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Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuştur. 8 âyet, 35 kelime, 

150 harften ibarettir. Kâinatta mevcut canlılar içinde ve bilinenler 

arasında vücut yapısı bakımından insandan daha güzeli olmadığı 

söylenir. Eğer daha güzeli olsaydı Cenâb-ı Hak, Mahbûbu olan Mu- 

hammed Sallâllâhû Aleyhivesellem'i o şekilde halkederdi.
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^_JÜIj İncir l j  zeytin hakkı için Cenâb-ı Hak kasem edi

yor. Bunların hassaları fazla olduğu için. Meselâ incirin hassala- 

rı; Gıdadır hem ilaç hem ticaret açısından faydaları vardır. İnsan 

yalnız incirle yaşayabilir. Hazmı kolaydır, insana mülâyemet verir, 

kabız sıkıntısı olmaz, balgamı azaltır, ciğeri temizletiyor, mesane 

kumlarını gideriyor. Bedene faydalı, basura şifadır. Rüyada yerse 

zenginliğe işaret olur.

Zeytin; yağdır, ağacı uzun sene dayanır. İdrar yolu kumlarını 

döker, bedene faydalıdır.
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Ve Tûr-i Sinâ dağı hakkı için. Sinin dağına ki Mûsâ Aleyhis- 

selâm'ın, Âllâh-û Teâlâ ile konuşma şerefine nâil olduğu dağ olup,
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Tur-i Seynâ diye de tanınmış ve meşhur olmuştur. Tûr-i Sinâ ufak 

bir dağ olmasına rağmen, Cenâb-ı Hak'kın katında en kıymetli bir 

dağdır.

Muhammed Mustafa SaNâNâhû Aleyhivesellem'in münacat yeri 

Sidretin Münteha da Arş-ı İlâhide. Mûsâ Aleyhisselâm'ın münacat 

yeri Tûr-i Sinâ'da. Cenâb-ı Hak'ka nazaran bir fark yok. Cenâb-ı 

Hak mekânsız olarak, her yerde hazırdır. Muhammed Mustafa Sal- 

lâllâhû Aleyhivesellem, bütün peygamberlerin fevkinde olduğun

dan dolayı münacatı, O'na Sidre-i Münteha'da münasip gördü.

Düşmanları arasında da fark var. Fir'avn Fir'avnlık yaptığı za

man, Mûsâ Aleyhisselâm'a daha Tevrat gelmedi, din tekemmül 

etmemişti. Fakat Rasûl-û Ekrem'e düşmanlık yapanlar! Kur'an-ı 

Azimüşşân gelmiş, şark garp dolmuş 1400 sene geçmiş, düşmanâ 

lık yapıyor.
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Ve bu emin, güvenli beldeye yemin olsun. Yâni ey Muham

med! Bu bulunduğun doğup büyüdüğün peygamber olarak gön

derildiğin, kudret ululuk ve saygı hitabıyla emniyete erdiğin, emin 

yâni güvenli vasfıyla tanınan beldeye de yemin olsun. Tefsirciler 

buna, oy birliği ile Mekke demişlerdir.
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Biz Azimüşşân, gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık. 

Tâkvim; Eğriyi doğrultmak, kıvamına nizama koymak, kıymet 

biçmek, kıymetlendirmek mânâlarına gelir.
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Sonra onu, (o en güzel biçimde yaratılan insanı) aşağıların en 

aşağısına çevirip gönderdik. (Cehenneme attık). Esfele safilinde 

bulunmak var, Cehenneme gitmek var.
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Ancak imân edip sâlih amel işleyenler için. Öyle bir ecir var ki 

kesilmez, tükenmez veya başa kakılmaz, başa kakılmadan son

suza kadar devam eder. Demek ki Mü'minlerin ecri, yapamadığı 

hastalık zamanı da devam eder, seferde de devam eder, ihtiyar

lıkta da devam eder.
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Ey Habibim, Kur'ân nâzil oldu. Mucizeleri, ahvâli gördüler. Bü

tün Kur'ân'ın mucizeleri içindedir. Onun için, 1400 seneden beri 

ne kadar Kur'ân'ın aleyhinde çalıştılar, bir kelimeyi dahi ne noksan 

ne de fazla yapamadılar. Ne için? İçine yabancı bir kelime girdi mi, 

belli oluyor. Kur'ân'ın mucizeleri hesapsızdır. Hangi düşünce sana 

dini yalanlatır? Âllâh-û Teâlâ, hâkimlerin hâkimi değil midir?
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Âllâh CelleCelâlûhû hâkimlerin hâkimi, hükümdarların 

hükümdarı değil mi?

Bir hadis-i şerifte; "(Vettini)yi okuyup da (EleyseMâhü bi ah- 

kemil hâkimin)e geldiğinde, (Belâ ve ene alâ zelike mineşşahi- 

din) "Evet, ben de ona şahitlerdenim"desin buyurulmuştur.


