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Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Tertip sıralamasında Kur'an'ın ilk 

sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir.   

  

Fatiha suresinin sebebi nüzulü insandır. İlk üç ayeti, Allah’ın esması ile tanıtıyor. Son üç ayeti 

ise kuldan Yaradanı’na yükselmesi gereken doğru bir dua ve isteğin örneği niteliğinde. 

Ortadaki ayette sena ve duanın sebebini anlatmaktadır.   

  

 

 

نِِ ّللَاِِ ِبْسمِِ  الَرِحيمِِ الَرْحم َٰ
 

Bismillâhirrahmânirrahîm  

Rahman,Rahim Allah'ın adıyla  

“Besmele” manasını sokaktaki insanlara sorduğumuzda genelde “esirgeyen bağışlayan 

Allah’ın adıyla” derler.  

 

Yani genelde “besmele”yi  türkçeye böyle veya “ iyiliği sonsuz, ikramı bol” diyerek çevirirler.  

Bunun ikiside değildir.  

  

Burada Allah’ın Rahman ve Rahim oluşu vurgulanıyor, onunla başlanması gerektiği isteniyor. 

Rahim ve Rahmanı Fatiha suresinin 2 nci ayetinde açıklayacağımız için, burada sadece “ 

besmele” nin bize bakan yönünü anlatacağız.   

  

Besmele bize ne diyor? Ne yapmamızı istiyor?   

  

Hayatta herhangi bir işe başlarken, rahmeti ve merhameti kendimize ilke edinmemiz 

gerektiği, onu ön plana almamız gerektiği hatırlatılır. Yani bu şekilde hayatta merhameti, 

şefkati ve rahmeti kendisinde ilk plana tutan insan , “besmele”yi hakkıyla çekmiş olur.   

 

Kişi, aracının kapısının koluna arapça besmeleyi söyler. Araca biner, trafikte merhametten 

bihaberdir. Eeee sen besmele çektin mi?   

  

Kontağı çevirdiğinde besmele çekiyor, fakat ışıkta hafif bir kural ihlali olduğunda,  

merhametten eser yok adamda. O zaman o adam besmeleyi çekmemiş oluyor.   
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Besmele ile dükkanını açar, parası çıkışmayan gariban müşteriye merhamet etmez. Besmele 

ile konuşmaya başlar, ancak konuşmasında merhametten, şefkatten zerre kadar eser 

yoktur.   
  

İşte o zaman şu anlaşılır ki kişi ; besmeleyi içselleştirmediği, bir ağız alışkanlığı olarak söylediği 

ve haşa ağzında bir sakız ettiği gibi bir algı anlaşılır.   

  

Bu bilinçsizlik sanki onunla dalga geçer gibi bir kullanım olarak algılandığında, kişi temsil 

yeteneğini yitirmenin vebalini ve sorumluluğunu malesef üstleniyor.   

  

Ben, besmele çektim, merhametsizlik yaptımsa, benim temsil yeteneğim bitmiştir. Bu sevap 

kazanmayı beklerken, bir vebale dönüştü.   

  

Ben,”besmele”çekerek, Rahman ve Rahim olan Allah adına hareket ediyorum dedim, fakat 

yaptığım hareketlerde merhametten zerre yok. O zaman bu besmele bana günah olarak 

geri dönmez mi? Çünkü söylediğim gibi davranmıyorum, yaşamıyorum. Bir ağız alışkanlığı 

yapmışım. O yüzden besmelenin yaşanması çok önemli.   

  

Merhameti kendisine ilke edinen Allah’u Teala enam suresinin 12 nci ayetinde “ Allah 

kendisine rahmeti yazdı. Kullarına da adaleti emretmiş.”   

  

Ben nasıl bir Rabbim?   

  

Ben, Rahman ve Rahim olan bir Rabbim. Fakat kahretme özelliğim de var, cezalandırma 

özelliğim de var.  

 

Bunlara mesafe koyarken Rahman ve Rahim heryerde Allah’ın zatına isnatla kullanılması bize 

de mesaj vermektedir. Bizde merhametli olacağız. Özümüzde merhametli olacağız. Bu 

özümüzdeki merhameti fiillerimizde ve amellerimizde göstereceğiz.  Bunu nasıl 

göstereceğimizi de Rabbimiz bize öğretiyor. 

  

Enam 12 yi hayatımıza taşımak nasıl oluyor ? “O zaman Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu 

ile yürürler. Ve düşmanları kendisine bir laf söylediğinde, onlara barış, selam diyerek geçerler. 

“(Furkan 63) İşte Rahman’ın kulu böyle olunuyor. Besmele böyle çekiliyor. Bir düşman bana 

laf attığında, ona barış, selam demiyorsam besmele çekmemişim demektir.   

  

Rahmet, merhamet bilinmesi gereken bir malumat değil, yaşanılması gereken bir fiildir, 

ameldir, davranıştır, karekterdir, kişiliktir.   

  

Ben Rahmet ve merhameti biliyorum ne manaya geldiğini, şefkatide biliyorum, affetmeyi, 

bağışlamayı da biliyorum. Ama yaşamıyorum. Rabbim bunun bilinmesinden daha çok, 

yaşanması gereken bir fiil, amel olduğunu özellikle vurguluyor.   

  

Demek ki bir işe besmele ile  başlıyorsak, o işte bizim ilk temel prensibimiz merhamet, rahmet, 

şevkat olmalıdır.   
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Fatiha 5-1/2 ) 

ِاْلع ال ۪مين ِ  ِبِّ ِِر  ْمدُِّلِِله  ا ْلح 
 

Hamd, yalnızca Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.  
  

“El hamdu lillahi “ dilimizde çok kullandığımız bir söz. Fakat bu sözün manasını gerçekten 

biliyor muyuz veya içselleştirebiliyor muyuz?  

  
El hamdu lillahi , Rabbimizin zat ve Kemal sıfatlarında övgüyü hakettiği, övgünün sadece ona 

mahsus olduğunu belirten formül bir kelime.  

 

Zira el-Esmaül Hüsna,( tüm güzellikler, tüm mükemmellikler) Allah’a mahsustur. Bunu da Araf 

suresi 180 den okuyoruz. Tüm övgüleri O’na tahsis ederek elhamdulillahi demiş olacağız. “ En 

güzel isimler, el-esmaül hüsna ve tüm mükemmellikler Allah’ındır. Artık O’na onlarla dua 

ediniz.” Fatiha suresi de bir duadır.   

  

Duaya Rabbimiz esma ile başladı.Fatiha suresinin içeriği , Araf suresinin 180 nci ayetindeki 

tarife nasıl uymaktadır. Bu şekilde bize ideal bir duada öğretilmektedir. Tüm mükemmellikleri 

O’na tahsis ederek başlayacağız.   

  

Eğer övgü Allah’a tahsis edilmez ise ne olur? El hamdu lillahi rabbil âlemin’i ben hakkıyla 

diyemez isem ne yapmış olurum?   

  

Allah dışında başkalarını övmeye başlarım. Başka otoritelere, kişilere bu mükemmellikten pay 

vermeye başlamış olurum. Böylece Allah’ın esmasından ve onun tahsisliğinden uzaklaşılır, 

sapılır. Bu durum ayetin devamında şöyle ifade ediliyor. “ Allah’ın isimlerinden sapanları 

terket, yapmış oldukları şeyden dolayı yakında cezalandırılacaklar.” Esmadan sapmak 

cehennemdir. Rabbimiz buna şirk demektedir. Kısaca “el hamdu lillahi “, aklımıza gelen tüm 

övgüleri Allah’a tahsis etmektir.   

  

Mesela bir arkadaşınızı övüyorsunuz : “ Seni Rabbim ne güzel yaratmış.”, “ Seni yaratan Allah 

ne güzel yaratmış.” Bunu peygamberi övmede bile düşünmemiz lazım. Yoksa övgümüzün 

kıblesi şaşar, Allah’a tahsis etmemiş oluruz. Ne ki övüyoruz, onu Allah yaratmış, ondaki 

güzellikler Allah’a mahsus.   

  

Bir şekilde övgümüz mutlaka yaratana ulaşmalı. Zihinde ulaşmalı, tasavvurda ulaşmalı, 

söylemde ulaşmalı. Yoksa el hamdu lillahi rabbil âlemin’I hakkıyla diyemeyiz.   

  

Rabbil âlemin ise ; tüm fiili ve kevni sıfatların Allah’a tahsisidir. Yukarda Kemal ve zat sıfatları 

idi, burada da fiili ve kevni sıfatları. Aynı Rahman ve Rahim’ in arasındaki fark gibi.  
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Alem, Kur’an’ı Kerim’e baktığımız zaman, insanlar için kullanılan ayetlerde, genelde o insanın 

yaşadığı çoğrafyayı, topluluğu ifade eden bir kullanım.   

  

Fakat alemlerin Rabbi,  Allah için kullanıldığında bu ifade birden genelleşerek tüm 

yaratılanları kapsıyor. Onun da referans ayeti şuara suresinin 24 nci ayetidir.  Alemlerin Rabbi, 

yaratılanların tamamını terbiye ve ıslah eden Rabb manasındadır.   

  

Yaratılanların tamamını terbiye ve ıslah etmek birinci mana, ikinci mana ise yaratılanların 

tamamını ıslah ve terbiyeye uygun yaratmak. Alemlerin bu manası Hz. Musa dilinden 

Firavun’a söyleniyor. Malesef burada Rabbın manası söyleniyor zannediyorlar. Hayır, burada 

Rabbın manası yok. Burada Alemlerin manası var. O da nedir? O, göklerin ve yerin ikisinin 

arasındakilerin Rabbi’dir. Burada Hz. Musa Rabbi’mi tarif etti, yoksa alemlerimi tarif etti. 

Burada alemleri tarif etti. Gökler ve yer, arasındaki herşey alemlerdir. Onun Rabbi’dir. Çünkü 

gökler ve yerin yaratılması Rab esması ile değil halık ve hallak esması ile alakalıdır. Zaten 

Firavun Rab lik ediyordu, efendilik ediyordu. Onları terbiye etmeye çalışıyordu, muhatapta 

Rabbın karşılığı var. Fakat alemlerin yok. Firavun küçük bir çoğrafyada küçük bir insan 

topluluklarına Rabblık taslıyordu.   

  

Bakın fatiha suresinin ilk ayetinde Hamid esması var bir de Rab esması var.   

  

Er-Rab; terbiye ve ıslah etmek,yetiştirmek, bakmak, birşeyi hamlıktan kemale doğru aşama 

aşama evrilecek şekilde inşaa ve ihyaya uygun yaratmak manalarına geliyor. Hamlıktan 

kemale doğru aşama aşama terbiye olması. Bu nedenle tekamül dediğimiz evrim, alemlerin 

Rabbi olan Allah’u Teala’nın  yaratma sanatıdır.   

  

Malesef biz hristiyanlıktaki evrim karşıtlığını aldık. Neden hristiyanlar evrime karşı çıkıyor? 

Çünkü Hz. İsa’yı ilah olarak gördükleri için. Bir ilah evrilmez. Bir ilah aşama aşama Kemal 

noktasına gitmez. Ilah her zaman mükemmeldir. Bu hristiyanlığın kavgasıdır. Müslümanın 

böyle bir kavgası yok. Müslüman insan, bir tohumun bile aşama aşama ağaç olacağını bilir. 

Buna eski alimlerimiz tekamül demiş zaten. Tekamül Allah’ın sanatıdır. Herşey aşama 

aşamadır. Kur’an’I Kerim bile aşama aşama inmiştir.   

  

Böyle hayata bakan. Yani Allah’In aşama aşama yarattığı şekilde hayatı okuyan insan ne 

demiş olur biliyor musunuz? “Ikra’ bismi Rabbikellezi halak” (Oku ! Yaratan Rabbin adıyla oku!) 

Rabb terbiye etti, o terbiyesine uygun halk etti, yarattı. Bu şekilde okursak alak suresinin ilk 

ayetini anlamış olacağız.   

  

El-Hamid; tüm övgülerin tek mercii. O yüzden hamd, sadece Allah’a mahsustur diyoruz. 

Övülmekte eşsiz ve benzersiz olan, zatını öven ve övgüleri asla boşa çıkarmayan 

manasındadır.   

  

Bunu Hud suresi 73 ncü ayette; Hz.İbrahim’in eşinin gelen iki tane meleğe ifadesinden 

görüyoruz. İki tane melek geliyor, bir erkek çocuk müjdeliyor. Orada Hz. Ibrahim’in eşinin itirazı 

üzerine, melekler diyor ki : “ Allah, Hamid’dir, Mecit’dir.  Tüm övgülere tek mercidir ve şan ve 

şeref sahibidir. Burda şan ve şerefi başka yerde arama gibi bir ifadede olabilir. Çünkü 

yaşlanmış bir annemiz, o yaşlılık çağında müjdelenen bir bebek.   

  

 

 

Bunu Hicr suresinin 98 nci ayetinde de okuyoruz; “ Öyleyse Rabbini Hamd ile tesbih et! O’nun 

huzurunda secde edenlerden biri ol.” Bu emir yerine getirmek için namazlarımızda fatihadaki 
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Rabbimizi hamd ile tesbihle başlıyoruz. Bakın hem secde var, O’nun huzurunda kıyam 

durmak var. Bu emri fatiha suresinde yerine getiriyoruz, Allah’I hamd ile tesbihle başlayarak.   

  

El-Hamid isminin en büyük tecellisi , hamd dir. Hatta insanın kendi varlığını hamde 

çevirmesidir. Hamd, şükürden farklıdır. İnsanlara soruyoruz elhamdulillah  ne demektir diye, “ 

çok şükür” demek diyorlar. ElHamid başka, eş-Şekur başka, eş-Şakir başka. Şükür, teşekkür. 

Hamd, övmek. Şükürde genellikle bir nimet var. Rabbimiz bir nimet verir, bizde karşılığında 

şükrederiz. Hamd de, nimetin varlığı, yokluğu düşünülmez. Allah bazen sağlık nimetini bizden 

alır biz yine Allah’a hamd ederiz. Alsa da, verse de överiz.   

  

Methetmek ile Hamd arasında fark vardır, bir taşı, bir sanat eserini , bir mimariyi 

methedebilirsiniz. Hamd öyle değil. Hamd de hamd ettiğiniz mutlaka iradeli , şuurlu, bilinçli 

olmalı. Bu nedenle hamd yalnız Allah’a yapılır, kullara yapılmaz. Hamd, övgünün Allah’a 

tahsisidir.   

  

El-hamid ismine iman eden bir mümin, bu ismin tecellisinden en büyük payı almak için, 

sadece hamd etmekle yetinmez. Hamd sadece dil ile yapılan birşey değil. Varlığını hamde 

dönüştürmek cabası içerisine girer. Varlığı hamde dönüştürmek nasıl olur? Varlığını hamde 

dönüştürmenin ilk şartı Allah’tan razı olmaktır. Allah bu darlığı bana verdi ben razıyım. Allah 

bu hastalığı bana verdi ben razıyım. Çünkü O el-hayr olan, ondan şer gelmez. Ben kendi 

ellerim ile yaptıklarımdan dolayı şerri hak ederim. Eğer Allah’ın bize layık gördüklerinden razı 

olursak, bu rıza hali varlığı hamde çevirmektir.   

  

İbadet, O’nun razı olduğunu yapmaktır. Ubudiyet, O’nun yaptığından razı olmaktır. Bu 

nedenle ubudiyet kulluktur. Allah’tan razı olan kişi, Allah’ın razı olduğu kişidir. “ Hani Beni 

zikredin, Ben’de size zikredeyim.” Diyor ya ayette. Böyle bir kulda rıza hali, hamd haline 

dönüşür.   

  

Bu hal küfür ve delalet dışında, herşeye hamd etme ile sonuçlanır. Bir insan israfın içinde ise 

“el hamdu lillahi” demesin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez. Bir insan şirkin içinde ise, 

“elhamdulillahi demesin. Bir bakıyorsunuz, insan israfın içinde yüzüyor, karnını kaşıyarak el 

hamdu lillahi çok şükür diyor. Senin bu halinden Allah razı değil ki, senin halin rıza ve hamd 

haline dönüşmemiş ki. O yüzden küfür ve delalet dışında herşeye hamd etmek lazım.   

  

Doğru hamd’in farklı bir yönüde şu ; doğru hamd ile hamdlenen mümin yalnız sıhhatteyken 

değil, hastayken de hamd eder. Yalnız güçlüyken değil, güçsüzkende hamd eder. Yalnız 

bollukta değil, yoklukta da hamd eder. Böyle yapınca varlığını hamde dönüştürmüş olur. 

Bedeninin hastalığı bir anda şifa olmaya başlar.   

  

Hz. Eyüp örneği buna güzel bir örnektir. Maddiyatını kaybetti, fakat o ruhundaki dirilik 

sayesinde , bedeninin hastalığı ruhuna daha fazla  şifa oldu ve kendi etrafındakiler dahada 

arttı. Maddi yoksulluğu manevi bir varlığa dönüştürür hamdi hakkıyla yapan.   

  

Fatiha suresinin ilk indiği  Mekke ortamında düşünelim. İnsanlar paraya, güce, kabileye, soya, 

sopa, şahsa, şöhrete, şana, nesneye, putlara kulluk ediyorlardı.   

  

 

 

Bu ortamda Rabbimiz fatiha diye bir sure indiriyor. “ El hamdu lillahi rabbil alemin”  “tüm 

övgüler Allah’a mahsustur “diyor. Demek ki insanlar başka şeyleri övüyorlar. Rabbimiz bu hale 

şirk diyor. Onlara da müşrik diyor.   
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Allah’I değilde, başkalarını öven, onları ululayan, parayı , gücü öven kardeşlerimizi görürseniz 

veya bu hastalık bizde başgöstermeye başlarsa, o zaman şunu anlamalayız.   

  

Biz günde 40 defa okuduğumuz fatihanın ilk ayetini hakkıyla yaşamadık. El hamdu lillahi 

Rabbil alemin’i yaşamadığımız için temsil yeteneğimizi yitirdik. Bu ayeti yaşamayanlar 
malesef hac suresi 74 de Rabbimizin dediği hale düşüyor. Yani Allah’ı gereği gibi takdir 
edemediler.   
  

“Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, 

her şeye üstündür.” (Hac 74).   
  

Çünkü övgünün hedefini şaşırdılar. Peygamberleri bile överken, Rabbim seni ne güzel 

yaratmış, diye övmek lazımdır.  

  

  

  

Fatiha 5-1/3 ) 

ِنِالَر۪حيِمِ   ا لَرْحمَٰ
  

 

O Rahman'dır, Rahîm'dir.  
  

O Allah, özünde merhametlidir. O özündeki merhameti fiillerinde gösterendir. Sokağa 

çıktğımızda bu iki esmayı insanlara sorduğumuz zaman, besmelenin manasını sorduğumuz 

zaman, malesef “esirgeyen ve bağışlayan “ şeklinde insanlar zihinlerinde bu kavramı 

oluşturmuşlar. Halbuki esirgemek, korumak manasında el-Hafiz esmasının mana ağı içerisine 

giriyor.   

  

Bağışlamak ise, Gafur, Gaffar esmalarının içerisine girmektedir, Rahim ile bir alakası yoktur. 

Bağışlayan, Gafur olan Allah’tır. Sürekli bağışlayan Gaffar olan Allah’tır.   

  

“Esirgeyen,bağışlayan” yanlış bir mana olur. Bu hatayı sadece halk değil, ilahiyatcılarda bile 

görmekteyiz. Yani bu isle uğraşan, teolojiden para kazanan, bununla ekmek yiyen insanlarda 

bile bu hastalığı görüyoruz.   

  

Onlarda şöyle meallendirmektedirler. “ İyiliği sonsuz, ikramı bol”, besmele bu. Allah adına 

şeklinde bunu günümüzdeki meallerde de görmekteyiz.   

 

 

 

 

 

  

Fakat baktığımız zaman, detaylı incelediğimiz zaman, “iyilik” “ el-berr” esmasıdır. İyiliğin 

kaynağı el-berr olan Allah’tır. “Berr” zaten iyilik demektir.  

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                           Sayfa 95 
 

Doğrusunu Allah bilir….  

  

Rabbimiz esmada eş anlamlı kelime kullanmaz. Rabbimiz bir yerde bir esma kullanmış, başka 

yerde başka bir esma kullanmış ise bunların mutlaka manaları birbirinden farklı olmak 

zorunda. Esma da eşanlamlılık olmaz. Yoksa haşa bu gereksiz kelime kullanımı olur. O yüzden 

“iyiliği sonsuz elberr olan Allah’tır, Rahman ismi buna verilmez.   

  

Ayrıca “ ikramı bol” da “el-ekrem ve kerim” esmalarının mana alanıne girer. “El-Kerim”, sınırsız 

ikram edendir, Rahim’in mana alanıne girmez. Malesef ekrem ve kerim arasında vahit ve 

ehad esmaları arasındaki o ince farkları fark edemediğimiz için besmeleyi bile yanlış 

meallendiriyoruz.   

  

Rahman ve Rahim , merhamet ile alakalı bir mana verilmek zorundadır. Çünkü kelimenin 

kökü bu. Merhamet ile ilgili bir mana vereceksin. İyilik başka birşey, hayır başka birşey, 

merhamet başka birşey. El- Hayr diye Rabbimizin bir esması var. El-berr diye bir esması var. 

Rabbimiz bunları farklı ayetlerde, farklı bağlamlarda kullandı ise bu farkı biz besmeleye 

yansıtmamız gerekiyor.   

  

Er-Rahman’ın kelime manası; Rahmetin sonsuz kaynağı demektir. Özünde rahmet sahibi olan 

demektir. İsra suresinin 110 ncu ayetinde şöyle okuyoruz Rahman’ı  

  

“ İster Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. O’na hangi biriyle yalvarırsanız, yalvarın 

ama unutmayın ki en güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler, Alemlerin Rabbi olan Allah’a 

mahsustur.”  

  

Burada Rabbimiz, el-berr, el-hayr esması ile değil, Allah esması ile Rahman esmasını yanyana 

kullanmıştır.   

  

Özünde merhametli olan Rahman’ın merhameti sonucu tasavvurumuzun inşaası için 

peygamberi aracılığı ile bizlere Kur’an’ı öğretmesi de Rahim esmasıdır. Fiillerindeki 

merhamettir o. Yani Kur’an’ı Kerim, Allah’ın Rahim esmasının tecellisidir. Bunu öğreten,  

özünde merhametli olan Rahmandır. Bunu nerede okuyoruz ? Rahman suresinin ilk 

ayetlerinde.   

  

“ Er Rahman (O Rahman)”  

“ Allemel Kur’an ( Kur’an’ı öğretti)”  

“ Halakal insân ( İnsanı O yarattı.)”  

“Allemul beyân ( O beyanı da öğretti)”  

  

Rabbimiz Kur’an’ı merhamet ve ilim üzere insanlara öğretmiş ve bizlerde dini yaşama ve 

anlamada bu iki prensibi ilke edinmemiz gerekiyor. Alleme=ilim, Rahman da = merhamet. 

Dini yaşam ve öğretmede merhamet ve ilim temelli  olmak zorundayız.   

 

 

 

 

 

  

İnsan, ilim öğrenen, rahmet ve merhamet temelli bir fıtrat ile yaratılmış. Bunun için, bunun 

üstünü örtmeye küfür diyoruz. Merhamet ve ilim ile oluşan temele de “beyan” diyebiliriz.  Er-

Rahim esması ise; daima merhamet eden, işinde çok merhametli olan manasına 

gelmektedir.   
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Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, her insanın yüreğine bir iyilik birde kötülük tohumu ekmiştir. 
Bunu şems suresi 8 de fücur ve takva ile okuyoruz. Bu fıtrat tohumunu eğer biz vahiy ile sularsak 
bu yeşerecek. İnsan daha bu dünyada iken kendi cennetine ve huzuruna ulaşacaktır.  Su 
yoksa toprak bir işe yaramaz, iman yoksa gönül de bir işe yaramaz. Gönül arzına, vahiy 
rahmeti nazil olursa çöl olan gönüller, göle dönüşür, cennet olur.   
  

  

Fatiha 5-1/4 ) 

يِن ِ اِلِكِي ْوِمِالدِّ۪  م 
 

Din gününün (hesap günü)  sahibidir.  
  

Din günü, bize emanet olarak verilenlerden hesaba çekileceğimiz kıyam günüdür.   

  

Hesap Günü = Din Günü  

  

İnfitar Suresi 17,18 ve 19. ayetlerinde şöyle açıklanmaktadır.  

  

17: Sahi sen Hesap Günü nedir, bilir misin? 

18: Evet sen, sahiden de Hesap Günü nedir bilir misin? 

19: O, hiçbir insanın bir başka insana asla fayda sağlayamayacağı bir gündür, zira o gün 

talimat vermek tamamen Allah’a mahsustur.  

 

Yani Hesap günü, âhirette yaşanacak. Diriltilme, toplanma, Allah’a arz olunma, 

Bilgilendirilme, Sorgulanma, Değerlendirilme  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatiha 5-1/5 ) 

ِن ْست ۪عيُنِ  اِيَاك  ِن ْعبُدُِو   اِيَاك 
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Yalnızca sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.  
  
İnsan; kime, neye kulluk ediyorsa ondan özel yardım ister. Bu, tevhidîbir ilkedir. Allah neden 

kendisine kulluk etmemizi; Zariyat 56.surede açıklamaktadır.  

 

“Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsin diye yarattım.” (Zariyat 56) Gayesi Yüce 

Allah’a kulluk yapmak olduğu için, kulun eyleminde de kendisini göstermesi gereklidir.  

  

 

Fatiha 5-1/6 ) 

اط ِاْلُمْست ۪قيم ِ  ر   اِْهِدن اِالصِِّ
İhdinâs sırâtel mustakîm 

 

Bizi dosdoğru yola yönelt.  
 

Dosdoğru Yol: Sınırlarını ve içeriğini Yüce Allah’ın belirlediği Kur’an Yoludur. Bu yol, hayatın 

hemen hemen bütün alanlarını içeren çeşitli emirler ve yasaklardan oluşur.  

  

Allah Teala dosdoğru yolunu şöyle açıklamaktadır.  

  

“De ki: Gelin Allah’ın size neyi haram ve dokunulmaz kıldığını aktarayım.” (Enam 151) 

 

-O’ndan başka şeylere kesinlikle ilahlık yakıştırmayın  

-Anne-babaya iyi davranın  

-Rızkınıza ortak çıkar endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, zira sizin de onlarında rızkını Biz 

veriyoruz  

-Açık ya da gizli, sizi mahcup edecek bir günaha yanaşmayın  

-Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın kutsal saydığı insan 

hayatına kıymayın Allah size işte bunları emretti ki aklınızı kullanabilesiniz.  

 

 “Rüştüne erinceye kadar, lehine olmadıkça yetimin malına dokunmayın, ölçüp tartarken 

hikmet ve hakkaniyeti gözetin. (Bilin ki) Biz insana gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz 

ve biri hakkında konuşacaksanız Yakınınız da olsa adil olun ve Allah’la olan sözleşmenize 

sadakat gösterin. Bütün bunları Allah size emretti ki sorumluluğunuzu aklınızdan 

çıkarmayasınız.” (Enam 152) 

 

 

 

“Zira işte Benim dosdoğru yolum, budur: Öyleyse bu yolu izleyin ve farklı yollara sapmayın ki, 

sizi O’nun yolundan uzaklaştırmasınlar. Bütün bunları Allah size emretti ki, O’na karşı saygıda 

kusur etmeyesiniz.” (Enam 153) 
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Fatiha 5-1/7) 

 

ِ َل  ْغُضوِبِع ل ْيِهْمِو  ْيِرِاْلم  ِغ  ِع ل ْيِهْم  ِا ْنع ْمت  اط ِالَ۪ذين  ينِ ِصر  الِّ۪  الَضَّٓ
 

 

Ni'met verdiklerinin yoluna. Gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil. 

Gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil.  

Nimet verdiklerinin yolu;  -Peygamberler (en-Nebiyyum). Gerceği onaylayanlar (es-sıddikum), 

Hakka şahit olanlar, İnancıyla davranışı bir olanlar, yanlışları düzeltenler.  

 

“Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği 

peygamberlerle, Sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisa 69) 

  

Gazaba uğramışlar; İlk insan neslinden, Kıyamet sabahına kadar gelecek olan ve ilahi gazabı 

hak eden herkestir.   

  

Sapmışların yolu; Hakkı karşı inanç şaşkınlığını tercih eden ve gerçeğin karşısına dikilenlerdir. 

Şaşmakla kalmayıp, şaşırtmaya çalışan ve yoldan çıkmışlıkla nitelendirilen herkestir.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


