
nun ve tenvinin Arap dili ve kıraatle ilgili 
hükümlerine dair birçok eser ve risale ya
zıldığı gibi günümüzde de Avad Mürsl Ce
vahl (:?ahiretü 't-tenvfn fi'l-lugati'l-'Arabiy
ye), Subhl Abdülhamld M. Abdülkerlm 
(bk. bibl.) ve Mustafa Zeki et-Tunl (bk 
bibl.) tarafından bu tür risalelerin telifi 
sürdürülmüştür. "Nun"un tasavvufı ve hu
rufı yorumuna dair Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl, Abdülkerlm ei-Clll, İbrahim b. Muham
med el-Kırim! gibi alimierin risaleleri bu
lunmaktadır. 
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li] İSMAİL DURMUŞ - SONER GüNDÜZÖZ 

NÜN SÜRESİ 

(bk. KALEM SÜRESİ). 

NÜR 
( ;~1) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "aydın ve ışıklı olmak" mana
sındaki nevr kökünden türemiş bir isim 
olan nfır "aydınlık, ışık" demektir. Ayrıca 
apaçık olan, nesne ve olayların mahiyetini 

ortaya koyup aydınlatan şeye de nur denir. 
Kelime Allah'a nisbet edildiğinde "nur kay
nağı" veya sıfat olarak "nurlandıran, her 
şeyi aydınlatan" diye açıklanır (İbnü'I-Eslr, 
en-Nihaye, "nvr" md.; Kamüs Tercümesi, 
"nvr" md.). Ragıb ei-İsfahanl nurun dün
yevi ve uhrevi olmak üzere ikiye ayrıldığı
nı belirtir. Dünyevi olanı, ay ve güneş gibi 
aydınlık saçan ve gözle algılanan nur ile 
zihin ve kalp yoluyla (basiret) idrak edilen 
nurdur; bu ikincisinin örnekleri aklın ve 
Kur'an'ın nurlarıdır. İsfahanl, uhrevi nuru 
ebedl alemde müminlerin önlerinde ve 
sağ taraflarında bulunacak olan nur şek
Iinde zikreder (ei-Hadld 57/12; et-Tahrlm 
66/8); Allah'ın kendisini "nur" diye isim
Iendirmesini de gökleri ve yeri nurlandır
ma fiiliyle açıklar. Nur ile nar (ateş) aynı 
kökten gelir ve birbirinin yerine kullanılır. 
Nar insanların dünya hayatı, nur ise ahi
ret hayatları için faydalıdır ( el-Müfredat, 
"nvr" md.) 

Kur'an-ı Kerim'in yirmi dördüncü suresi 
Nur ismiyle anılmaktadır. Bunun sebebi 
35. ayetinin, "Allah göklerin ve yerin nu
rudur" diye başlaması ve ayette nur keli
mesinin iki defa daha zat-ı ilahiyyeye nis
bet edilmesidir. Bundan başka kıyametin 
hallerinden bahseden ayette, ''Yeryüzü rab
binin nuruyla aydınlanır" denilmekte (ez
Zümer 39/69), iki ayette de nur kelimesi 
hem Allah lafzına hem O'na ait zamire iza
fe edilmektedir (et-Tevbe 9/32; es-Saf 61/ 
8) Allah çeşitli ayetlerde "nuru yaratma" 
kavramıyla nitelendirilmiştir (M F. Abdül
baki, el-Mu'cem, "nvr" md.). 

Nur ismi İbn Mace ve Tirmizi'nin esrna-i 
hüsna rivayetlerinde yer almış ( "Du<a"', ı O; 
"Da<avat", 82) , fiil kalıplarıyla da Allah'a 
nisbet edilmiştir (Müsned, ll, 388; lll , 150; 
Müslim, "Cena'iz", 71 ; Tirmizi, "Da<avat", 
114) . Hz. Peygamber'in teheccüd namaz
Iarında okuduğu duanın başlangıç bölü
münde, "Allahım! Hamd sana mahsustur, 
sen göklerin ve yerin rabbi, yöneticisi ve 
nurusun" anlamına gelen ifadeler yer al
maktadır (Buharl, "Teheccüd", ı; Müslim, 
"Müsafırln", 99) İbn Mace ile Tirmizi'nin 
doksan dokuz esrna-i hüsna listeleri ha
riç buraya kadar zikredilen ayet ve hadis
Ierde nur doğrudan Allah'ın ismi olarak 
geçmemiş, sadece "semavat ve arzın rab
bi" gibi sıfat konumunda ve izafet ifade
leri içinde yer almıştır. Ebu Zer ei-Gıfarl'
den gelen bir rivayete göre kendisi Resu
Iullah'a, "Rabbini gördün mü?" diye sor
muş, o da, "O bir nurdur, nasıl görebilirim!" 
şeklinde cevap vermiştir (Müsned, V, 157, 
171 ; Müslim, "İman" , 291-292; Tirmizi, 

NÜR 

"Tefsir", 5 3/5). İbn Ma ce ve Tirmizi'nin es
Sünen'lerinde mevcut rivayetlerin ekin
deki isim listelerinin merfu hadis olmayıp 
sonradan bazı raviler tarafından düzen
lendiği göz önünde bulundurulduğu tak
dirde Allah'ın nur olduğunu ifade eden ri
vayet Ebu Zerr'e münhasır kalır. Mecdüd
din İbnü'I-Eslr, Ahmed b. Hanbel ile İbn 
Huzeyme'nin Ebu Zer hadisinin sıhhatin
de tereddüt gösterdiğini kaydeder (en-Ni
htıye, "nvr" md ) Kadi iyaz da sözü edi
len rivayetin sahih isnadla kendisine ulaş
madığını ve temel eserlerde buna rastla
madığını belirtir. Esasen Nur suresindeki 
ayet de bütün alimler tarafından zat-ı ila
hiyyenin nur olduğu şeklinde anlaşılma
mış, "göklerin ve yerin nurunu yaratan, 
aralardaki varlıklara yol gösteren" gibi an
lamlara geldiği kabul edilmiştir (Nevevl, 
lll, I 2- I 3). Ebu Abdullah İbnü'I-Vezlr Ebu 
Zer hadisinin sahih olamayacağı konusun
da çeşitli deliller sıraladıktan sonra böy
le bir hadisin Müslim'in el-Cô.mi'u'ş-şa
I:ıii:ı'inde yer alışını da şu şekilde açıkla
mıştır: Müslim, bir önceki babda ResUlul
lah'ın Mi'rac gecesinde Allah'ı görmediği 

yolunda Hz. Aişe'nin beyanını zikrettikten 
sonra bu hadisi o kanaati destekleyen bir 
rivayet olarak kaydetmiştir. Nitekim son
raki babda (hadis nr. 293-294) nurun Al
lah' ı görmeye engel teşkil ettiğine dair 
Ebu Musa yoluyla nakledilen hadise de 
yer vermiştir. Ayrıca gerek Müslim'in ge
rekse diğer muhaddislerin destek niteli
ğindeki rivayetleri nakletme hususunda 
müsamahalı davrandıkları bilinmektedir 
(lşarü'l-f:ıal)., s. 178-184). 

Müfessirler ve esrna-i hüsna müellifle
ri, Nur suresinde yer alan ve o münase
betle doksan dokuz isim listesine giren 
nur ismini mecazi olarak zat-ı ilahiyyeye 
nisbet etmişlerdir. içeriğini de "nuru ya
ratan, onunla semavat ve arzı nurlandı
ran" şeklinde belirlemişlerdir. Bu nurlandır
ma, insanların gözle algıladıkları gibi hem 
madde dünyasını hem kalple idrak edilen 
manevi alemi kapsamaktadır. İbn Cerlr et
Taberl ile Matür'idl "nurü's-semavat" ifa
desini ashaptan taraftar bularak "sema
vat ve arzda bulunanların hidayetçisi" şek
linde anlamışlar ve bunun için ayetin bağ
lantılarını delil göstermişlerdir ( Cami'u 'I
beyan, XVIII, 180-181; Te'vflatü'l-Kur'an, 
vr. 507•). Alimler bu hükme vanrken asıl 
manasındaki nurun karşıtı olan zulmet ta
rafından ortadan kaldırıldığı için yaratıl
mışlık özelliği taşıdığı, esasen çeşitli ayet
lerde nurun Allah tarafından yaratıldığı ve 
karanlık kavramıyla birlikte zikredildiği, 
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NÜR 

ayrıca yer aldığı ayette doğrudan zat-ı ila
hiyyeye değil semavat ve arza nisbet edil
diği ve zatının değil nurunun misali söz 
konusu edildiği gibi istidlallerde bulun
muşlardır. Nur ismine ayrıca "Allah'ın var
lığının apaçık oluşu . yaratılmışlara özgü 
her türlü eksiklikten münezzeh bulunuşu" 
gibi anlamlar da verilmiştir. Gazzall nur 
ismini, akli imkan statüsünde bir varsa
yım da olsa yokluk karanlıklarından mü
nezzeh olan, bu sebeple bütün içeriğiyle 
apaçık niteliği taşıyan ve duyularla algıla
namayan" şeklinde izah eder. Zira yaratıl
mışlar çapında kendi sınırını aşan her şey 
yine onların nazarında zıddına dönüşür (el

Ma/f;şadü'l-esna, s. 147, 157-158) . Nur is
mi, Ebu Bekir İbnü'l-Arabl'nin de belirtti
ği gibi "mahiyeti bilinmeyen nur" veya "var
lığı apaçık" manasma alındığı takdirde za
t!, diğer anlamlarda ise fiili isim ve sıfatlar 
grubu içinde yer alır ; hadi ve zahir isimle
riyle mana yakınlığı içinde bulunur. 
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NÜR 
( ;_,.;Jf) 

_j 

Sözlükte "aydınlık, ışık" anlamına gelen 
nur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis
lerde "insanların önünü aydınlatıp doğru 
ve gerçek olanı görmelerini, hak ile batı
lı , hayır ile şerri ayırt etmelerini sağlayan 
manevi ve ilahi ışık" manasında kullanıl
mıştır. Bunun karşıtı zulmettir. "Mümin
lerin vellsi olan Allah onları karanlıklardan 
nura çıkarır" mealindeki ayetlerde (el-Sa
kara 2/257; el-Maide 5116) mecazi anlam-
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da hidayete nur, dalalete zulmet denilmiş
tir. Peygamber gönderilmesinin ve ilahi ki
taplar indirilmesinin esas amacı karanlık

ta kalan ve yollarını şaşıran insanlara doğ
ru yolu göstermek olduğundan nur ve zul
met kavramiarına önemle vurgu yapılmış

tır. "İnsanları rablerinin izniyle karanlıklar
dan aydınlığa, aziz ve övgüye layık olan Al
lah'ın yoluna çıkarman için bu kitabı in
dirdik" ayetinde (İbrahim 14/ 1) Hakk'a gi
den yola nur, ondan sapmaya zulmet de
nil miş, vahyin amacının hidayet olduğu 
açıkça belirtilmiştir. Esas itibariyle hida
yet eden ve yol gösteren Allah Teala oldu
ğundan O'nun isimlerinden biri de nur
dur. "Allah semaların ve arzın nurudur" 
mealindeki ayet (en-NOr 24/35) genellik
le, "Semaları ve yeıyüzünü ışıklandıran ve 
süsleyen Allah'tır" veya, "Allah nurun ya
ratıcısıdır" şeklinde yorumlanınakla be
raber Allah'ın nur olduğu da ifade edil
miştir. Bir hadiste de Allah'a nur denilmiş

tir (Tirmizi. "Da'avat", 82). Hz. Peygam
ber'e mi'rac gecesi Allah'ı nasıl gördüğü 
sorulduğunda, "O'nu bir nur olarak gör
düm", diğer bir rivayette ise, "O bir nur
dur, nasıl görebilirim" demiştir (Müsned, 

V. 157; Müslim, "İman", 291; Tirmizi, "Tef
slr", 53/7) . 

Özü itibariyle zahir olup başka zuhurla
rın kaynağı olan şeye nur denir. Varlıkla 
yokluk karşılaştırılınca varlık nur, yokluk 
zulmettir. Her şeyi yokluk karanlığından 
varlık aydınlığına çıkaran Allah'ın nurudur. 
Feyezan yoluyla eşyaya gelen varlık da 
O'nun zatının nurudur. Bir nur olan güne
şin her zerresi kendisinin delili olduğu gibi 
varlıkların her zerresi de Allah'ın varlığının 
delilidir. Allah'ın biltın olmasının sebebi çok 
zahir olmasıdır. Çünkü O'nun n uru nuruna 
perde olmuştur (Gazzall, el-Makşadü'l-es
na, S. 99, 106). 

Dünyev\ ve maddi nurlar olduğu gibi uh
revl ve manevi nurlar da vardır. Güneşin, 
ayın ve yıldızların ışıkları gibi dünyev\ nur
ların bir kısmı gözle, Kur'an gibi ilahi kay
naklı nurlar ise basiret ve akılla algılanır. 
"Allah'a, resulüne ve indirdiğimiz n ura iman 
ediniz" mealindeki ayetlerde (et-Tegabün 
64/8; en-Nisa 4!174) nurdan maksat Kur
'an'dır. Kur'an'ın isimlerinden biri de nur
dur. Kur'an'dan önce indirilen suhuflar, 
Tevrat, Zebur ve İncil gibi kutsal kitaplar 
da Allah'ın kelamı olmaları bakımından bi
rer nur ve hidayet meşalesidir (el-Maide 
5/44, 46; el-En'am 6/91; SüyOt!, I, 5) "Mu
hakkak ki Allah'tan size bir nur, bir de apa
çıkkitap gelmiştir" (el-Maide 5/ 15) ayetin
deki nur ise Hz. Peygamber'dir. "Allah'ın 

gönlünü İslam'a açtığı kişi rabbinden bir 
nur üzere değil midir?" mealindeki ayet 
(ez-Zümer 39/22) takvasahibi müminlerin 
ilahi nurdan nasip aldığını gösterir. 

ResGl-i Ekrem'in hayatında ve duaların
da nur kavramı önemli bir yer tutar. Re
sGlullah gece kalkıp namaz kılar ve şöyle 
dua ederdi; "Allahım! Kalbime, gözüme, 
kulağıma, sağıma, soluma, üstüme, altı
ma, önüme, arkama nur ver ve nurumu 
arttır" (Buhar!, "Da'avat", 9; Müslim, "Şa

latü'l-müsafufu", 181. 189) Hadislerde na
mazın nur olduğu ifade edilir, iman ve 
hikmet nurundan bahsedilir ( el-Muvatta', 

"<ilim", 1; Müslim, "Taharet", 1; İbn Mace, 
"İi5amet", I 86). Bazı hadislerde ilk yaratı
lan şeyin akıl (Ebu DavOd, "Sünnet", 16; 

Tirmizi, "~der", 16). kalem veya Hz. Mu
hammed'in nuru olduğu belirtilmiştir (Ac
lGn!, I, 265) 

İlk sufılerde genellikle sahabenin ve ilk 
müslümanların nur anlayışının hakim ol
duğu görülür. 1!1. (IX.) yüzyılda ilk defa 
Sehl b. Abdullah et-Tüsterl Bakara sure
sinin 31, A'raf suresinin 172 ve Nur sure
sinin 35. ayetlerini izah ederken "nur-ı Mu
hammedl"den ve onun ilk mahlQk olduğun
dan bahsetmiş (Te{sfrü 'l-/Sur'ani'l-'CL?fm, s. 
15, 62, 103). daha sonra Kitabü't-Tava
sin'in "Tasinü's-sirac" bölümünde konuyu 
ele alan Hallac, nur-ı Muhammedi'nin ka
dim ve ezell olduğunu söylemiştir. Buna 
göre Allah ilk defa Muhammedi n uru ya
ratmış, onun ardından her şey bu nurdan 
ve bu nur için yaratılmıştır. Bütün peygam
berlerde tecelli eden bu nur en son Resul-i 
Ekrem'e intikal etmiş ve onda karar kıl
mıştır. Şi1ler'e göre nur-ı Muhammedl, Hz. 
Peygamber'den sonra Ehl-i beyt imamla
rına, sufılere göre velllere intikal etmiştir 
(bk. HAKIKAT-i MUHAMMEDİYYE). 

Mişkdtü'l-envar adlı eserindeki görüş

leriyle nur fikrine büyük katkı sağlayan 
Gazzall tek ve hakiki nurun Allah olduğu

nu, O'nun dışındaki nuriara ancak mecaz 
yoluyla nur denilebileceğini ifade etmiş ve 
nuru "zuhur" olarak tanımlamıştır. Ona 
göre kalpteki gözün nuru baştaki gözün 
nurundan daha önemlidir; bu sebeple bu 
gözün görmesini sağlayan nur gerçek nur
dur. Bilgiler insanlara Hz. Peygamber'in 
kutsal ruhu vasıtasıyla ulaştığından ona 
"sirac- ı münir" denilmiştir (el-Ahzab 33/ 

46) . En karanlık şey yokluktur, varlık ise 
nurdur. Allah nurların nurudur. Bir şey bu 
nurdan pay aldığı nisbette mükemmel bir 
varlık olur. Gazzall'nin "itaat edilen varlık" 
(muta') dediği şey Muhammed! nurdur. 
Güneşe göre ışıkların durumu ne ise mu
taa göre varlıkların durumu da odur. 


