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NÜR SÜRESİ 
( J,_:JI c,J,._, ) 

Kur'an-ı Kerim' in 
yirmi dördüncü s iiresi. 

_j 

Medine döneminde Beni Mustalil:< Gaz
vesi'nin ardından S. (626-27) yılın sonla
rında nazil olmuştur. Adını "nur ayeti" di
ye bilinen ve Allah'ın gökleri ve yeryüzünü 
aydınlatan nurunu tasvir eden 35. ayet
ten alır. Altmış dört ayet olup fasılaları 
..:.ı , (' , J , ; , ..,.. harfleridir. NQr süresinde 
fert, aile ve toplum hayatı açısından uygu
lanması gereken görgü kurallarına temas 
edilmiş, İslami değerlere bağlı sağlam bir 
aile ve toplum hayatının kurulmasında uyu
lacak ahlaki esaslara dikkat çekilmiş, ayrı
ca iman, küfür ve nifakın hayata yansıyan 
görünümleri değerlendirilerek uyarılarda 
bulunulmuştur. 

Sürenin muhtevasını üç bölüm halinde 
incelemek mümkündür. Birinci bölümde 
Cahiliye döneminden kalan zina fiilinin hük
mü belirtilmiş, eşler arasında zina isnadı 
probleminin çözümüne dair açıklamalar 
yapılmıştır (ayet: 1-10). Daha sonra Beni 
Mustalil:< Gazvesi dönüşünde ihtiyacı sebe
biyle geri kalıp bir sahabinin yardımıyla 
askeri birliğe yetişen Hz. Aişe'ye yapılan 
zina isnadı konu edilmiş ve bunun "büyük 
bir iftira" olduğu belirtilmiştir. Münafık

ların bir tertibi olan bu isnat, henüz beş 
yıllık bir geçmişe sahip bulunan Medine 
İslam toplumunun iç huzurunu bozmak, 
müslümanlar arasında güven duygusunu 
sarsmak gibi amaçlar taşıyordu. İlgili ayet
lerde ( 1 ı -22) bu hususlarda dikkatli olun
ması gerektiği vurgulanmış, dedikodular
dan rencide olan Hz. EbQ Bekir ailesinden 
hatalı davrananları affetmeleri istenmiş, 
bu erdemli davranışın ilahi affa vesile teş
kil edeceği belirtilmiştir (Taberl. XV111 , 135-
137; ayrı ca bk. İFK HADİSESİ; KAZF) . İffet
li kadınlara zina iftirasında bulunanların 

dünyada ve ahirette lanete uğrayacakla
rı ifade edilmiş, başkasının evine girip çık
makta, mahrem olmayan kadınlarla er
keklerin birbirlerine karşı davranışlarında 
riayet edecekleri kurallardan söz edilmiş, 
toplumların temel unsuru olan ailenin teş
kil edilişinin yegane meşru yolu olarak evli
lik emredilmiş ve iffetin toplum hayatına 
hakim kılınması istenmiştir (ayet: 23-34) . 

iman, küfür ve nifak konularına temas 
eden ikinci bölüm nur ayetiyle başlar. Bu 
ilahi nurun feyziyle aydınlanan evlerde otu
ranların dünya işiyle meşgul oldukları, fa
kat bunun Allah'ı anma, yüceltme, namaz 
kılma ve zekat vermelerine, sorumluluk 

duygusu ve ahiret endişesi taşımalarına 
engel olmadığı beyan edilir. İlahi nurdan 
yoksun olup küfür ve inkar yolunu tutan
ların acıklı hali insan hayatından ve tabiat 
olaylarından örneklerle anlatılır; tabiatın 
işleyişinden misaller verilerek Allah'ın var
lığı, birliği ve yetkin sıfatiarına atıf yapılır. 
Ardından gelen on bir ayette (47-57) mü
nafıkların tereddütlü davranışiarına temas 
edilir. Sürenin nazil olduğu yıllarda Mekke 
ve civarındaki müşriklerle Medine çevre
sinde bulunan yahudilerin yanı sıra müs
lümanlarla beraber yaşayan münafıklar da 
müslümanlara karşı düşmanlık beslemek
teydi. Bu ayetlerde münafıkların iki yüzlü 
tavırlarına değinildikten sonra iman ve sa
lih amel sahipleri için tam hakimiyet döne
minin yakında geleceği belirtilmektedir. 

Üçüncü bölümde önce ev adabına te
mas edilmiş, yaşı ilerlemiş hanımlarla ilgi
li bazı hükümler açıklanmış ve müslüman
ların Hz. Peygamber' e karşı uymaları gere
ken edep kurallarına değinilmiştir. Süre
nin son üç ayetinin üstübundan ve İbn Ce
rlr et-Taberi'nin rivayetlerinden (a.g.e., Vlll , 
236) anlaşılacağı üzere bazı münafıklar

la henüz eğitim almamış kişiler görgü ku
rallarına aykırı davranışlarda bulunuyor
du. Bu sebeple herkesi ilgilendiren bir 
meselenin müzakeresi sırasında yönetici 
kişiden izin almadan meclisin terkedilme
mesi ve Hz. Peygamber'e herhangi bir ki
şiye hitap ediyormuş gibi hitap edilme
mesi istenmekte, ResQlullah'ın emirleri
ne muhalefet edenlerin elem verici bir aza
ba uğrayacağı hatırlatılmaktadır. Kur'an-ı 

Kerim'de müslüman toplumun manevi 
değerlerine bağlı devlet adamları ile alim
lere itaat etmenin gereğineyapılan vurgu 
(en-Nisa 4/59) ve alimierin peygamberle
rin varisieri olduklarına dair hadis (Müs

ned IArnaOtJ, XXXVI, 45-48) sürenin so
nunda söz konusu edilen bu husustarla 
bütünlük arzetmektedir (ayet: 58-64) . 

ResQlullah'a ulaşmayan bir senedie nak
ledilen, "Erkeklerinize Maide süresini, ka
dınlarınıza da N ür süresini öğretiniz" hadi
sinin sahih olmadığı belirtilmiş (DİA, XXVII, 
405), Hz. Ömer'in Nisa, Ahzab ve Nur sü
relerinin müslümanlara öğretilmesi tali
matı verdiği nakledilmiştir (Şevkanl, IV, ı; 

AlOsl , XV111, 374; M. Nas ırüddin el -Elba
nl, I , ı 35- ı 37). Bazı tefsir kaynaklarında 
yer alan, "NQr süresini okuyan kimseye geç
mişte yaşayan ve geride kalan kadın ve er
kek mürninterin her biri sayısınca on se
vap verilir" meatindeki hadisin (mesela bk. 
Zemahşerl, III , 80; Beyzavl, lll , 2 14) mev
zQ olduğu kabul edilmiştir (Muhammed 
et-Trablusl. II , 7I8) . 
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N Or süresi hakkında yapılan çalışmalar
dan bazıları şunlardır: İbn Kuteybe, Tefsi
ru sureti'n-Nur (Kahire 1343) ; İbn EbQ 
Hatim er-Razi, Tefsirü 'l-Kur'fıni'l- 'a?im 
(Tefsiru süreteyi 'n-Nür ve'l-Furkan minh), 
(haz. Ömer YO suf Hamza, doktora tezi, 
I405/I985, Camiatü ümmi'l-kura IMekkel) ; 
İbn Teymiyye, Tefsiru sureti'n-Nur (Kü
veyt I 977; n ş r. Abdülall Abdülhamid Ha
mi d; Halep 1983; Bombay I 987 ; Tunus 
I 988; Bağda d 1990); MevdQdl, Tefsiru su
reti' n-Nur (Tejhfmü 'l-Kur'an'daki N Or sO
resi tefsirinin Arapça çevirisinin müstakil 
basımı dır ; Beyrut I 959; Dımaşk I 960; Ri 
yad I 987, 1988); Yusuf Hamid el-Alim, Su
retü'n-Nur ve tan?imü'l-müctema' (Har
tOm I 968) ; Hasan Elik, el-Adfıbü'l-icti
mfı 'iyye kemfı tüşavviruhfı suretü'n
Nur (yüksek li sans tezi, 1402, Camiatü 
ümmi'l-kura külliyyetü'ş-şerla IMekkel) ; 
Fethi Ferld, Min Al].lfı~i'l-Kur'fın ve be
lfıgatihi ii sureti'n-Nur (Kahire 1985) ; 

Şehhat Muhammed Abdurrahman EbQ 
Süteyt, Ma'a'n-na?mi'l-Kur'fıni ii sure
ti'n-Nfir (Kah i re 1986) ; Abdullah Mahmud 
Şehhate, Tefsiru sureti'n-Nur (Kahire 
1987) ; İsmail Salim, Tefsiru sureti'n-N ur 
(Kah i re 1987); Fethi Abdurrahman Atıyye 

Abduh, Dirfısfıt ta]Jliliyye li-sureti'n-Nur 
ve ma yüstenbetu minhfı min a]Jkfım 
( Mansüre 1988) ; Muhammed Abdullah el
Mehdi el-Bedrl, ]\aşdü'l-kelfım ii me'fı
ni'l-fıyfıt ve'l-aJ:ıkfım : Suretü'n-Nur (Du
bai 1990); Ali Ahmed Abdülhadl el-Hatlb, 
Te'emmülfıt ii sureti'n-Nur (Kah i re 1992) ; 

MemdGh Muhammed Hasan, Suretü'n
Nur ve müşkilfıtüne 'l-ictimfı'iyye (Ka
hire 1993); Sabri İbrahim es-Seyyid, Lu
gatü'l-Kur'fıni'l-Kerim ii sureti'n-Nur 
(İskenderiye 1994); Abdülhalim b. İbrahim 

Nur süresinin ilk ayetleri 
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Abdüllatif, lfadişü'l-iik kema ca'e ii su
reü'n-Nur ve eşerü'l-münaii]fin iih (yük
sek lisans tezi, 1404, Camiatü'l-imam Mu
hammed b. Suud el-islamiyye usulü'd-din 
[Riyad]); Ali Muhammed en-NGrl, Sure
tü 'n-Nur diruse tal:ıliliyye na.J:ıviyye (yük
sek lisans tezi, 140511985, Camiatü üm
mi'l-kura külliyyetü'l-luga [Mekke]). Gaz
zall sürenin 35. ayetiyle ilgili olarak Miş
katü'l-envar isimli bir eser telif etmiş (Ka
hire ı 322, ı 325; Hal ep ı 922). Davild-i Kar
si de er-Risaletü'n-nuriyye ve'l-mişka
tü'l-]fudsiyye adlı bir eser kaleme al
mıştır (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 6383). 
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NURBAHŞİYYE 

(~;~) 

Kübreviyye'nin 
Seyyid Muhammed Nurbahş'a 

(ö. 869/1464) 
nisbet edilen bir kolu. 

_j 

Seyyid Muhammed Nurbahş 79S'te 
(ı 393) İran'ın Kuhistan bölgesindeki Kain 
kasabasında doğdu. Gençliğinde dini ilim
leri tahsil etmek için Herat'a gitti. Daha 
sonra Huttalan'a geçerek Kübrevl şeyhi 
Hace İshak Huttalan'i'ye intisap etti ve 
onun en seçkin müridierinden biri oldu. 
Huttalanl'nin müridierinden birinin rüya
sında bir nurun Seyyid Muhammed'e in
diğini ve ondan diğer müridiere yayıldığı
nı gördüğü, bunun üzerine Huttalanl'nin 
ona "NG.rbahş" lakabını verdiği, Seyyid Mu
hammed bu rüyayı kendisinin mehdi ol
duğu şeklinde yorumladığı, şeyhinin de 
onun bu yorumunu desteklediği kaydedil
mektedir. Bazı kaynaklara göre ise kendi
sini mehdi olduğuna inandıran kişi şeyhi 
H uttalan'i' dir. 
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Huttalan Valisi Bayezid, 827'de (ı 424) 
isyan hazırlığı içinde oldukları gerekçesiy
le Huttalanl ve Nurbahş üzerine bir bas
kın düzenledi. Huttalanl bu sırada öldü
rüldü, Nurbahş tutuklanarak Herat'a Ti
murlu Hükümdan Şahruh'un huzuruna 
götürüldü. Sorgulamadan sonra Şlraz'a 
sürgün edilen Nurbahş bir süre Bihbehan'
da kaldı, ardından Şüşter, Basra, Hille ve 
Bağdat'a gitti. Daha sonra dolaştığı İran'ın 
batısındaki bazı Kürt kabileleri arasında 
mehd'iliği ve halifeliği benimsendi. Adına 
para bastırılıp hutbe okunınası üzerine Şah

ruh tarafından tekrar tutuklandı. Hapisten 
kaçınayı başardıysa da yakalanarak He
rat'a gönderildi. Herat'ta cami minberine 
çıkıp mehd'ilik ve halifelik iddiasından vaz
geçtiğini ilan etmeye mecbur tutuldu. 848'
de (ı 444) ilmi konularda ders vermesi şar
tıyla serbest bırakıldı. Ardından yine ken
disinden şüphe edildiği için Tebriz ve Şir
van'a, oradan da Gllan'a gönderildi. Şah
ruh'un ölümünden (850/1447) sonra ser
best kaldı. Rey'e gidip hayatının son dö
nemini geçirdiği SG.likan köyüne yerleşti. 
14 Reb'iülewel 869'da ( 14 Kasım 1464) bu
rada vefat etti. Ardında birçok mürid ve 
yirmi kadar eser bırakan NG.rbahş'ın meh
d'iliği konusunda müridieri arasında iki 
farklı yaklaşım oluşmuş. bazılan onun meh
d'iliğini mehdi kelimesinin sözlük anlamıy
la (hidayet edici) sınırlarken bazıları, bu
nun mezhepler arasındaki farklılığın orta
dan kaldırılması ve yeni bir İslami yorumun 
getirilmesinden ibaret olduğunu öne sür
müştür. 

Seyyid NG.rbahş'ın mensuplarının birço
ğu Safeviler döneminde Şi'iliği benimse
miştir. Huttalanl'nin önde gelen müridie
rinden Abdullah Berzişabadl, Nurbahş'ın 
mehd'iliğini kabul etmemiş, Berzişabad'i'

nin takipçileriyle devam eden Kübreviyye 
koluna Zehebiyye (iğtişaşiyye) adı verilmiş
tir. Muhammed Nurbahş'ın Kahire'de Mu
hammed es-Semerkandl, Bağdat'ta Bur
haneddin el-Bağdadl adlı halifelerinin tek
ke kurduğu, ayrıca Hüsameddin Bitlist'
nin onun önde gelen müridierinden oldu
ğu bilinmektedir. Ancak tarikatın yayılma
sını gerçekleştiren en önemli halifeleri oğ
lu Kasım Feyzbahş ile Muhammed b. Yah
ya el-Lahlc'i'dir. 

Muhammed b. Yahya el-Lahlc'i (ö. 912/ 
1506) Şlraz'daki tekkesinde hem mü ri d 
yetiştirmiş, hem tasavvufı eserler kaleme 
almıştır. Eserlerinin en meşhuru Meiati
J:ıu'l-i'caz ii şerJ:ıi Gülşen-i Rdz'dır. Ve
fatından sonra yerine oğlu Şeyhzade Ah-

med Lahtel (ö. 927/1520) geçmiştir. Mu
hammed Lahlc'i'nin silsilesi oğlunun ya
nı sıra bir diğer halifesi olan Şeyh Gıyas 
Nurbahşl vasıtasıyla devam etmiş ve Hin
distan'da bazı Çiştiyye şeyhlerince sürdü
rülmüştür. 

Muhammed Nurbahş'ın oğlu Kasım 
Feyzbahş babasının yerine geçip Rey böl
gesinde tarikatı yaymaya devam etmiştir. 
Bir ara Hüseyin Baykara'nın daveti üzeri
ne Herat'a gitmiş, Abdurrahman-ı Cami 
gibi bu şehrin Sünni alim ve sG.fılerinin 
tepkisi üzerine oradan ayrılıp Rey bölgesi
ne dönmek zorunda kalmış ve 919 ( 1513) 
yılında vefat etmiştir. Oğlu Şah Bahaed
din, muhtemelen tavırları Safevi yöneti
mini rahatsız ettiğinden babası henüz ha
yatta iken 91 S'te ( 1509) sorgulanıp öldü
rülmüştür. Kasım Feyzbahş'ın yerine ge
çen tarunu Şah Kıvamüddin Hüseyin de 
944'te (1537-38) Safevi hükümdan Şah I. 
Tahmasb tarafından öldürülmüştür. Nur
bahşiyye'nin bu silsilesi daha ziyade Kasım 
Feyzbahş'ın Hüseyin Eberkühl ve Şemsed

din lraki adlı iki hafifesi yoluyla devam et
miştir. 

NG.rbahşiyye, Hüseyin Eberkühl'den son
ra sırasıyla Kemal Cüveynl, Muhammed 
Sebzevarı, Melik Ali Cüveynl ve Ali Südeyrl 
vasıtasıyla sürdürülmüştür. Muhammed 
Mü'min Sebzevar'i'nin ardından Muham
med Taki Şahl yoluyla devam eden Nur
bahşl silsilesi Muhammed Hasan KG.zekü
nanl'den (ö. 1250/1834) sonra üçe ayrılmış
tır. Rıza Kulı Safaile (ö 1291/1874) devam 
eden silsilenin son şeyhi Muhammed Ha
san MeşkG.r ( ö. ı 989). Muhammed Taki 
puşt Meşhedl ile devam eden ikinci silsi
lenin son şeyhi Mihr Ali Şah'tır. Üçüncü 
silsile ise Abdülkadir CehrG.ml ile ( ö. 130 ll 
1884) sürmüştür. 

Kasım Feyzbahş'ın halifelerinden Şern
seddin lraki (ö 932/l 526) NG.rbahşiyye'yi 
Keşmir'e taşımıştır. lraki'nin el-Fı]fhü'l
a]J.vat adlı eserini Keşmir idarecisi Mirza 
Muhammed Haydar Duğlat Hindistan alim
lerine gönderip hakkında fetva istemiş, 
alimler de bunun zındıklığa meyilli batı! 
bir kitap olduğunu bildirmiştir. Duğlat dö
neminde Keşmir'de rahat bir ortam bu
lamayan bazı NG.rbahş'iler, Ladak ve Bal
tistan'a göç etmiş. lraki'nin oğlu Danyal 
Baltistan'dan getirilip idam edilmiştir. Bu
gün Pakistan'ın özellikle kuzey bölgelerin
de ve bazı büyük şehirlerinde Nurbahşiy
ye mensuplarının bulunduğu bilinmekte
dir. Ancak bunlar tarikattan ziyade mez
hep olarak algılanmaktadır. Şemseddin Ira
ki'nin halifelerinden Kemaleddin MahdG.m 


