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Ayetin Yüce Meâli: 

“Allah göklerin ve yerin Nuru‟dur. O‟nun nuru içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına 

benzer ampul gibidir. O ışık cam bir fanus içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir 

yıldızdır. Onun ışığı ne doğudan ve ne de batıdan gelmeyen bereketli bir zeytin ağacındandır. 

Ateş değmediği halde her yeri aydınlatır. O nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna 

kavuşturur. Allah insanlara misaller vererek gerçekleri açıklar ve Allah her şeyi bilir.” (Nur, 

24:35) 

Giriş: 

 Peygamberimiz (sav) “Şüphesiz Allah için nurdan ve zulmetten yetmiş bin perde/hicap 

arkasında kendisini gizlemiştir. Şayet o perdeler açılsa “Sübuhat-ı Vechi” (Yüzünün 

parlaklığı) gözü idrak eden her şeyi yakardı” (Müslim, İman, 293; İbn-i Mâce, Mukaddime, 

13) buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif yüce Allah‟ın sıfat, esma ve şuunât perdesi arkasında 

yüce Allah‟ın kendisini gizlediğini anlatmaktadır. Allah esma ve sıfatın tecellisi ile varlık ile 

mübaşeret etmeden “her şeye her şeyden daha yakın, mahlûkat ise ondan nihayetsiz uzak 

olduğu halde tasarruf etmektedir.” Onun esma ve sıfatının tecellisi güneşin ışığının her şeyi 

kuşattığı gibi tüm kâinatı ve mevcudatı kuşatmıştır.  

İslam büyükleri demişler ki: “Hür insanların göğüsleri ilâhî sırların kabirleridir.” İlâhî 

hakikatler nefsanî ve şehvâni arzulardan, heva ve heveslerden sıyrılarak hür olmuş kalplerde 

yerleşir ve saklanır. Arifler “Esrar-ı Rububiyeti ifşa etmek caiz değildir” diyerek sırları 

saklamayı esas almışlar ve ehil olmayanlara anlatmamışlardır. Peygamberimiz (sav) 

“İnsanlara akıllarına göre konuşun. İnsanların söylediklerinizi yalanlamasını ister misiniz?” 

(Ebu Davud, Edeb, 20) buyurmuştur. Arif-i billah olanlar “İlimde örtülü olanlar ve 

açıklanması caiz olmayanlar vardır. Bunu ancak Allah‟ı tanıyan arifler bilirler. Arif 

olmayanlar ise onları inkâr ederler. Arif olmayanlar çok daha fazla olduğu için ilâhî sırları 

bunlara açıklamak caiz değildir ve saklamak vacip olmuştur” demişlerdir. Ancak ilim ve 

marifette terakki edenlere sırası geldikçe ve liyakat kesp ettikçe bu sırlar anlatılır ve onlar da 

kabiliyetlerine göre bu sahada terakki ederek her biri kabiliyetine göre farklı sahada marifet 

sırlarına vakıf olurlar. 

“Değerini bilmeyene ilmi veren zayi eder; layık olmayana ilim öğreten ise zulmeder. 

Kalplerin anahtarı Allah‟ın elindedir dilediğine dilediği şekilde açar” denilmiştir; ancak Allah 

layık olmayana layık olmadığı şeyi vermez. Kişi isteği, gayreti ve talebi ile layık olmalı ki 

yüce Allah ona layık olduğu şeyi versin.  

Nur ayetinde de pek çok sırlar saklıdır; ancak bunu akıl sahibi olanların amelleri ile 

liyakat kesp edenlerine açılır. Allah bu ayette akla “nur” demiştir. (Nur, 24:35) Zira ilmin 



kaynağı ve kökü akıldır. Akla nispetle ilim, ağaca nispetle meyve ve güneşe nispetle ışık ve 

göze nispetle görme gibidir. Yüce Allah ayrıca akılla kazanılan ilme de rûh ve hayat adını 

vermiştir. (Şura, 42:52) 

Ancak zamanımızda ilim tekâmül ettiği ve buna göre insanların akılları ve anlayışları 

eskiye nispeten daha da artmıştır. Bu nedenle İman ve Kur‟an hakikatleri ve ilâhî sırlar, esmâ 

ve sıfatın tecellileri ile Şuunât-ı ilâhiye daha kolay anlaşılacağı için en az lise eğitimi almış 

olanlara bu sırları aklî ve mantıkî deliller ve temsillerle anlatmakta sakınca yoktur. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Risale-i Nur Külliyatı” ile bu mesleği takip etmiştir.  

 

Nur ve Nurun Mertebeleri: 

“Nur” Allah‟ın “tenvir eden” manasında adıdır. Bu mecazen Allah‟ın “Nuren-Nur” olup 

“Nuru yaratan” olduğunu ifade etmektedir. Allah‟a “Nur” demek mecazendir. Yoksa nuru 

yaratan da Allah olduğu ve melekleri nurdan yarattığı için “Allah nurdur” denemez. Ancak 

“Allah mahlûkatını yokluk karanlıklarından varlık nuruna ve hayata çıkarmıştır” denilir.  

Nur Allah‟ın yarattığı madde ve ruh gibi bir varlık olduğu için nurun da mertebeleri ve 

dereceleri vardır. Avama göre nur, göze göre nur ve akla göre nur bizim anlayabileceğimiz 

nur nevileridir. Âlem-i melekûtta nurani varlıklar olan meleklere göre nurun bilemediğimiz 

pek çok nevileri, zuhurları ve mertebeleri vardır ki bunları bizim bilmemiz ve anlamamız akıl 

haricidir. 

 

1. Avamın Anladığı Nur: 

Halka göre nur, yokluk karanlıklarından vücuda çıkmaktır. Buna “zuhur” adı verilir. Bu 

ise nisbî, yani görecelidir. Birine görülen diğerine görünmez. Zahir ve batın bunun gibi 

nisbîdir ve kişinin idrakine göre değişir. Avam varlığı beş duyu ile idrak eder. Duyulardan 

birisi eksik veya noksan olan eşyayı eksik algılar. Bunlar da “Görme, işitme, hissetme, tatma 

ve koklama”dır. Bunlara beş duyu denir. Bunlar zahiri duygulardır ve bu duyguların 

merkezleri insanın göz, kulak, dil, deri ve burun gibi organlardır. Bir de bâtınî duygular vardır 

ki bunlar da “Kalp, sır, hafa, ahfâ” gibi duygulardır. Bunların merkezi de “Kalp”tir. Bu batınî 

duygular ancak havassa malum olur. İslam bilginleri beş zahiri duygu ile beraber beş batınî 

duyuyu da hesaba katarak “letâif-i aşere” dedikleri meslek ve meşrebe göre farklı farklı on 

duyuyu açıklamışlardır. Akılı ise bunlardan farklıdır ve aklın merkezi ise dimağ dediğimiz 

beyindir. Ancak aklın maneviyatı idrak etmesi için kalp ile de münasebeti vardır. Kalple 

münasebet kuramayan akıl maneviyatı idrak edemez. Bunlar maddiyatta gözleri açık olsa da 

maneviyatta kördürler. 

1.1 Göz Nuru:  

Göz varlığı idrak eden alettir. Allah ona ışıkla beraber bir de görme nuru vermiştir. 

Gözde görmeyi sağlayan nur olmazsa ışığın varlığı ve eşyayı aydınlatmasının faydası yoktur. 

Bu sebeple yüce Allah “Suyunuz çekilecek olursa söyler misiniz suyunuzu kim getirebilir” 

(Mülk, 67:30) buyurarak avamın anlaması için hayatı ve nuru suya benzetmiştir. Müfessirler 

tefsirlerinde “gözünüzün nuru çekilecek olsa nasıl görebilirsiniz?” gibi pek çok külli manaları 

bu ayetten çıkarmışlardır. 

Göze gör eşya üç nevidir. Birincisi, karanlıktaki cisimler görülmezler. İkincisi, ışığı 

olanlar ve ışığı yansıtan varlıklar görülürler. Bu nedenle gökteki yıldızların güneş gibi ışığı 

olan ve ay gibi ışığı yansıtan cisimler görünürlerken, gezegenlerin ışığı ve yansıtma özelliği 

olmadığı için görülmezler. Gözümüzün önünde milyonlarca gezegenler ve gök cisimleri 

olduğu halde biz onları göremeyiz. Üçüncüsü, güneş, ateş ve ışığı olan varlıklar hem 

görünürler hem de saçtıkları ışıkla başka cisimlerin görülmesini sağlarlar. 

İşte avama göre “Nur” görünen ve gösteren varlıklardır.  

Nur, idrake görülen şeydir. Bunun için varlığın gözü olması gerekir. Körler için görme 

imkânı yoktur. Göz nurun görünmesi için bir araçtır ve vasıtadır. Nur, göz vasıtası ile ruha 



görünür. Bu nedenle Bediüzzaman “Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder” 

(Sözler, 2004, Altıncı Söz, s. 50) demektedir. Burada gözün bir vasıta olup nurun ruha bu 

vasıta ile görüldüğü anlaşılır.  

Gözün gören kısmı siyah olan gözbebeğidir. Beyaz kısmı ise ışığı dağıtır. Bu nedenle 

yüce Allah gözü siyah kaş ve kirpiklerle çevirmiştir. Bu gözün ışığını toplar ve görmeye güç 

verir. Gözün nurundan daha güçlü bir ışık gözün nurunu aldığı için görmeyi engeller. Zira 

insanın görme duygusu nurun ancak çok cüz‟î bir kısmını algılar. Güneşe bakan onun şiddetli 

ışığından gözünün nurunu aldığı için güneşi göremediği gibi, farklı boyutları gösteren alfa, 

beta, gama ve röntgen ışınlarını ve onların aydınlattığı eşyayı da idrak edemez. Bu nedenle 

gözün görme alanı çok sınırlıdır. Bundan dolayıdır ki cinleri ve melekleri göremediği gibi 

görme alanı dışında olan çok büyük cisimleri de çok küçük varlıkları da göremez.  

Diğer duyguları buna kıyas edebiliriz.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri gözle ilgili olarak şöyle der: “Nur-u fikir, ziyây-ı 

kalp ile ışıklanıp mezcolmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehâr-ı ebyazı muzî-i 

leyle-i süveydâ ile mezcolmazsa basarsız olduğu gibi, Fikret-i beyzada süveydâ-i kalp 

bulunmazsa basiretsizdir.” (Mektubat, 2004, Hakikat Çekirdekleri, s. 798)  

Gözün gören siyahı görmeyen beyaz kısmı ile beraber olmazsa görmemiz mümkün 

olmadığı gibi, akıldan çıkan fikirler de kalpteki iman nuru ile beraber bulunmazsa zulmettir 

ve zulüm fışkırır. Fikirler ne kadar parlak olurlarsa olsunlar kalpteki iman ışığı ile nurlanması 

gerekir. Yoksa basiret dediğimiz gerçeği bulma ve hakka isabet etmesi, faydalı ve ihlâslı 

olması mümkün değildir.  

 

1.2 Akıl Nuru: 

Gözün nuru çok noksandır. Başkasını görür, kendisini göremez. Çok uzağı ve çok 

yakını da göremez. Perde arkasını da göremez. Eşyanın içini ve batınını da göremez, ancak 

kendisine bakan zahirini görebilir. Varlıkları da tam olarak göremez, çoğu zaman eksik ve 

noksan görür. Su içindeki kalemi kırık görmesi gibi, göz yanılmaları çokça vukua gelir. 

Ayrıca sonlu olanı görür; ama sonsuzu göremez. Hiçbir şeyi tam mahiyeti ile idrak edemez. 

Bunun gibi eksikleri ve noksanlıkları vardır.  

Dimağda olup kökleri kalpte bulunan akıl nuru ise yukarıda sayılan kusur ve 

eksiklerden uzak olduğu için aklın görmesi daha keskin ve daha sağlıklıdır. Aklın görmesi 

daha kapsamlı olduğu için buna “görme” denmez, “idrak” yani “anlama” adı verilir. Akıl her 

ne kadar kendi varlığını idrak etmese de insanın nasıl bir varlık olduğunu idrak eder. Akıl için 

uzak ve yakın birdir. Perde arkasını ve eşyanın mahiyetini ve olayların iç yüzünü de idrak 

edebilir. vucutta tasarruf ettiği gibi, mele-i a‟lâda, madde ötesinde de tasarruf eder. Bu 

nedenle hakikatler göze görünmese de akla perdeli olmazlar.  

Ayrıca akıl eşyanın batınını idrak ettiği gibi hakikatini de, amacını, gaye ve hikmetlerini 

de idrak edebilir. Hâlık ile mahlûk arasındaki münasebetleri de anlar ve anlamlandırarak 

başkalarına da anlatabilir. Zaten peygamberlerin amacı da aklın bu idrakine yardımcı 

olmaktır.  

Akıl varlıkların tamamında cevelan eder. Hislerle idrak edilen mahsusatı da akıl ile 

anlaşılan ma‟kulatı da anlar ve anlamlandırır. Duyu organların fonksiyonlarını, sesleri, 

kokuları, tatları, sıcağı ve soğuğu, kalbî duyguları, elemi, lezzeti, aşk, şehvet, ilim, irade, gam 

ve hüzün gibi duyguları, cismi, cevheri ve arazı anlar ve onlardan meydana gelen sonuçları da 

idrak eder. Bu nedenle duyular ve hisler aklın keşif yapmasını sağlayan vasıtalardır. Akıl 

onlar vasıtası ile her şeyi idrak eder.  

Bediüzzaman aklın bu özelliğine şöyle dikkatimizi çekmektedir. “Akıl bir âlettir ve öyle 

tılsımlı bir anahtardır ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini 

açar. Bununla sahibini Saadet-i Ebediyeye müheyya eden bir Mürşid-i Rabbani derecesine 

çıkar.” (Sözler, 2004, s. 50)  



Akıl sonsuzluğu da idrak eder. Allah‟ın sonsuzluğundan kaynaklanan sonsuz sayıların 

varlığını ve sonsuz hayatı da idrak edebilir. Bununla sayıların e harflerin sınırlı olmasına 

rağmen sonsuz sayıların ve yazıların ortaya çıkmasına vasıta olmasını ve bununla yaratıcının 

sonsuz sayıda varlıkları yaratmasını, isim ve sıfatlarının sonsuzluğunu anlar ve idrak eder. 

Akıl ayrıca gözün ve duyuların yanıldığı anlarda, duyuların yanıldığını ve doğru olanın 

ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini izah ve ispat ederek ortaya koyabilir. Mesela, güneşin 

görünenden milyarlarca defa daha büyük olduğunu, durur görünürken durmadığını ve hareket 

ettiğini anlar. Peygamberimiz (sav) Cebrail‟e (as) sordu: “Ya Cebrail güneş de hareket 

etmekte midir?” Cebrail (as) cevap verdi: “Evet, Hayır!” Peygamberimiz (sav) “Ne demek 

evet ve hayır?” Cebrail (as) “Ben Evet ve Hayır dediğim anda güneş 500 yıllık yol aldı” 

cevabını verdi. (Gazali, Mişkâtu‟l-Mesabih, s. 27) 

Aklı yanıltan, yanlış ve eksik bilgiler, hayaller, vehimler ve batıl inançlardır. Aklın 

korunması da doğru bilgi kaynaklarının olması, aklın doğru inançlarla batıl düşüncelerden, 

vehim ve hayallerden korunması ile olur. Allah‟ın vahiyle insanları doğru inanca sevk 

etmesinin en büyük hikmeti budur. Ahirette ise göz her şeyi bütün çıplaklığı ile görür ve akıl 

yanılgıların tamamından kurtulur.  

Akıllar he ne kadar görme özelliğine sahip olsalar da görülecek şeyler herkese göre tek 

düz değildir. Beş duyu ile idrak edilen “Zaruri ve Temel Bilgilerden” yola çıkarak 

“Bilinenden bilinmeyene kıyas yoluyla” pek çok izafî gerçekleri ve bilinmesi gerekenleri 

çıkarabilir. Bazı bilgiler de akılda zaruri olarak vardır. Akla göre “Bir şey hem var, hem yok 

olmaz.” “Bütün parçalarından büyüktür.” “Bir söz, hem doğru hem yanlış olmaz.” 

Aklî bilgiler “Vacip, Caiz/Mümkün, Muhal ve Safsata/Muhayyelat” gibi nevilere ayrılır. 

Vacip, zaruri bilgilerdir ki onun varlığı zaruridir. Allah‟ın varlığı zaruri, yani vacip olduğu 

için Allah‟a “Vacibu‟l-Vücut” denir. Eşyanın varlığı ve yokluğu müsavidir ve ancak Allah‟ın 

yaratması iledir. Bu nedenle varlığın şöyle veya böyle olması zaruri değil caiz ve mümkündür. 

Eserin bulunup ustasının bulunmaması ise muhaldir; yani imkânsızdır. Bu nedenle kâinatın 

tesadüfen ortaya çıkması ve sebeplerin kendiliğinden zuhuru muhaldir. Akıl bunu kabul 

edemez. Allah‟ın aciz olması, bir olan Allah‟tan başka yaratıcının bulunması ve Allah‟ın 

kendisinden daha büyük bir varlığı yaratması gibi önermeler ve düşünceler ise hayal mahsulü 

olup gerçekle ilgisi olmayan “Safsata” bilgiler kısmına girmektedir. Bu anlattığımız bilgiler 

“Nazarî” yani teorik bilgilerdir.  

Aklî bilgilerin ilim olması için “hakikate uygun” olması ve gerçeğin bilgisi olması 

gerekir. Gerçeğe uygun olmayan bilgiler ancak malumat kabilindendir ki bunlara ilim dilinde 

“Önerme” ve “Teori” adı verilir. Bu bilgiler ancak ispat edilebilir ve doğruluğu kanıtlanırsa 

“kanun” ve “ilim” adını alırlar.  

Yüce Allah insan aklını sapmaktan ve safsataya düşmekten korumak için gerçeğin 

bilgisi olan “Vahiy” ile desteklemiştir. Vahyin getirdiği “İlim ve Hikmet” ile akıl intibaha 

gelir ve safsatadan kurtulur. Akıl vahyin getirdiği “Hikmet” nuru ile bilfiil görür gibi olur. Bu 

bilgi daha sonra “aklı ikna” ve “kalbi tatmin” ederek “imana” dönüşür. İman ise “kesin bilgi 

ve içinde şüphe bulunmayan inançtır.”  

İmam-ı Gazali (ra) demiştir ki “Akıl göze ve vahiy güneşin ışığına benzer. Işık olmasa 

göz göremez.” Bu nedenle güneşin ışığına “Nur” dendiği gibi, “Vahye” de “Nur” denilmiştir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Resule indirdiğimiz nura iman edin” (Tegabün, 64:8) ferman 

eder.   

Yine Kur‟an-ı kerim akıl için “Burhan/Delil”dir. Akıl, burhan dediğimiz deliller vasıtası 

ile gerçeği görür ve doğru olanı seçip idrak eder. Bu nedenle yüce Allah “Rabbinizden size 

burhan ve apaçık bir nur gelmiştir” (Nisa, 4:174) buyurur. 

 

1.3 İlim Nuru: 



Cehalet, bilgisizlik karanlıktır, ilim ise bu karanlığı aydınlatan ve cehâleti gideren 

nurdur. Yüce Allah buyurur: “Allah kimin gönlünü İslam‟a açmışsa o kişi Rabbi katından bir 

nur üzere olmaz mı? Kalpleri Allah‟ı zikretme hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun. 

Onlar apaçık sapıklık içindedirler.” (Zümer, 39:22) Bu ayette yüce Allah ilme nur adını 

vermiştir. Kur‟ân-ı Kerim insanları cehalet zulmetinden imanın hidayet nuruna çıkaran bir 

ilim nurudur. Kur‟ân-ı Kerim bir nurdur ve yüce Allah “Bu Kur‟ân Rablerinin izniyle 

insanları karanlıktan aydınlığa, Allah yoluna çıkarmak için inzal ettiğimiz bir kitaptır” 

(İbrahim, 14:1) buyurur. Buna benzer, Allah‟nın inzal ettiği kitaba ve ilme “nur” adını veren 

onlarca ayet vardır.   

İmam-ı Şafi (ra) hocasının kendisine “İlim nurdur. Bu nur Allah‟a isyan edenlerin 

kalbinde yer etmez” dediğini nakleder. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Vicdanın ziyası 

din ilimleri, aklın nuru fen ilimleridir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. İftirak ettikleri 

vakit birincisinden taassup, ikincisinden hile ve şüphe tevellüt eder” (Münâzarat, 127) 

buyurmuştur. Dolayısıyla ilim nurdur ve bütün ilimler, hakikatler Allah‟ın ilminden aksettiği 

için nurdur ve gerek fenni gerekse dini ilimler sonuçta aklı ve kalbi aydınlatmakta ve vicdanı 

ışıklandırmaktadır. İnsanlar ilimle ancak eşyanın mahiyetini ve hakikatini kavrayarak 

onlardan istifade etmektedirler. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Allah‟ın “İlim Sıfatı” ile ilgili olarak şu bilgileri 

verir.  “Şu kâinatta görünen ef'al ile tasarruf edip icad eden Sâni'in, bir muhit ilmi var. Ve o 

ilim, onun zâtının hâssa-i lâzıme-i zaruriyesidir, infikaki muhaldir. Nasılki Güneş'in zâtı 

bulunup ziyası bulunmamak kabil değil; öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki, 

şu muntazam mevcudatı icad eden zâtın ilmi ondan infikak etsin. Şu ilm-i muhit, o zâta lâzım 

olduğu gibi, taalluk cihetiyle herşey'e dahi lâzımdır. Yani, hiçbir şey ondan gizlenmesi kabil 

değildir. Perdesiz, Güneş'e karşı zemin yüzündeki eşya, Güneş'i görmemesi kabil olmadığı 

gibi; o Alîm-i Zülcelal'in nur-u ilmine karşı eşyanın gizlenmesi, bin derece daha gayr-ı 

kabildir, muhaldir. Çünki huzur var. Yani herşey daire-i nazarındadır ve mukabildir ve daire-i 

şuhudundadır ve herşey'e nüfuzu var. Şu camid Güneş, şu âciz insan, şu şuursuz röntgen şuaı 

gibi zînurlar; hâdis, nâkıs ve ârızî oldukları halde, onların nurları, mukabilindeki her şey'i 

görüp nüfuz ederlerse; elbette vâcib ve muhit ve zâtî olan nur-u ilm-i ezelîden hiçbir şey 

gizlenemez ve haricinde kalamaz. Şu hakikata işaret eden kâinatın hadd ü hesaba gelmez 

alâmetleri, âyetleri vardır.” (Mektubat, 2004, s.409-410) 

İlim Allah‟ın subûtî sıfatlarından olduğu için her şeye şumulü vardır. Aynen hayat ve 

nur gibi her şeyin mahiyetini ve hakikatini aydınlatmakta ve nurlandırmaktadır. Bu nedenle 

ilim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 17) Kullar 

içinde Allah‟tan ancak âlimler korkar. (Fatır, 35:28) Allah ilim sahiplerini yüceltir. 

(Mücadele, 58:15) 

Peygamberimiz (sav) buyurdular: “İlim tahsil etmek maksadıyla bir yola giden kimseye 

Allah Teâlâ Cennet yollarından açar. Melekler, ilim ve tahsil edene karşı memnuniyetleri ve 

tevazuları sebebiyle kanatlarını yere sererler. Göklerde ve yerde olan her şey, hatta su içindeki 

balıklar, âlim için Allah'tan rahmet diler. Âlimin, bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü, on 

dördündeki ayın, görünen diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin 

varisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş bırakmışlardır, onlar miras olarak sadece ilmi 

bırakmışlardır. Kim ilmi almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir." (Ebû Davud, İlim, 

1)  

1.4 Âlem-i Melekût Nûru: 

İki çeşit göz vardır. Birincisi bedenin gözü, ikincisi ise kalp gözüdür. Birincisi 

maddidir; ikincisi manevidir. Birincisi zahiri ve mülk âlemini algılayan ve gören gözdür; 

ikincisi melekût âlemini gören bâtınî gözdür. Mülk âlemini gören zahiri göz güneş ışığı ile 

görür, ikinci göz olan kalp gözünün güneşi, aydınlığı ve nuru ise “Vahy-i İlâhi”dir. 



Bu görünen “Âlem-i Şahadet” dediğimiz âlem, âlem-i melekût üzerinde tenteneli bir 

perde gibidir. (Mektubat, 2004, Hakikat Çekirdekleri, s. 794) Yüce Allah zatını gizlemiş esma 

ve sıfatlarının tecellisi olan varlıkları öne çıkarmıştır. Ta ki insan gibi akıl ve şuur sahibi olan 

-cin ve melekler dâhil- varlıklar Allah‟ın eserlerine ve şuunât dediğimiz en ince işlerine kadar 

her şeyde Allah‟ın ilim, irade ve kudretini görerek varlığını ve birliğini, azametini ve 

saltanatını anlayıp idrak ederek zatına kâmil manada iman etsinler. 

Bu görünen ve görünmeyen âlemlerin tamamına “mâsivâ” denilmektedir. Zira Allah bu 

âlemlerden müstağnî olduğu gibi zatı ile tüm âlemlerin ötesindedir. Zatı âlemlerin içinde 

değildir. Varlık ile münasebeti hâlıkıyeti, yani yaratmasıdır. Kâinat bütün varlık ve şuûnâtı ile 

mânay-ı harfî olup O‟nun esma ve sıfatlarına ve esma ve sıfatları da zatına delâlet ederler. Bu 

nedenle Bediüzzaman “Cenâb-ı Hakkın mâsivasına (yani kâinata) manay-ı harfiyle ve Onun 

hesabına bakmak lâzımdır. Mânay-ı İsmiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Evet, her 

şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakka bakar, diğer ciheti halka bakar. Halka bakan cihet, 

Hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf cam parçası gibi, altında hakka bakan 

cihet-i isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binâenaleyh, nimete bakıldığı zaman 

Mün‟im, san‟ata bakıldığı zaman Sani‟, esbaba nazar edildiği vakit Müessir-i Hakiki zihne ve 

fikre gelmelidir”  (Mesnevî-i Nuriye, 2006, s.84) demektedir. 

Melekût âlemine nûrânî, ruhânî ve ulvî âlem denir. Melekût âlemini anlama ve 

algılamak için “İman” gözünü takmak gerekmektedir. İman gözü, yani kalp gözü ile “Vahiy 

Işığı” altında bu âleme bakan âlem-i şahadetin âlem-i gaybın örtüsü ve perdesi olduğunu 

görür. Perdeye dikkat eden perdeyi, perdenin arkasına bakan da perdenin arkasını görür. Nasıl 

ki insanın bedeni, ruhunun elbisesidir. O beden elbisesinin arkasında duyular ve duygularla 

donanmış mükemmel bir ruh vardır. O ruhun ruhu da imandır. İmanla ruhu olgunlaştırmaya 

çalışan bir mü‟min aklını iman ilminin nuru ile aydınlattığı gibi, hayalini imanî tefekkürler ile, 

kalbini de imandan kaynaklanan merhamet, şefkat, adalet ve bilcümle güzel ahlak ile donatır. 

İman olmazsa bütün bu duygular karanlıkta kalarak varlıklarını gösteremez ve dış âlemde 

amel ve güzel ahlak şeklinde tezahür etmezler. Bu nedenle yüce Allah buyurdu: “Yemin olsun 

ki biz cehennem için de birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır; ama anlamazlar. 

Gözleri vardır; ama görmezler. Kulakları vardır; ama işitmezler. İşte onlar hayvanlar 

gibidirler, hatta onlardan daha aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” (A‟râf, 7:179) 

İnsan en güzel bir surette ruhlar âleminde yaratılmış ve kendisine beden elbisesi 

giydirilerek maddi âlem olan bu dünyaya reddedilmiş ve atılmıştır. (Tin, 95:4-5) Bu âlemden 

yüce ve ulvî olan âleme yüzü çevrilmiştir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Allah mahlûkatı 

zulmetten yarattı ve onların üzerine varlık nurunu saçtı.” Sonra buyurdular: “Allah‟ın öyle 

melekleri vardır ki, insanların amellerini onlardan daha iyi bilirler.” Melekler âlem-i 

melekûttan oldukları için insanın melekût âlemine bakan kalplerindeki niyetlerini Allah‟ın 

bildirmesi ile bilebilirler. Böyle olunca da insanların amellerini daha iyi bilirler ve ona göre 

amel defterine yazarlar. Nitekim Kur‟ân-ı Kerim buyurur: “Gaybın anahtarı O‟nun katındadır. 

Onları ancak O bilir.” (En‟am, 6:59) 

Âlem-i şahadet, âlem-i melekûta nispetle gölge, ağaca nispetle meyve ve sebebe 

nispetle sonuç gibidir. Sonuçlar ise sebeplerle bilinebilirler. İyi niyetin meyvesi iyilik ve kötü 

niyetin meyvesi kötülük olduğu gibi, iman ve hayırlı amellerin meyvesi cennet, küfür ve şerli 

amellerin meyvesi de cehennemdir.  

Melekûtî nura en lâyık olan nur “Hakikat-i Muhammediye” nurudur. Bu nedenle yüce 

Allah peygamberimiz (sav) için “Sırac-ı Münîr” unvanını vermiştir. (Ahzap, 33:46) 

peygamberlerin hepsi “Sırac”dır, aydınlatır; ancak Hz. Muhammed (as) “Sırac-ı Münîr”dir, 

nurla aydınlatır. Nâr nura kuvvet verir. Ancak “Nebevî nur” ateş dokunmaksızın ışık verir. 

(Nur, 24:35) Bu nedenle peygamberimizin (sav) nuru “Nurun alâ nûr” yani “Nur üstüne 

nurdur.”  



Hz. Ali (ra) Abdullah b. Abbas‟dan (ra) haber verdi ki: “Allah‟ın öyle bir meleği vardır 

ki, onun 70 bin başı vardır. Her başında 70 bin yüzü, her yüzde 70 bin ağzı, her ağızda 70 bin 

dili, her dilde 70 bin ayrı lisanla Allah‟ı tesbih eder. Kıyamette o melek bütün meleklere racih 

gelir. „Kıyamette ruh ve melekler saf saf dururlar‟ (Nebe, 78:38) ayetindeki “Ruh” bu 

melektir.”  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hadisi ve bu hadise kaynak olan “Yedi gök ve yer 

ve onların içinde olan her şey Allah‟ı hamdle tesbih eder” (İsra, 17:44) ayet-i kerimesi ile 

ilgili olarak şu açıklamayı yapar: “Hamele-i Arş ve yer ve göklerin melâike-i müekkelleri ve 

sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sadık‟ın tasvir ettiği, meselâ kırk bin başlı ve her 

başında kırk binler dille ve her bir lisanda kırk bin tarzda tesbih ettiklerini ve intizam ve 

külliyet ve vüs‟at-i ubudiyetlerini ifade eden hadisin hakikati şudur ki: Bir bahr-ı müsebbih 

olan şu semâvâtın kelime-i tesbihiyesi, güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi, bir tayr-i 

müsebbih ve hâmid olan şu zeminin dahi elfâz-ı tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve 

ağaçlardır. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz‟î birer tesbihâtı olduğu gibi, zeminin de 

ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve berr ve bahrın da, göklerin her 

bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Şu binler başları olan 

zeminin her başında yüz binler tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, âlem-i 

misâlde tercümanlık edip gösterecek ve âlem-i ervahta temsil edip ilân edecek, ona göre 

elbette bir melek-i müekkeli vardır. 

   Evet, müteaddid eşya bir cemâat şekline girse, bir şahs-ı mânevîsi olacaktır. Eğer o 

cem'iyet, imtizaç edip ittihad şeklini alsa, onu temsîl edecek bir şahs-ı mânevîsi, bir nevi ruh-

u mânevîsi ve vazife-i tesbîhîyyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misâl 

olarak bu Barla ağzının, şu dağ lisânının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki 

çınar ağacına bak, gör: Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var ve her dilde 

bak, kaç yüz mevzun ve muntâzam meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et; kaç yüz 

kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, Emr-i kün-feyeküne mâlik Sâni'-i Zülcelâl'ine ne kadar 

belîğ bir medih ve fasîh bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi; ona müekkel melek dahi, 

ona göre âlem-i mânâda müteaddid diller ile tesbihatını temsîl ediyor ve hikmeten öyle olmak 

gerektir. (Sözler, 2004, 14. Söz, s.268-269) 

Burada Bediüzzaman Said Nursi hazretleri âlem-i şahadet dediğimiz şu görünen âlemin 

arkasında bulunan “melekût âlemini” İman ve Kur‟ân Nuru ile “tenteneli bir perde” şeklinde 

görüp “Âlem-i Şahadetin arkasındaki melekût âleminin meleklerinin tesbihatını bize haber 

vermektedir. Bu tesbihatın âlem-i şahadet ile münasebetini de veciz bir şekilde izah 

etmektedir. Âlem-i şahadetin nasıl âlem-i melekût üzerinde tenteneli bir perde olduğunun 

bundan daha mükemmel izahı olamaz. İşte iman nurunun kalbin ve aklın nuru olup bu 

âlemleri nasıl gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Her şey nurunu bir üstten almaktadır. Meselâ, aynaya akseden ayın nurundan karanlık 

bir yer aydınlanır. Ayna gökteki aydan nur aldığı gibi, ay da nurunu güneşten almaktadır. 

Aralarında büyük mertebeler vardır. Güneş de nurunu cennetten ve ısısını cehennemden alır. 

Bu sonsuz âlemden ısı ve ışık aldığı içindir ki ısısı ve ışığı hiç eksilmeden ve artmadan 

dengeyi koruyarak yansıtmaktadır.  

Bütün nurların membaı ise “Nure‟n-Nur” “Münevvira‟n-Nur” ve “Mukaddire‟n-Nur” ve 

“Hâlıka‟n-Nur” olan Allah‟ın “Nur” ismidir. Her şey nihayet O‟nda son bulur ve O‟ndan 

kaynaklanır. Allah‟ın “Nur” isminin dışındakilere nur denmesi ise mecazendir. Ve Nurunu 

ondan alan hiçbir nur gerçekten “Nur” değildir, Allah‟ın “Nur” isminin bir cilvesi ve 

tezahürüdür.  

 

2. Vücut/Varlık Nuru: 

Mutlak yokluktan daha şiddetli bir zorluk yoktur. Karanlığa “karanlık” denilmesi göze 

zahir olup görünmemesindendir. Vücut ise nura mazhar oldukça vücuttur. Nura mazhariyeti 



arttıkça varlığı da o derece zahir olur. Vacibu‟l-Vücut olan Allah‟ın “şiddet-i zuhurundan” 

görünmemesinin bir hikmeti de budur. 

Varlık ikiye ayrılır. Birincisi, zatında var olan vücuttur. Allah‟ın varlığı zatî olduğu için 

“Vücut” zatî sıfatların ilkidir. Zatî olanın zıddı olmadığı gibi yokluğu muhaldir. Bu nedenle 

“Vacibu‟l-Vücuttur.” İkincisi ise başkası ile var olandır. Yani varlığı başkasına bağlı olandır. 

Buna da “mümkünü‟l-vücut” denir. Allah‟tan başka tüm varlıkları Allah yarattığı için var 

olduklarından onların vücudu ârızîdir. Allah‟ın varlığı kendi zatının gereği olduğu için 

“manay-ı ismîdir.” Yani kendi zatına delalet eder. Allah‟tan başka varlıklar Allah tarafından 

yaratılıp vücut verildiği için “manây-ı harfidir” yaratıcının varlığına ve sıfatlarına delalet eder. 

Vücut meselesinde işin hakikati ve özü budur. 

Vâcibu‟l-Vücût Allah‟tır. Varlık ise onun yaratması ve vücut vermesi ile vardır ve 

Allah‟ın o varlığa verdiği isim ve sıfatların tecellisi kadar O‟na ayine olur ve o derecede 

kemâl bulur ve o nispette Allah‟a yakın olur. Bundan anlaşıldı ki “Vücut” Allah‟ın vücudu 

olup “Allah‟ın zati” sıfatıdır. Allah‟ın vücudu diğer zâtî sıfatlarla beraber olan Vücuttur. Yani, 

ezeli, ebedi, hiçbir şeye muhtaç olmayan, varlığı zatının gereği olan ve bir olandır. Varlık 

nuru en kâmil manada bu sıfatlarla berabere Allah‟a ait olduğu için Allah gerçek “Nur”dur. 

Yani bundan dolayı Allah‟ın bir ismi de “Nûr” olmuştur. Bu nedenle yüce Allah Kur‟ân-ı 

Kerimde kendi zatını şöyle vasfeder: “Küllü şey‟in hâlikun illa vecheh” “Allah dışında hiçbir 

varlığa dua etmeyin, Ondan başkasından bir şey istemeyin. Ondan başka ilah yoktur. Vechi 

dışında her şey helâk olucudur. Hüküm ve hâkimiyet O‟nundur. Sonuçta yine O‟nun huzuruna 

döneceksiniz.” (Kasas, 28:88) 

Allah‟tan başka her şey manay-ı ismiyle ve kendine bakan cihetiyle hiçtir. Kendi 

zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yoktur. Kendi başıyla kaim bir hakikati yok. 

Fakat Cenab-ı Hakk‟a bakan vecihte ise, yani manay-ı harfiyle bir arızî vücudu vardır. 

Varlığının hakikati Vacibu‟l Vücûdun gölgesini taşıması cihetiyledir. Mazhar olduğu bâkî bir 

ismin sabit bir nevi gölgesidir. Bu nedenle Cenab-ı Hakk hesabına olmayan ve rızası 

dairesinde bulunmayan her şey fenaya ve yokluğa mazhardır. Allah hesabına, Allah namına 

ve Allah rızasına göre olsa mâsivâya girmez, yokluğa ve ademe gitmez. Allah‟ın rızasına ve 

vechine ait olduğu için bekaya ve ebediyete mazhar olur. (Mektubat, 2004, s. 98-100)  

İnsanın Allah için yaptığı amellerin bekaya mazhar olması ve ahirette insana ebedi 

saadeti ve cennet nimetlerini kazandırması ve cennet nimetleri şeklinde ameli işleyen iman 

sahibine dönmesinin hikmeti ve sebebi budur.  

Her şeyin iki ciheti vardır. Birincisi, hakka bakar, ikincisi ise halka bakar. Allah‟a bakan 

cihet dışında her şey helak olur, yokluğa ve ademe mahkumdur. Yüce Allah kıyamette, her 

şeyin helak olmasından sonra sorar “Limeni‟l-mülkü‟l-yevm?” “Bu gün mülk kimindir?” 

Cevap verecek hiçbir varlık olmadığı için yine kendisi cevap verir. “Lillahi‟l-vâhidi‟l-

Kahhar!” “Kahhar ve bir olan Allah‟ındır” (Mü‟min, 40:16) buyurur.  

Hakikatte bu nida ve saday-ı semâvi daima tanin-endaz etmektedir. Yüce Allah her an 

bir kâinatı yok etmekte ve yeniden bir anda aynı kâinatı yaratmaktadır. Ancak bu o kadar ani 

ve kısa sürede olmaktadır ki gözle görülmemektedir. Kıyamette ise gözle görülecek şekilde 

aşikâr olacaktır. İşte buna “Allah-ü Ekber” denilir. 

“Allah-ü Ekber”, Allah mahlûkattan büyüktür anlamına gelmez. Allah, anlaşılmaktan ve 

idrak edilmekten yücedir, marifetinin künhünü ancak Allah bilir” demektir. 

 

2.1 Vahdet-i Vücut: 

“Marifetullah” bir kısım âriflerde “Vahdet” noktasında “İlmî bir marifet” olurken, bir 

kısım evliyaullahta ise “zevkî ve hissî bir hal” olmaktadır. Onlara göre varlık, “Vahdet” ve 

“Kesret” olmak üzere ikiye ayrılır. Vahdet Allah‟ın, kesret ise mahlûkatın halidir. Bir kısım 

evliya “Vahdete” o derece müstağrak olurlar ki “kesreti” bil-külliye nazara almazlar ve yok 

sayarlar. Bu hâle “Vahdetü‟l-Vücut” hali denir. Bunun ilmen ispatı gerekmez, hâlî ve zevkî 



bir durumdur. Bu durumda olanlar vahdette sarhoş oldukları için sözlerine “şatâhat” denir ve 

onlar bu gibi sözlerinde mazurdurlar. Bir kısım muhakkikîn-ı ulemâ demişlerdir ki “bazen söz 

küfür görünür, ama söyleyen kâfir olmaz.” Ancak şeriatın zâhiri onları idâma mahkûm 

etmiştir. Onlar da bunu “şehâdet” ve âşıkın maşuka kavuşması olarak kabul etmişlerdir.  

Vahdetu‟l-vücut, şeriat nazarında nâkıs bir makam ve eksik bir marifet olarak kabul 

edilmekle beraber, onlar kendilerini çok yüksek bir makamda görürler. Bulundukları makama 

“fenâ” ve “fenâu‟l-fenâ” makamı derler ve kendilerini “Fenâ-fillah” mertebesinde olduklarını 

zannederler. 

Vahdetu‟l-vücut, bir “ittihat” hali değildir, ancak “tevhitte istiğrak” halidir. Zevkî 

olduğu için ona girenler çıkmak istememektedirler. Bediüzzaman “Vahdet-i vücut, tevhit 

istiğraktır ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir” (Mesnevi, 2006, s. 401) demiştir. Çünkü, 

“Ehl-i vahdetu‟l-vücût, o kadar vücûd-u ilâhiye kuvvet-i iman ile ehemmiyet veriyorlar ki, 

kâinatı ve mevcudatı inkâr ediyorlar.” (Mektubat, 2004, s. 759; Mesnevi, 2006, 401) demiştir. 

 

2.2 Nurun Vücut Mertebeleri: 

“Nure‟n-Nur” “Küllü‟l-Envâr” ve “Hâlıke‟n-Nur” olan Allah‟ın bir ismi de “Nur” dur. 

Allah nurunu yokluk zulmetine serpince varlık nuru zuhur etti. Göze göre nur, eşyanın 

inkişafıdır. Akıl nuru ise “Mele-i A‟lâ”da olan meleklerin cevherlerini ve eşyânın mana ve 

mahiyetini kavrar ve görür. Ona “vahiy nuru” aydınlık verir. 

Allah insana verdiği “akıl nuru” ile Allah insanı yeryüzünün imar ve tamirine 

görevlendirdi. Bu nedenle Allah insanı halife yaptı ve eşyayı onun emrine vererek yeryüzünün 

imar ve tamirine muktedir kıldı. Her şeyi emrine verdi. (Bakara, 2:29-30; Hud, 11:61) Akıl 

nuru ile yeryüzünün nizamı ve insanlığın idaresi zuhur eder. Bu nedenle halifelik mahlukât 

üzerinde idarecilik yetkisidir. (Nur, 24:55; Neml, 27:62; Bakara, 2:30)  

Her şeyin mülk ve melekût yüzleri Allah‟a çevrilmiş olduğu için “Siz nereye 

yönelirseniz Allah‟ın vechi oradadır.” (Bakara, 2:115) Bu sırrı anlayan havastır. Havassın 

zikri bu nedenle “Hû / Hüve” zikridir. Bu zikir “İllallah” zikrinin fevkındedir. Bu nedenle 

avamın zikri “Lâ ilâhe illallah” havassın zikri ise “Lâ ilâhe illâ hû” zikridir.  

Vahdeti anlayanlar kesreti ortadan kaldırmış olurlar. Kesretin ortadan kalkması ile 

“Urûç”  da söz konusu olamaz. Aşağı, yukarı, a‟lâ ve esfel olmaz. Bunlar ancak insana ve 

insan gözüne ve anlayışına göredir. Arif-i billâh için ise “Takarrub” yoktur, “kurbiyetin 

inkişafı” vardır. Bu hakikati yüce Allah “Ben kulumun gözü, kulağı ve konuşan dili olurum” 

(Buhari, Rikak, 38) hadis-i kutsisi ile ifade etmiştir. Başka hadiste “Kulum be hastalandım, 

neden ziyaretime gelmedin” (Müslim, Birr, 43) hadisi ile mecazen ifade etmiştir.  

Kurbiyetin inkişafı bir noktada Allah‟ın esmasının tecellisi olan mahlûkatına değer 

verdiğini ve varlığın da esmaya mazhariyetle değer kazandığını, varlığın böylece bir hakikate 

dayandığını, hayal ve hakikatsiz olmadığını göstermektedir. Bu da “vahdet-i vücut” 

mesleğinin nakıs bir mertebe ve meslek olduğunu göstermektedir. 

Kul dünya semasında yükselir. Zira aklın seması budur ve akıl bu semada cevelan eder. 

Yedi tabakadan geçerek “halâik” semasına ve miracın son noktasına yükselir. Dünya 

semasında bulunan bu yedi tabakaya “Ferdâniyet” denir. Ferdaniyetten sonrası “Vahdaniyet” 

semasıdır. Bundan sonra “Esma ve Sıfat” aynasından geçilir ve “Zat” ile müşerref olunur. 

Peygamberimizin (sav) “Allah Âdemi Rahman suretinde yarattı” (Buhari, İsti‟zan, 1: Müslim, 

Birr, 115) hadisi bunu açıklar. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hadisi “Allah insanı 

Rahmetine en kamil manada mazhar etti ve insan Rahman ismine tam bir ayine olacak surete 

yaratıldı” (Sözler, 2004, s.27) şeklinde açıklamıştır. Aksi “Hiçbir şey onun misli gibi değildir” 

(Şura, 42:11) ayetine aykırı olurdu.  

İstiğraka kapılan Hallac-ı Mansur (ks) bu noktada yanılarak Vahdetin sarhoşluğu ile 

“Ene‟l-Hak” demiş ve şeriat kılıncı ile idam edilmiştir. Hâlbuki bu durum yüce Allah‟ın “Ben 



kulumun gören gözü, işiten kulağı ve gören gözü olurum” (Buhari, Rikak, 38; Müslim, Birr, 

43) kutsi hakikatine uygundur.  

 

2.3 Şiddet-i Zuhur: 

Şiddet-i zuhur gizlilik sebebidir. Şairin “Ol mâhiler ki derya içredir, deryayı bilmezler” 

dediği gibi, balıklar deryayı, insanlar da atmosferi bilmemekte ve görmemektedirler, gerçekte 

ise onsuz asla bir an bile yapamazlar. 

Yüce Allah esma ve sıfatın tecellisi ile her zaman faaldir  (Burûc, 85:16) ve her an bir 

iştedir. (Rahman, 55:29) Esmasının tecelliyatı olan şuunâtı ile her yerde hazır ve nazıdır. Her 

işi bizzat yapar, her şeyi bir anda görür ve her ihtiyaca cevap verir, her sedayı işitir. Bu 

nedenle Ebu‟l-Atahiye “Ve fî külli şey‟ün lehâ ayetün / Tedüllü alâ ennehû vahidün” yani 

“Her şey onun varlığına birer delildir” demiştir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin ifade ettiği gibi “Kâinata manay-ı harfî ile Allah 

hesabına, Onun eseri ve sanatı olması yönüyle bakmak lâzımdır. Manay-ı ismiyle ve esbab 

hesabına bakmak hatadır. Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk‟a bakar. Diğer 

ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet Hakk‟a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf 

cam gibi, altında Hakk‟a bakan cihet-i isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh 

nimete bakıldığı zaman Mün‟im, sanata bakıldığı zaman Sâni‟, esbaba nazar edildiği vakit 

Müessir-i hakiki zihne ve fikre gelmelidir.” (Mesnevi-i Nuriye, 2006, s. 84) 

Bir insan cama bakarsa camı, camdan dışarıya bakarsa dışarıyı görür. Cam kendisini 

göstermek için değil, içeridekilere dışarıyı göstermesi ve dışarının aydınlığını içeriye alması 

içindir. Burada iki meslek vardır. Birincisi, önce Rabbini görüp sonra yarattığı varlıkları onun 

eseri bilerek değer vermektir. “Yaratılanı sevdim yaratandan ötürü” diyenlerin mesleği budur. 

İkincisi, varlıktan ve eşyadan yaratıcısına intikal etmektir. İlim, Felsefe ve Akıl yoluyla Rabbe 

intikal edenler bu mesleği takip edenlerdir. Onlar eşyadan perde arkasından yaratıcısına 

intikal ederler.  

Bu iki meslek yüce Allah‟ın “Biz afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz ta ki Hakk 

tebeyyün etsin. Her şeye şahit olarak Rabbin yetmez mi?” (Fussilet, 41:53) ayetinde ifade 

edilmiştir. “Afakta ve enfüste ayetlerin gösterilmesi varlıktan Allah‟ın varlığına intikal 

etmektir. “Allah‟ın her şeye şahit olması” ise Allah‟ın varlığından eşyaya ve varlığa intikal 

etmektir. Birincisi, ilim ve felsefe yolu, ikincisi ise “Sıddık”ların yoludur.  

Yüce Allah‟ın önce varlıkların delil olduğunu zikretmesi ikinci yolun çok daha zor ve 

müşkilatlı olduğunu ifade etmek içindir. Bu ayette ima yoluyla önce varlıktan Allah‟a sonra 

Allah‟tan mahlûka intikal etmenin daha doğru olduğunu anlatmak içindir. 

Gerçekte ise her şey O‟nun âyinesidir. Her varlık onun varlığını mazhar olduğu esma 

kadar gösterir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Münacat” isimli eserinde ve münacatında 

“Tenzih ederiz o zatı ki, şiddet-i zuhurundan istitar etmiş ve gizlenmiştir” diyerek şiddet-i 

zuhurun gizlilik sebebi olduğunu belirtir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “O Allah evveldir, âhirdir, zâhirdir ve batındır” (Hadid, 

57:3) buyurur. Bu âyet Allah‟ın esma ve sıfatının tecelliyatının her şeyin içini, dışını, önünü 

ve sonunu kuşattığını ifade etmektedir. Bunu ise ancak ilim ve takva sahibi olan ihlaslı âlimler 

anlayabilirler. Bu nedenle “ilim, takva ve ihlâs” her şeyin fevkindedir.  

Bediüzzaman hazretleri “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise 

maneviyatta kördür” der. Her şeyin ehli vardır. İlmin ehli de kendisini takva ve ihlasla ilme 

verenlerdir. Bu da kabiliyete göredir.  Nitekim yüce Allah “Her şey şakilesine göre amel 

eder” (İsra, 17:84) buyurmuştur. Şâkile, müfessirler tarafından “kabiliyet ve istidat” olarak 

anlaşılmış ve tefsir edilmiştir. Herkes kabiliyetine göre iş yapar. Peygamberimiz (sav) kader 

konusunda sorulan bir soruya “Allah insanlardan imandan sonra “salih amel” istemektedir. 

Sizler amel etmeye bakın. Şunu da bilin ki herkes yaratıldığı şeye müyesser kılınır” (Buhari, 



Kader, 2) buyurmuştur. Burada peygamberimiz (sav) herkesin kabiliyetine göre iş yapacağı ve 

kabiliyetine, yaratılışına göre yaptığı işin ona kolay geleceğini ifade etmiştir. 

Bütün bu anlatılanlardan Allah‟ın her şeyi bir gaye için yarattığı, onu amacına 

yönlendirdiğiniz zaman o işin ona kolay geleceği ve sonucun da ona göre verimli olacağı 

anlaşılmaktadır. Bütün bunlar yine Allah‟ın “ilim, irade ve kudreti” çerçevesinde cereyan 

etmekte ve insan da kabiliyeti ile buna müyesser kılınmaktadır. Dolayısıyla Allah‟ın hüküm 

ve hâkimiyeti her şeyi kuşatmıştır. Bu nedenle Allah şiddet-i zuhurundan gizlenmiştir. 

 

2.4 Temsil ve Hakikat: 

Kıyas-ı Temsilî mantığın yakînî bürhanından çok kuvvetlidir. Bir küçük temsil 

vasıtasıyla bir külli hakikat anlaşılabilmektedir. O hakikatin kanunu bir hususi madde ile 

gösterilir ve o büyük hakikat dar zihinlere ve anlamayan akıllara anlaşılır hale getirilir. 

Mesela,  “Güneş nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat-ı müşahhas iken, her parlak şeyin yanında 

bulunuyor” temsili ile bir kanun-u hakikat gösteriliyor ki, nur ve nuranî olan şeyler için kayıt 

olmaz. Uzak, yakın bir olur, az ve çok müsavidir, mekân onu zapt edemez.” (Sözler, 2004, s. 

1001) 

Burada temsilin mantık burhanlarından daha kesin delil olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle Kur‟ân-ı Kerimde çokça temsiller kullanılmıştır. Çünkü varlığın en alt tabakası olan 

madde âleminde bulunan insanın ulvî ve nuranî, yüksek ve ruhânî olan âlemlerde meydana 

gelen ve var olan şeyleri, yüce Allah‟ın sıfat ve esmasını anlaması ancak mesel ve temsil 

yoluyla olur. Meseller ve temsiller akla uzak olan hakikatleri yakınlaştıran ve anlamasını 

sağlayan dürbün gibidir. Dürbünler uzakları yakın edip göze gösterdiği gibi, misaller ve 

temsiller de akla uzak olan hakikatleri yakınlaştırır ve görmesini sağlar. İnsan mesel ve temsil 

yoluyla Allah‟ın işlerini, sıfat ve esmasını anlayabilir. “Allah insanı rahman suretinde yarattı” 

hadisinde de insan misali verilerek Allah‟ın rahmeti ve şefkati anlatılmıştır. Zira insan ism-i 

Rahmânı tamamen gösterir bir surettedir. İnsan Allah‟ın yeryüzünde ve kâinatta tecelli eden 

rahmetinin eserini ancak insanda tecelli eden Rahmetin eserleri ile anlayabilir. Bediüzzaman 

Said Nursi “mesel ve temsil ile şuunât-ı ilahiye ve sıfat ve esmasına bakılabilir. Demek mesel 

ve temsil, şuunat nokta-i nazarında vardır” (Sözler, 2004, s. 28) demektedir. 

Âlem ikidir. Birincisi Ruhâni, ikincisi ise cismânî âlemdir. Bu âlemlere ulvî-süflî, hissî 

ve aklî, mülk ve melekût âlemi de denilebilir. Mülk, gördüğümüz şahadet âlmidir, melekût ise 

gayb, yani görmediğimiz âlemdir. Âlem-i şahâdet, âlem-i gayb için bir merdiven ve bir 

basamaktır. Sırat-ı müstakim üzere sülûk bunda ilim ve amel ile yükselişten ibarettir. Birinden 

diğerine çıkışlar ve inişler olur. Her iki âlem de ruh ve beden gibi iç içedir. Nitekim Firavun 

Musa‟ya (as) “Âlemlerin Rabbi de nedir?” diye sorunca Musa (as) ona Allah‟ın fiilleri ve 

işleri ile cevap verdi. “O göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir” dedi. (Şuara, 

26:23-24) Çünkü Firavuna Allah‟ın bu fiilleri zahir idi.  

Yine peygamberimize (sav) bedevîler “Allah‟ın nesebi nedir? diye sordukları zaman 

peygamberimiz (sav) “De ki: Allah birdir. Ehaddir, Sameddir, doğmamıştır ve doğurmamıştır. 

Hiçbir şeye denk ve misil değildir” (İhlâs, 112:1-4) diye cevap vermiş, nisbetten münezzeh ve 

mukaddes olduğunu bildirmiştir.  

Rüyalarda hakikatler insanlara temsillerle görünürler. Bu nedenle temsilleri tam olarak 

bilmeyen hakikatlere vakıf olamaz. Bunun için ise çok büyük akıl ve zekâya ihtiyaç vardır. 

Nitekim peygamberliğin kırk altı cüz‟ünden biri “rüyay-ı sadıka” olmuştur. (Buhari, Tabir, 2; 

Müslim, Rüya, 6) Peygamberimiz (sav) kendisine nübüvvet verilmeden önce altı ay rüya ve 

rüyalarda gördüğü temsiller yoluyla hakikatlerin bir kısmına vakıf oldu. Rüyası günün 

aydınlığı gibi çıkardı. Yirmi üç yıllık nübüvvetin altı ayı rüya dönemi olduğu için rüya 

nübüvvetin kırk altı cüz‟ünden biri oldu. Nitekim rüyada güneşin tabiri hâkimiyettir. Zira 

aralarında münasebet ve mümâselet vardır. Ay ise vezirdir. Zira ay ışığını güneşten alır. Her 

ne ise bu bahis uzundur. 



Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde buyurdu: “İmdi söyleyin bakayım. Yüz üstü sürünen mi, 

yoksa düz yolda dosdoğru yürüyen mi doğru yoldadır? Sizi yaratan, sizlere kulaklar, gözler ve 

akıl/kalp veren Allah‟a ne kadar az şükrediyorsunuz?” (Mülk, 67:22-23) 

 

2.5 Nurdan ve Zulmetten Perdeler 

Yüce Allah‟ın nurdan ve zulmetten yetmiş bir perde arkasında olması tahsis ve tehdit 

için değil, kesret ve çokluğu ifade etmek içindir. Buna “hicap” denilmektedir. Hicapları da 

İmam-ı Gazali “Mişkatu‟l-Mesabih” isimli eserinde üçe ayırır. 

Birincisi: Bütünüyle Zulmet Olanlardır. Bunlar vücuda gelmeyen ve adem zulmeti ile 

yokluğa mahkum olan ve var olmayan şeyler olduğu gibi Allah‟ın kendilerine “vücut nurunu” 

verip yokluktan varlığa çıkmış olduğu halde “küfür” ve “isyan” ile “nefsini ve hevasını ilâh 

edinerek” (Casiye, 45:23) kendisini yokluğa mahkum eden ve nurani alemlere 

çalışmayanlardır. Bunlar Allah kendilerine göz, akıl, ilim nuru verdiği halde bu nimetleri ve 

nurları şükürsüzlük ve isyan ile karartan kimselerdir. Allah da bunların gözlerini, kalplerini 

mühürlemiştir. Artık hakikati görmez olmuşlardır. (Casiye, 45:23) 

Bunların özellikleri hayvanî zevk ve mutluluk peşinde koşmaları, mutluluğu galebe, 

istilâ ve öldürme olarak görmeleridir. Ayrıca bunlar hayatın amacını ve mutluluğu mal, evlat 

ve servet çokluğu olarak görürler. Peygamberimiz (sav) bunlar hakkında “Dinara ve dirheme 

tapan helak oldu” (Buhari, Cihad, 70; İbn-i Mâce, Zühd, 8) buyurmuştur. Evet, altın ve gümüş 

taş gibidir ve bunları kutsamak helak sebebidir.  

Cehalet de en büyük zulmettir ve zulmânî perdedir. Ölümle eş değerdir. Cehalet zaten 

küfrün kaynağıdır. Bu nedenle küfrü temsil eden Amr b. Hişam‟a cehaletin babası manasında 

“Ebu Cehil” denilmiştir. 

İkincisi: Nur ve zulmetin karışık olduğu perdelerdir. Bunlar da üçe ayrılır. Birincisi, 

duyular sebebiyle zulmette olanlar. Nitekim köre ışık ve renkler zulmettir, yani yoktur. Diğer 

duyular için de böyledir. İkincisi, hayal sebebiyle zulmette olanlar. Bunlar da safsata ve masal 

/ esatîr türünden olan şeylerdir. Üçüncüsü ise fasit kıyaslarla zulmete düşenlerdir. Bu da aklın 

cerbezesi ve hakkı bulamaması sebebiyle zulmete düşenlerdir. Felsefe ve ilim yoluyla 

tabiatçılığa ve inkâra düşenlerin küfür zulmetinin sebebi budur. Bunlar da akıl yoluyla 

zulmete düşmüşler ve Hakk‟ın aydınlığına ulaşamamışlardır.  

Üçüncüsü: Safi nurla perdeli olanlardır. Bunlar da üç sınıftır. Birincisi, sıfat-ı ilâhiyeyi 

bilerek mahlûktan ayrı tutanlardır. Bunlar esma-i ilâhiyenin eşyada tecellisini görerek sırlarını 

anlamaya çalışırlar. İkincisi, kesretten vahdete intikal edenlerdir. Üçüncüsü ise acz, fakr ve 

ubudiyet yolunu takip edenlerdir. Yüce Allah‟ı tenzih, tesbih, tahmid, tekbir ve istiğfar ile 

zikredenler, tefekkür ile Kur‟an okuyarak hakikati bulmaya çalışan ve Allah‟a hakkıyla 

tevekkül edenlerdir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “yetmiş bin perde”yi şöyle açıklamaktadır. “Cenab-ı 

Hak bize gayet karibdir, biz ise ondan gayet derecede uzağız. Nasıl ki güneş elimizdeki ayna 

vasıtası ile bize gayet yakın olmakla beraber biz ondan nihayetsiz derecede uzağız. Şems-i 

Ezelî olan Allah da her şeye her şeyden daha yakın, mekândan münezzeh olup, hiçbir şey ona 

perde olmamakla beraber her şey nihayet derecede ondan uzaktır. Peygamberimizin (sav) 

miracın uzun mesafesini kat ederek ona gitmesi, “Biz size şah damarınızdan daha yakınız” 

(Kaf, 50:16) ayetinde belirtildiği gibi ân-ı vahide, bir anda gelmesinin sırrı şudur. 

Peygamberimizin (sav) miracı, onun seyr-i sülûku olup Allah‟ın mülkünde hem kalbi, 

hem ruhu hem de bedeni ve azaları ile gezmesi, yedi kat gökleri, cennet ve cehennemi 

görmesidir. Ehl-i velâyetin kırk senede “esma ve sıfattan geçerek” katettiği mesâfey-i azimeyi 

peygamberimiz (sav) kırk dakikada bizatihi müşahede ederek geçmiş, zat-ı ulûhiyeti ile 

müşerref olmuştur. Miraç merdiveni ile hakâık-ı imâniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş, 

Arş‟a çıkmış, “Kâb-ı Kavseyn” makamında hakaık-ı imaniyenin en büyüğü olan “İman-ı 

Billah” ve “İman-i Bil‟âhireti” gözü ile müşahede etmiş. Cennet‟e gitmiş, saadet-i ebediyeyi 



görmüş. O miracın kapısıyla açtığı cadde-i kübrayı açık bırakmış, bütün evliya-yı ümmeti 

seyr-i süluk ile, derecelerine göre, ruhânî ve kalbî tarzda o Mi‟racın gölgesi içinde gidiyorlar” 

(Mektubat, 307) buyurmuştur.  

 

3. Ruh ve Ruhun Fonksiyonları: 
Ruh, hayat, akıl, şuur ve kalpten ve bunlara bağlı olan duygulardan mürekkep bir 

hakikattir ve ilâhî bir nefhadır. Hayat varsa ruh da vardır. Ruh hayatın tekamülüne göre 

tekamül eder. Bediüzzaman Said Nursi Ruh‟u “Zihayat, zîşuur, nurânî, vücud-u hârici 

giydirilmiş; câmî, hakikattar, külliyet kesbetmeye müsait bir kanun-u emrî” (Sözler, 2004, s. 

842) olarak tarif eder. Ceset ruhun hanesi ve libasıdır. Ceset ruha dayanarak ayakta kalır. Ruh 

ise bizatihi kâimdir. Ceset harap olsa ruh daha ziyade serbest olur ve melek gibi göğe uçar. 

(Barla Lâhikası, 2006, s.416)  

Bedenin azaları olduğu gibi ruhun çeşitli duyuları, duyguları ve fonksiyonları vardır. 

Bunları bazılarını şöyle sıralayabilir.  

3.1 Duyular: Bunlar beş duyudur. Görme, işitme, tatma, koklama ve hissetme 

duygularıdır. İnsan bu duygularla şekiller ve renkler, sesler, tatlar, kokular ve sıcak-soğuk, 

yumuşak ve sert gibi şeyleri hisseder.  

3.2 Akıl: Ruhun eşyayı ve olayları sebep ve sonuçlarıyla anlayan ve algılayan 

duygudur. Manaları idrak eden bir nurdur. Bu çocukta bulunmaz ve zamanla inkişaf eder. 

Hayvanlarda ise bulunmaz.  

3.3 Fikir: Ruhun aklî ilimleri analiz ve sentez eden, fikirler ve eşyalar arasını telif eden 

duygudur. Var olan şeylerden yeni şeyler çıkarır. Yeni çıkarımlar yapar.  

3.4 Hayal: Suretleri ve şekilleri tutan ve depo eden hazinedir. Zıtları bir araya getiren 

ve aralarında münasebet olmayanları da bir araya getiren duygudur. Gerçekte olmayan şey 

hayalde vardır. Çocuk bunu zamanla kazanır. Ateşin ne olduğunu bilmeyen çocuk bir defa 

ona dokundu mu yakıcılığını anlar ve sonra ateşi görünce yakıcılığını hayal ederek ondan 

kaçar. Bunun gibi her şeyi depolar ve muhafaza eder, sonra ilgili ilgisiz her şeye yapıştırır. 

Bazı hayvanlarda da sınırlı olarak vardır. Hayvan bu duygu ile sahibini tanır, yeşili ve suyu 

görünce koşar ve tehlikelerden kaçar.  

Hayal üç nevidir. Birincisi, süflî âlemin tabiatını taşıyanlar. Bunlar maddeye ve surete 

takılmışlar, aklî ve ruhânî manaları anlamamışlardır. İkincisi, hayali terbiye ile saflaştırarak 

aklî manalara paralel hale getirmişlerdir. Dolayısıyla hayal bu mertebede aklî olan manaları 

resmeder hale gelmiştir. Üçüncüsü, aklî bilgilerle beraber manevi ve ruhâni olan ve vahiyle 

bildirilen hususları anlayarak anlamlandırıp onlara ulvî ve manevî suretleri giydirerek manevî 

bilgileri sarsılmaz şekilde anlamaya yardım ederler. Burada temsillerin çok büyük rolü ve 

önemi olduğu için Kur‟ân-ı Kerim “temsillerle” değer vermiş ve hakikatleri temsillerle hayale 

göstermiştir.  

3.5 Hafıza: Levh-i mahfuz‟un bir numunesi olup insan dimağında her şeyi ismi, resmi 

ve sesi ile muhafaza eden ve insanın amellerini bilgisayar hafızası gibi yazan ruhun bir aleti 

ve fonksiyonudur. 

3.6 Kuvve-i Kutsiye: Bu duygu diğer duyguları veriliş amacına göre hayra ve iyiye 

kullanan evliya ve enbiyaya mahsustur. Yüce Allah onların akıllarını ve fikirlerini 

çalıştırdıktan sonra onların ulaşamadığı ve anlayamadığı hususlarda “İlham ve Vahiy” yoluyla 

manevi, ruhî ve ilâhî hakikatleri anlamalarını sağlar. Onlar da bunu insanların ehil olanları ile 

paylaşırlar ve gereği kadarını anlatırlar.  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Sana emrimizden ruh vahyettik” (Şura, 42:52) ayeti ile 

bu hakikati ifade etmiştir. Allah‟ın insanlara verdiği “Hidayet Nuru” budur. 

 

4. Nur Ayetinin Kelimelerinin Açıklanması: 



“Allah göklerin ve yerin Nuru‟dur. O‟nun nuru içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına 

benzer ampul gibidir. O ışık cam bir fanus içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir 

yıldızdır. Onun ışığı ne doğudan ve ne de batıdan gelmeyen bereketli bir zeytin ağacındandır. 

Ateş değmediği halde her yeri aydınlatır. O nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna 

kavuşturur. Allah insanlara misaller vererek gerçekleri açıklar ve Allah her şeyi bilir.” (Nur, 

24:35) 

Nur, Allah‟ın hidayetidir. Hidayetin vesilesi ise kâinattaki deliller, yani Allah‟ın 

ayetleridir. Kur‟ân ve peygamber ilâhi hidayetin araçlarıdır. Bu nurun güneşe değil de kandile 

benzetilmesi hidayete muhatap olan insanın kalbindeki ve kafasındaki Allah bilgisi ve din 

bilgisidir. Ancak bu kişinin kendisinde olan duyguları kullanması ve kuvve-i kutsiye olan 

vahye yönelmesi iledir.    

Yüce Allah “Sema ve arzı yaratan, karanlığı ve nuru var eden Allah‟a hamdolsun” 

(En‟am, 6:1) buyurmuştur. Allah zulmeti var etti, sonra ona nur serperek ondaki varlığı aşikar 

etti Kurtubî, “Araplar gözler idrak edilen aydınlığa nûr demektedir” der. İyi ve güzel söze de 

“nurlu söz” denir. Ataullah İskenderî, “Kâinat karanlıktır, onu aydınlatan Hakk‟ın onda 

tecellisidir. Allah yokluktan varlığa çıkarmasaydı hiçbir şey vücuda gelmezdi” demektedir. 

Abdullah b. Mesut (ra) “Allah katında ne gece ve ne de gündüz vardır. Göklerin ve yerin nuru 

O‟nun zatının nurudur.” Yüce Allah‟ın kendi zatına “Nur” demesi her şeyi yokluktan varlığa 

çıkarttığı ve varlığı da ilâhî vahiyle akıllarını ve imanla kalplerini nurlandırdığı içindir” der. 

Nitekim peygamberimiz (sav) “Allah‟ım sana hamdolsun. Sen göklerin ve yerin ve onların 

içinde bulunanların nurusun” (Buhârî, Teheccüd,1; Müslim, Müsâfırîn, 199) buyrulmuştur. 

“Nurun meseli” buyurmakla burada “Nuru” temsili olarak ifade ettiğini açıklamaktadır. 

“Nurun misali şudur” denilmektedir. Sonunda “Allah dilediğini nuruna kavuşturur” 

buyurarak, nurlanmayanın zulmet içinde olduğunu belirtti. Allah yokluğu varlıkla, cehalet 

zulmetini ilimle, küfür zulmetini de imanla nurlandırmaktadır. 

İman Nuru: “Allah iman edenlerin dostudur, onları karanlıktan nura çıkarır” (Bakara, 

2:257) “Ölü iken kendisini kalbini dirilttiğimiz ve ona bir nur verdiğimiz kimse” (En‟am, 

6:122) ayetlerinde ifade edildiği gibi “iman” ve “hidayet” anlamındadır. Yüce Allah Kur‟âna 

da “nur” demiştir. “Allah‟a ve Resulüne inzal ettiğimiz nura iman edin” (Tegabün, 64:8) ayeti 

bunu açıkça ifade eder.  

Nur: Nurun ne olduğunu daha önce açıklamıştık. Özetleyecek olursak Nur, “Nure‟n-

Nur” “Münevvira‟n-Nur” ve “Mukaddire‟n-Nur” ve “Hâlıka‟n-Nur” olan Allah‟ın “Nur” 

isminin tecellisidir. Her şey nihayet O‟nda son bulur ve O‟ndan kaynaklanır. Allah‟ın “Nur” 

isminin dışındakilere nur denmesi ise mecazendir. Ve Nurunu ondan alan hiçbir nur gerçekten 

“Nur” değildir, Allah‟ın “Nur” isminin bir cilvesi ve tezahürüdür. Nurun tezahürü aynalara ve 

mazhar olduğu varlıkların kabiliyetlerine göre farklı şekillerdedir. Ruha, eşyaya, akla, ilme, 

imana ve manevi âlemlere yansıması çok farklıdır.  

Mişkât: Beş duyu ile algılanan “âlem-i şahadettir.” Lambanın konduğu ve üzerinde 

bulunduğu yere mişkât denir. Görme, işitme, tatma ve koklama duygusu ile hissetme duygusu 

eşyayı anlamak ve algılamak içindir. Her biri bir âleme bakmakla beraber, her bir duygunun 

da bir âleti vardır. Görmenin göz, işitmenin kulak, tatmanın dil, aklın dimağ, hissetmenin deri 

gibi. Bunlar hem şahadet âleminin organlarıdır hem her biri bir âleme açılan pencereleridir. 

Misbah: Işık saçan kandildir. Bu vahiyle müeyyed akıldır. Bu nedenle enbiya, yani 

peygamberler ışık saçan lamba gibidir. Kur‟ân-ı Kerim peygamberimiz (sav) için “Sırac-ı 

Münir” (Ahzap, 33:46) unvanını vermiştir.   

Zücâce: Kandilin ışığını koruyan ve daha çok parlamasını sağlayan cam fanustur. 

Zücâce kesif bir cevher olmakla beraber şeffaf hale gelerek içindeki nurun yansımasını 

sağlamıştır.  

Bazıları “Mişkat, Hz. İbrahim, zücâce Hz. İsmail ve misbah Hz. Muhammed (as), şecere 

ise nübüvvet ağacını temsil etmektedir” demişlerdir. “Mişkât” Hz. Muhammed‟in (sav) 



göğsü, “Zücâce” kalbi, “Misbah” ise onun kalbindeki “dini” “mübarek bir ağaçtan 

tutuşturulması” ise “İbrahim‟in (as) İslam dinine tabi olun” (Hacc, 22:78) ayetinde belirtildiği 

gibi “Tevhid ve Hanif dini olan İslam dini” kast edilmiştir denilmiştir. 

Kevkeb-i Dürr: Parlayan inci ve cevherdir. .  “Saf ve parlak inci” anlamındadır. 

Nitekim Hz. peygamber (sav) “Sizler yüksek makam sahiplerini tıpkı semadaki parlayan 

yıldızlar gibi görürsünüz” (Buhari Bed'u'l-halk, 8; Mûslim, Cennet, 14-16) buyurmuşlardır. 

Bu da iman ve Kur‟ân hakikatleridir. Vahy-i Semavî ve onu açıklayan “İlham-ı İlâhi” yani 

“Kitap ve Hikmettir.” Kitap Kur‟ân, hikmet ise Kur‟ânı açıklayan ve yine vahye istinat eden 

“İlham-ı Peygamber” denilen Sünnettir 

Şecere-i Mübareke: Üretken olan bereketli ağaçtır. Bu da kökleri “Ar-ı Rahmanda” 

olan Tuğba ağacı gibi olan İslamiyet şecere-i mübarekidir. Nesli çok olana mübarek denir. 

Mübarek bir ağaç. Mübarek ağacın yağından, yani bereketli ve faydası çok olan ağaçtan. Hz. 

İbrahim (as) ondandır. Hasen-i Basrî (ra) “Bu cennetteki zeytin ağacıdır. Bu nedenle onun 

yağı ne şarktan ve ne de garptan gelmemektedir” demiştir. 

Şarktan ve Garptan Gelmemesi: Doğrudan vahy-i semavi olmasındandır. Vahiy de 

ilham (sezgi) de doğrudan Allah tarafındandır. Hayvanlarda da sezgi, yani ilham-ı rabbani ve 

sevk-i ilâhî vardır ki onları doğruya sevk etmektedir. Bunu materyalist ve tabiatçılar dahi 

inkar edememekte ve “iç güdü” diye kabul etmek zorunda kalmaktadırlar.  

Nur Üstüne Nur: İlâhî nur akıl semasında daha da parladığı ve insanlığı aydınlattığı 

için nur üstüne nurdur. Fikir akla kuvvet verdiği gibi, akıl da vahyin anlaşılması ve insanları 

aydınlatması için gereklidir. Fikir, aklî olan manaların çoğalarak ve genişleyerek pek çok 

hayırlı ve bereketli sonuçlar çıkarmasıdır. Fikir aklın meyvesi olup yeni ağaçların tohumlarını 

taşırlar. Dolayısıyla her tohum bir ağaca hamiledir. Böylece ağaçlar çoğalır, ama hepsi de 

“Şecere-i mübareke” de ictima ederler veya onun bir dalı hükmünde olurlar. Nur üstüne nur, 

vahiyle gelen ilmin akıl ve ilham (sezgi) ile açıklanması, anlaşılabilir ve uygulanabilir 

olmasıdır.  

“Nur üstüne nur” bütün güzel hasletleri üzerinde toplanması olarak da yorumlanmıştır. 

Nitekim Ubey b. Kaab (ra) “Mümin şu dört hasletle baş başadır: Kendisine verildiğinde 

şükreder, belâya duçar kılındığında sabreder, söylediğinde doğru söyler, hükmettiğinde de 

adil olur. O halde bu demektir ki, diğer insanlar arasında, bu mümin kimse, ölüler arasında 

yürüyen bir canlı gibidir. O, şu beş nûr hâlesi içinde gidip gelir, dolaşır. Konuşması nurdur, işi 

nurdur, girmesi nurdur, çıkması nurdur, Kıyamette de varışı nuradır" (Razi, Mefatihu‟l-Gayb, 

17:99) demiştir. 

Ateş Değmeden Işık Vermesi: Vahye ve ilhama mazhar olarak birden parlamasıdır. İki 

nevi ilim vardır. Birincisi, ani ve def‟î olarak birden ortaya çıkan, vahye ve ilhama dayanan 

ilimdir ki tam mütekâmil olarak zuhur eder. İkincisi ise tekamül-ü mebadi ile, telahuk-u efkar 

ile gelişen ilimdir. Birincisi vehbî, ikincisi ise kesbîdir. Birincisi vahye dayanır ve ilâhîdir, 

ikincisi aklî, beşerî ve insanidir. Allah‟ın nuru ise ateş değmeden birden aniden en mütekamil 

olarak semadan inzal edildiği için ne garbın fenninden ve ne de şarkın ilminden alınmamıştır. 

“Akl-ı Küll” ve “Akl-ı Mahz”ın ortaya çıkardığı ilimler elbette en şarktan ve ne de garptan 

alınmaz doğrudan kendisinden zuhur eder. 

Ateş değmeden ışık veren nur peygamberlerde “vahy” ve “ilhâm-ı nebevî” şeklinde 

ortaya çıkarken, peygamberler dışında ise “hads” yani “sezgi” (ilham) şeklinde ortaya çıkar. 

Bu hayvanatta olursa buna “sevk-i ilâhi” yani “iç güdü” denilmektedir. İlmi ile amil olan 

âlime yüce Allah‟ın ilham ettiği bir ilim vardır ki buna “İlm-i Ledün” denilmektedir. Şayet bu 

ilim “Vahyi” izah ve ispat sadedine olup vahyin zahirine aykırı olmazsa makbuldür. Nitekim 

peygamberimiz (sav) “Allah ilmi ile amel eden âlime bilmediğini öğretir” (Ebu Nuaym, 

Hilye, 10:15) buyurmuş ve bu ilime işaret etmiştir. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Rabbim 

ilmimi artır” (Taha, 20:114) diye dua etmemizi ister. Bu ilmin arttığını gösterir. İlmin artması 

ise elbette ya sezgi ve ilhamla veya telâhuk-u efkâr iledir.  



Bu ağacın yağını da “kendisine ateş dokunmasa da hemen ışık vermekle” vasfetmesi 

Allah‟ın “Kuvve-i Kutsiye” ile teyit edilmiştir. Böylece “nur üstüne nur” olur. Yani, kendi 

akıl ve iradesi ile elde ettiği nuru, kuvve-i kutsiye ile te‟yit ederek ilâhi nurla te‟yit edilir. 

Peygamberimiz (sav) buyurdular: “Mü‟minin ferasetinden sakının, çünkü o Allah‟ın nuru ile 

bakar ve görür” (Tirmizi, Tefsir, 6) buyurmuşlardır. 

Allah Dilediğini Nura Kavuşturur: Allah ilmi ve imanı dilediğine, yani layık olana ve 

liyakat kesp edene verir. Layık olan ise onu isteyen ve onun için gayret gösterendir. Liyakat 

olmazsa zaten verilen de işe yaramaz. İnsan ihtiyaç duyacak ve talep edecektir ki Allah da 

versin. Nitekim rızkı ve şifayı veren Allah‟tır. Bu nedenle rızık da şifa da Allah‟tandır. Ancak 

Allah rızkı ve şifayı istemeyene, aramayana ve bunun için gayret göstermeyene 

vermemektedir. İlim ve hidayet de böyledir. Allah ilmi ve hidayeti de isteyene ve gayret 

gösterene gösterdiği gayret ve talebi doğrultusunda layık olduğu kadar verir ve onu nura 

kavuşturur. “Allah dilediğini nura kavuşturur.” Yani, deliller apaçıktır. Enfüsi ve afakî deliller 

her yerde vardır. Cahilin cehaleti kendindendir. Deliller apaçıktır, akıl sahipleri bu delilleri 

incelemiş olsaydı hakkı görürlerdi. Ama ne ki Allah nurunu ve hidayetini imanla nasip 

etmedikçe hidayet olmaz. Yani, Allah kendisine yönelmeyenleri yardımsız bırakır. Bu ise 

“hızlandır” yani yardımsız bırakmadır. “Allah misaller verir” ve bu misallerle de insnların 

akıllarına ve anlayışlarına hitap eder. 

Allah Her Şeyi Bilir: İlim Allah‟ın sıfatıdır ve her şey bu ilmin tezahürüdür. Kader de 

ilim nevinden olduğu için Allah her şeyi layığı ile bilir ve bildiği gibi olur. Burada yüce Allah 

“Nur Ayeti”nin özetini ve fezlekesini belirterek özetlemiştir. Bu nedenle anlıyoruz ki Nurun 

özü Allah‟ın ilmidir ve ilimden kaynaklanan hidayeti ve ilmin kaynağı olan “Kelamı” onun 

mübelliği olan resulüdür. 

Bu cümleler Allah‟ın ayetlerini düşünmeyen, verdiği misallerde ibret almayana bir 

tehdittir. Nitekim yüce Allah Mülk Suresinde buyurur: “Yüzükoyun sürünen mi, düz yolda 

yürüyen mi daha doğru yoldadır? Sizi yaratan, size görmek için gözler, duymak için kulaklar 

ve düşünmeniz için kalp ve akıl veren Allah‟a karşı ne kadar az şükrediyorsunuz… (Mülk, 67: 

22-24) Allah‟ın nimetlerini inkâr ederek küfre düşenlere cehennem öfkesinden kuduracak gibi 

olur. Cehenneme her biri atıldıkça cehennem bekçileri “Size uyarıcı peygamberler gelmedi 

mi” diye sorarlar. Onlar da “Evet, bize peygamberler geldi. Bizleri uyardılar ve gözümüzü 

açmak istediler. Ancak biz onları yalanladık ve “Allah‟tan size hiçbir şey gelmedi. Siz 

sapıklık içindesiniz” dedik. Şayet onları dinlemiş ve akıllarımızı çalıştırıp düşünmüş olsaydık 

bu alevli cehenneme düşmezdik” diyecek ve suçlarını itiraf edeceklerdir. (Mülk, 67:8-10) 

  

5. Nur Ayetinin Risale-i Nurla Münasebeti: 
“Risale-i Nur” ve Risale-i Nurun membaı olan “Hizb-i Nuri” ve “Cevşenü‟l-Kebîr” 

okunduğu zaman kâinat dile gelmekte ve açıklanan her bir ism-i ilâhi bu kâinattaki bir âlemi 

nurlandırdığı görülmektedir. Zulümat karanlıklarını izale etmekte, gafleti ve bu gaflete 

sebebiyet veren tabiatları ve tağutları parça parça etmektedir. Ehl-i dalaletin boğulduğu tabiat 

perdesinin arkasında “Tevhit Nurları” görünmekte ve orayı nurlandırmakta olduğu hem göze, 

hem akla, hem diğer duygulara görünmektedir. 

Risale-i Nur kâinatı baştanbaşa âyineler hükmünde tecelliyat-ı esmaya mazhariyetlerini 

öyle göstermektedir ki gafletin imkânı olmamaktadır. Böylece Risale-i Nurlar kâinat kadar 

geniş bir mertebe-i huzuru anlayarak okuyanına kazandırmakta ve kâinat genişliğinde bir 

ubudiyet dairesi açmaktadır. (Kastamonu Lâhikası, 2006, s.332) 

Nur Ayeti doğrudan Risale-i Nura işaret ederek on vecihle “Risale-i Nuru” 

göstermektedir. Ayrıca “Risale-i Nur” Kur‟ânın iman nuru ile insanları tenvir ettiği gibi, o 

zamanda maddi olarak da insanların evlerini ve sokaklarını aydınlatan elektriğe açıkça işaret 

edip, nasıl aydınlattığını anlatmaktadır. 



“O nurun misali ve temsili misbah içindeki mişkât gibidir.” Yani, Nur-u İlâhi, Nur-u 

Kur‟ânî ve Nur-u Muhammedî‟nin (as) misali aydınlatan kandil gibidir. Kandil nasıl maddi 

âlemi ışığı ile aydınlatarak karanlığı izale ediyor ise iman nuru da küfür ve cehâlet karanlığını 

öyle izale ederek hak ve hakikati açıkça gösterir.  

“Zücâce de sanki ışık saçan bir inciye benzer.” Uzaktan baktığın zaman parlar ve 

parlaklığı ile aydınlatan beyaz bir inci gibidir. “Aydınlığını bir mübarek zeytin ağacından 

alır.” O ağaç ise kökleri semada olan “Tuba Ağacı” gibidir ki ona yapışan kopmaz sağlam 

semavi bir ip gibidir. Bu ağacın bir ucu Cennete, bir ucu ise Arşa bağlıdır. O İslamiyet 

ağacıdır ki kaynağı vahy-i semavîdir. O şecerenin dalları ise Hz. Âdemden (as) günümüze 

kadar gelen peygamberlerin getirdiği esaslardır. Hepsi bir köke ve ağaca bağlıdır. Bu nedenle 

peygamberlerin dinleri birdir ve bu din Allah‟ın razı olduğu Tevhit ve İslam dinidir. 

Nasıl ki elektriğin kıymetli metaı ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. 

Belki yukarıdan cevv-i havada rahmet hazinesinden, semavat tarafından iniyor. Her yerin 

malıdır ve her yerde bulunur, başka yerde aramağa lüzum yoktur. Öyle de manevi bir Nur 

olan Kur‟an dahi taraf-ı ilâhiden “Vahy-i Semavi” ile kalb-i nebiye inzal edilmiştir. Aynen 

bunun gibi manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi ne şarkın malûmatından ve ulûmundan 

ne de garbın felsefe ve fünûnundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. 

Belki semâvî olan Kur‟ânın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas 

edilmiştir. 

“O Nur ateş dokunmadan ışık verir.” On üçüncü ve on dördüncü asırda semavi lambalar 

ateşsiz yanarlar ve ateş dokunmadan yanarlar. Bu elektriktir. Bu ayet elektriğe ve ampule 

işaret ettiği gibi cifirce 1280 (1870) tarihini göstererek bu tarihten sonra elektriğin 

bulunacağına işaret etmiştir. Aynı şekilde manevi bir elektrik ve nur olan Risale-i Nur dahi 

gayet yüksek ve derin bir ilim (İman İlmi) olduğu halde külfet-i tahsile ve ders çalışmaya ve 

başka üstatlardan öğrenilmeye muhtaç değildir. Herkes ilgi ve istidat derecesine göre o 

yüksek ilmi, meşakkat ateşine gerek kalmadan her yerde bulup kendi kendine istifade eder, 

muhakkik bir âlim olabilir. 

Risale-i Nurun müellifi dahi, medrese usulüyle on beş senede tahsil edilecek ilimleri üç 

ayda tahsil ederek doğrudan Kur‟andan almış ve asrın idrakine ve insanların istifadelerine 

sunmuştur. Bu manaya da “ateş dokunmadan ışık verir” cümlesi ebced ve cifir ilmine göre 

1279 ve 1284 tarihlerine işaret eder.  

Sonuç olarak bu kutsî ayet açık bir ifade ile Nur-u İlâhi ve Nur-u Kur‟ânî ve Nur-u 

Muhammedi‟yi (as) ders verdiği gibi, manay-ı işârisi ile de her asra baktığı gibi on üçüncü 

asrın sonuna ve on dördüncü asrın başına dahi bakar ve dikkatle baktırır. Elbette bu asırda 

ortaya çıkan maddi elektrik nuruna ve manevi iman nuru olan Risale-i Nura bakar ve baktırır. 

(Şualar, 2005, s. 1058-1065)  
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