatta bunun manası 

                                                 
35 Nur Suresi, ayet 55 
36 Muhammed Suresi, ayet 18 
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şöyle açıklanmaktadır: 

 

Yani, bu kelime düz yol için kullanılır. Ayrıca doğruluk 

üzerinde olan kimsenin yoluna da müstakim denilir, 

İhdinas sıratal müstakim ayetin’de olduğu gibi. 

Ayetin Tefsiri 

Bu ayette, üstünlüğünün ve mükemmelliğinin benzeri 

olmayan bir dua öğretilmiştir. Bu dua belli işe mahsus 

değildir. Tersine her küçük büyük dini ve dünyevî 

ihtiyaç içindir. İhtiyaç ister dini ister dünyevi olsun onu 

elde etmenin bir yolu vardır. O yol izlendiği takdirde 

başarıya ulaşılır. Ayrıca bazen bir iş yapmanın birkaç 

yolu bulunur, bunların bazısı caiz olur, bazısı caiz 

olmaz. Caiz olan yollar arasından bazısı hedefe çabuk 

ulaştırırken bazısı geç ulaştırır. Bu ayette bulunan 

duada bize Allah’tancc güzel, uygun ve iyi yol dilemek 

öğretilmiştir ki bu yolu izlemek suretiyle amacımıza 

biran evvel ulaşalım. Bu ne kadar sade, mükemmel ve 

geniş kapsamlı duadır. Her ihtiyacı karşılamak için bu 

duadan istifade edilebilir. Bu kelimelerle dua eden 

insan çabasının boşa çıkmaması için çalışacaktır. 

Çünkü her hedefe ulaşmak için iyi ve kötü yollar 

bulunduğu ama bu yollardan sadece iyi ve caiz yol 

seçmesi gerektiği ayrıca iyi yol arasından da en kısa 

yolu seçmesi gerektiği hatırlatılan insan, bu öğretiyi 

içine yerleştirecektir. Sırat-ı Müstakim için dua eden bir 

insan mutlaka bu duadan etkilenip her işi için bu 
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duada öğretilen yolu aramaya çalışacaktır. Herkim 

hedefe ulaşmak için şu prensipleri göz önünde 

bulundurursa onun yüksek hedeflere, iyi ve güzel 

amellere sahip olduğu ve sürekli olarak çalıştığı 

konusunda hiç şüphe kalmaz: 1) O, bütün işlerin caiz 

yollarla halledilmesini ister. 2) Belli bir makama veya 

mertebeye gelince teselli bulmaz, tersine sınırsız 

gelişme ve ilerleme arzusunu taşır. 3) Böyle bir kimse 

zamanının boşa harcanmamasını isteyip en kısa 

zamanda hedefe ulaştıran yolunu seçer. 

Bence eğer Müslümanlar ihlas ile bu duayı etmeye 

devam edip bunun anlamlarını içlerine yerleştirirlerse 

dua olarak bundan istifade etmek haricinde bu 

kelimelerin onlar üzerinde bıraktığı etkinin değeri de 

doğal olarak hiç az olmayacaktır. 

Bazı eleştiriciler, Müslümanlara her namazda 

“ihdinassıratal müstakim” demek emredilmiştir, 

Peygamberleri de hergün bu duayı ettiklerine göre 

acaba doğru yol onlara nasip olmamış mıydı? diye 

itiraz ederler. Bu itiraz ne kadar gülünçtür. Tahsilli 

Hıristiyan ve Hinduların bunu, düşünmeden dile 

getirmeleri çok ilginçtir. Onlar kendilerince 

Müslümanlar bunun cevabını nasıl verebilir diye 

düşünürler. Az önce de hidayetin manasını söylerken 

açıkladığımız gibi, hidayet sadece yol göstermek değil, 

tersine yol göstermek, yola kadar götürmek ve öne 

geçip menzile kadar götürmek manasındadır. Netice 

olarak farklı insanlar için bu duanın manası farklı 

olacaktır. Hidayetle ilgili hiç bilgisi olmayan kimseyi 

göz önünde bulundurursak manası “Bize hidayetin 
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hangi din veya yolda bulunduğunu göster!” şeklinde 

olacaktır. Hidayet hakkında bilgisi olan ancak nefsani 

zaaflarından dolayı onu kabul etmek konusunda 

zorlanan veya çevredekilerin muhalefetinden dolayı 

doğruluğu kabul etmekten çekinen veyahut kamil 

önderden uzak olduğundan ona ulaşmakta zorlanan 

veya bulunduğu bölgede salihlerin sohbetinden 

mahrum olan kimse için bu duanın manası “Beni 

hidayete ulaştır!” olacaktır. Yani ilmi açıdan ben 

hidayeti anladım, ama onu fiilen kabul etmek 

konusundaki zorlukları da ortadan kaldır. İlmi hidayete 

nail olan ve onu uygulamak konusundaki zorlukları 

aşıp hidayet yolunda adımlar atan kimse için “Ey 

Allahcc! Senin hidayetin geniştir ve irfan yolların 

sınırsızdır. Bundan dolayı beni lütfunla hidayet 

yolunda ilerletmeye devam et. Hiçbir yerde adımım 

durmamalı, mümkün olduğunca hidayet sırlarından 

haberdar olmaya devam edeyim ve her adım 

attığımda bir önceki adıma göre daha ziyade amel 

etmeyi bana nasip eyle!” manasında olacaktır. Bu üç 

mana göz önünde bulundurulursa bu duaya ihtiyacı 

olmayan hiçbir insan yoktur. Şüphesiz Peygamber 

Efendimizsav en kamil insandı ama Allahcc sınırsız 

vasıflara sahip olduğundan insan ne kadar ilerlerse 

ilerlesin, ilerleme sona ermeyecektir. Bundan dolayı o 

İhdinassıratalmüstakim duasına her zaman muhtaçtır. 

Aslında bu dua itiraz mahallinde olmayıp, İslam’ın 

ilimle ilgili geniş bakış açısını takdim eder ve Kuran’ın 

üstünlüğünün bir delilidir. Kuran-ı Kerim diğer dinlerin 

mevcudiyetinde gelip onları ortadan kaldırarak yeni ve 



88                                   Fatiha Suresi Tefsiri                                    

mükemmel bir din sunma iddiasında bulundu. Ama 

buna rağmen o, diğer dinler gibi “Bizim çağımızda ilim 

tükendi” demedi. Tersine onunla ilmin hep 

ilerleyeceğini söyleyip Müslümanlara bu duayı öğretti 

ve hergün 30-40 kere okumalarını söyledi. Böylece 

Kuran-ı Kerim ilmin ilerlemesi için insanın görüşünü 

genişletmiştir. 

Bazı insanlar itiraz edip “Bu görüş Kuran’ın son hidayet 

olmadığını gösterir” derler. Onlara göre eğer ilmî 

ilerleme devam edecekse o zaman Kuran’ın bir gün 

ortadan kalkacağını da kabul etmemiz gerekir. Onun 

yerini ondan üstün bir kitap alacaktır. Bunun cevabına 

gelince birisi Kuran-ı Kerim’den daha üstün bir kitap 

getirebiliyorsa ve Kuran’ı mensuh edebiliyorsa o 

zaman itirazlarının haklı olduğu kabul edilebilir ancak 

geçen 1300 sene içerisinde felsefeciler ve yanlış dinleri 

sevenler ellerinden geleni yapmalarına rağmen böyle 

bir kitabı getiremediler. Onların her çabası 

başarısızlıkla sonuçlandı. Kuran-ı Kerim karşısında bir 

kitap sunulamadığına göre bu itiraz dikkate değer 

değildir. Bu itirazın başka bir cevabına gelince, aslında 

Kuran-ı Kerim manevi kainattır. Bundan dolayı onun 

durumu maddi kainatın durumuna benzer. Dünyevi 

konularda insani ilim hergün gelişme gösterdiği halde 

hergün yeni bir maddi kainat meydana gelmez. 

Tersine aynı kainatın incelikleri ve sırları sürekli olarak 

ortaya çıkar. Aynen bunun gibi manevi kainat sayılan 

Kuran-ı Kerim’in nüzulünden sonra hiçbir yeni kitaba 

ihtiyaç duyulmamasına rağmen o ilmin ilerlemesine 

engel olmamıştır. Maddi kainatı incelemek sonucu 
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ilimler geliştiği gibi Kuran-ı Kerim de insanın 

varabileceği gücü göz önünde bulundurarak kendi 

içinde geniş ve sınırsız bilgiler ihtiva etmektedir. 

Kuran’ı inceleyip ihlas ile “İhdinassıratalmüstakim” 

diyerek Allah’acc yalvaran insanlara samimiyetlerinin 

ölçüsüne göre Kuran sırları açılır. Netice olarak Kuran-

ı Kerim son kitap olmasına rağmen ilmi gelişmelere 

engel değildir. Tersine bu gelişme eskisinden daha 

fazla olmaktadır. Kuran-ı Kerim’in ayetlerinden bu 

durum açıkça anlaşılmaktadır. Mesela Yüce Allahcc: 

 

Yani hidayete erişenlere Allahcc daha fazla hidayet 

verir.37 Kısacası hidayet belli bir şeyin ismi değildir. 

Tersine doğrulukların geniş bir zincirinin ismidir. Bu 

zincirin bir halkasından sonra başka bir halka başlar. 

Benim kişisel tecrübeme göre her dini meseleyle ilgili 

Kuran-ı Kerim’de yeterince bilgi bulunur. Kuran-ı 

Kerim varken başka bir şeriata kulak veren insanın hali, 

pınar başına oturup su aramaya çıkan kimse gibidir. 

Hergün “İhdinassıratalmüstakim” kelimeleriyle 

Allah’acc dua edip yine de önceki müfessirlerin 

yazdıkları kafidir diyenlere şaşmamak elimizde 

değildir. Onlara göre yeni bir tefsir yazmak caiz 

değildir. Çünkü eski müfessirlerin yazdıkları haricinde 

Kuran-ı Kerim’de hâşâ başka bir bilgi yokmuş! Eğer 

dedikleri doğruysa neden İhdinassıratalmüstakim diye 

dua ediyorlar? Bu insanların inanışlarına göre onlara 

                                                 
37 Muhammed suresi, ayet 18 
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vermek üzere Allah’dacc hiçbir şey yokmuş! Eğer 

dedikleri doğruysa bu dua ile boşa zaman harcamayıp 

eski tefsirler satın veya ödünç alıp okumaları gerekir. 

Bu dua geniş kapsamlı bir duadır. Din ve dünyanın her 

işinde insan bundan istifade edebilir. Hangi dine 

mensup olursa olsun, hidayete talip olan kimse 

bundan faydalanmamak için hiçbir özür ileri süremez. 

Çünkü bu duada hiçbir din veya grubun ismi 

zikredilmeksizin sadece doğru ve kusursuz yol 

gösterilmesi için yalvarılmıştır. Hiçbir muayyen şeye 

işaret edilmeyip sadece hiçbir şeye bulaşmamış 

tertemiz doğruluğun verilmesi için ricada 

bulunulmuştur. Herkes inanış veya görüşlerine zarar 

vermeden böyle bir duayı sık sık tekrarlayabilir. 

Hıristiyan, Yahudi, Hindu, Zerdüşti, Budist, hatta 

ateistler bile bu kelimelere itiraz edemezler. Bir ateist 

Allah’acc inanmamasına rağmen, eğer Allahcc varsa 

bana doğru yolu göstersin şeklinde duygularını dile 

getirebilir. Kısacası bu dua geniş kapsamlı olup, 

zararsızdır ve genele yöneliktir. Her insan her durumda 

buna muhtaçtır ve hiç kimse bu kelimelerle dua 

etmeye itiraz edemez. Bizim şahsi tecrübemize göre 

hangi gayrimüslim ben dediğim için bu kelimelerle 

dua ettiyse Yüce Allahcc ona İslam’ın doğruluğunu açtı. 

Ben şahsi tecrübeye dayanarak inanıyorum ki herkim 

içtenlikle bu kelimelerle dua ederse Allahcc onu 

mutlaka hidayete kavuşturacaktır. Çünkü bu kainatın 

yaratıcısına hidayet için yalvaranın O’nun kapısından 

boş dönmesi mümkün değildir. 
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“Sıratelleziyne enamte aleyhim gayril 

magdubi aleyhim veladdallin” sözcüklerin 

anlamı 

 İn'am’dan türemiştir. İn’am’ın manası lütuf اَنَْعْمَت 

etmek ve ziyade etmek demektir (Akreb.) Bu kelime 

nimet verilen kimse akıl sahibi varlıklardan olunca 

kullanılır (Müfredat.) Aklı olmayan varlıklar mesela at, 

öküz vs için hiçbir zaman bu kelime kullanılmaz. 

  Gazab: 

 

Gazap, suçun cezasını vermek üzere kalpte kanın 

coşmasına denilir.  Peygamber Efendimizsav şöyle 

buyurmuştur: Gazaptan uzak durun, çünkü o 

insanoğlunun kalbinde tutuşturulan bir kıvılcımdır. 

Birisi hiddetlendiğinde onun damarlarının kabardığını 

ve gözlerinin kızardığını görmüyor musunuz? Bu 

kelime Allahcc için kullanıldığında manası sadece suçun 
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cezasını vermektir. (Müfredat) 

 

Dalle’nin manası doğru yoldan sapmaktır ve bu 

kelime hidayetin zıttıdır. Doğruluğa ters olan her amel, 

ister bilinçli ister bilinçsiz, ister küçük, ister büyük 

olsun, onun için bu kelime kullanılır. (Müfredat) 

Bu kelime kendini tamamıyla bir işe verme ve bir şeye 

dalma manasında da kullanılır. Mesela Kuran-ı 

Kerim’de şöyle buyrulmuştur: 

 

Yani: Onların bütün çabaları dünya için olup tamamıyla 

dünyaya dalmışlardır.38 Aynı şekilde bu mana: 

 

Ayetinde de bulunmaktadır. Yani: Allahcc Peygamber 

Efendimizesav: senin Allahcc sevgisine dalıp, O’nun 

aşkına kapılmış olduğunu gördüğümüzde ve sen 

Benim aşkımda kendini yok ettiğinde Biz sana yol 

gösterdik.39 Birçok dilde bu üslup ve ifade 

                                                 
38 Kehf suresi, 105 ayet 
39 Duha suresi, ayet 8 
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bulunmaktadır. Mesela; “Filanca kişiyi bugün çok 

dalgın gördüm” denildiğinde onun kendini bir 

düşünceye kaptırdığı anlaşılır. Demek istediğim, bu 

doğal bir üslup olup insan fıtratına uygun olduğu için, 

birçok dilde buna benzer ifadeler bulunur. 

Vevecedeke dâllen ayetinin manası bu üsluba 

tamamıyla uygundur. Yani Peygamber Efendimizsav 

Allahcc aşkında yokolup heran dalgındı. Allahcc onun 

bu halini sevdi, Muhammed’insav sevgisi Allah’ıncc 

sevgisini kendine çekti. Occ, Allahcc aşkına dalmış olanı 

eliyle tutup kapısına getirdi. Ancak “dalle” kelimesinin 

genel olarak olumsuz manası olduğu unutulmamalı. 

Bundan dolayı olumlu manada kullanıldığı yerde bu 

manayı desteklemek için bir karine (ipucu) bulunur. 

Mesela demin bahsettiğimiz ayette feheda kelimesi 

bir karine olarak bulunuyor. 

Ayetin Tefsiri 

Yüce Allahcc doğru yolun gösterilmesi için dua 

öğretirken ona ‘nimet verilen kimselerin yolu’ 

kelimelerini ilave etti. Yani alelade insanların yolunu 

değil yücelmiş ve ilerlemiş insanların yolunu göster. 

İlk surede her Müslüman’ın önüne konulan bu hedef 

ne kadar yücedir. Bir Müslüman iyilikte ve hayır 

işlerinde sadece istekli olmakla kalmayıp bu konuda 

Allah’tancc ödül almış olan kimselerin grubuna dahil 

olmayı hedeflemeli. Allah’ıcc seven düşük bir dereceye 

razı olmaz. Allahcc sevgisi insanın kalbini öylesine 

genişletir ki basit ve alelade ilerleme onu sevindirmez. 

Onun sevinmesi de mümkün değildir, çünkü Allah’acc 
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talip olan insanı Allah’tancc başka hiçbir şey 

sevindiremez. Kim Allah’acc talip ise o, aslında bütün 

ilerlemelere taliptir. Allah’ıncc irfanına nail olan kimse 

hiçbir ilerlemeyi son ilerleme olarak görmez. Bir 

mümin için sevindirici olan, sonsuz ilerleme isteği 

sadece müminin kalbinde doğan bir istek olmayıp, 

Allahcc da ona düşük bir dereceye razı olmamasını 

öğretmektedir. Allahcc “Ben’den iyilik dile ama alelade 

ve basit iyilik değil, tersine iyilik konusunda ödüllere 

nail olan kimselere bahşedilen iyilik ve ödülü dile. 

Dilerken de bir fert veya grubun ödüllerini değil, 

ödüllendirilen bütün insanların ödüllerini Ben’den dile” 

buyurmaktadır. 

İn’am yani ödül kelimesinin özel bir manası yoktur. 

Hoşnutluk ifadesi olarak verilen ister dini ister dünyevi 

her şeye in’am (ödül) denilir. Kuran-ı Kerim’de in’am 

kelimesi bu şekilde geniş manada kullanılmıştır. İsra 

suresinde Allahcc şöyle buyurur: 

 

“İnsana ne zaman bir nimet ihsan etsek, yüz çevirir ve 

ondan kaçınır.”40 Yani ödül ve nimete teşekkür 

edeceğine Allah’tancc gafil olur. Bu ayetten anlaşıldığı 

gibi in’am kelimesi ilim, hüner, saygı vs. gibi dünyevi 

nimetler için de kullanılır. Bu nimetler Allah’tancc ihsan 

edildiği için birçok insan bunlara kavuşunca Allah’acc 

                                                 
40 İsra suresi, ayet 84 
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yöneleceği yerde O’nu unutur. 

Zorluk ve sıkıntıdan kurtarılmak için de Kuran-ı 

Kerim’de in’am (nimet) kelimesi kullanılmıştır. 

 

Ey inananlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani 

bir topluluk, zarar vermek amacıyla, size el uzatmaya 

kesin karar vermişti. Allah, onların ellerini size zarar 

vermekten alıkoydu. Allah’ın takvasını benimseyin. 

Müminler, ancak Allah’a güvenmelidirler.41 Görüldüğü 

gibi bu ayette düşmanın saldırılarından korunmak, 

nimet olarak adlandırılmıştır. Her ihsan genel manada 

bir nimet olduğu gibi bazı ihsanlar özellikle nimet 

denilmeye layıktırlar. Çünkü onlar ihsanların zirvesi 

sayılan ihsanlardır. Nitekim Kuran-ı Kerim’de Allahcc 

şöyle buyurur: 

 

Hani Musa kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Allah’ın 

size olan nimetini, yani aranızdan peygamberler 

seçtiğini, sizleri hükümdar yaptığını ve (o zaman için 

dünyada bilinenlerden) hiçbirine vermediklerini (de) 

size verdiğini hatırlayın.”42 Bu ayette insan için nimet 

                                                 
41 Maide suresi, ayet 12 
42 Maide suresi, ayet 21 
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sayılan şeylerden bahsedilmiş ve Yahudilere bu tür 

nimetlerden bol pay verildiği hatırlatılmıştır. 

İnsanî kemallerin üç çeşidi vardır: 1) Dünyevî ve şahsî 

2) Dinî ve şahsi 3) Nispî olarak dinî ve dünyevî. Yani 

dünyevî ve dinî kemalat haricinde bir fert veya kavme 

rakipleri karşısında verilen bir üstünlük de bir çeşit 

kemaldir. Bu şekildeki üstünlüğe insan yaratılış olarak 

meyillidir. İnsan sadece kemale talip olmakla kalmayıp, 

çağdaşlarına ve rakiplere üstünlük sağlayan bir kemale 

talip olur. Yukarda bahsedilen ayette Musaas bu 

kemallerin üçünün de İsrailoğullarına 

bahşedildiğinden söz etmektedir. 1) Onlara dünyevi 

nimetler verildi ve onlar uzun bir müddet padişahlığı 

ellerinde tuttular. 

Bütün dünyevi kemallerin gelişmesi için padişahlık 

gerekir. Bir millet krallık nimetine sahip olunca dünyevi 

ilerlemenin bütün imkânlarını, ondan faydalansa da 

faydalanmasa da elde eder. Bundan dolayı bir millete 

uzun zaman saltanatın verilmesi dünyevi ilerlemenin 

bütün imkanları ona açılmıştır manasına gelir. 2) 

Krallığın dünyevi başarıların yolunu açıp onun zirvesi 

olduğu gibi dini başarılar ve manevi ilerlemenin zirvesi 

nübüvvettir. Bu konuda Musaas kendi milletine “bu 

imkan ve nimet size verilmiştir ve bir-iki peygamber 

değil, peygamberlerin uzun bir zinciri size 

bağışlanmıştır” buyurmaktadır.  

3) Üçüncü nimete gelince bu nisbî ve mukayeseye 

dayalı ilerlemedir. Yani sadece dünyevi ve dini nimetler 

verilmekle kalmayıp, diğer çağdaş milletlerle 
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mukayese edildiğinde daha çok saygınlık ve üstünlük 

kazandıran nimetlerin verilmesidir. Musaas milletine “(o 

zaman için dünyada bilinenlerden) hiçbirine verme-

diklerini (de) size verdiğini hatırlayın,” buyurmakla 

diğer milletlere üstünlük nimetinin de İsrailoğullarına 

verildiğini hatırlatır ve onlara Allahcc size sadece krallık 

vermekle kalmayıp, sizi kralların kralı yaptı. O size 

sadece peygamberlik vermekle yetinmeyip diğer 

peygamberler için hidayet meşalesi olan 

peygamberler de verdi ki onlara tabi olan 

peygamberler de vardır. Kısacası dünyevi ve dini 

nimetlerin her biri size verildi. Ayrıca diğer milletlere 

karşı dini ve dünyevi üstünlük de size bağışlandı. 

Bu söz Musa’yaas aittir ama Kuran-ı Kerim’in ibaresidir. 

Bir gözlemcinin bu kelimelerin özü ve manalarının 

genişliğini görünce etkilenmemesi mümkün değildir. 

Sıratallezine en’amte aleyhim ifadesi ihdinassıratal 

müstakim ile birleşince çok geniş manalar 

kazanmaktadır. Bu ifade bir Müslümanın amacının 

kendisi için kararlaştırmış olduğu hedefler için sadece 

doğru yolu talep etmek olmadığını anlatmaktadır. 

Aksine asıl gayesi nihai hedeflere ulaşmak için 

Allah’tancc, sadece hidayet yollarını temenni etmesi ve 

nimet verilenlerin grubuna katılmakla kalmayıp, 

bundan önce nimet verilen kimselere bağışlanan 

hidayet yolları ve irfanlarının öğretilmesi için yalvarır. 

Kuran-ı Kerim bu derece yüksek hedefler göstermek 

ve büyük umutlar vermekle Muhamedî ümmete büyük 

bir ihsanda bulunmuştur. 

Müslümanların her türlü kişisel ilerlemesinin yollarını 
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açan bu açık öğreti varken bunu ispatlamak için başka 

bir delile ihtiyaç yoktu. Ama genel olarak Müslümanlar 

umutsuzluğa kapıldıklarından dolayı burada hidayetin 

talebinden Kuran-ı Kerim’in neyi kasdettiğini 

Kuran’dan göstereceğiz. Acaba Allahcc bu duayı kabul 

etme sözü vermiş midir? Nisa suresinde Allahcc şöyle 

buyurdu: 

 

Öğütlendiklerini yerine getirmiş olsalardı, haklarında 

daha hayırlı olur (ve bu imanlarının) güçlenmesine (de) 

vesile olurdu. O zaman, şüphesiz Biz (de) kendilerine, 

tarafımızdan büyük bir mükâfat verirdik. Onlara (da) 

mutlaka doğru yol gösterirdik. Kim Allah’a ve bu 

Peygamber’e itaat ederse, onlar Allah’ın 

nimetlendirdiği nebiler, sıddîkler, şehitler ve 

salihlerden olacaklardır. Onlar, ne güzel 

arkadaştırlar!43  

Bu ayetlerde Müslümanlara verilecek olan ödüllerden 

bahsedilirken aynı Fatiha suresinde geçen kelimeler 

yani sırat-ı müstakim ve nimet verilen kimselere 

bağışlanan doğru yolun verilmesinden bahsedilmiştir. 

                                                 
43 Nisa suresi, ayet 67-70 
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Ayrıca nimet verilenlerin grubu, peygamberler, 

sıddıklar, şehitler ve salih kimseler olarak açıklanmıştır. 

Bundan anlaşılan Fatiha suresinde talep etmemiz 

istenen nimetler en yüksek manevi makamlardır ve 

Allahcc onların Müslümanlara verileceğinden 

bahsetmektedir. 

Bazı kimseler itiraz edip Nisa suresinde geçen 

“meallezine en’amallahu aleyhim”dir derler. Yani onlar 

nimet verilenlerle beraber olup, nimet verilenlerden 

olmayacaktır derler. Bu itirazın zaafı ortadadır, eğer 

maa (ile) kelimesi sadece peygamberler için kullanılmış 

olsaydı birileri bu ümmette hiç kimse peygamber 

olmayıp peygamberlerle beraber olacaklardır 

diyebilirdi. Ancak Kuran-ı Kerim maa (ile) kelimesini 

“en’amallahu aleyhim” yani nimet verilenlerin 

grubunun tümü için kullanmıştır. Nitekim maa 

kelimesini açıklarken hangi derecenin başına maa 

getirildiyse o makam Müslümanlara verilmeyecek 

aksine onlarla beraber olacak dense, o zaman bu 

ayetin manası Müslümanların içinde nimet verilen hiç 

kimse olmayıp bu ümmetin bazı fertlerinin nimet 

verilen kimselerle beraber olacağıdır. Böyle bir manayı 

ise Kuran, Hadis ve aklı selim reddetmektedir. 

Eğer bir kimse maa kelimesi bu ayette, nimet verilen 

kimselerin açıklamasına aittir derse, yine de bu itiraz 

yanlıştır; çünkü bu açıklama nebiler, sıddıklar, şehitler 

ve salihler diye dört gruptan bahsetmektedir. Şimdi 

eğer maa’nın manası sadece beraber olup, söz konusu 

gruba dahil olmamak ise o zaman bu açıklamaya göre 

manası şöyle olacak: Hiçbir Müslüman peygamber 
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olmayıp, peygamberlerle beraber olacak; Hiçbir 

Müslüman sıddık (doğru) olmayıp sıddıklarla beraber 

olacak; Aynı şekilde hiçbir Müslüman şehit ve salih 

olmayıp sadece şehit ve salihlerle bir arada 

olacaklardır. Bundan daha yanlış bir mana ne olabilir. 

Acaba, Peygamber Efendimizsav ve ümmetine bundan 

daha büyük saygısızlık yapılabilir mi? Yani 

peygamberler şöyle dursun bu ümmette hiç kimse 

sıddık, şehit ve salih bile olmayacakmış. 

Yine bazı kimseler itiraz ederek nübüvvet Allahcc 

tarafından bir bağış olduğu için nübüvvet için dua 

anlamsızdır derler. Bunun cevabına gelince insanın 

duası nübüvvet için değildir, ümmet dua ederken Yüce 

Allah’tancc en yüksek manevî nimetlerin verilmesi için 

yalvarır. Bu ayetin manası ve mefhumu budur. Hangi 

nimetin kime verileceği Allah’ıncc kararına bağlıdır. O, 

 

Yani; risaleti kime vereceğini en iyi Allah bilir,44 

buyurmuştur. Şüphesiz nübüvvet İlâhî bir bağıştır ama 

neden Ebu Cehil’e değil, Peygamber Efendimizesav 

nasip oldu. Allah’ıncc bu lütfunu cezp etmek için de 

fedakarlıklara ihtiyaç vardır. Mümin bana 

peygamberlik bağışlansın diye dua etmez. Manevi 

nimetler şöyle dursun bazen dünyevî nimetlerin bu 

şekilde talep edilmesi bile mekruhtur. Mesela bir 

marangozun üniversitede dekanlık talep etmesi veya 

                                                 
44 Enam suresi, ayet 125 
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bir sakatın ordu komutanı olmayı talep etmesi gibi 

dualar abestir. Duaların kabul olması, ortama ve 

Allah’ıncc hikmetine tabidir. Bundan dolayı bir mümin 

için manevi makamların isimlerini sayarak dua etmek 

uygun değildir. Nübüvvet makamı şöyle dursun, eğer 

bir kimse “Ey Allahcc! Ben sıddık, kutup veya şehit 

makamına nail olayım” diye dua ederse bu bile 

mekruhtur. Bundan dolayıdır ki Yüce Allahcc ihdinî yani 

bana doğru yolu göster değil ihdina yani bize doğru 

yolu göster duasını öğretmiştir. Çünkü çoğul ifadeler 

millî ilerleme ve gelişmeye işaret etmektedir. Yüce 

Allahcc ümmet içinde kimi hangi makama uygun 

görürse onu o makama seçer. Bu dua nimeti taleb 

etmek içindir. Nitekim nübüvvet ve peygamberlik İlâhî 

bir bağış yani nimet olduğuna göre bu dua, bu nimetin 

ümmete verilmesi için yapılan bir duadır dense buna 

ne itiraz edilebilir? Özet olarak bu dua her türlü 

nimetin talebi için ve her işte doğru yolun gösterilmesi 

için öğretilmiştir. Kuran-ı Kerim bu nimetlerin 

tümünün Müslümanlara verileceğinden bahseder. 

Kuran-ı Kerim’in kendisi nübüvvet ve peygamberliği 

bu nimete dahil etmektedir. Bundan dolayı hiç kimse 

bu nimeti diğer nimetlerden ayrı tutma hakkına sahip 

değildir. 

Burada, Peygamber Efendimizsav hatemü’n nebiyyin 

olduktan sonra bir peygamber nasıl gelebilir diye bir 

itiraz ileri sürülebilir. Bunun cevabı Nisa suresinde 
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mevcuttur. Yüce Allahcc şöyle buyurmaktadır: 

 

Yani, kim Allahcc ve bu Resule yani Muhammed 

Resulüllah’asav itaat ederse bu nimetler ona 

verilecektir. Şimdi itaat eden sözkonusu olunca onun 

işi Muhammed Resulüllah’ınsav işlerinden ayrı 

tutulamaz. O yeni bir şeriat getiremez, bundan dolayı 

Peygamber Efendimizesav tabi olan bir peygamber 

hatemü’n nebiyyin mefhumuna aykırı olmayıp aksine 

onun manasını mükemmelliğe erdirecektir.  

Zamanımızda bir müfessir vardır. O, kendi Kuran 

tercümesini sık sık takdim etme alışkanlığına sahiptir. 

Onun yazdıklarına göre bu dua nübüvvet elde etmek 

için olsaydı, en azından Peygamber Efendimize 

nübüvvet makamı verilmeden önce öğretilmesi 

gerekirdi. Ama Kuran-ı Kerim’de bunun bulunması ona 

nübüvvet makamı verildikten sonra bu duanın 

öğretilmiş olduğunu göstermektedir. Özet olarak ona 

nübüvvet bağışlandıktan sonra bu duanın öğretilmiş 

olması bunun nübüvvet makamının elde edilmesiyle 

ilgisi olmadığını ortaya koymaktadır. Bu itiraz çok zayıf 

ve yazarın hiç düşünmediğine delalet eder. 

“İhdinassıratal müstakim” kelimeleriyle öğretilen dua 

tabii bir duadır. Bu kelimelerle dua etmek bereketlidir 

çünkü Kuran kelimeleri bereketli olup hatadan 

arınmıştır. Yoksa hakkı arayan herkes, ister bir dine tabi 

olsun, ister hiçbir dine inanmasın, içinde doğruluk 
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arayışı uyanınca o da aşağı yukarı buna benzer 

kelimelerle dua eder. Hakkı arayan kimseler “Bize 

doğru yolu göster veya sevdiklerinin yolunu göster” 

diye dua ederler. Acaba makul bir insan, kendisine 

peygamberlik verilmesinden önce, Peygamber 

Efendimizinsav içinde doğru yolu talep etmek için ve 

Allah’ıncc sevdiklerinin yolu üzerinde yürümek için 

hiçbir istek ve arzu bulunmadığını kabul edebilir mi. 

Böyle bir düşünce insanı kafir yapar. Aslında Allah’ıncc 

lütfunu çeken Peygamber Efendimiz’insav içindeki bu 

sancı idi. İşte bu sancıya ihdinassıratal müstakim 

kelimeleriyle ifade şekli verilmiştir. Aralarındaki fark 

sadece Kuran’ın kamil ve her eksiklikten arınmış 

kelimeleri seçmesidir. O, içlerinde bu sancıyı taşımayan 

kimselerin kalbinde bu kelimelerle aynı sancıyı 

yaratmaya çalışmıştır. Ayrıca O, bu dua edilince onun 

kabul edileceğine dair bize umut vermiştir. Hatta bu 

kelimelerle dua edilmesini bize emretmiştir. 

Peygamber Efendimiz’insav kalbinin bu duygulardan 

yoksun olduğunun söylenmesi ona büyük 

saygısızlıktır. Ayrıca bu düşünce Allah’acc da 

saygısızlıktır. Bu, Peygamber Efendimiz’in kalbinde 

doğru yol için hiçbir sancı olmadığı halde Allahcc onu 

zorbalıkla peygamber yaptı manasına gelir. Böyle 

düşüncelerden Allah’acc sığınırız. 

Bu itirazın makul olduğu kabul edilse bile acaba birisi, 

Peygamber Efendimizsav Kuran’ın inişinden önce iyi bir 

kul muydu, değil miydi veya Allahcc sevgisi ile sarhoş 

muydu değil miydi veyahut Kuran inmeden önce o 

Allah’acc yakın mıydı değil miydi şeklinde sorular 
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sorabilir mi? Bu soruların cevabı müsbet olduğuna 

göre acaba bir kimse kalkıp, “Kuran’da zikrolunan 

namaz, oruç, cihat vesair gibi diğer şerî emirlere 

ihtiyacımız yoktur, çünkü eğer Peygamber Efendimiz 

bunlara uymadan Allahcc sevgisine nail olduysa biz de 

bu amelleri yapmadan Allahcc sevgisine nail oluruz,” 

diyebilir mi? Din meseleleri şöyle dursun dünyevî 

meselelerde eğer birisi, “ilk tavuk veya ilk yumurta, ilk 

ağaç veya ilk tohum nasıl meydana geldiyse şimdi de 

meydana gelir ve onları elde etmek için doğa 

kanunlarına uymamıza gerek yoktur,” derse herkes 

onun deli olduğunu kabul edecektir. Tohum yok iken 

Allah’ıncc kanunu başka şekildedir, ama tohum 

meydana geldikten sonraki kanunu farklıdır. 

Peygamber Efendimiz’insav gelişinden önce dünyada 

İlâhî öğreti silinip yok olmuştu. Onun temiz 

yaratılışında sevgi duyguları meydana geldi. Yüce 

Allahcc da o duyguları belirli kelimeler veya yöntemlere 

gerek duymadan kabul etti ve lütfuyla ona yaklaştı. 

Ama Kuran-ı Kerim inip her şey için kurallar 

belirlenince önceden o kurallara uymaksızın elde 

edilebilen nimetlere artık nail olunamaz. Peygamber 

Efendimizsav İslam ve şeriatın temelini attıktan sonra 

bu kanun ve şeriat dışında kalan hiç kimse başarıya 

ulaşamaz. Bu soru başka açılardan da 

değerlendirilebilir; A) Acaba nübüvvet sadece bir 

makamın adı mıdır? Yoksa bir peygamber için takva, 

temizlik ve Allah’acc yakın olması da gerekli midir? B) 

Eğer bir peygamberde bu vasıfların bulunması 

gerekiyorsa o zaman acaba peygamber olmayan birisi 

takvasında temizliğinde ve Allah’acc olan yakınlığında 
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bir peygamberden daha ilerde olabilir mi? Buna 

cevaben bu müfessir ve yandaşları peygamber 

olmayan birisinin takva temizlik ve Allah’acc yakınlığı 

açısından bir peygamberden daha ilerde olabilir 

derlerse o zaman aramızdaki tartışma sadece bir 

kelime üzerindedir. Ama eğer peygamber olmayan bu 

konularda peygamberden üstün olamaz denirse o 

zaman Peygamber Efendimizinsav ümmetinde zıllî 

burûzî ve Muhammedî nübüvvete tabi olan 

nübüvvetin bulunmadığını iddia eden, bu ümmetin 

hiçbir ferdi önceki insanların vardığı Allah’acc yakınlık 

makamlarından hiçbirine varamaz demek 

istemektedir. Bu iddiada bulunan insan kesinlikle 

Muhammedî ümmetin nimetlerden mahrum 

olduğunu kabul etmektedir. 

Müfessir bey başka bir itiraz daha ileri sürmüştür; 

Neden geçmiş bin üç yüz sene içerisinde hiçbir 

Müslüman’ın duası kabul olmamış? Bunun cevabına 

gelince, duanın kabulü onun miktarı veya durumuna 

bağlıdır. İtiraz eden de sıddık makamının bu ümmete 

verilebileceğine inanır. O zaman birisi ona geçen bin 

üç yüz sene içerisinde bu ümmette kaç kişiye sıddık 

makamı verildi diye sorarsa o da buna cevaben sadece 

Ebubekir’era verildi derse, “geçen bin üç yüz sene 

içerisinde bu dua neden hiç kimse için kabul 

edilmedi?” itirazı ona da yöneltilecektir. Eğer onun 

haricinde sıddıklık makamına nail olanlar vardır derse 

o zaman acaba o makama nail olanlar Ömer, Osman 

ve Ali’den daha üstün müydü, daha aşağı mıydı? diye 

sorulur. Eğer onların derecesi daha aşağıda idiyse 



106                                   Fatiha Suresi Tefsiri                                    

aşağı derecedekilerin sıddık makamına nail olduğu 

halde, daha yüksek dereceye sahip olan Ömer, Osman 

ve Ali’nin sadece şehitlik makamına kadar 

yükselebilmeleri ve sıddık makamına nail olamamaları 

bir soru işareti uyandırmaktadır. 

Kısacası nübüvvetin devamlılığına getirilen her itiraz, 

sıddıklık kapısının açık olduğu kabul edilince ona da 

yöneltilir. Sonuç olarak bu itiraz hakikate dayanmayıp, 

sadece meselenin derinliğine ve inceliğine varılmadığı 

için ortaya çıkmaktadır. 

Bu ayetle ilgili başka mühim bir nükteden de 

bahsedilmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu 

sureye Ümmü’l Kitap ve Ümmü’l Kuran ismini de 

vermiştir (Ebu Davud, Kitabü’s Salat). Bizce bu her iki 

isim Kuran-ı Kerim’den anlaşılmış olup kaynağı da bu 

ayettir. Bu ayet ve bundan önceki ayette anlatılan, 

ibadetin nihai menzili, kulun Allah-u Teala’dan nimet 

verilen kimselere bağışlanan doğru yolu talep 

etmesidir. Bu dua kabul olduğu takdirde bir millet 

olarak insanların kalbinden, biz yok olduk, bizi doğru 

yola kavuştur şeklindeki yalvarmalar Allah’acc 

yükseldiğinde, Allah’ıncc seçtiği her kulun mükemmel 

ve tertemiz kalbinin yalvarışları da bu dualara 

eklenince Allah’ıncc rahmeti coşar ve onun lütfu vahiy, 

ilham ve hidayet şeklinde iner. Öteden beri böyle 

olagelmiştir ve ilerde de hep böyle olacaktır. Nuhas 

peygamberin zamanındaki mazlumların haykırışları, 

Nuh’unas tertemiz kalbinin yakarışları ile birleşince 

Nuh’aas inen kelamı getirdi. İbrahimas zamanındaki 

insanların yalvarışları İbrahim’inas safi kalbinin dularıyla 
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birleşince İbrahim’eas inen sahifelerin nuzûlüne vesile 

oldu. Aynı gerçek Musaas, İsaas ve Peygamber 

Efendimizsav zamanında tekrarlandı. Kuran-ı Kerim’in 

nüzulünden önce Peygamber Efendimizin dünyadan 

ayrılarak Hira mağarasına gidip dua ve ibadetle 

meşgul olması sahih hadislerden bilinmektedir. Kendi 

düşüncelerini okuma yeteneğine sahip dünyanın en 

temiz kalbinin durumu buydu. Bunun haricinde 

dünyanın gizli haykırışları da göğe yükselmekteydi. 

Bunların hepsi birleşip Allah’ıncc lütfunu çektiler ve 

Kuran-ı Kerim inmeye başladı. Kısacası “ihdinassıratal 

müstakim, sıratellezine enamte aleyhim” aslında 

kelamın nüzulünden önce dünyanın içinde bulunduğu 

durumu tasvir etmektedir. Özellikle o devrin temiz 

ruhlarının kalbinde haykırışlar yükselmekle beraber 

zihinlerinde de bir tufan meydana gelir. Bunun 

sonucunda söz konusu devrin kelamı nazil olur. Özet 

olarak bu dua Fatiha suresinde nazil olduğu için İlâhî 

kelamın nüzulüne sebep olduğundan Peygamber 

Efendimizsav bu sureye Ümmü’l Kitap ve Ümmü’l Kuran 

ismini verdi. Fatiha suresinin temas ettiği konu 

Kuran’ın nüzulüne sebep oldu ve bir şeyin meydana 

gelmesine sebep olan şey anne hükmünde olduğu için 

Fatiha suresine Ümmü’l Kuran denildi. 

Peygamber Efendimizsav Fatiha suresine Kuranü’l Azim 

demiştir. Bu, Fatiha suresinin büyük Kuran ve kalanının 

küçük Kuran olduğu anlamına gelmez. Böyle 

düşünmek yanlıştır. Aslında Hz. Resulüllahsav Fatiha 

suresine Ümmü’l Kuran ve Ümmü’l Kitap dediğinde 

onun Kuran’dan ayrı olduğu şüphesi uyanabilirdi. 
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Peygamber Efendimizsav bunu göz önünde 

bulundurarak ona El-Kuranü’l Azim ismini verdi. 

Böylelikle o, Fatiha suresinin Kuran’ın dışında olmayıp 

onun bir parçası olduğunu anlatmak istemektedir. 

Herhangi bir şeyin bir parçasına veya bir bölümüne 

bütünün adı verilebilir. Mesela biz, bir hafızdan 

Kuranın bir parçasını dinlemek istediğimizde ona 

“Kuran okur musun?” deriz. Veya başka bir durumda 

filanca Kuran-ı Kerim okuyor veyahut bazen Kuran-ı 

Kerim şöyle der, deriz. Halbuki kastettiğimiz Kuran’ın 

tamamı değil bir ayetidir. Bu tür ifadeler kullanılırken 

hiçbir zaman aklımıza, bahsettiğimiz sure veya ayetin 

Kuran olup, diğer surelerin veya ayetlerin Kuran 

olmadığı gelmez. Aksine okunan sure veya ayetin 

Kuran-ı Kerim’in bir parçası olduğunu kastetmiş 

oluruz. 

Peygamber Efendimizsav Fatiha suresine Ümmü’l 

Kuran, Ümmü’l Kitap ve El-Kuranü’l Azim isimlerini 

vermiştir. Buna göre Fatiha suresi hem doğuran hem 

doğandır. Bu manada olağanüstü, manevi bir püf 

noktası vardır. Manevi âlemde ilk durum ikinci durumu 

doğurur. Böylelikle ilk durum bir açıdan anne ve daha 

sonraki durum evlat hükmündedir. İşte bu manada 

Fatiha suresine Ümmü’l Kuran denilmiştir. Ayrıca o 

kendisi Kuran olduğu için ona Kuran ismi de verildi. 

Bazı değişiklikler meydana gelirken insan için de bu tür 

benzetme ifadeleri kullanılır. Nitekim Tahrim suresinde 

Yüce Allahcc Müminlerin durumunu Firavun’un karısına 



Fatiha Suresi Tefsiri                                   109 

ve İmran kızı Meryem’e benzetir.  

 

Yani: Allah, müminlerin durumunun Firavun’un 

karısının (durumuna benzediğini) beyan eder. Hani o, 

(Rabbine) demişti ki: “Yarabbi, Katında (bulunan) 

Cennet’te benim için (de) bir ev yap. Beni, Firavun ve 

onun kötü amellerinden kurtar. Beni, (bu) zalim 

kavimden (de) kurtar.” Keza (Allah müminlerin duru-

munun,) namusunu korumuş İmrân kızı Meryem’in 

(durumuna benzediğini beyan eder.) Biz, ona 

kelamımızdan üfledik ve o Rabbinin kelamına ve 

Kitaplarına iman etti ve en sonunda o itaat eden bir 

erkek gibi oldu.45 Bundan Hz. Meryem’in vasıflarını 

taşıyan müminler ilerleyip Allah’ıncc kelamı üzerlerine 

inince Mesihî bir nefise nail oldukları anlaşılır. 

Kısacası Fatiha suresine hem Ümmü’l Kitap ve Ümmü’l 

Kuran denmesi hem El-Kuranü’l Azim isminin verilmesi 

İslamî terimlere ışık tutar. Bu ümmette bir ferde hem 

Meryem hem İsa isminin verilmesini anlamayan 

insanlar için bunda büyük hidayet vardır. Peygamber 

Efendimizsav Fatiha suresine hem anne yani doğuran 

                                                 
45 Tahrim suresi, ayet 12-13 
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hem Kuran yani doğan buyurmaktadır. Böyle bir 

durumda gerçek bir Müslüman için Allah’ıncc bir ferde 

hem Meryem hem İsa demesini anlaması hiç zor 

değildir. Onun Mesihin zuhuru için inleyen manevi hali 

Meryem’in durumuna benzediği için ona Meryem 

denildi. Tıpkı Fatiha suresinin ihdinassıratalmüstakim 

duasıyla bir hidayetin gelmesi için yalvarışından dolayı 

ona Ümmü’l Kuran ve Ümmü’l Kitap denildiği gibi. 

Ancak daha sonra bu kamil ferdin duası işitilip Yüce 

Allahcc ona Mesihî bir nefis bağışlayıp bu dünya için 

gönderdiğinde ona İsa ismi verildi. Tıpkı 

ihdinassıratalmüstakim’deki duanın yükselip Kuran’ı 

dünyaya getirmesi ve ona Kuran-ı Azim isminin 

verilmesi gibi.  

Duayla ilgili Ashab-ı Kiram’ın göz önünde 

bulundurduğu başka bir nüktenin de unutulmaması 

gerekir. Onlar dünyanın önüne başka bir millette 

benzeri bulunmayan bir örnek sergilediler. Daha sonra 

gelen Müslümanlar da bunu unutmasalardı isimleri 

dünya tarihinde hep baki kalacak şekilde güzel 

örnekler sergilerlerdi. Ama ne yazık ki Müslümanlar bu 

ayette zikredilen paha biçilmez hidayeti unuttular ve 

Yüce Allah’ıncc onları yükseltmek istediği seviyeden 

aşağı düştüler. Zamanımızın Müslümanları bu hidayeti 

hedef edinirlerse bütün sıkıntılar aniden kalkar ve 

onlara benzersiz saygınlık ve yücelik nasip olur.  

Bu ayette anlatılan, her milletin bir hedefinin 

olduğudur. O, bu hedefe ulaşmak için uğraşır. 

Dünyanın yaratılışının da bir amacı vardır. Hangi millet 

bu amacı gerçekleştirirse dünyanın yaratılışından 
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amaçlanan bu millettir denecektir. Ademas dünyaya 

geldiğinde insanlara bazı iyilikler konusunda bilgi 

verdi. Onun söyledikleri, o devrin insanları için en güzel 

öğreti idi. Onun öğretisine uyan insanlar büyük manevi 

ve ahlaki değişikliklere nail oldular. Onların zihinsel 

becerileri önceki insanlara göre çok gelişmesine 

rağmen insanoğlu yaratılışından amaçlanan kemale 

henüz ermemişti. Netice olarak onun ilerlemesi ve 

gelişmesi için çabalar devam etti, Nuhas geldiğinde 

insanoğlu ilerlemenin bir üst seviyesini yakaladı. Onlar 

Nuh Peygamberin eliyle manevi, ahlaki ve zihinsel 

ilerlemeler kat etmelerine rağmen insanın 

yaratılışından amaçlanan elde edilemedi. Nitekim 

ondan sonra da Peygamberler gelmeye devam etti. 

Peygamber Efendimiz zuhur ettiğinde o, 

insanoğlundan gizli olan bütün sırları açıp dini, ahlaki 

ve zihinsel ilerleme ve gelişme için gerekli olan her 

şeyden bahsetti. Başka bir ifadeyle ilmi manada din 

tekamüle erdi. 

 

Yani: Bugün, sizin için dininizi tamama eriştirdim ve 

nimetimi üzerinize tamamladım.46 Diye ilan edildi. 

Ancak bu öğreti uygulamaya geçilmeden nüzulünün 

gayesi gerçekleşemezdi ve Peygamber Efendimizinsav 

geliş gayesi hedefe ulaştı denemezdi. Bundan dolayı 

Yüce Allahcc Fatiha suresinde Müslümanlara 

ihdinassıratalmüstakim, sıratellezine en’amte aleyhim 

                                                 
46 Maide suresi, ayet 4 
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şeklindeki duayı öğretmekle hedeflerini gösterdi ve 

onlara “dünya manevi yolculuğuna başladığında göz 

önünde bulundurduğu makam-ı mahmud sizin de 

daimi hedefiniz olmalı; Bu hedefin farklı seviyelerine 

insanoğlunu ulaştırmak için birçok peygamberler 

gönderildi. Onu nihai menziline ulaştırma vazifesi Hz. 

Muhammed Resulüllah’asav verildi. Ey Müslümanlar siz 

bu hedefe ulaşmalısınız,” dedi. 

Kısacası nimet verilenlerin nimetinden bize de ver, 

ifadesinin manasına gelince Adem’inas ümmetine 

bağışlanan iyilikleri, Nuh’unas ümmetinin gelişmelerini, 

İbrahimas ümmetinin makamını, Musaas ümmetinin 

kemallarını ve Mesih’inas manevi tesirini hepsini 

Allah’tancc istemek demektir. Bu dua ile müminler bir 

seviyeden bir üst seviyeye çıkarılmayı talep ederek en 

sonunda Peygamber Efendimizinsav hedefinde 

başarıya ulaşması ve Mahmud makamına nail olması 

için Muhammedî vasıfların kendilerine bağışlanmasını 

niyaz ederler. Sıratellezine enamte aleyhim’den 

kastedilen, ilk günden itibaren insan kervanının 

ilerlediği kemalin nihai menzilidir. Bu kemalin farklı 

seviyelerine götürmek farklı zamanlarda farklı 

peygamberlerin vazifesi idi. Bunu son seviyesine 

ulaştırma vazifesi Peygamber Efendimizesav verildi. Bu 

dua vesilesiyle Ümmet-i Muhammedsav Allah’acc şöyle 

yalvarır: “Ey Allahcc! Peygamber Efendimizsav vasıtasıyla 

Sen dinini tekamüle erdirdin. Şimdi gerekli olan, 

amellerimizin dinine uygun olması ve önceki 

Peygamberler vasıtasıyla gelişmiş ve ilerlemiş olan 

bütün gizli ve güzel kuvvelerimizin ortaya çıkmasıdır. 
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İnsan yaratılışının nihai amacı bu güzelliklere sahip 

olmaktır. Biz bunu üstlenmeye hazırız. Sen bize yardım 

eyle ve önceki ümmetlerin farklı peygamberler 

vasıtasıyla teker teker kaydettiği menzillere bizi birden 

ulaştır ki insan yaratılışının gayesi Ümmet-i 

Muhammed’in eliyle gerçekleşsin.” 

Ashab-ı kiram bu hedefi göz önünde bulundurdular, 

onlar geçmiş bütün ümmetlerin ahlakî güzelliklerini 

kendilerinde toplayıp dünyaya benzersiz bir örnek 

oldular. Bugün eğer cemaatimiz tekrar bu hedefi göz 

önünde bulundurursa Peygamber Efendimiz’insav 

Mahmud makamına yükselme zamanı daha da 

yaklaşacaktır ve dünya, kaygı verici 

huzursuzluklarından kurtulacaktır. 

Allah’ıcc kızdırıp gazabını alevlendiren her fert veya 

millet “mağdûbi aleyhim” ifadesine dahildir. Aynen 

bunun gibi Allah’tancc başkasını sevip ona gönül 

vererek Allah’ıcc unutan bir millet “dallîn” grubuna 

dahildir. Ama Peygamber Efendimizsav bu iki kelimeyi 

özel manada da kullanmıştır. İmam Ahmed bin Hanbel 

Müsnedinde Adiy bin Hatem’den uzun bir rivayet 

nakletmiştir. Bu rivayetin sonu şu şekildedir; 

Yani: Peygamber Efendimizsav “mağdubi aleyhimden 

kasdedilen Yahudilerdir ve dallînden kastedilen 

Hıristiyanlardır” buyurdu. İmam Tirmizi de bu rivayeti 

nakledip bunun hakkında hasen gariptir ifadesini 

kullanmıştır. İbni Merdiveyh Ebu Zer Gaffarî’den şöyle 

rivayet etmiştir: 

 Ben Peygamber Efendimiz’esav mağdubi aleyhim’in 
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kimler olduğunu sorduğumda o, “Yahudiler” dedi. 

Veleddallîn kimlerdir dediğimde o, “Hıristiyanlar” dedi. 

(Fethü’l Beyan, cilt 1) 

Bu mana birçok sahabeden nakledilmiştir. Mesela İbni 

Abbas ve Abdullah bin Mesud. İbni Ebi Hatem şöyle 

der: 

 Bütün müfessirler bu manada müttefiktir ve ben 

aralarında bir ihtilaf görmedim. (İbni Kesir) 

Kuran ayetleri de bu manayı desteklemektedir. Kuran-

ı Kerim Yahudilerle ilgili sık sık gazap kelimesini 

kullanmaktadır. Mesela 

 

Bu ayetten anlaşıldığına göre sanki Allah’ıncc gazabı 

sadece Yahudiler için imiş gibi gazap üstüne gazaba 

uğradılar.  Bunun tersine Hıristiyanlar için “dalle” 

kelimesi kullanılmıştır. Mesela  

 

Bunlar, tüm emekleri dünya hayatı uğruna boşa 

gidenlerdir.  Aynen bunun gibi Maide suresinde Allah-

u Teala Hıristiyanlardan bahsederken onların mesihi ve 

annesini ilah olarak kabul ettiklerini beyan ettikten 
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sonra şöyle der: 

 

De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Dininiz hakkında haksız yere 

aşırılık etmeyin. Daha önce kendileri (de) yoldan 

çıkmış, birçoklarını (da) yoldan çıkarmış ve doğru 

yoldan iyice sapmış olanların heveslerine uymayın.”  

Bu ayette, geçmişte bütün Hıristiyanların müşrik 

olmadığı anlatılmaktadır. Onlar arasında tevhide 

inananlar da vardı ve müşrik olanlar da. Mesihe ilah 

olarak inanan müşrik Hıristiyanlar dalalete düşmüş 

olup, diğer Hıristiyanlar arasında da şirk inancını 

yaymaya başladılar ve sonuç olarak onların çoğunun 

dalalet dolu bu inancı benimsemesine sebep oldular. 

Böylelikle onlar tevhidi bıraktılar. Kısacası Kuran-ı 

Kerim ve Peygamber Efendimizinsav hadislerinden, 

“mağdubi aleyhim”den özellikle Yahudilerin, ve 

“dallin”den ise özellikle Hıristiyanların kastedildiği 

anlaşılmaktadır. 

Bu ayet, ellezine veya enamte aleyhim’de geçen hüm 

zamirinin bedelidir.  Bunun mefhumu şöyledir: Ey 

Allahcc! Bizi nimet verilenlerin yolu üzerinde yürüt. 

Nimet verilen kimselerden kastettiğimiz, Senin 

nimetine nail olduktan sonra Senin gazabına 

yakalanmayan veya Senden başkasının sevgisinden 

dolayı Seni terk etmeyen kimselerdir. Böylece bu ayet 

müminin heran haşiyet içinde olması gerektiğini 

anlatmaktadır. Bir mümin dalalet tehlikesini ortadan 
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kaldıran bir makama varıncaya dek hiçbir zaman 

gevşeyip çabasını terk etmemeli, o daima ayağını 

sağlam basıp takva yollarında yürümeye devam 

etmeli. Buna dikkat etmezse az bir gafletten dolayı o 

makamından düşüp helak olabilir. 

Bu ayet içinde mühim bir gaybî haber bulunmaktadır. 

Bu haber, düşünen herkesin imanının ilerlemesine 

vesile olabilir. Bu sure indiğinde Yahudiler ve 

Hıristiyanlar değil, tersine Mekkeli kafirler Peygamber 

Efendimizinsav karşısındaydılar. Yahudiler ve 

hıristiyanların sayısı Mekke’de yok denecek kadar azdı. 

Mekke’de hiç söz sahibi değillerdi. Durum böyleyken 

neden bu surede öğretilen duada “Dua ediniz ki Allahcc 

sizi tekrar müşrik olmaktan korusun” denmemiştir. 

Bunun tersine öğretilen dua Yahudiler ve 

Hıristiyanların yolunda yürümekten Allah’acc sığınmak 

içindir. Aslında müşriklerden hiç bahsetmeyip, Mekkeli 

müşriklerin dininin daimi olarak kökünün kazınacağı 

bu gaybi haberde anlatılmıştır. Bundan dolayı “Ey 

Allahcc! Müslümanları Mekkeli müşrikler gibi olmaktan 

koru” diye bir duanın öğretilmesine gerek yoktu. Ama 

Yahudiler ve Hıristiyanların dini devam edeceğinden, 

onların Yahudilere ve Hıristiyanlara iştirak etmekten 

korunması için bu duaya ihtiyaç duyulacaktı. 

Bu ayet mühim olan başka bir konuya da dikkatimizi 

çeker. Buna göre Hıristiyanlar Müslümanları kendi 

dinlerine davet ederler. Bundan dolayı Hıristiyanların 

fitnesinden Müslümanları korumak için böyle bir 

duaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Ama Yahudiler, 

diğer din mensuplarının Yahudiliği kabul etmelerine 
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müsaade etmezler. Durum böyleyken “Ey Allahcc! Bizi 

Yahudi olmaktan koru” şeklinde bir dua neden 

öğretilmiştir? Allah’ıncc kelamı anlamsız ve ihtiyaç 

duyulmayan bir duayı öğretemez. Ayrıca Peygamber 

Efendimizinsav Allah’ıncc emriyle, (hâşâ!) ihtiyaç 

duyulmayan bu duanın günde 30-40 defa okunmasını 

ümmete emretmesi de anlaşılır değildir. Kısacası 

Müslümanlar Yahudilik fitnesinin başka bir şekilde 

aralarında zuhur edeceğini düşünmeli. Aslında 

Müslümanlar, Vadedilen Mesihi reddetmekle 

Yahudilerin düştüğü duruma düşeceklerdi. Onların bu 

duruma düşmeleri, Hıristiyanlık fitnesinin de bütün 

gücüyle İslamiyet’e saldırdığı zamana rastlayacaktı. 

Kısacası bir taraftan Mesile Mesih’i (Mesih’in benzeri) 

reddedip Yahudilere benzeyerek Allah’ıncc 

desteğinden mahrum olacaklardı. Diğer taraftan 

Hıristiyan dini onlara saldırarak yüzbinlerce Müslüman 

evladının Hıristiyan olmasına sebep olacaktı. Bu ayet 

olağanüstü gaybi bir haber taşımaktadır. Neden 

Müslümanlar bundan istifade ederek söz konusu her 

iki ateşten necat bulmuyorlar. 

Dikkatle incelendiğinde bu surenin ayetlerinde 

Allah’ıncc koyduğu latif bir güzellik ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre Allah’ıncc sıfatları ve sure içinde bulunan 

dualar birbirine tekabül etmektedir. Nitekim 

“Elhamdülillah” (her türlü övgü Allah’acc aittir) 

ifadesine karşılık “iyyake nağbüdü” (biz ancak Sana 

ibadet ederiz) ifadesi bulunmaktadır. Bundan anlaşılan 

Allah’ıncc bütün güzelliklere sahip olduğunu anlayınca, 

insan kendini tutamayarak “iyyake nağbüdü” diye 
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haykırır. Rabbü’l Alemin’e karşılık iyyake nağbüdü 

bulunmaktadır, yani insan, “Rabbim her şeyi 

yaratmıştır ve en küçük zerre dahi O’nun minneti 

altındadır,” bilincine varınca; Biz ancak Senden yardım 

dileriz diye yalvarır. Aynen bunun gibi “Errahman”a 

karşılık “İhdinessıratal müstakim” bulunmaktadır. 

Çünkü kul, Allah’ıncc insanın bütün ihtiyaçlarını onun 

amelini gözetmeksizin karşıladığını görünce, tabii 

olarak “Benim en büyük ihtiyacım Sana ulaşmaktır. 

Bunun karşılanması için gereken ortamı yarat” diye 

Allah’acc yalvarır. “Errahim” (amelin en güzel 

mükafatını veren) sıfatına karşılık “sıratallezine 

en’amte aleyhim” denmiştir. Yani kul, “Bana nimet 

verilenlerin yolunu göster, onların yolu üzerinde 

yürütürken beni onlara verilen nimetlerin varisi kıl” 

diye niyaz eder. Çünkü hiçbir amelin boşa gitmemesi 

Rahim sıfatının gereğidir. “Maliki yevmiddin” 

karşısında “gayril mağdubi aleyhim veleddallin” vardır. 

Çünkü insan yaptıklarından sorguya çekileceğini 

düşündüğünde, kalbine başarısızlık korkusu musallat 

olur. Nitekim kul, “maliki yevmiddin” sıfatını düşünüp, 

Allah’ıncc öfkesinden korunmak için dua eder.  

Bu şerefli surenin ayetlerinin sıralaması incelendiğinde, 

bunda insanın manevi ilerlemesinin aşamalarından 

bahsedildiği açıkça anlaşılır. Bu surede aşamalı olarak 

eninde sonunda Allah’acc ulaşmanın kurallarından 

bahsedilmiştir. Bir zata itaat veya ibadet iki sebepten, 

sevgi veya korkudan dolayı yapılır. Bundan dolayı Yüce 

Allahcc bu surede bu sıfatların her ikisinden 

bahsetmektedir. İnsanların bir kısmı, yaratılışları gereği 
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ihsan ve iyiliğe değer verip, iyilik yapana itaat ederler. 

Bunun tersine bir kısım insanlar, ihsanı hiç umursamaz 

ama korku onları itaate mecbur eder. Ama hikmet 

sahibi kimse, ilk olarak sevgi ile bu meseleyi 

halletmeye çalışır. Sevgi işe yaramazsa korkutur. 

Nitekim Yüce Allahcc da ilk olarak insanın içini Allahcc 

sevgisi ile dolduran sıfatlarından bahsetmiştir. O’nun 

ismi Allahcc olup, bütün güzellikleri kendinde toplayan 

ve her türlü eksiklikten münezzeh olandır. O, her şeyin 

yaratıcısı olup, ona rızk verendir. Mümin ve kafir, 

hepsini besleyen ve yetiştirendir. O, hayatımızın 

sürmesi için bizim bilmediğimiz ortamlar ve imkanlar 

yaratmıştır. Yaptığımız her iyiliğin en güzel mükafatını 

verir. İşte güzellik ve iyilikten etkilenip itaate meyilli 

olan insanlar, bu sıfatlara baktıklarında kendilerini 

tutamayarak “iyyake nağbüdü” demek suretiyle 

Allah’ıncc karşısında eğilirler. Bunun tersine sevgiden 

etkilenmeyen ve sert davranılmaya alışık olan insanlar 

“maliki yevmiddin” sıfatını incelediklerinde, Allah’ıncc 

mükafat ve ceza gününün sahibi olduğunu görürler. 

Birgün O’nun huzuruna çıkıp, kendilerine verilen bütün 

nimetlerden dolayı sorguya çekileceğini anlarlar. Bu 

tür insanlar korkudan dolayı, ellerinde olmayarak 

“iyyake nağbüdü” diyerek boyun eğerler. Bir taraftan 

o, kendi zaafını görüp, diğer taraftan Allah’ıncc iyiliği ve 

güzelliği veya azameti ve heybetini inceler ve “iyyake 

nağbüdü” demekle yetinmeyip “iyyake nestain” 

kelimeleriyle niyazda bulunup şöyle der: “Ey Allahcc! 

Ben Sana itaat edenlerdenim. Ancak Sana ibadet 

ederim ama bunu hakkıyla yapamıyorum. Bundan 

dolayı ancak Senden yardım dilerim. Çünkü bu işte 
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sadece Sen bana yardımcı olabilirsin. İnsanın içinde 

sevgi bu mertebeye ulaşınca ve İlâhî azamet kulu bu 

denli etkileyince, insan fıtratı gereği “ihdinessıratal 

müstakim” diye yanıp tutuşur. Allah’tancc doğru yolun 

gösterilmesi için niyazda bulunur. Doğru yol daima 

diğer yollar nispetiyle daha kısa olur. Kısacası bu kelam 

sevginin kemalini göstermektedir. Mümin Allah’acc 

şöyle yalvarır: “Ey Rabbim! Artık ben Senden uzak 

duramam. Sen bana en kısa olup, ifrat ve tefritten 

arınmış olan bir yol göster. Öyle bir yol ki üzerinde 

yürümek suretiyle ben en kısa zamanda Sana 

ulaşabileyim. Bir kralın huzuruna çıkan insanların 

dereceleri farklı farklı olur. Bundan dolayı yaratılış 

gereği “sıratallezine enamte aleyhim” kelimeleriyle bir 

dua öğretilmiştir. Yani “Ey Benim Mevlam! Bana 

sadece doğru yolu göstermekle kalmayıp, nimet 

verilenlerin yolunu göster. Senin huzuruna ben alelade 

kimselerden olarak çıkmayayım. Tersine Senin indinde 

özellikle sevilen kimselerden sayılayım. Hem aşık hem 

maşuk olayım. Ben Seni sevdiğim gibi Sen de beni sev. 

Çünkü nimet verilen kimseler Senin sevdiğin 

kimselerdir ve sadece ödülleri hak eden cemaat Senin 

sevgine nail olmuştur. 

Aynen bunun gibi kul, aralarında yabancılık perdesi 

olmayan sevgi makamını talep eder. İnsan kemale 

ulaşınca aşık ve maşuk bir olurlar. Ama iman, korku ve 

ümit arasındadır.  Bundan dolayı insan bu manevi 

lezzete ulaşınca bu makamı daimi olarak elde tutmayı 

temenni eder ve bu yolda sebat nasip olması için niyaz 

eder. Bundan dolayı kerem sahibi olan Mevlamız 
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kuluna şu şekilde yalvarmayı öğretmiştir: “Ey Allahcc! 

Sen lütuf et ki bu buluşmadan sonra herhangi bir 

şekilde ben Senden ayrılmayayım.” Ayrılık iki şekilde 

gerçekleşir: Maşuk, öfkelenip aşığını kovmak suretiyle 

veya aşığın aşkı terk etmesi suretiyle. Bu her iki şekli 

göz önünde bulundurduğundan Allahcc, “gayril 

mağdubi aleyhim veleddallin” duasını öğretmiştir. Yani 

kul “Ey Rabbim! Benim herhangi bir hatamdan dolayı 

Sen bana öfkelenme. Hedeflenen menzile ulaştıktan 

sonra benim gönlüm Senden başkasına yönelmesin 

veya ben Seni terk edip başkasına aşık olmayayım.”  

Bu kamil ve geniş kapsamlı bir duadır ve Yüce Allahcc 

rahmetinden ötürü insana öğretmiştir. Allahcc 

huzurunda bu şekilde dua etmek için hiçbir dinde bu 

öğreti bulunmamaktadır. Hiçbir din bu duanın 

karşısında bir şey sunamaz. Bu surede başından 

sonuna kadar insan fıtratının inceliklerinin bu denli göz 

önünde bulundurulması dikkate şayandır. Her türlü 

farklı görüş ve düşüncelere sahip olan insanların 

tedavisi bu küçücük surede bulunmaktadır. Kısacası 

dünyayı necata kavuşturan tek din İslam’dır ve Kuran-

ı Kerim Manevi hastalıklara şifadır. Anlayan anlasın ve 

düşünen düşünsün. Amin! 

Sahih hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber 

Efendimizsav namazda Fatiha suresini okuduktan sonra 

Amin derdi. Bunun manası “Ey Allahcc! Bizim bu 

duamızı kabul eyle” demektir. Peygamber 

Efendimiz’insav sünneti gereği ashab-ı kiram da bunu 

uygulardı. 

 


