
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 



da Fatiha okumayı vacip kabul etmiş

lerdir. Ayrıca Fatiha ' sız namazın olma
yacağı yönündeki hadisleri de kemalin 
gerçekleşmeyeceğine hamledip Fatiha'
sız namazdaki eksikliğin zata değil vas
fa ait olduğunu söylemişlerdir. Öte yan
dan Hz. Peygamber'in, namaz kılış şek
lini beğgnmediği bir sahabiye namazın 
nasıl kılınacağını anlatırken tekbir aldık

tan sonra kolayına geldiği kadar Kur 'an 
okumasını söylemesi de (Müslim, "Salat", 
45) Hanemer'in görüşünü destekler ma
hiyettedir. Ancak Hanefi fıkıh literatü
ründe yer alan konuyla ilgili delil ve ge
rekçelerin önemli bir kısmının mezhebin 
bu görüşünü desteklemek amacıyla son
raki dönemlerde geliştirildiği söylenebilir. 

Hanemer'e göre Fatiha'nın okunması 
sünnet ve nafile namazlarla vitir nama
zının her rek' atında, farz namazların ise 
ilk iki rek'atında vaciptir. Cemaatle kılı 

nan namazlarda imama uyan kimsenin 
Fatiha 'yı okuyup okumayacağı husus u 
fıkıh literatüründe ayrıntılı olarak tartı
şılmıştır. Hanemer'e göre cemaatle kılı
nan namazlarda imam ister açıktan (ceh
rl) ister gizli okusun ona uyan kimsenin 
Fatiha 'yı okuması gerekmez. hatta oku
ması rnekruh sayılır. Şafiiler' e göre ima
ma uyan kimsenin kıraatin hem açıktan 
hem de sessiz olduğu rek'atlarında Fa
tiha okuması farzdır. Bundan dolayı Şa
fiiler. imarnın açıktan okuduğu rek'at
larda Fatiha'dan sonra cemaatin de oku
masına imkan vermek için kısa bir ara 
vermeyi uygun görürler. Maliki ve Han-

. beli fakihlerine göre ise im amın açıktan 
okuduğu rek'atlarda cemaatin onu din
lemesi gerekir, sessiz okuduğu rek'at
larda Fatiha'yı okuması menduptur. 

Fatiha 'yı henüz öğrenemeyen veya öğ
rendiği halde telaffuz etme yeteneği 

bulunmayan kimsenin namazda ne oku
ması gerektiği hususu da fakihler ara
sında tartış ı l mıştı r. Ebü Davüd ile Ne
sai'nin naklettikleri bir rivayete göre, 
Kur'an'ı öğrenme gücünün yetersiz ol
duğunu belirterek Kur'an yerine geçe
cek bir şey öğretmesini isteyen kimse
ye Hz. Peygamber şunu okumasını söy
lemiştir : "Sübhanellahi ve'l-hamdü Iilia
hi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve 
la havle ve la kuwete illa billah" (AII a h' ı 

her türlü noksanlıktan tenzih ile ona hamde
deri m, Allah 'tan başka ilah yoktur. Allah bü
yüktür, her türlü tasarruf ve kudret ancak 
yüce Allah ·a aittir). E bO Davüd 'un rivaye
tinde yer aldığına göre aynı kişinin. "Bu 
sözlerin hepsi Allah içindir, kendim için 
ne diyeyim?" diye sorması üzerine Re-

sOl-i Ekrem şu duayı okumasını tavsiye 
etmiştir: "AIIahümmerhamni ve' rzu~ni 

ve afini ve'hdini (AIIahım! Bana merhamet 
et. bana rızık ver, afiyet ihsan et ve beni hi 
dayete erdir) (Ebü Davüd, "Salat", 135 ; Ne
sal. "İftitah", 32 ) Hanbeli fakihleri , na
mazda Fatiha süresini okuyamayan kim
senin ayet ve harf sayısı bakımından 
ondan az olmayacak başka ayetler oku
masının caiz olduğunu söylemişlerdir. 

Eğer Fatiha süresinin bir ayetini biliyor
sa bu ayeti yedi defa tekrar etmesi baş
ka ayetler okumasından iyidir. Yalnızca . 
Kur'an'dan bir ayet bilmesi durumunda 
da hüküm aynıdır. Ancak hiç ayet bilmi
yorsa hadiste geçen duayı okur. Duanın 
tamamını okuyamaması halinde bir kıs
mını tamamına denk olacak ölçüde tek
rar eder. Bunu da yaparnazsa Fatiha 
okuyacak kadar bir süre ayakta bekle
dikten sonra rüküa gider. Bu durumda
ki kimse namazını cemaatle kılmaya gay
ret etmelidir. Şafiiler de bu konuda Han
beliler 'in görüşünü benimsemekle bir
likte Fatiha süresinin yerine okunacak 
duayı belirlememişler. bu süreden kısa 
olmamak şartıyla herhangi bir duayı ve
ya zikri geçerli saymışlardı r. Maliki mez
hebine göre Fatiha süresini okuyama
yan kimsenin namazı cemaatle kılması 
gerekir. Cemaate yetişemernesi veya 
imam bulamaması halinde ise mezhep
te, bu durumdaki bir kimsenin zikir ve 
tesbihle Fatiha ' nın yerini doldurması ve
ya hiçbir şey söylemeden beklernesi şek
linde iki görüş vardır. Hanemer'den Ebü 
Yusuf ile imam Muhammed daha farklı 
bir yaklaşımla, Fatiha ' nın aslını okuya
mayan kimsenin öğreninceye kadar me
alini Farsça olarak (Arapça dı şındaki dil
lerden bi riyle) okuyabileceğini söylemiş
lerdir. Ebü Hanife, Kur'an'ın asıl rüknü
nün manası olduğu noktasından hare
ketle Arapça telaffuza güç yetirilsin ve
ya yeti rilmesin namazda Fatiha'n ın an
lamının da okunabileceğini ileri sürmüş
se de bu konuda mezhepte hakim olan 
görüş imarneynin görüşüdür. Ebü Hani
fe'nin bu görüşünden daha sonra vaz
geçtiği yolundaki ifadeler de ikinci gö
rüşü desteklerneyi hedef almaktadır. Na
mazda kıraatin zaruret hali dışında as
lından başka bir dille olamayacağına dair 
görüşün dayanağı . birçok ayette (mese
la bk. Yusuf 12 / 2: Taha 20 / ı 13 : Fu ss ılet 

· 41 1 3) Kur'an ' ın Arapça bir kitap oldu
ğunun belirtilmesi, ayrıca manası yanın
da lafzıyla da mucize olması sebebiyle 
"Kur'an" kelimesinin ancak Arapça me-

. t in için kullanılabileceği . tercümelere 
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ise Kur 'an denilemeyeceği gibi husus
lardır. Ayrıca Fatiha ' nın ve diğer namaz 
sürelerinin ezberlenmesinde fazla güç
lük bulunmadığı gibi İslam ' ın en önem
li ibadetlerinden olan namazın müslü
manlarca ortak bir ibadet diliyle kılın

masında da büyük faydalar vardır. Bu 
sebeple İslam tarihi boyunca bütün müs
lüman toplumlarda namaz Kur 'an ' ın as
lı ile kılınmış, Hanefi hukukçularının özel
likle yeni müslüman olanları göz önün
de· bulundurarak getirdikleri çözüme 
fazla ihtiyaç hissedilmemiştir. 

Fatiha'nın arkasından "amin" demek 
dört mezhebe göre de sünnettir. Ancak 
cemaatle kılınan namazlarda bu konu
da bazı görüş ayrılıkları mevcuttur (bk. 
AMiN) 

Fatiha süresinin başındaki besmelenin 
bu süreden sayılıp sayılmayacağı konu
su İslam alimleri arasında tartış ı lmıştır. 
imam Malik ve Evzai ile daha çok ilk dö
nem Hanefi ve Hanbeli fakihleri besmele
nin başında bulunduğu sürenin ayeti sa
yılmayacağını söylerken Şafii 'ye ve ayrıca 
Ahmed b. Hanbel'den nakledilen bir riva
yete göre besmele Fatiha'nın ve başında 
bulunduğu sürelerin ilk ayetidir. Ebü Ha
nife, Davüd ez-Zahiri ve bir rivayete göre 
Ahmed b. Hanbel, besmelenin başında 
bulunduğu sürelerden bağımsız birer 
ayet olduğu kanaatindedirler. imam Şa
fii' den nakledilen bir diğer rivayete gö
re ise sadece Fatiha süresinin başındaki 
besmele bu sürenin bir ayeti sayılır (da
ha fazla bilgi için bk. BESMELE) Ayet oldu
ğunu kabul edenlere göre namazda bes
mele okunmasının hükmü Fatiha okun
masının hükmü gibidir. Aynı şekilde cena
ze namazında Fatiha süresinin okunması 
konusunda da mezhepler arasında görüş 
ayrılığı bulunmaktadır (bk CENAZE ). 
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