
FATiH PAŞA CAMii 

hede yer alan birer tepe penceresinden 
başka harime komşu duvarlarla yan du
varlara da ikili pencere gruplarının yer
leştirilmiş olduğu görülmektedir; basık 
kemerli tabhane girişleri dikdörtgen çer
çeveler içine alınmışlardır. Kuzeybatıda

ki tabhane birimine bitişik olan minare 
kare tabanlı bir kaide üzerinde yükse
lir; sivri bir hafifletme kemerinin taçlan
dırdığı basık kemerli kapısı kuzeye açıl
maktadır. Köşeleri üçgen yüzeylerle pah
lanmış ve mukarnaslı bir bilezikle dona
tılmış olan kürsüyü silindir biçimindeki 
bezernesiz gövde ile mukarnas dolgulu 
şerefe takip etmekte ve minare kurşun 
kaplı konik bir ahşap külahla son bul
maktadır. Bıyıklı Mehmed Paşa Türbe
si'nin sekizgen prizma biçiminde kub
beli bir yapı olduğu, duvar örgüsünde 
caminin son cemaat yeri revakındaki 

gibi beyaz ve siyah taş sıralarının kulla
nıldığı günümüze kalan izlerden belli ol
maktadır. Caminin batısında yer alan 993 
( 1585) tarihli Özdemiroğlu Osman Paşa 
Türbesi de yaklaşık aynı özellikleri ser
giler. 

Fatih Paşa Camii bir taraftan, bağım
sız girişlerin ,büyük ölçüde harimden so
yutladığı küçük boyutlu tabhane birim
leriyle erken dönem Osmanlı mimarisi
nin zaviyeli cami geleneğinin sonuna işa
ret ederken diğer taraftan da XVI. yüz
yıl başlarına ait Elbistan Ulucamii ile bir
likte, Türk İslam mimarisinin başlangı
cındaki Karahanlı döneminde ilk belirti
leri görülen merkezi planlı cami tasarı
mının yarım kubbelerin devreye girdiği 
önemli bir aşamasını temsil etmekte, 
ayrıca merkezi kubbe etrafında dört ya
rım kubbeli şemanın en başarılı uygula-
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masını teşkil eden İstanbul Şehzade Ca
mii'nin öncülerinden biri olduğunu gös
termektedir. 
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FATiHA SÜRESİ 
( :ı:.::iliıl\ ;;_)_,... ) 

Kur'an-ı Kerim'in ilk sı1resi. 

Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı 
bir defada inmiştir (Vahidi, s. ı 9-20; Zer
keşi, I, 207; Süyüti, I, 30, 34; M. Abdüla
zim ez-Zürkani, I, 88-89) Bazı kaynaklar
da Medine döneminde, yahut önce Mek
ke'de namazın farz kılındığı esnada, son- · 
ra da Medine'de kıblenin tahvili sırasın
da olmak üzere iki defa nazil olduğuna 
dair rivayetlere yer verilmişse de bunla
ra itibar edilmemiştir (Vahidi, s. ı 9-20; 
Fahreddin er-Razi, I, ın; Süyüti, I, 35, 43; 
Alüsi, I, 33) Fatiha'nın Mekki oluşunun 
iki önemli delili vardır. Bunlardan biri, 
Mekki olan Hicr süresinde, "Biz sana 
tekrarlanan yediyi (es-seb'u'l-mesani) ve 
Kur'an-ı azim'i verdik" mealindeki ayet
tir ( 15 /87). Genellikle bu ayette geçen 
"es-seb'u'l-mesani" ile Fatiha'nın kas
tedildiği kabul edilmektedir (Buhari, "Tef
sir", ı / 1; Vahidi, s. ı9-20; Fahreddin er
Razi, I, ı 77; Şevkani, I, ı 5). İkinci delil de 
beş vakit namazın Mekke döneminde 
farz kılınmasıdır. Hz. Peygamber'in, "Fa
tiha süresi ( Fatihatü · ı-ki tab) okunmadık

ça hiçbir namaz sahih olmaz" mealin
deki hadisinin (DarimT, "Şalat", 36; İbn 

Mace, "İ~ame", ı ı; Tirmizi, "Mevalpt", 69, 
ı ı5, ı ı6) gereği olarak farz kılındığı gün
den beri namazlarda Fatiha süresi okun
maktadır. Ayrıca kaynaklarda Hz. Ali'nin, 
"Fatihatü' l-kitab arşın altındaki bir ha
zineden Mekke'de nazil oldu" şeklinde 
bir sözü yer almaktadır (Vahidi, s. ı 9-
20; Süyüti, I, 34-35; Şevkani, I, 14). Süre
nin fasıla*sı (.:ı • t) harfleridir. 

Fatiha "açmak, açıklığa kavuşturmak, 
sıkıntı ve meşakkati gidermek, başla

mak" anlamındaki feth kökünden türe
miş bir isim olup hatimenin zıddı ola
rak "bir şeyin eweli, baş tarafı, başlan
gıcı. giriş" manasında kullanılır (Ragıb 

el-İsfahani, el-Mü{redti.t, "fth" md.; Usa· 

nü'l- cArab, "ftJ::ı" md). "Fatihatü'l-kitab" 
tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fati
ha Kur'an-ı Kerim'in ilk süresi ve bir ba
kıma onun önsözü olduğu için bu adı al
mıştır. Kur'an'ın tertibi ve yazılması iti-



bariyle birinci süre olması yanında ayrı
ca namazdaki kıraat rüknünün yerine 
getirilmesine bu süre ile başlandığı ve 
nihayet bir bütün olarak indirilmiş sü
relerin de ilki olduğu için ona bu ismin 
verilmiş olduğu düşünülebilir. 

Elhamd (halk ağzında Elham) Fatiha sü
resinin Türkçe'deki en meşhur adı olup 
"SOretü' 1- ham d" tamlamasının kısaltıl

mış şeklidir. Bu adlandırma. sürenin ilk 
kelimesi olan "el-hamd" lafzından veya 
sürenin bütünüyle hamd manasını taşı
masından kaynaklanmış olmalıdır. Fati
ha'nın çeşitli özelliklerini ifade eden da
ha başka isimleri de vardır. AIOsl bunla
rı yirmi ikiye kadar çıkarmıştır (Rühu'l

me'anf, ı. 34) Ümmü'I-Kur'an (Kur'.iin·ın 
aslı. özü). ümmü'l-kitab, esas (temel kay
nak). vafiye (tam, bütün). katiye (yeterli ). 
kenz (hazine). es-seb'u'l-mesanl (namaz
ların her rek'atında ve çeşitl i vesi lelerle tek
rarlanan yed i ayet). şükr, dua, şafiye (şifa 
veren) bu isimlerden bazılarıdır (Taberi, 
1. 107-1 10 ; Alüsi, !, 34 ; Elmalıl ı. ı. 5-6). 

Fatiha ' nın ayet sayısının yedi olduğu 
hususunda ittifak bulunmakla birlikte 
başındaki besmelenin sOreye dahil olup 
olmadığı ihtilaflıdır. Şafıller' e göre Fa
tiha· nın birinci ayeti besmeledir; son 
ayeti ise " ~ ..::.-;1 .J;,.:ÜI .kl_r.. " ile baş
lar. " .)Wl'))_, " ile biter. Hanefiler'e gö
re besmele Fatiha'ya dahil değildir: bi
rinci ayet " ~WiyJ .W..ı..,JI ", son ayet ise 
"~ y~\ ..r.f- "dir. Sonunda söylenen 
"amin" sözü Fatiha'dan bir kelime ol
madığı gibi Kur'an'dan bir ayet de de
ğildir. · 

Fatiha süresi, hamdin alemierin rabbi 
Allah'a ait ve mahsus olduğunu bildiren 
ayetle başlar. Bu ayet. Kur'an-ı Kerim'in 
nüzOI sebeplerinin başında yer alan tev
hidi ifade ve ilan etmektedir (Reşid R ı 

za. ı. 36). Endülüslü müfessir İbn Cüzey 
de Fatiha'nın ilk ayetindeki "rabbi'l-ale
mln" terkibinin tek başına tevhid aklde
sini dile getirdiğini. başındaki "el-ham
dü lillah" ile birlikte ele alındığında ise 
ayetin kelime-i tevhidden daha kapsam
lı bir mana taşıdığını söyler (Kitabü't· Tes
hfl, ı. 57) Bu ayeti Allah ' ın esirgeyen ve 
bağışlayan (rahman ve rahim) . aynı zaman
da din gününün sahibi ve hükümranı 
olduğunu ifade eden övgü ayetleri ta
kip eder. Allah'ın sonsuz merhametini ve 
yüce kudretini bildiren giriş niteliğindeki 
hamd ve sena ayetlerinin ardından bu 
yüce kudret sahibi karşısında insanoğlu
nun durumunu belirleyen ayet gelir. "Biz 
ancak sana ibadet eder ve yalnız sen
den yardım dileriz" mealindeki bu ayetle 
üçüncü şahıstan ikinci şahsa geçilir. İlti-

fat sanatı denilen bu geçiş sadece ede
biyat bakımından ifadeye bir incelik ve 
güzellik kazandırmakla kalmaz, aynı za
manda kulun dindarlığı açısından da çok 
önemli bir gerçeği dile getirir. Çünkü ki
şinin mürnin bir kul sayılması, ilahi oto
riteye kendi istek ve iradesiyle teslim ol
duğunu ikrar etmesine bağlıdır. insanın 
kulluğu bu otoriteyi baskı zoruyla değil 
gönüllü olarak kabullenmiş olmasıyla bir 
anlam ve değer kazanır. 

Sürede Allah 'tan nelerin isteneceği, 

ayrıca istemenin usul ve adabı da öğre
tilmektedir. Buna göre istemenin şart
ları önce ne istediğini bilmek. sonra ona 
gerçekten ihtiyacı olduğunu belirtmek. 
daha sonra da onu elde etmek için ya
pılması gerekeni yapmaktır. Böylece ger
çek dua, nimeti hayal ve arzu etmek de
ğil o nimete ulaşmanın doğru yoluna 
girmek ve o yolda sebat edip ilerlemek
tir. Fatiha sOresi inanan insana kesin 
bir düstur ve şaşmaz bir formül halin
de hidayetle ibadetin önemini ve ebedf 
nimetin elde ediliş yöntemini bildirmek
tedir. Böylece süreyi okuyan mürnin Al
lah'a kul olduğunu ifade ve ikrar ettik
ten sonra kendisiyle yaratıcısı arasında 
hiçbir aracı bulunmadan doğrudan doğ
ruya ona seslenir. Ebedf saadete ve ni
hayetsiz nimetiere ulaştıran doğruluk 

ve dürüstlük yolunda ilahi lutfa nail ol
muş iyilerin izini takip ederek ilerlerken 
gazaba uğramışların , şaşırmış ve sap
mışların durumuna düşmernek için Al
lah'tan hidayet ve yardım ister. 

Allah ile kul arasında bir tür sözleş
me ve antlaşma olarak da değerlendiri
len Fatiha sOresi Allah- insan ilişkisinin 

mahiyetini ortaya koyar ve bunun han
gi kurallara bağlı olarak sürdürOleceği
ni öğretir. Ayrıca söz konusu ilişkinin tek 
taraflı olarak kulun gayretiyle değil mut
laka Allah'ın hidayet ve yardımıyla sağ
lanacağını vurgular. Sürenin ilk yarısı 
kulun Allah'a hamd ve övgüsünü, ikinci 
yarısı da onun Allah'tan isteklerini dile 
getirir. Şahfh-i Müslim'de yer alan şu 
hadis bu diyalogun önemine dikkat çe
ker: "Fatiha 'yı okuyan kul. · Aıemlerin rab
bi olan Allah'a hamdolsun' dediğinde Al
lah. 'Kulum bana hamdetti' der. Kul. 'Al
lah esirgeyen ve bağışlayandır' deyince, 
'Kulum beni övdü' der. Kul. 'O din gü
nünün hükümdarıdır' deyince. 'Kulum 
beni yüceltti' der. Kul, 'Biz ancak sana 
ibadet eder. yalnızca senden yardım di
leriz' deyince. 'Bu benimle kulum ara
sındadır. artık kulum ne isterse olacak
tır' der. Kul. 'Bize doğru yolu göster, ni
met verdiklerinin yolunu; gazaba uğra-
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mışların ve şaşırıp sapmışların yoluna 
değil' deyince Cenab-ı Hak. 'İşte bu yal
nızca kulum içindir. isteği yerine gele
cektir' der" ("Şalilt", 38, 40) 

Bütün tefsirlerde besme_lenin başın

daki "ba" ( ...,., ) harfinin "iltisak" (Al lah 
ile insan aras ı nda i lişk i ve bağlantı ) anla
mı taşıdığına ·önemle dikkat çekilmiştir. 
Bu bağlantının bir tarafında uiOhiyyet ve 
rubObiyyet. diğer tarafında insaniyet ve 
ubüdiyyet makamı vardır. Fatiha süresi
nin de bu şekilde iki bölümden oluştu
ğu görülür. Övgü ve tazim cümlelerin
den meydana gelen ve uiOhiyyete dair 
olan ilk bölümde Allah'ın insanlara yö
nelik iltifatının en çarpıcı ifadeleri olmak 
üzere rab (yapıp yaratan. yet i ştirip ge
li ştiren, terbiye eden). rahman ve rahlm 
isimleriyle, O'nun mutlak hakimiyet ve 
hükümranlığının ahirette de devam ede
ceğini belirten "maliki yevmi'd-dln" ifa
desi yer almıştır. Bütün bu nitelikleri do
layısıyla hamd (her tü rlü övgü ler, güzel
likler. yetkinliklerı O'na mahsustur. Dua 
ve niyaz üsiObunun hakim olduğu ikinci 
bölümde insanların Allah'a bağlılıkları

nın temel unsurları olmak üzere "iba
det" ve "istiane" kavramları yer almak
tadır. UIOhiyyet bölümünde ifade edildiği 
üzere insanların bu dünyadaki inanç ve 
arnellerine göre ahiretteki durumlarını 
rahman ve rahlm olan Allah'ın şaşmaz 
adaleti belirleyeceği için yalnız O'na iba
det etmek ve yalnız O'ndan yardım di
lemek (istiane) gerekir. insan bu beyanı 
ile kulluğunu. tevhid inancını, tevekkül 
ve teslimiyetini, ihlas ve kararlılığını Al
lah'a arzetmiş olur. Bu seviyeye ulaşan 
bir iman ve aynı ölçülerle düzenlenen bir 
amel ve hayat çizgisi "sırat -ı müstaklm"
dir. Ömür boyunca bu çizgiyi takip et
menin zorluğu sebebiyle insan bu yol
da sürçebilir ve sonuçta kötülüklere rı

za göstermeyen Allah'ın öfkesine ma
ruz kalmış olan sapmışların yoluna ka
yabilir. "Bizi doğru yola ilet" sözleriyle 
başlayan dua cümleleri. bu büyük tehli
ke karşısındaki aczinin ve kendi kendi
ne yeterli olmadığının bilincine varan 
insanın alemierin rabbi, rahman ve ra
him olan Allah'a sığınarak hidayetiyle 
kendisini desteklemesi şeklindeki niya
zını ifade etmektedir. 

Süredeki ifadeler çoğul sigasıyla olup 
müslümanlar için toplum hayatının ve 
toplumsal dayanışmanın önemini, ce
maat ve ümmet şuuruyla birlik ve be
raberlik içinde "sırat-ı müstaklm" üze
re hareket etmeleri gereğini ortaya ko
yar. Bu amaca yönelik olarak cemaatle 
kılınan namazda imarnın kıraatinin aynı 

253 



FATiHA SÜRESi 

zamanda cemaatin kıraati yerine geç
mesi Fatiha'daki bu kapsamlı ifade özel
liğinden dolayıdır. 

Fatiha süresi önce Allah'ı en belirgin 
nitelikleriyle tanıtmakta ve insanı sağ

lam bir imanla O'na yöneltmekte, yara
tıcıya ve yaratılmışlara karşı sorumlu
luk duygusuyla hareket etmeyi dinin ve 
dindarlığın temeli olarak belirlemekte
dir. Sürenin, insanoğlunu yaratıcısıyla 

ve hemcinsleriyle uyum içinde yaşatmak 
şeklindeki evrensel hedefi gerçekleştir
ıneyi gaye edindiği dikkate alınırsa onun 
sadece Kur'an'ın özü değil aynı zaman
da bütün hak dinlerin de özü olduğu so
nucuna varıla):>ilir. 

Bir yoruma göre Bakara süresi Fati
ha süresinin açıklamasıdır: başta Al-i 
imran olmak üzere diğer bütün süreler 

· de Bakara süresinin tefsiridir. Nitekim 
Fatiha'da Allah'tan hidayet istenir; onu 
takip eden Bakara süresi, bu kitabın 

müttakileri hidayete erdirmek amacıy

la gönderilmiş olduğunu bildiren ayetle 
başlar. Fatiha'nın Kur'an'ın bir özeti ol
duğu kabul edilirse onun bütün Kur'an 
süreleriyle ilişkili bulunduğunu düşün

mek mümkün olur. Ancak Kur'an'ın Fa
tiha'dan, Fatiha'nın besmeleden. besme
lenin de başındaki "ba" (...,.,) harfinden 
ibaret olduğu yolundaki rivayet ve id
dialar muhtemelen Satınilik ve Hurüfi
lik tesirleriyle ortaya çıkmıştır. Bunlar, 
Kur'an ayetlerinin ahkamını küçümse
rneye yönelik amaçlar taşımasından kay
gı duyulan ve ciddiye alınmaması gere
ken beyanlardır. Fatiha'nın yedi kısa 

ayetten oluşmasına rağmen konusunun 
önemi ve mana zenginliği bakımından 
Kur'an' ın en faziletli ve muhtevalı süre
si olduğu gerçeği, bu süreyi Kur'an - ı Ke
rim'in tamamı yerine ikame etme ve di
ğer bütün süreleri gereksiz görme gi
bi bir kanaate götüren böyle bir Hurü
fi- Batıni anlayışı haklı çıkarmaz. 

Fatiha'nın Kur'an'daki en büyük süre 
olduğu , Tevrat ve İncil'de bir benzerinin 

· bulunmadığı . Bakara süresinin son ayet
leriyle birlikte "iki nür" diye anıldığı ve 
geçmişte hiçbir peygampere benzerinin 
verilmediği, şifa niyetiyle okunduğu tak
dirde tesirinin görüleceğine dair hadisler 
vardır (bk. Müsned, lll , 450; DarimT, "Fe
za'ilü'l - ~ur'an", 12 ; BuharT, "Tefsir", 1/ 1, 
15 /3. "Feza'ilü'l-Kur'an", 9, "Tıb", 34 ; 
Müslim, "Selam", 66; Ebü Davüd, "Tıb ", 

19; N esaT, "İftitaJ:ı" , 26) Fatiha'nın fazile
tiyle ilgili rivayetlere hadis mecmuala
rı yanında tefsir kitaplarında da geniş 
yer verilmiştir. Bu sürenin her türlü ha-
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yırlı faaliyetlerin başında veya sonun
da, çeşitli vesilelerle tertip !;!dilen mec
lislerde, merasimlerde, kabirierde vb. 
yerlerde dua niyetiyle okunması zaman
la Müslümanlığın en köklü şiarlarından 
biri haline gelmiş, ayrıca hemen bütün 
tekke ve tarikatların ezkar ve evr'adı 

içinde mutlaka Fatiha'nın da yer alması 
hususu tasawuf geleneğinde kesintisiz 
olarak sürdürülmüştür. 

Bazı tefsirlerde Fatiha ·ya çok geniş 
yer ayrıldığı görülmektedir (mesela bk. 
Fahreddin er-RazT, 1, 173-290; Elma !ılı, 1, 
3- 145) Öte yandan süre hakkında müs
takil eserler de kaleme alınmıştır. Bun
lardan Ragıb el-İsfahani'nin Tetsiru su
reti Fati}ıati'l-Kitôb (Millet Ktp , Feyzul
lah Efendi, nr. 214 ı 1 ı), Fahreddin er-Ra
zi'nin Metatf}ıu'l- 'ulılm (Bağdat Evkaf 
Ktp. , nr. 23 16-23 17), Sadreddin Konevi' 
nin r cazü '1 - beyan if tefsiri Ümmi'l
~ur'an (Süleymaniye Ktp ., Yenicami, nr . 
62), Yafii'nin el-Envarü'l-la'i}ıa ii es
rari'J- Fati}ıa (Süleymaniye K tp , Ayasof
ya, nr. 79 1 ı). Molla Fenari'nin 'Aynü 'l 
a 'yan if tefsiri'l- Fati}ıa (Süleymaniye 
Ktp ., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 33). Ze
bidi'nin et- Tarikatü '1- vaiı}ıa ila esra
ri'J- Fati}ıa (Süleymaniye K tp , Şaze!T, nr. 
ı 031 2). Dewani'nin Tefsirü'l- Fati}ıa (Sü
leymaniye Ktp. , Girullah Efendi, nr. 2074 / 
ı), Allarnek el-Bosnevi'nin el-Hadi (Sü
leymaniye Ktp , Bağdattı Vehbi Efendi , nr . 
2096/ ı), Esad Erbili'nin Fatiha-i Şerile 
Tercümesi (istanbul 1327), Habib b. Ali' 
nin Kitôbü · mifta}ıi'l- Fati}ıa (Süleyma
niye Ktp. , Fatih, nr. 28551 adlı eserleri zik
rediletiilir. Fatiha süresini çeşitli yönler
den inceleyen bu tür eserler konusunda 
Ziya Demir tarafından bir yüksek lisans 
çalışması yapılmıştır (bk.bibl.) 
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D FIKIH. Fatiha süresinin namazda 
okunmasının gerekli olduğu hususunda 
fakihler arasında görüş birliği bulunmak
la birlikte bu gerekliliğin derecesi, na
maz rek' atlarına ve türlerine göre dini 
hükmü, Fatiha okumayı bilmeyen kim
senin durumu gibi konularda farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Her ne kadar 
namaz ibadeti, genellikle Hz. Peygam
ber'den öğrenilen ve nesilden nesile inti
kal eden bir uygulamaya dayamyorsa da 
bununla ilgili baz ı hususlarda farklı yo
rumlara elverişli hadislerin ve uygulama 
örneklerinin bulunması fakihler ve hukuk 
ekolleri arasında görüş ve yorum farklı
lıklarının doğmasına sebep olmuştur. 

Maliki. Şafii ve Hanbeli mezheplerine 
göre farz ve nafile ayrımı yapmaksızın 
tek başına kıiınan bütün namazların her 
rek'atında Fatiha süresini okumak farz
dır. Çünkü Hz. Peygamber Fatiha'sız na
mazın olmayacağını veya eksik kalaca
ğını açıkça belirtmiştir (Müslim, "Şalat", 
34 -36, 38,41; Ebü Davüd, "Saıat", 132; Tir
mizi, "Şalat" , 11 6). Hanefi mezhebine gö
re ise namazda Fatiha'yı okumak vacip
tir. Bu mezhebin hukukçularına göre, 
"Kur'an'dan kolayımza geleni okuyun" 
(el-Müzzemmil 73/201 mealindeki ayet 
mutlak bir hüküm belirtmekte ve na
mazdaki Kur'an okuma (kıraat) şartının 
herhangi bir süre veya sürenin bir bö
lümünün okunması ile yerine getirilebi
leceğini ifade etmektedir. Kur'an - ı Ke
rim'deki bu hükmün Fatiha süresiyle ka
yıtlanması "nas üzerine ziyade" sayılmak

ta, bu da Hanefi usulünde nesih kabul 
edilmektedir. Nesih ise ancak kati bir 
delille mümkün olup yukarıda geçen ve 
haber-i vahid durumunda olan hadis
lerle nesih caiz değildir. Diğer bir ifadey
le rükün* seviyesindeki bağlayıcı bir hü
küm ancak kesin delille sabit olur. Ha
ber-i vahid bir arneli vacip kılsa bile onu 
rükün haline getirmeye yetmez. Sonuç 
olarak Hanefiler ayetin mutlak hükmüne 
dayanarak Kur'an'dan bir bölüm okuma
yı rükün yani farz. hadisiere dayanarak 


