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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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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. 



islam'da işraki hareketin temsilcilerin
den olan Sührevercfı el-Maktfıl Jfikmetü'l
işra]f_, el-Meşari' ve '1-mutara]J.at, Per
tevname ve Heyakilü'n-mJ.r gibi eserle
rinde nur kavramını esas alan felsefi ve 
tasawufi bir sistem geliştirmiş ve Allah'ı 
"nCırü'l-envar" olarak nitelemiştir. Muham
med! nur anlayışını Muhyiddin ibnü'l-Ara
bl daha geniş biçimde anlatmış, haKikat-i 
Muhammediyye düşüncesinin temeli ha
line getirmiş , bu düşünce Aziz Nesefı, Ab
dülkerlm el-Cill ve bunların izleyicileri ta
rafından yaygınlaştırılmıştır. Süleyman Çe
lebi de MevJid'inde bu nuru tasvir etmiş
tir. 

Akaid ve kelam kitaplarında böyle bir 
nur anlayışı yer almamaktadır. Yalnızca 
Sa'deddin et-Teftazanl, ŞerJ:ıu'l-Ma]f.a
şıd'da Hz. Peygamber'e atalarından bir 
nurun intikal ettiğini ve bunun O'nun bir 
mucizesi olduğunu söylemekle yetinir. Var
lıkların kaynağı olan nurdan ilk defa Şii
batıni çevrelerinde bahsedildiğini , bu fik
rin daha sonra mutasawıflara intikal et
tiğini, Şii- batıni zümrelerle mutasawıfla
rın bu konuda birbirini etkilediklerini ileri 
sürenler de vardır (Kamil Mustafa eş-Şey
bl, s. 133, 372) Nur ve ışık metaforu bü
tün dinlerle Hermes ve işrakilik gibi yarı 
dini felsefelerde önemlidir. 
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D İSLAM DÜŞÜNCESi. Eski çağlardan 
beri ışık, çeşitli dini telakkiler ve gnostik 
(irfanl) akımlarda hem ilahi varlık veya te
celllleri hem de manevi aydınlanmayı ifa
de eden bir terim olarak kullanılmıştır. is
lam toplumunun başından beri ilişki için
de bulunduğu eski kültür havzalarında 
ışık-karanlık sembolizminin merkezi bir 
önem taşıdığı , özellikle iran Maniheizmi 
ile Hermetik felsefe akımlarında çokça kul
lanıldığı görülmektedir. Eski Ahid'de nur 
ilahi tecelli ve kurtuluşun bir sembolü ola
rak geçer (Mezmurlar, 27/ l . 36/9 ) Yeni 
Ahid'de ise Hz. İsa'nın , "Ben dünyanın nu
ruyum" cümlesi yer alır (Yuhanna. 8/12) . 

Ayrıca eski mistik sistemler ve bunların 
Ortaçağ'daki yansımalarında bu sembo
lizm manevi aydınlanma tecrübesini ifa
de etmenin elverişli bir yolu sayılmıştır 
(ER, Vlll, 547-550) 

Nur terimi Kur'an-ı Kerim'de birçok 
ayette "vahyin aydınlığı" veya "yol göste
rici ilahi ışık" anlamında kullanılmıştır (me
sela bk. ei-Maide 5/ 15 ; İbrahim 14/ 1; ei
Hadld 57/9; et-Tegabün 64/8 ). Işık kayna
ğı olan güneş için ziya, onun ışığını yansı
tan ay için de nur nitelemesi yapılır (Yu
nus 10/5) Nur ayeti olarak anılan ve Al
lah'ın yerin ve göklerin n uru olduğunu be
yan eden ayet ise (en-Nur 24/35) çeşitli 

düşünce akımlarının ilgisini çekmiş ve 
özel yorumlara konu olmuştur. Bu ilgi et
rafında gelişen düşünceler, islam öncesi 
doktrin ve düşüncelerle de yüzleşmen in 
sonucu olarak belirli bir renklilik ve çeşit
lilik kazanmıştır. Klasik islam literatürün
de nur kelimesi inancın, doğru yolun, var
lığın veya bilginin ışığını ifade eden birçok 
tamlamada kullanılmış; nCırü'I-Kur'an, nCı
rü'l-akl ve nCırü'I-Hak gibi terkipler etra
fında islam düşüncesinin kelam, felsefe ve 
tasavvuf alanlarının görüşlerini yansıtan , 

onları birbiriyle ilişkili kılan bir terminoloji 
oluşmuştur. 

Nurun Allah için kullanılması , kelamda 
"teşblh" yahut "tecslm" denilen antropo
morfist telakkilerden ve Maniheist nur-zul-
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met inancını çağrıştıran fikirlerden uzak 
durmak gerekçesiyle zaman zaman tartı
şılmıştır. Ebü'I-Hasan el-Eş' ari ışığın fiziki 
anlamıyla Allah'a nur denilemeyeceğini sa
vunan görüşleretemas etmiş (Makalat, s. 
5 34). ibn Hazm nur ayetini Allah'ın yol gös
terici oluşuyla yorumlamıştır. ibn Hazm'ın 
bu yorumu, yahudi muhataplarına karşı 
ve revrat'taki bazı antropomorfik ifade
ler bağlamında yapması ilgi çekicidir (el
Faşl, ı . 254). Mutahhar b. Tahir ei-Makdisl 
de Maniheistler'in müslüman kisvesi al
tında, "Alemin ilkesi nurdur" gibi söylem
ler geliştirdiklerini söyler (el-Bed' ue't-ta
rTI]., ı. 142-143). Birçok müellif gibi Şehris
tani de doğrudan doğruya tevhide aykırı 
gördüğü ezell nur ve zulmet inancı ekse
ninde Maniheizm'i irdelemiştir ( el-Milel, 
I, 244-246) . 

ilk islam filozofu Kindl, ruhun karanlık 
alemden kurtulup Tanrı nurunun bulun
duğu gerçek aleme yönelmesine dair gö
rüşleri bir ışık sembolizmiyle tanıtırken 
(Resa'il, ı . 273-275) Eflatun'un Politeia 
diyalogunda geçen mağara istiaresini ha
tırlatmaktadır. Nitekim kendisinin de üze
rinde düzeltme çalışmaları yaptığı Esu
Wcya ( Theologia) tercümesinde ruhun 
"bu alem mağarası"ndan çıkıp idealar ale
mine yükselişine değinilmektedir (Abdur
rahman Bedevl, s. 24). Bu metinde sudCır 
sürecinde her şeyin ilkesi olan "bir" den. 
nurlar nuru ve insan ruhunu aydınlatan 
ışıktan da "ilk nur" olarak söz edilmekte
dir (a.g.e., s. 6, 56, 6 ı) . Farabi'nin de in
san aklının zayıf olması sebebiyle Tanrı'yı 
hakkıyla kavrayamadığını vurgularken Tan
rı'dan beliriş ve ışıması gözleri kamaştıran, 

bu yüzden idrak edilemeyen bir nur ola
rak bahsettiği görülür ( el-Medfnetü 'i-fazı
la, s. 50) . ibn Sina'ya gelince öncelikle op
tikteki ışık kavramını ele alan filozof dav', 
şua ve nur terimleri arasındaki anlam fark
ları üzerinde durmaktadır. Buna göre 
dav' kaynağı kendinden olan ışık, şua göze 
yansıyan ışın, nur ise ışık kaynağından ya
yılıp cisimlerde bulunan renkleri ortaya 
çıkaran aydınlık keyfiyetinden ibarettir. Fi
lozof nuru bir keyfiyet değil cisim ya da 
renk sayanları uzun uzun eleştirmektedir 
(Auicenna's de Anima, s. 91-92, 95 vd). 
Aynı dönemde yaşamış olan optik bilgini 
ibnü'I-Heysem'in eleştirel yaklaşımla de
ğindiği (Kitabü 'l-Men~ır, s. 6 ı ) gözdeki 
nCırani güç terimi dışında nur terimini ter
cih etmediği, ışık için dav', ış ın için de şua 
kelimelerini kullandığı görülmektedir. Nur 
ibn Sina' nın epistemolojisinde metafizik 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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