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Mânevî Bir Cihad-ı Dinî, İman-ı Tahkikî Kılıcıyla Olacak

Evet, evvelâ başta ْشُد َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ  ِاْكَراَه ِف الِدّ
َ
 cümlesi, makam-ı cifrı� ve ebcedı� ile ال

bin üç yüz elli (1350) tarihine parmak basar ve mânâ-yı işârı� ile der: Gerçi o tarihte, 
dini, dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için 
silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükümetlerde bir kanun-u esası�, bir düs-
tur-u siyası� oluyor ve hükümet, lâik cumhuriyete döner. Fakat ona mukàbil mânevı� bir 
cihad-ı dinı�, iman-ı tahkikı� kılıcıyla olacak. Çünkü, dindeki rüşd-ü irşad ve hak ve ha-
kikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli burhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün 
eden bir nur Kur’ân’dan çıkacak diye haber verip bir lem’a-i i’caz gösterir.

Şualar1

Cihad-ı Haricîyi Şeriat-ı Garrânın Berahin-i Kàtıasının Elmas Kılınçlarına 
Havale Edeceğiz

Biz kâlû belâdan cemiyet-i Muhammedîde (asm) dâhiliz. Cihetü’l-vahdet-i ittihadı-
mız tevhiddir. Peymân ve yeminimiz imandır. Madem ki muvahhidiz, müttehidiz. Her 
bir mü’min i’lâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten 
terakki etmektir. Zira, ecnebîler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı mânevîleri al-
tında eziyorlar. Biz de, fen ve san’at silâhıyla i’lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşmanı 
olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkârla cihad edeceğiz.

Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garrânın berahin-i kàtıasının elmas kılınçlarına ha-
vale edeceğiz. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi 
icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz; husumete vaktimiz yoktur. Cumhuriyet 
ki, [Haşiye: O zaman Meşrutiyet; şimdi o kelime yerine Cumhuriyet konulmuş.] adalet ve meş-
veret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel şeriat-ı garrâ teessüs 
ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve 
şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa, istibdat 
tevzi olunmuş olur.

İlk Dönem Eserleri2 

1 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 353.
2 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 415.
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Bu Mânevî Cihadda Küçük Mesele Zannettiğiniz Çok Büyük Olabilir

Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş 
maraz-ı ihtilâfa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı 
gözünüzü yumunuz. ِكَراًما وا  َمرُّ ْغِو 

َّ
ِبالل وا  َمرُّ ا 

َ
 �edeb-i Furkanı� ile edepleniniz. Ve haricı َوِاذ

düşmanın hücumunda dahilı� münakaşâtı terk etmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve zillet-
ten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât ve 
ehâdis-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bü-
tün hissiyatınızla, ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve din-
daşlarınızla ittifak ediniz, yani, ihtilâfa düşmeyiniz. “Böyle küçük meseleler için kıy-
mettar vaktimi sarf etmektense, o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar 
şeylere sarf edeceğim” deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız. Çünkü bu mânevı� 
cihadda küçük mesele zannettiğiniz, çok büyük olabilir. Bir neferin, bir saatte, mühim 
ve hususı� şerâit dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazan geçmesi gibi, bu 
ehl-i hakkın mağlûbiyeti zamanında, mânevı� mücahede mesâilinde, küçük bir mesele-
ye sarf olunan senin kıymettar bir günün, o neferin o saati gibi bin derece kıymet 
alabilir, bir günün bin gün olabilir. Madem liveçhillâhtır, o işin küçüğüne, büyüğüne, 
kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İ�hlâs ve rıza-yı İ�lâhı� yolunda zerre, yıldız gibi 
olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-yı İ�lâhı�dir 
ve mayası ihlâstır; o küçük değildir, büyüktür.

Lem’alar3

Maddî Cihadın Muktezası İse O Vazife Şimdilik Bizde Değildir

ِباْسِمِه

ُح ِبَحْمِدِه   ُيَسِبّ
َّ
  َوِاْن ِمْن َشْىٍء ِاال

ْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه
َ
ُم َعل

َ
ال لسَّ

َ
  ا

Aziz, sıddık kardeşlerim Hoca Sabri, Hafız Ali, Mes’ud, Mustafa’lar, Hüsrev, Re’fet, 
Bekir Bey, Rüştü, Lütfi’ler, Hafız Ahmed, Şeyh Mustafa ve saire.

Sizlere, meraklı ve medar-ı sual olmuş dört küçük meseleyi, malûmat kabilinden 
muhtasar bir surette beyan etmekliğe, kalbimde bir hatıra hissettim.

Birincisi

Kardeşlerimizden Çaprazzade Abdullah Efendi gibi bazı adamlar, ehl-i keşiften ri-
vayeten, bu geçen Ramazan’da Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir ferec, bir fütuhat ola-
cağını haber verdikleri halde, zuhur etmedi. Böyle ehl-i velâyet ve keşif neden hilâf-ı 

3 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 262-263.
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vâki haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de, birden, sünuhat kabilinden olarak 
verdiğim cevabın muhtasarı şudur:

Hadis-i şerifte vârit olmuştur ki, “Bazan belâ nâzil oluyor; gelirken karşısına sada-
ka1 çıkar, geri çevirir.” Şu hadisin sırrı gösteriyor ki, mukadderat, bazı şerâitle vukua 
gelirken geri kalır. Demek, ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, 
belki bazı şerâitle mukayyet bulunduğunu ve o şerâitin vuku bulmamasıyla o hâdise 
de vukua gelmiyor. Fakat o hâdise, ecel-i muallâk gibi, Levh-i Ezelînin bir nevi defteri 
hükmünde olan Levh-i Mahv-İsbatta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak 
Levh-i Ezelîye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.

İşte bu sırra binaen, geçen Ramazan-ı Şerifte ve Kurban Bayramında ve daha başka 
vakitlerde, istihraca binaen veya keşfiyat nev’inden verilen haberler, muallâk oldukla-
rı şerâiti bulamadıkları için vukua gelmemişler ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. 
Çünkü mukadder imiş, fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş.

Evet, Ramazan-ı Şerifte bid’aların ref’ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâ-
lis duası bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerifte bid’a-
lar girdiğinden, duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasıl ki, sabık hadisin sır-
rıyla, sadaka belâyı ref’ eder; ekseriyetin hâlis duası dahi ferec-i umumîyi cezb eder. 
Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden, fütuhat da verilmedi.

İkinci Meraklı Sual

Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyet-i siyasiye karşısında bana, hem alâkadar 
olduğum çok kardeşlerime kavî bir ihtimalle ferec verecek bir teşebbüs etmek lâzım-
ken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilâkis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın le-
hinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zatlar hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler 
ki: “Sana işkence eden bu mübtedi’ ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettik-
leri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun?” Verdiğim cevabın muhtasarı şudur ki:

Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâlet-
le kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi nurdur, nur 
göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hare-
ket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden daha 
fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, 
saklanır, nifaka inkılâp eder. Hem nur, hem topuz-ikisini, bu zamanda benim gibi bir 
âciz yapamaz. Onun için, bütün kuvvetimle nura sarılmaya mecbur olduğumdan, siya-
set topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım geliyor.
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Amma maddî cihadın muktezası ise, o vazife şimdilik bizde değildir. Evet, ehline 
göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına sed çekmek için topuz lâzımdır. Fakat iki eli-
miz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok.

Üçüncü Meraklı Sual

Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebîlerin bu hükûmete ilişmesiyle, eskiden beri 
bu vatandaki hükûmetin hakikî nokta-i istinadı ve kuvve-i mâneviyesinin menbaı olan 
hamiyet-i İslâmiyeyi tehyiç etmekle şeâir-i İslâmiyenin bir derece ihyâsına ve bid’a-
ların bir derece def’ine medar olacağı halde, neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve 
bu meselenin âsâyişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mübtedi’lerin 
hükûmetleri lehinde taraftar çıktın? Bu ise, dolayısıyla bid’alara tarafgirliktir.

Elcevap: Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz—fakat kâfirlerin kılıcıyla de-
ğil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin; kılıçlarından gelen fayda bize lâzım değil. Zaten 
o mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları 
yetiştirdiler.

Hem harp belâsı ise, hizmet-i Kur’âniyemize mühim bir zarardır. Bizim en fedakâr 
ve en kıymettar kardeşlerimizin ekserisi kırk beşten aşağı olduğundan, harp vasıta-
sıyla vazife-i kudsiye-i Kur’âniyeyi bırakıp askere gitmeye mecbur olacaktılar. Benim 
param olsa, hüsn-ü rızamla, böyle kıymettar kardeşlerimin herbirisini askerlikten 
kurtarmak için, bedel-i nakdiye bin lira kadar da olsa verirdim. Böyle yüzer kıymet-
tar kardeşlerimizin hizmet-i Kur’âniye-i Nuriyeyi bırakıp maddî cihad topuzuna el 
atmakta, yüz bin lira kendi zararımızı hissediyordum. Hattâ Zekâi’nin bu iki sene as-
kerliği, belki bin lira kadar mânevî faydasını kaybettirdi.

Her neyse... Kadîr-i Külli Şey, bir dakikada, bulutlarla dolmuş cevv-i havayı süpü-
rüp temizleyerek semânın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi, bu zulümat-
lı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakaik-i şeriatı güneş gibi gösterir ve ucuz ve 
dağdağasız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın. Baştakilerin 
başlarına akıl ve kalblerine iman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir.

Dördüncü Meraklı Sual

Diyorlar ki: “Madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir. Nura karşı muaraza 
edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarını-
za ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz, çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men edi-
yorsunuz?”

Bu suale karşı cevabın muhtasar meâli şudur ki:
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Başlardaki başların çoğu sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz, yanlış mânâ verip 
ilişir. İlişmemesi için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor. Hem 
çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tamah veyahut havf cihetiyle nuru inkâr eder 
veya gözünü kapar. Onun için, kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki, ihtiyat etsinler, 
nâehillerin eline hakikatler1i vermesinler. Hem ehl-i dünyanın evhâmını tahrik ede-
cek işlerde bulunmasınlar. [Haşiye: Ciddî bir meseleye vesile olabilecek bir lâtife: Dünkü 
gün sabahleyin bir dostumun dâmâdı Mehmed yanıma geldi. Mesrurâne, beşaretkârâne dedi 
ki: Senin bir kitabını İspartada tab etmişler, çoklar okuyorlar. Ben dedim: O yasak olan tab de-
ğil; belki müstensihle bazı nüshalar alınmış ki, hükûmet ona birşey demez. Hem dedim: Sakın 
bunu senin dostun olan iki münafığa söyleme. Onlar böyle birşey arıyorlar ki bahane etsinler. 
İşte, kardeşlerim, bu adam çendan bir dostumun dâmâdıdır; o münasebetle benim de ahbabım 
sayılır. Fakat berberlik münasebetiyle, vicdansız muallim ve münafık müdürün dostudur. Orada 
kardeşlerimizden birisi bilmeyerek öyle söylemiş. İyi oldu ki, en evvel geldi, bana haber verdi. 
Ben de tenbih ettim, fenalığın önü alındı. Ve teksir makinesi binler nüshaları bu perde altında 
neşretti.]

Lem’alar4

Bu Zamanda Dahil ve Hariçteki Cihad-I Mâneviyedeki Fark Pek Azîmdir

Aziz kardeşlerim,

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye 
göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi 
muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, 
şükürle mükellefiz.

Meselâ, kendimi misal alarak derim: Ben eskiden beri tahakküme ve terzile kar-
şı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım, birçok hadiselerle sabit 
olmuş. Meselâ, Rusya’da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i Örfîde idam 
tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim 
gibi, dört kumandanlara karşı bu tavrım, tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteri-
yor. Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve vazife-i 
İlâhiyeye karışmamak hakikati için, bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile 
mukabele ettim. Cercis Aleyhisselâm gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa 
çekenler gibi, sabır ve rıza ile karşıladım.

Evet, meselâ seksen bir hatâsını mahkemede ispat ettiğim bir müddeiumumînin 
yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı, beddua dahi etmedim. Çünkü asıl  

4 Nursi, Lem’alar, 183-187.
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mesele bu zamanın cihad-ı mânevîsidir. Mânevî tahribatına karşı sed çekmektir. Bu-
nunla dahilî âsâyişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.

Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, âsâyişi muhafaza etmek içindir. 
َ
 َوال

ْخٰرى
ُ
—düsturu ile—ki “Bir câni yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ا

çocuğu mesul olamaz”—işte bunun içindir ki, bütün hayatımda bütün kuvvetimle âsâ-
yişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak hâricı� tecavüze karşı 
istimal edilebilir. Mezkûr âyetin düsturuyla vazifemiz, dahildeki âsâyişe bütün kuvve-
timizle yardım etmektir. Onun içindir ki, âlem-i İ�slâmda âsâyişi ihlâl edici dahilı� mu-
harebat ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir içtihad farkından ileri gelmiştir. Ve 
cihad-ı mâneviyenin en büyük şartı da vazife-i İ�lâhiyeye karışmamaktır ki, “Bizim va-
zifemiz hizmettir; netice Cenâb-ı Hakka aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mü-
kellefiz.”

Ben de Celâleddin Harzemşah gibi, “Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaf-
fak etmek veya etmemek Cenâb-ı Hakkın vazifesidir” deyip ihlâs ile hareket etmeyi 
Kur’ân’dan ders almışım.

Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocu-
ğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir 
şekilde mânevî tahribata karşı mânevî, ihlâs sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihad 
başka, dahildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenâb-ı Hak bana 
vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak âsâyişi muhafaza için müsbet hareket 
edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı mâneviyedeki fark pek azîmdir.

Bir mesele daha var; o da çok ehemmiyetlidir. Hükm-ü Kur’âna göre, bu zamanda 
mimsiz medeniyetin icabatından olarak hâcât-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Tir-
yakilikle, görenekle ve itiyadla, hâcat-ı gayr-ı zaruriye, hâcât-ı zaruriye hükmüne geç-
miş. Âhirete iman ettiği halde, “Zaruret var” diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati 
ve maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor.

Emirdağ Lahikası5

Dahildeki Cihad-ı Mânevî

Hem dahildeki cihad-ı mânevî, mânevî tahribata karşı çalışmaktır ki, maddî değil, 
mânevî hizmetler lâzımdır. Onun için, ehl-i siyasete karışmadığımız gibi, ehl-i siyaset 
de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yok...

Emirdağ Lahikası6

5 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 630-632.
6 Nursi, Emirdağ Lahikası, 636.
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Herkes Âlem-i Asgarında Cihad-ı Ekber ile Mükelleftir

Şeriat-ı garrâ, kelâm-ı ezelı�den geldiğinden, ebede gidecektir. Nefs-i emmarenin 
istibdad-ı rezilesinden selâmetimiz, İ�slâmiyete istinad iledir. O hablü’l-metine temes-
sük iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir. Zira, 
Sâni-i A� leme hakkıyla abd ve hizmetkâr olanın, halka ubudiyete tenezzül etmemesi 
gerektir. Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı 
ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile tahallûk ve 
sünnet-i Nebeviyeyi ihyâ ile muvazzaftır.

İlk Dönem Eserleri7 

Berk-i Süyuf Korkusuyla Değil Belki Bârika-i Hakikat Şevkiyle İslâmiyet’e Girmek

 Sûre-i Feth’in âhirindeki âyetin yedi nevi ihbar-ı gaybîsine dairdir.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم هللِا الرَّ

ِقيَن ُرُؤَسُكْم
ّ
ِمِنيَن ُمَحِل

ٰ
اَء هللُا ا َحَراَم ِاْن َشۤ

ْ
َمْسِجَد ال

ْ
نَّ ال

ُ
َتْدُخل

َ
َحِقّ ل

ْ
ْؤَيا ِبال ُه الرُّ

َ
َقْد َصَدَق هللُا َرُسول

َ
 ل

ُه
َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ي ا

ۤ
ِذ

َّ
ِلَك َفْتًحا َقِريًبا * ُهَو ال

ٰ
ُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن ذ

َ
ْم َتْعل

َ
َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما ل

َ
ِريَن ال  َوُمَقِصّ

اُء ِشدَّۤ
َ
ِذيَن َمَعُهۤ ا

َّ
ٌد َرُسوُل هللِا َوال ِه َوكـَٰفى ِباهلِل َشِهيًدا * ُمَحمَّ

ّ
يِن ُكِل ى الِدّ

َ
ِهَرُه َعل

ْ
َحِقّ ِلُيظ

ْ
ُهٰدي َوِديِن ال

ْ
 ِبال

 ِمَن هللِا َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِهِهْم ِمْن
ً
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضال ًعا ُسجَّ كَّ اُء َبْيَنُهْم َتٰريُهْم رُ اِر ُرَحَمۤ فَّ كـُ

ْ
ى ال

َ
 َعل

َظ َفاْسَتٰوي
َ
َزَرُه َفاْسَتْغل

ٰ
َئُه َفا

ْ
ْخَرَج َشط

َ
اِلْنِجيِل َكَزْرٍع ا

ْ
ُهْم ِفى ا

ُ
ْوٰريِة َوَمثل ُهْم ِفى التَّ

ُ
ِلَك َمَثل

ٰ
ُجوِد ذ ِر السُّ

َ
ث
َ
 ا

ْجًرا
َ
اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفرًة َوا وا الصَّ

ُ
َمُنوا َوَعِمل

ٰ
ِذيَن ا

َّ
اَر َوَعَد هللُا ال فَّ كـُ

ْ
اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم ال رَّ ى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

ٰ
 َعل

َعِظيًما

Sûre-i Feth’in bu üç âyetinin çok vücuh-u i’câzı vardır. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın 
on vücuh-u külliye-i i’câziyesinden ihbar-ı bilgayb veçhi, şu üç âyette, yedi sekiz vecih-
le görünüyor.

Birincisi

ْؤَيا ُه الرُّ
َ
َقْد َصَدَق هللُا َرُسول

َ
 ilâ âhir. Feth-i Mekke’yi, vukuundan evvel kat’iyetle haber ل

veriyor. İ�ki sene sonra, haber verdiği tarzda vuku bulmuştur.

İ�kincisi

ِلَك َفْتًحا َقِريًبا
ٰ

 ifade ediyor ki: Sulh-ı Hudeybiye, çendan zâhirı� İ�slâm َفَجَعَل ِمْن ُدوِن ذ
aleyhinde görülmüş ve Kureyşı�ler bir derece galip görünmüş olduğu halde, mânen, 
Sulh-ı Hudeybiye mânevı� büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütuhatın da anah-
tarı olacak diye ihbar ediyor.

7 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 415.
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Filhakika, Sulh-ı Hudeybiye ile, çendan maddı� kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. 
Fakat Kur’ân-ı Hakı�min bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalbleri, akılları fethetti. Musalâ-
ha münasebetiyle birbiriyle ihtilât ettiler. Mehâsin-i İ�slâmiyet, envâr-ı Kur’âniye, inat 
ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Meselâ, bir dâhiye-i 
harp olan Halid bin Velid ve bir dâhiye-i siyaset olan Amr ibnü’l-A� s gibi, mağlûbiyeti 
kabul etmeyen zatlar, Sulh-ı Hudeybiye ile cilvesini gösteren seyf-i Kur’ânı� onları mağ-
lûp edip, Medine-i Münevvereye kemâl-i inkıyad ile İ�slâmiyete gerdendâde-i teslim 
olduktan sonra, Hazret-i Hâlid, bir seyfullah şekline girdi ve fütuhat-ı İ�slâmiyenin bir 
kılıcı oldu.

Mühim Bir Sual: Fahrü’l-A� lemı�n ve Habib-i Rabbü’l-A� lemı�n Hazret-i Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâmın Sahabelerinin, müşrikı�ne karşı Uhud’un nihayetinde ve Hu-
neyn’in bidâyetinde mağlûbiyetinin hikmeti nedir?

Elcevap: Müşrikler içinde, o zamanda saff-ı Sahabede bulunan ekâbir-i Sahabeye 
istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Hâlid gibi çok zatlar bulunduğundan, şanlı ve şe-
refli olan istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için, hik-
met-i İ�lâhiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide on-
lara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki Sahabeler, 
müstakbeldeki Sahabelere karşı mağlûp olmuşlar—tâ, o müstakbel Sahabeler, berk-i 
süyuf korkusuyla değil, belki bârika-i hakikat şevkiyle İ�slâmiyete girsin ve o şehâmet-i 
fıtriyeleri çok zillet çekmesin.

U� çüncüsü

َتَخاُفوَن  
َ
 kaydıyla ihbar ediyor ki: “Sizler emniyet-i mutlaka içinde Kâbe’yi tavaf ال

edeceksiniz.” Halbuki, Ceziretü’l-Arabdaki bedevı� akvam, çoğu düşman olmakla bera-
ber, Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısm-ı âzamı düşman iken, “Yakın bir zamanda, 
hiç havf hissedilmezken Kâbeyi tavaf edeceksiniz” ihbarıyla, Ceziretü’l-Arabı itaat al-
tına ve bütün Kureyşi İ�slâmiyet içine ve emniyet-i tâmme vaz’ edilmesine delâlet ve 
ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi vukua gelmiştir.

Dördüncüsü

ِه
ّ
ُكِل يِن  الِدّ ى 

َ
َعل ِهَرُه 

ْ
ِلُيظ َحِقّ 

ْ
ال َوِديِن  ُهٰدى 

ْ
ِبال ُه 

َ
َرُسول ْرَسَل 

َ
ا ى 

ۤ
ِذ

َّ
ال  kemâl-i kat’iyetle ihbar ُهَو 

ediyor ki, “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın getirdiği din, umum dinlere galebe 
çalacak.” Halbuki, o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasârâ ve Yahudi ve Me-
cusı� dinleri ve Roma, Çin ve İ�ran hükûmeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan cihangir 
devletlerin edyân-ı resmı�leri iken, kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen 
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bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabı� Aleyhissalâtü Vesselâmın getirdiği din, 
umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet 
vuzuh ve kat’iyetle ihbar ediyor. İ�stikbal, o haber-i gaybı�yi, Bahr-i Muhit-i Şarkı�den 
Bahr-i Muhit-i Garbı�ye kadar İ�slâm kılıcının uzamasıyla tasdik etmiştir.

Beşincisi

ًدا ّكًعا ُسجَّ اُء َبْيَنُهْم َتٰريُهْم رُ اِر ُرَحَمۤ فَّ كـُ
ْ
ى ال

َ
اُء َعل ِشدَّۤ

َ
ِذيَن َمَعُهۤ ا

َّ
ٌد َرُسوُل هللِا َوال -ilâ âhir. Şu âye ُمَحمَّ

tin başı, Sahabelerin enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz olduklarına se-
bep olan secâyâ-yı âliye ve mezâyâ-yı galiyeyi haber vermekle, mânâ-yı sarihiyle, ta-
bakat-ı Sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade 
etmekle beraber, mânâ-yı işarı�siyle, ehl-i tahkikçe vefat-ı Nebevı�den sonra makamına 
geçecek Hulefâ-i Râşidı�ne hilâfet tertibiyle işaret edip, herbirisinin en meşhur me-
dar-ı imtiyazları olan sıfât-ı hassayı dahi haber veriyor. Şöyle ki:

َمَعُه ِذيَن 
َّ
 maiyet-i mahsusa ve sohbet-i hassa ile ve en evvel vefat ederek yine َوال

maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazret-i Sıddık’ı gösterdiği gibi, ى
َ
اُء َعل ِشدَّۤ

َ
 ا

اِر فَّ كـُ
ْ
-ile istikbalde küre-i arzın devletlerini fütuhâtıyla titretecek ve adaletiyle zalim ال

lere sâika gibi şiddet gösterecek olan Hazret-i O� mer’i gösterir. Ve اُء َبْيَنُهْم -ile istik ُرَحَمۤ
balde en mühim bir fitnenin vukuu hazırlanırken, kemâl-i merhamet ve şefkatinden, 
İ�slâmlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslim-i nefis ederek Kur’ân 
okurken mazlumen şehid olmasını tercih eden Hazret-i Osman’ı da haber verdiği gibi;

َوِرْضَواًنا هللِا  ِمَن   
ً
َفْضال َيْبَتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  كَّ رُ  saltanat ve hilâfete kemâl-i liyakat ve َتٰريُهْم 

kahramanlıkla girdiği halde ve kemâl-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden 
ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali’nin (ra) 
istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mes’ul olmadığını ve niyeti ve 
matlubu fazl-ı İ�lâhı� olduğunu haber veriyor.

Altıncısı

ْوٰريِة ُهْم ِفى التَّ
ُ
ِلَك َمَثل

ٰ
.fıkrası, iki cihetle ihbar-ı gaybı�dir ذ

Birincisi: Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm gibi ümmı� bir zâta nisbeten 
gayb hükmünde olan Tevrat’taki evsâf-ı Sahabeyi haber veriyor.

Evet, Tevrat’ta, On Dokuzuncu Mektupta beyan edildiği gibi, âhirzamanda gelecek 
Peygamberin Sahabeleri hakkında Tevrat’ta bu fıkra var: “Kudsı�lerin bayrakları bera-
berlerindedir.” Yani, onun Sahabeleri ehl-i taat ve ibadet ve ehl-i salâhat ve velâyettir-
ler ki, o vasıfları “kudsı�ler,” yani “mukaddes” tabiriyle ifade etmiştir. Tevrat’ın pek çok 
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ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde, şu  
Sûre-i Feth’in ْوٰريِة ُهْم ِفى التَّ

ُ
.hükmünü müteaddit âyâtıyla tasdik ediyor َمَثل

İ�kinci cihet ihbar-ı gaybı� şudur ki: ْوٰريِة ُهْم ِفى التَّ
ُ
-fıkrasıyla ihbar ediyor ki, “Saha َمَثل

beler ve Tâbiı�nler, ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki, ruhlarındaki nuraniyet 
yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesret-i sücuddan hâsıl olan bir hâtem-i velâ-
yet nev’inde, alınlarında sikkeler görünecek.”

Evet, istikbal bunu vuzuhla ve kat’iyetle, parlak bir surette ispat etmiştir. Evet, o 
kadar acip fitneler ve dağdağa-i siyaset içinde, gece ve gündüzde Zeynelabidin gibi bin 
rekât namaz kılan ve Tâus-u Yemenı� gibi kırk sene yatsı abdestiyle sabah namazını 
edâ eden çok mühim pek çok zatlar ْوٰريِة ُهْم ِفى التَّ

ُ
.sırrını göstermişlerdir َمَثل

Lem’alar8

8 Nursi, Lem’alar, 60-65.
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