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Bu sûre-i celile Medine'de nâzil olmuştur. 6 âyet, 20 kelime,
99 harften ibarettir.
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Î j _p I Sığınırım ben insanların Rabbine, insanları

halkeden yetiştiren Hâlikine sığınıyorum.
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insanların hâkimi ve Mâlikidir. (Mutlak sahip ve hâkimdir.)
3İnsanların Mâbûdu, İlâhı'dır. İnsanların Rabbine, Mâlikine,
İlâhı'na

sığınırım.
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O sinsi, vesvesecinin şerrinden. O şeytan ki h a n n â se ; girer
çıkar, şeytanın hâli budur. İnsanın kâlbinde vesveseler olur, kâlp
böyle halkolmuş. Şeytandan gelen vesveseleri alır, hem de İlâhi
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kelimeleri alır. Bir kalpte Zikrullâh olursa şeytan geri geliyor. Şey
tan iyilere de fenalara da nüfus edebilir. Fakat iyilere şeytanın te 
siri olmaz. Peygamberlere, Evliyâullâha vesvese atar tesir etmez.
Rasûl-û Ekrem'e vesvese atma imkânı yoktur. Çünkü sütanne ya
nında iken m ukarrab iki melek tarafından, şeytanın ilkaat mahâlli
am eliyat edilerek yok edilmiştir. Diğer insanlara şeytan vesvese
atarak, bazılarına tesir etmeye m uvaffak olur. Fakat bir kâlpte
Zikrullah olursa şeytan zikirle meşgul olan o kâlpten geri kalıyor,
kâlbe tesir etmiyor. Ne zamanki Zikrullah'tan geri kaldı, o zaman
o kâlbe vesvese veriyor.
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O şeytan ki insanların kâlplerine vesveseler fısıldar. Şeytanın
bir hükmü yok. "Ben, insanların kâlbine bir vesvese attım, beni
dinlem eseydi" der. Bu şeytanların yardım cıları insanlardan olur.
Eğer insan yardımcı olmazsa şeytaniyeti zayıf olur. Şeytanların
yardım cıları insanlardan olduğu gibi, cinlerden de olur.
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Kur'ân'ın evveli be; Bism illâhirrahm ânirrahim var. O'nun so^

nunda da
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sin var. Yâni rehber olarak, Kur'ân sana

" J J " yetişiyor ey muhatap. " B e s " dedin mi, yeterli kâfi olur. İşte
Kur'an-ı Azim üşşân, sana kâfi rehberdir.

