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Öz 

Yaratılı�ın ba�langıcı ve hayatın devamlılı�ının tezahürü olarak görülen nûr’un kayna�ı Allah’tır. Her �eyin 
varlık nûru özünün kendisi oldu�unu bildiren Allah, bu hakikati anla�ılır kılmak için insanın bilgi edinmesi ve 
duyuları açısından merkezi bir önemi olan kandil/ı�ık metaforunu kullanmı�tır. Birçok din ve medeniyet tarafından 
sembol olarak kar�ımıza çıkan nûr/ı�ık, Tanrı bilgisi ve dini hakikatlerin aktarılmasında yadsınamaz anlatımlar 
sa�lamı�tır. Vâhdet ve hakikati anla�ılır basitlikte açıklamaya çalı�an Mevlâna da sembolizmin güçlü bir enstrümanı 
olan nûru, müfessirlerin vermi� oldukları anlamların yanında ba�ka hakikatleri anlatmak kastıyla birçok ba�lamda 
kullanmı�tır. Bu hakikatlerden Vahdet-i vücûd, Kur’ân-ı Kerim, �slam, Hz. Peygamber, di�er peygamberler, veliler ve 
insanın mânası nûr sembolü ile anlatılmı�tır. Biz de bu çalı�mamızda Mevlâna’nın anlatmak istedi�i bu hakikatler ile 
nûr sembolü arasındaki ili�kiyi Nûr Sûresi 35. âyet ba�lamında ele almaya çalı�aca�ız.   

Anahtar Kelimeler: Nûr/I�ık, Sembol, ALLAH, Kur’ân, Peygamber, �nsan. 

 

Abstract 

The source of light which is seen as a manifestation of the beginning of creation and continuation of life is 
God. God who states that He is the essence of everything’s prensence uses the metaphor of light which is important 
for humanbeing in terms of acquiring knowledge and senses in order to make the religious fact clear. As a symbol 
light we come across in many religions and civilizations has provided undeniable expression in transferring 
knowledge of God and religious truths. Mevlana who tried to explain Vahdat anf truth in clearness and simplicity 
used light, a powerful instrument of symbolism, in a lot of context in order to explain other truths out of the meaning 
given by the commentators. These truths which are Unity of Existence, Qur’an, Islam, the Prophet, other prophets, 
saints and the meaning of human were explained by the symbol of light. In our study we will deal with relationship 
between the truths Mevlana tried to explain and the symbol of light in context of Light Surah’s 35. verse. 
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Kur’an-ı Kerim’de Nur Sembolü 
Kâinatı yoktan var eden Allah’ın, algılayabildiklerinden hareketle algılayamadı�ı sonsuz âlemin 

anla�ılabilir olması için insana birçok âyetler/i�aretler göstermi�tir. Bu i�aretlerin genel olarak âlemler, 
insanın kendi varlı�ı ve dini metin tezahür etti�i görülür. �nsan duyularına açık, görünür âlem ile insanın iç 
dünyasında izleri olan görünmeyen âlemin, insan ile olan duygu ve �uur ba�ını tesis eden Kur’ân-ı Kerim 
i�aretlerle doludur. Konumuz ile ilgisi olması bakımından �u âyet bunlardan biridir; “Allah, göklerin ve 
yerin nûrudur (aydınlatıcısıdır). O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba 
bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, do�uya da batıya da nispet 
edilemeyen mübarek bir a�açtan çıkan ya�dan tutu�turulur. (Bu öyle bir a�aç ki) ya�ı, nerdeyse, kendisine 
ate� de�mese bile ı�ık verir. (Bu ı�ık) nûr üstüne nûrdur. Allah diledi�i kimseyi nûruyla hidayete iletir. Allah 
insanlara (i�te böyle) misal verir; Allah her �eyi bilir” (Nûr, 24/35).  

Öncelikle bütün müfessirler âyette geçen “Allah, göklerin ve yerin nûrudur” ifadesinden “Allah’ın, 
göklerin ve yerin nûrunun var edicisi” anlamına geldi�inde mutabıktır (Yazır, V: 389). Bütün kâinatı yaratan 
Allah, var etti�i bütün mâhlukata bir nûr bah�etmi�tir ki varlıkları ve vasıfları onunla izhar olmu�tur. 
Örne�in insanın duyuları ile algılayabildi�i varlıkların büyük ço�unlu�unun göz aracılı�ıyla hissedilir 
oldu�unu dü�ündü�ümüzde onların ı�ık yansıttı�ını görürüz. Bu manada insana göre bir nesnenin somut 
olarak varlı�ı büyük oranda görme ile algılanabilir olmu�tur. Bir varlı�ın ortaya çıkı�ı olarak tarif 
edilebilecek olan vasıflardan en etkilisi olan ı�ık bir manada var olmanın da delilidir. Bununla birlikte 
insanın gözü ile fark edemeyece�i ı�ıklarda vardır. I�ı�ın, göz ile algılanamayan di�er formlarından olan 
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gama, X-ray, mikro dalga ve radyo dalgaları (Smith, 2006:4) da gözün algı yetisinin ötesinde bulunsa da 
birer ı�ıktırlar. �ster göz ile algılansın isterse de algılanamaz olsun bu ı�ıklar atomlardan olu�up ı�ık 
yaydıkları için varlıklarını nûr ile izhar ederler. Dolayısıyla âyette ı�ık kelimesi ile kar�ılanamayacak bir 
anlamı olan “nûr” kelimesi birçok manayı barındırmaktadır. Ancak Rafii’nin de ifade etti�i gibi bilinen 
kelimeler içerisinde sakladı�ı hakikatleri vakti geldi�inde sonsuz �ekillerde ortaya koymaktadır (Vahyü’l 
Kalem, II, 66). Bu anlamda “nûr” kelimesi ilk ve basit manada sadece “ı�ık” olarak ele alsak dahi gözün 
algılamakta aciz kaldı�ı ı�ıkların varlı�ı, insanın varlı�ını idrak edemedi�i mahlukların Allah tarafından 
yaratıldı�ı ortaya koymaktadır.  

Kutup yazmı� oldu�u tefsirinde âyet ile ilgili olarak “nûr” sembolünün, insanın sınırlı kavrama 
yetene�i olan görme, ki aslında insanın dı� dünya ile ilgili en yo�un bilgi topladı�ı kanaldır, özelli�inin 
kullanılarak sınırsız yaratmanın anlatıldı�ını söyler. Bütün evreni kaplamı� nûrun, bütün duyguları, bütün 
organlar etkiledi�ini ve her yere ula�tı�ını söyler. Yaratılma esnasında zuhur eden nûrun insan tarafından 
algılanabilir olmasının en yo�un kullanılan kanalı olan göz üzerinden bir genellemeye gidilerek insana 
duyularla algılanabilir olan varlıklar dı�ında algılamanın ötesindeki duygu ve dü�ünce âlemi ile ilgili de 
bilinçlenmenin gerçekle�ebilece�ini gösterir (2003: 24/35).  Bu manada âyette geçen nûr kelimesinin ı�ıktan 
faklı olarak sadece gözün algılaması manasında de�il çok daha geni� bir �ekilde anlamlandırma ve idrak 
edebilme akılsal bir i�lev olarak yorumlandı�ını görürüz (bkz. Yazır, 389-394). 

Herkesin okudu�unda rahatlıkla anlayabildi�i Kur’ân-ı Kerim’in vermek istedi�i kutsal 
mesajı/mânayı anla�ılabilir bir kelime/lâfız ile anlatması onun mucizeli�in göstergelerinden biridir. 
Karanlı�ın, insan üzerindeki fiziki, ruhsal ve zihinsel olumsuzluklarını dikkate aldı�ımızda nûrun/ı�ı�ın 
insanın gündelik ya�amındaki katkıları üzerinde kurulan benzerlikten hareketle kutsal olan sonsuz bilgi ve 
duygu âlemine ı�ık tutulmu�tur.  Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerinin sınırsız anlam dünyasından bir parça olarak 
görülebilecek bu sembolik anlatım nûrun/ı�ı�ın insan hayatındaki ilk basit anlamından hareketle kosmosun 
yaratılması, görünenlerin dı�ında var olan di�er maddi ve mânevi âlemleri ve en önemlisi de bunları var 
eden Mutlak Varlık’ı anlatmaktadır. Dolayısıyla âyette geçen nûr sembolü somut ya�amda var olan 
gerçeklikten hareketle soyut âleme dair yakini bilgi edinmeyi sa�lar (Bkz. Lewis, 1960:66). Sembolizm’in 
somuttan hareketle asıl anlatılmak istenen soyutu olabildi�ince birbirine anlam boyutunda yakınla�tırma, 
hatta birle�tirme i�levini (Wach, 1958:61) âyette de görebiliyoruz. “Allah, göklerin ve yerin nûrudur 
(aydınlatıcısıdır)… O'nun nûrunun temsili…” buyru�u bunun en açık ifadesidir. Çünkü nûrun ba�ka bir �ey 
(kandil) ile te�bihi olarak izah edilmi� olmasını söz konusudur. 

Ayette geçen nûr ifadesi ile ilgili olarak müfessirler, bütün varlıkların ortaya çıkı�ı ve bilinir hale 
gelmesinin Allah’ın yaratmasına ba�lı oldu�unu söylemi�lerdir. Bir ba�ka ifade ile bir �eyin ortaya 
çıkı�ındaki en büyük vasıf da onun görünür olması nedeniyle yaratılmı� olana �eyin kendisinden hâsıl olan 
nûrun kayna�ı Gerçek ve Mutlak Varlık olan Allah’tandır. Bu ilk ve genel mananın yanında müfessirler 
nûrun sembol manası ile ilgili olarak ilave bir takım yorumlar de getirmi�lerdir. Örne�in �bn Kesir, âyette 
geçen nûrun,  akıl, insana verilmi� duyular ve hidayete erme gibi anlamlara gelebilece�ini yorumlanmı�tır 
(Karlı�a, 1994, 11:5920-5921). Aynı �ekilde Mevdudi de tefsirinde nûru bilgi anlamında; “Hakikat ve Marifet 
bilgisi” olarak anlamlandırmı�tır (1996). Tâberi’de nûr temsili ile Hz. Peygamber’in Müslümanlar için ifade 
etti�i de�erin anlatılmak istendi�i tevilini yapmı�tır (1996, 6/147). Gâzâli, Allah’ın en-Nûr isminin aynında, 
müminin kalbindeki imanı ve Kur’an-ı Kerim’i ifade edebilece�ini söylemi�tir (1995). Zuhayli, kâinattaki 
maddi nûrların yanında Kur’ân’ın beyanındaki ve müminin kalbindeki iman �eklinde tevil etmi�tir (1995). 

Müfessirlerin âyette geçen nûr ile ilgili getirmi� oldukları yorumların hemen hepsinin Kur’ân-ı 
Kerim’de geçen ba�ka âyetlerden hareketle isabetli oldu�unu söylemek mümkündür. Zira nûr ile kast 
edilenin Kur’ân oldu�una dair; “Allah'a Peygamberine ve indirdi�imiz, o nûra (Kur'ân’a) inanın" 
(Te�abün,64/8) âyetini gösterebiliriz. Yine Nisâ sûresinde geçen “�üphesiz size Rabbinizden kesin bir delil 
geldi ve size apaçık bir nûr indirdik." (Nisâ, 4/174) âyeti bu manaya i�aret etmektedir.  

Nûr ile Hz. Peygamber’in de kast edildi�i konusunda ise �u âyetler gösterilebilir; “Ey Peygamber! 
Biz seni bir �ahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna ça�ıran bir davetçi ve aydınlatıcı 
bir kandil olarak gönderdik (Ahzâb, 33/45-46). Hz. Peygamber’in risâletinin ehl-i kitaba mucizevi bir �ekilde 
bildirildi�i bir ba�ka âyette indirilen nûra (Kur’an-ı Kerim’e) tabi olmaları halinde kurtulu�a erecekleri 
anlatılır; “Onlar ki yanlarındaki Tevrat’ta ve �ncil’de yazılı bulacakları ümmi bir nebi olan Resule uyarlar, ki 
o onlara iyili�i emreder, kötülü�ü yasaklar, temiz �eyleri onlara helâl, pis olanları da haram kılar, 
sırtlarındaki yükü ve üzerlerindeki zincirleri indirir. Ona iman edenler, onu yüceltenler, ona yardım edenler 
ve onunla indirilen nûra tabi olanlar var ya, i�te kurtulu�a erenler onlardır.” (A’raf, 7/157).  

Bu manaların yanında nûr ile sembolize edilen anlamın �slam oldu�unu �u âyetten anlıyoruz; 
“Allah’ın, gö�sünü �slam’a açtı�ı, böylece Rabbin’den bir nûr üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı 
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kimse gibi midir? Allah’ın zikrine kar�ı kalpleri katı olanların vay haline! ��te onlar apaçık bir sapıklık 
içindendirler.” (Zümer, 39/22). 

Hz. Peygamber, Kur’ân-ı Kerim, �slam, hidayete ermi� mümin gibi anlamlarını gördü�ümüz nûr 
ifadesinin sembol mahiyetinde birden fazla hakikati anlatılmak üzere kullanıldı�ını söyleyebiliriz. �lgili 
âyette dikkat çekici bir �ekilde ba�ka semboller üzeriden de temsili anlatımlar yapıldı�ını görebiliyoruz. 
Örne�in Allah’ın nûrunun temsili olarak verilmek istenen “kandil/lamba, yıldız, zeytin, a�aç, do�u-batı” 
kelimeleri sadece gündelik hayat önemli bir i�levi olan aydınlık anlamına gelmedi�ini biliyoruz. Bunun 
ötesinde âyette geçen bu sembollerin birçok dinde sadece küçük farklılar dı�ında hemen hemen aynı 
manalara sahip oldu�unu söyleyebiliriz (Bayley, 1912). Özellikle büyük medeniyetlere ve dinlere sahip 
etmi� Ortado�u ve Akdeniz bölgesinde bu sembollerin binlerce yıldır kullanılageldi�ini görüyoruz (Kaval, 
2014). Dolayısıyla Birçok hikmeti barındıran Kur’ân-ı Kerim’de verilmek istenen mânanın o dönemin insanın 
yabancı olmadı�ı bir temsil ile anlatıldı�ını görüyoruz. Günümüz modern toplumlarının âyette bildirilen 
te�bihi anlamasında ise sembollerin nesilden nesile aktarılmasının yanında geli�en teknoloji neticesinde 
ı�ı�ın mahiyeti konusunda elde edilen veriler nûrun anla�ılmasına yardımcı olmaktadır. 

 Mesnevi’de Nûr Sembolü 
Sembolik anlatımı oldukça aktif �ekilde kullanan Mevlâna en önemli eseri olan Mesnevi’de nûr 

mecazı ile birçok hakikati izah etmeye çalı�mı�tır. Müfessirlerin tevillerinde oldu�u gibi bütün kâinatı 
yaratan Allah’ın gerçek nûrun sahibi oldu�u ifade etmek için nûr sembolü ile vahdet-i vücud dü�üncesini 
anlatır (Mesnevi, II, 185-9; III, b.1255-8 ). Allah’ın nûru ile varlık verdi�i evren ve içerisindekiler O’nun 
tecellisi olan aynadır (�bn Arabi, 1999: IV, 278-9). Bu anlamda Mutlak Gerçekli�in nûrunda yaratılan her �ey 
insanın, Vâcibü’l vücûd aydınlı�ından istifade etmesine vesile olur (�bn Arabi, 1999; VII, 44-8). Ancak 
Mevlâna, Allah nûrundan do�an bütün varlı�ın geldi�i vahdet menbânın farkına varmamasında “yalancı 
aydınlı�ın”ki�iyi sarho� ve �a�ı yaptı�ını söyler; 

“Hepsi bir elden geldi�i halde neden bunun aklı ba�ında, öbürü sarho�? Bu ırmaklar, hep bir 
denizden akıyor da neden bu tatlı, öbürü a�za zehir gibi gelmede. Bütün nûrlar, ebedîlik 
güne�indedir de do�ru sabahla, yalancı aydınlık nasıl meydana geliyor? Bakanın gözüne çekilen 
sürme, aynı sürme. Do�ru görü�le �a�ı görü� nereden çıkıyor? 

Para basılan yerin sahibi Allah iken nasıl oluyor da paraların bir kısmı iyi basılıyor, bir kısmı fena? 
Allah, yola “benim yolum” dedikten sonra neden bu ahde vefa etmede, öbürü yol kesmede. 
Mademki hür ki�iyle �a�kın ki�i, bir karından dogmada, “Çocuk, babanın sırrıdır” sözü nasıl do�ru 
oluyor? Binlerce suretle görünen birli�i kim görmü�tür? Daimî olarak duran bir varlıktan nasıl 
oluyor da yüz binlerce hareket meydana geliyor?” (Mesnevi, VI,1605-12). 

Yine müfessirlerin tevillerine paralel olarak Mevlâna, nûr sembolü ile �slam, Kur’ân, hidayete 
erdiren akıl, Hz. Peygamber, di�er peygamberler, evliyalar ve �eyhler halk için bir nûr saçan kandil 
olduklarını anlatır. Bunların dı�ında nûrun insanın göz ile algıladı�ı ı�ık, güne�, ay ve yıldızlar hakkında 
açıklamalar yapar. Maddi nûrun yanında insanın iç aydınlı�ını artıran nefis terbiyesi ve ibadetlerin önemini 
anlatırken di�er taraftan insanı karanlı�a ve zulme sevk eden hâsed, kin, kıskançlık ve kibir gibi duyguların 
nûr ile izale edilebilece�ini ele almı�tır. 

Hemen bütün dinlerde önemli bir sembol olarak kar�ımıza çıkan nûr/ı�ık (Kaval, 2014) Mesnevi’de 
adeta yeniden do�arcasına birçok hakikatin anlatılmasında yerini almaktadır. Somut gerçeklikten soyut 
mâna derinli�i yüksek olan hakikatlere geçi� yapılabilmesi sa�layan sembolizm (Jung, 1971) Mesnevi’nin 
geneline hâkim olan bir anlatım tarz olmu�tur. Ki böylece fizik âleminden alınan örnek (nûr) dünya ile 
hakikat arasında kurulan bir ba� olmu�tur (Lings, 1991: 67). Sembolizmin sunmu� oldu�u bu çok yönle 
anlatım i�levselli�i Mevlâna’nın sezgisel yolla elde etmi� oldu�u hikmetleri zengin ve yo�un bir �ekilde 
aktarılmasını sa�lamı�tır. Mesnevi’de birçok �eyi izah etmek üzere yo�un �ekilde kullanılan nûr 
sembolünün müfessirlerin verdikleri anlamlarının yanında ba�ka �eyleri anlatmak üzere kullandı�ını 
görüyoruz. Geni� bir anlatım yeri bulunan nûr sembolünü çalı�manın sınırlarına sadık kalarak insan, Hz. 
Peygamber- peygamberler ve veli-�eyh ba�lamlarında ele almaya çalı�ca�ız. 

1. Nûr ve �nsan 
Nûr sûresi 35. âyette nûru ile bütün kâinatı yarattı�ı bildiren Allah, bilinmeyi murad ederek sevgiyle 

yarattı�ı, �erefli kıldı�ı insano�luna, kendi özünü bulması ve kemâlâta ermesi için ona bir takım duyular ve 
�uur vermi�tir. O’nun nûrunun, insandaki mucizesi ilk nazarda insan ile ilgisinin olmadı�ı sanılabilecek, 
de�ersiz topra�ın insan olmak üzere dönü�mesinde kendini gösterir. Yokluktan toprak olmaya, toprak 
olmadan insanlı�a kadar çe�itli serencamları a�an insano�lu �lahi nûrun tecellisidir. Mevlânâ bu durumu 
�öyle anlatır; “Yoklukta ne liyakat vardı ki sen ona bunca lûtuf kapılarını açtın. Uyuz bir topra�ı, kerem ettin 
de insan haline getirdin…” (Mesnevi, VI,565-6) Toprak ile mecz olan ruh, toprak yönü itibarıyla be� maddi, 
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ruh tarafı ile de be� bâtıni duyguyla insan haline gelmi�tir (Mesnevi, VI,567).  Zahiri duygunun en kuvvetlisi 
olan göz nûru iç ya�ında, bâtıni duygunun en yo�unu olan gönül nûru kanda gizlidir (Mesnevi, II,1180). 
Mevlâna, bu beyitleri ile nûrun, insano�lunun yaratılı�ından itibaren maddi ve mânevi âlem ile olan 
irtibatını sa�layan bir olgu oldu�unu söyler. Bu anlamda onun nûra vermi� oldu�u bu birle�tirici anlam 
sembollerin dünyevi olan ile a�kın olanı birle�tirmesi özelli�i ile örtü�mektedir (Eliade, 1956:203). Bir �eyin 
iki yüzü, iki �eyi bir arada toplama anlamlarına gelen sembol gibi nûr da insanın maddi ve mânevi yönlerini 
bir araya toplamı�tır. 

 Sembolün asıl i�levi olan mananın anla�ılması için sûrete takılıp kalınmaması beklendi�i gibi 
Mevlânâ da insanın sadece duygu gözü ile yetinmemesini tavsiye eder; “Duygu gözü, güne�e zebûndur; 
ilahi bir göz ara, ilahi bir göz bul da, Onun bakı�ına kar�ı �im�ekler saçan güne�in nûrları zebûn olsun! O 
bakı� nûra mensuptur, bu bakı�, nâra... ate�, nûra kar�ı adamakıllı kara görünür!” (Mesnevi, IV:595-6). 
Bedeni hislerinin her �eyin aslına dair bilgi sa�ladı�ını dü�ünüp aldananlar nûrdan yoksun olmanın yanında 
nâra/ate�e meyillidirler. Çünkü insandaki sır olan canı, bedenden ibaret zannedip kendilerini de�ersiz kılıp 
herkese de aynı gözle bakmaktadırlar. Ancak nûra meyli olan ba�kadır. Bu iki bakı� açıları Mesnevi’de �öyle 
izah edilir;  

“Ebucehil, Ahmed’i görüp “Beni Hâ�im’den çirkin bir çehre zuhur etti” dedi. Ahmet ona dedi ki: 
“Haddini tecavüz ettinse de do�ru söyledin.” Sıddîk görüp “Ey güne�! Ne do�udasın, ne batıdan. 
Lâtif bir surette parla, âlemi nûrlandır” dedi. Ahmet dedi ki: “Ey aziz, ey de�ersiz dünyadan 
kurtulan! Do�ru söyledin.” Orada bulunanlar “Ey halkın ulusu, ikisi birbirine zıt söz söyledi, sen 
ikisine de do�ru söyledin, dedin... “Neden?” diye sordular.  Peygamber; “Ben Allah eliyle cilâlanmı� 
bir aynayım. Türk, Hintli nasılsalar, bende o sûreti görürler” dedi” (Mesnevi, I, 2365-70).  

Bu anlamda ki�inin duyuları ve kalbi ile edindi�i bilgi ve kanaati aslında kendi iç âleminden uzak 
de�ildir. Zira insanın aklı ve duygu dünyası geçmi� bilgi ve tecrübelerden olu�ur. Geçmi� ya�antılar 
vesilesiyle edinilmi� kodlamalar ve manalandırmalar benzer uyarıcılar söz konusu oldu�unda insan aklının 
genelleme fonksiyonu nedeniyle benzer anlamlara yönelecektir. Dolayısıyla insan her ne kadar yeni bir 
durum ile kar�ıla�sa da verece�i mana insanın zihninde ve kalbinde daha önce olu�mu� anlam 
haritalarından ayrı kalamaz. Bu durum ile ilgili olarak Mevlâna; “Sarı camdan bakarsan güne�in nûrunu 
sapsarı görürsün.” der (Mesnevi, I, 3958). Nûrun sadece beden gözü ile görülemeyece�ini söyleyen Mevlâna 
böyle bir bakı�ın verece�i çok çe�itli mâlumatların zayıf ve �üpheli, ancak can gözü ile bakıldı�ında Hakk’ın 
nûruna yakla�ılaca�ı kanaatindedir (Mesnevi, II, 185-9).  

Duyu nûru ile Hakk nûrunun birbiri ile olan ili�kisi ve etkile�imini �u beyitlerden hareketle daha net 
anlayabilir; 

“Allah nûru, duygu nûruna binmi�tir de ondan sonra can, Allah’a ra�bet etmi�tir. Binici olmayan at 
yol gitmeyi ne bilir? Do�ru ve ana caddeyi bilmek için padi�ah lâzım. Nûru, binici olan duyguya 
do�rul. O nûr, duyguya ne güzel bir sahiptir. His nûrunu bezeyen, Allah nûrudur. Bu suretle “Nûr 
üstüne nûr” âyetinin mânası zuhur eder. His nûru adamı yere çeker, Hak nûru Kevser ırma�ına 
götürür. Çünkü duygularla idrak edilen âlem, çok a�a�ılık bir âlemdir. Allah nûru bir denizdir, 
duygu ise bir çi� tanesi gibi. Fakat duyguya binmi� olan meydanda de�ildir, iyi eserlerinden, güzel 
sözlerinden ba�ka bir �ey görünmez. Duyguya mensup olan nûr bile, kesif ve cismani olmakla 
beraber gözlerin karasında gizlidir. Öfkenden sen duygu nûrunu bile görmüyorsun, dine mensup 
nûru nasıl görürsün? Duygu nûru, bu kadar kesafetiyle beraber gizli olursa aparı olan bir ı�ık nasıl 
olur da gizli olmaz?” (Mesnevi, II, 1290-99). 

�nsanın duygu gözü ile gördüklerini bile etkileyen, onlara farklı anlamlar verilmesine yol açan kötü 
duygu ve dü�ünceler, insanın Hakk nûruna ula�ılmasını da engelleyecektir. Özellikle sıra dı�ı durumlar 
ortaya çıktı�ında duygu gözü görünenin ardındaki hâkikati hiç fark edemez. Böyle bir yanlı� anla�ılmaya 
neden olmamak için ki�i duygu nûrunu kirleten pisliklerden arınmalı ve böylece Hakk nûru ile görmeye 
ba�lamalı;  

“Rüzgâr esti mi toz toprak görünür, uçup savrulur, rüzgâr görünmez. Toz toprak kendisini gösterir, 
rüzgâra perde olur. Zâhiren i� i�leyen, hakikatte i�sizdir, deriden ibarettir. Gizli olan içtir; asıl odur. 
Toprak, rüzgârın elinde bir alete benzer. Asıl topra�ı yüce ve tabiatı yüksek bil. Topra�a mensup 
gözün bakı�ı da topra�a dü�er. Rüzgârı gören göz ba�ka bir çe�ittir. Atı at bilir; at, atın e�itidir. 
Binicinin ahvalini de binici bilir. Duygu gözü attır, binici Hak nuru. Binici olmadıkça at, zaten ise 
yaramaz ki. �u halde ata terbiye ver, kötü huyunu terk ettir. Yoksa padi�ah onu kabul etmez. Atın 
gözüne yol gösteren, padi�ahın gözüdür. Padi�ahın gözü olmadıkça at, bir �ey göremez. Atların 
gözleri, ottan, otlaktan ba�ka bir yerde de�ildir. Onları buralardan ba�ka nereye ça�ırsan “ gelmem, 
niye geleyim” derler.” (Mesnevi, II, 1281-89). 
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Duygu gözünün her �eyin aslını vakıf oldu�u dü�üncesine kapılmasına neden olan kötü huyların 
ba�ında kibir gelir. Kendini ba�kalarından üstün görme arzusu olan kibrin ilk yanılttı�ı �blis’tir. Yine at ve 
binici örne�ini vererek �blis’in yanılgısını ele alan Mevlânâ �öyle söyler;  “Atlı bir er, atını ko�tururken tozu 
dumana katar, etrafta bir tozdur kalkar. Sen, tozu Allah eri sanırsın. �blis de tozu gördü, “Bu topra�ın 
fer’idir. Benim gibi ate� alınlı birisinden nasıl üstün olur?” dedi. Sen azizleri insan gördükçe bil ki bu görü� 
�blis’in mirasıdır. Be inatçı, �blis’in o�lu olmasan o köpe�in mirası nasıl olur da sana dü�er? Ben köpek 
de�ilim, Allah aslanıyım. Allah aslanı suretten kurtulandır.” (Mesnevi, I, 3961-5). 

Duygu gözünün gördü�ünü yanlı� algılamasına yol açan kötü dü�ünce ve duygulardan arınıp temiz 
ve do�ru söz olan Kur’ân’ın nûru bakarsa e�ri görmekten kurtulur, her �eyi en küçük detayına kadar 
hakikat olarak idrak eder; “Kur’ân’ın nûru da Hak ile bâtılı zerre, zerre fark eder, bize gösterir. O incinin 
nûru, gözümüzün nûru olsaydı suali de biz sorardık, cevabı da biz verirdik. Gözünü e�rilttin de onun için 
ayı iki gördün. ��te bu bakı�, �üpheye dü�üp sual sormaya benzer. Gözünü do�rult da aya öyle bak ki tek 
göresin. ��te cevabı da bu! Dü�ünceni do�rult, iyi bak. Çünkü dü�ünce de o incinin pırıltılarındandır 
(Mesnevi, II,852-6). Bu beyitlerde insanın nûrlanması için gözünü de�il iç âlemini/kalbinin temizlemesi, 
bunun içinde Kur’ân’ın rehberli�ine ba�vurması gerekti�ini anlıyoruz. Mesnevi’nin nûr sembolü ile 
anlattıklarına baktı�ımız nûr sembolünün birden çok anlamının bir araya getirilerek adeta sembolün 
sembolizmini yaparak sonucu vâhdet ile ba�ladı�ı görürüz. 

2. Nûr ve �nsan Fıtratı 
Gözün nûrdan yana nasibinin bakı� açısı ile sınırlı olması nedeniyle heves ve hırsların güdümünde 

saplanıp kalınan �eyler gerçe�in farkına varılmasındaki engel haline gelebilmektedir. �nsanın zanları ve 
hırsları ile kendini hapsetti�i ve tek ı�ık kayna�ı olarak telakki etti�i dünyasındaki ısrarlı tavrı kendisi için 
u�ursuzluk ve bedbahtlık haline gelmektedir. Halbuki onun kendi kuyusundan (karanlık iç âleminden) 
do�an sönük ve �a�kın güne� onu gerçek nûrdan uzakla�tırmaktadır. Bu yüzden Mevlânâ �u tavsiyede 
bulunur;   “�u âlem, güne�in, ayın nûruyla dopdolu da o, ba�ını kuyunun dibine e�mi�. “Aydınlık var 
diyorlar, bu söz do�ruysa nerede, hani?” deyip duruyor. A alçak, ba�ını kuyudan kaldır da bak! Bütün 
dünya… do�u, batı, o nûrla nûrlanmı�… fakat sen kuyudayken o nûr, sana vurmaz ki! Kuyuyu bırak, 
kö�klere, ba�lara git; burada inat edip durma, inat me�’umdur (u�ursuzluktur) denmi�!” (Mesnevi, III,4796-
9). 

Mesnevi boyunca hakiki nûrun parıltılarına dikkat çekip herkesin ondan istifade etmesi için 
anlatımlarda bulunan Mevlânâ, kâinatın yaratılı�ının da kayna�ı olan aydınlanmadan herkes istifade 
edemeyece�ini de itiraf eder. Zira onların bu kuvvetli nûrun ı�ı�ına tahammül edecek gözleri ve gönülleri 
yoktur tıpkı yarasanın güne�e tahammülü olmadı�ı gibi; “Çünkü ziyaya tahammül edemeyen zavallı 
gözlerle biçare gönüllerin günesin nuruna ve güne�e takatleri yoktur. Bu çe�it gözler, böyle gönüller, 
yarasaya benzerler. Yarasa güne�in ı�ı�ına, güne�in hararetine tahammül edemez, ümidini keser (güne�ten 
mahrum kalır).” (Mesnevi, I,3647-8). 

Mevlânâ, Allah nûrundan istifade edilememesi hususunda tahammül sınırlarının a�ılmasının 
yanında, ondan çok daha etkili oldu�unu mü�ahâde etti�imiz ezelden gelen nûrsuzluktan bahseder; “Kime 
ö�üt miski fayda vermezse muhakkak o, kötü kokulara alı�mı�tır. Allah, mü�rikler, tâ ezelden pislik içinde 
do�duklarından onlara “Necis-pis” demi�tir.  Pislik içinde do�an kurt, ebediyen huyundan dönmez, ambere 
bakmaz! Ona nûr saçısı isabet etmemi�tir... o, tamamı ile cisimden ibarettir, kabuk gibi içsiz, gönülsüzdür o!” 
(Mesnevi, IV, 295-8). Dolayısıyla onlara istenildi�i kadar güzel sözden, hakikatten bahsedilsin gönülsüz 
oldukları için onlarda bir tesiri olmaz. Bu nedenle ehli olmayan bu ki�ilere nûrlu sözlerden verilen nasihatler 
yerine �eytanın afsun ve efsanaleri cazip gelir. Çünkü onların gönüllerine uygun olan budur. Bu nedenle ne 
kadar çok tekrarlansa da, anlamaları için ne kadar u�ra�ılsa da hikmetten uzaktırlar (Mesnevi, II,315-9). 
Ancak ki�inin nûrdan nasibi var ise kötü ortamlarda dahi bulunmu� olsa aslında barındırdı�ı nûr kendini 
ortaya koyar. “Hak nûru saçısından nasibi varsa, bu nûr, ona da de�mi�se pisli�e dü�se bile Mısır’da oldu�u 
gibi o pislik içine gömülen yumurtadan bir ku� meydana gelir! Fakat meydana gelen ku�, evde beslenen pis 
tavuk cinsinden de�ildir, bilgi ve anlayı� ku�udur.” (Mesnevi, IV,299-300). 

Zıtlardan ortaya çıkan kainatta (Mesnevi, I, 3865) Allah hiçbir �eyi bo�una yaratmamı�tır. 
Yaratılanlar nûr ve nâr ehli olmak üzere iki ana kategoriye ayılmakla birlikte her birinin kendi içinde çe�itli 
dereceleri oldu�u görülmektedir: “Allah, miski beyhude yere güzel kokulu yapmadı? Koku duyan için 
yarattı; koku almayan için de�il. Hak, yeri, gö�ü yaratmı�, aralarında da birçok nûr ve nâr yüceltmi�tir. Bu 
yeri yerdekiler için yaratmı�, gö�ü de göktekilerin yurdu yapmı�tır. A�a�ılık ki�i yükse�in dü�manıdır. Her 
�eyin mü�terisi meydana çıkar (Mesnevi, I,2385-8). Vahdet âleminde kesretin örnekleri olarak tezahür eden 
bu çe�itlilik bir karı�ıklık olu�turmaz. Nûr ve nâr ehlini altın-toprak, hakiki-yalancı inci benzetmeleri ile 
açıklayan Mevlânâ, ikisinin asla karı�madı�ını belirtir; “Cehennemlikler, cennetlikler bir dükkânda 
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otururlar. Aralarında bir perde vardır, birbirlerine karı�mazlar. Nâr ehliyle nûr ehli, görünü�te karı�ıktır 
ama aralarında Kaf Da�ı çekilmi�tir. Bunlar, madende toprakla altının birbirine karı�masına benzerler. 
Toprakla altın karı�ıktır ama aralarında yüzlerce ova, yüzlerce konak var! Bu, bir dizide hakikî inci ile 
yalancı incinin bir gecelik konuk gibi misafir olmasına benzer” (Mesnevi, 2570-3).  

Zıtların birlikte sergilendi�i bu âlemde herkes kendinden olana meyleder, her �ey aslına ne ise ona 
rücû eder; nûra mensup olanlar nûrlu olanları, cehennem ehli olanlar ise cehennemlikleri cezbeder; 
“Temizler, kimlerindir? Temizlerin. Su meydandadır: Güzel, güzeli sever, güzeli ister. �unu bil ki güzel, 
güzeli cezbeder. “ Temizler, temizler içindir” âyetini oku! Âlem de her �ey, bir �ey cezbeder. Sıcak sıca�ı 
çeker, so�uk so�u�u. Aslı olmayan, aslı olmayanları çekmektedir, bâkilerde bâkilerden sarho� olmakta. 
Cehennem ehli olanlar, cehennem ehli olanları cezbeder. Nûra mensup olanlar, ancak nûra mensup olanları 
ister.(Mesnevi, II,80-4). Herkes kendi yapısından meyletti�i için onlardan hâsıl olan i� ve eylemlerde 
kendilerine uygundur. Bu anlamda nûrlu ki�iden hali ve i�i tamamıyla aydınlık, nûrdan uzak olan ki�inin 
i�leri ise tamamıyla ate�tir. (Mesnevi, III,3257-8). Bu nedenle zâhiren aynıymı� gibi görünen bazı �eylerde 
bile hakikat farklı �ekilde tecelli etmektedir. Bu durum ile ilgili olarak Mevlâna, Hallacı Mansur’un �ehit 
edilmesine vesile olan “Enel Hakk” sözü ile Firavun’un tanrılık iddiasını örnek verir; “Enel Hakk” sözü, 
Mansur’un a�zında nûrdu. “Enallah” sözü, Firavunun a�zında yalan! Sopa, Musa’nın elinde do�rulu�una 
�ahit oldu, sihirbazın elindeyse bir �eye yaramadı (Mesnevi, II,305-6). 

Tanrılık iddiasında bulunan Firavun’un ahalisinin önde gelenlerinde olan Haman ve Kıpti aynı 
cinsten oldukları için birbirlerinin dünyada bulup nûrsuzlukta karar kılıp cehennemi talep etmi�lerdir. 
“Kıpti, kötü Firavun' un cinsindendi. �srailo�ulları kabilelerine mensup olanlar da Allah kelimi Musa'nın 
cinsinden. Haman, tam Firavun'un cinsindendi. Firavun, o yüzden onu seçmi�, ba�kö�eye geçirmi�, 
kendisine vezir etmi�ti. Hâsılı sonunda da Haman, onu ba� kö�eden ta cehennemin dibine kadar çekti.. 
çünkü o iki pis adam cehennem cinsindendi. �kisi de cehennem gibi yakıcıydı.. ikisi de nurun, zıddı idi.. ikisi 
de cehennem gibi gönül nurundan çekinen ve nefret eden ki�iydi! (Mesnevi, IV,2705-8). 

Cehennem ehlinin din ve gönül nûrundan nefret etmelerinin nedeni gelip geçici olan bu dünyaya 
olan dü�künlükleridir. Dünya sevgisi nedeniyle de sadece beden gözünün gösterdiklerini nûr zannettiler. 
Öte taraftan din nûrunun gösterdikleri de onların hevâ ve heveslerinin aslında sahte/hayal yani karanlık 
oldu�unu ortaya çıkarması nedeniyle peygamberle bile sava�maktan geri durmamı�lardır. Mevlânâ bu 
hakikati Kur’ân’nın nûru ile güne�in ziyası benzetmesini yaparak açıklar: 

“... �üphe yok ki güne�in kılıcı ziyadandır. Nur, ayındır, bu ziya da güne�in... Kuran’ı oku da bak! 
Babacı�ım, Kuran güne�e ziya dedi, aya da nur... hele bak da gör!  Güne�, aydan daha üstündür ya... 
�u halde Ziya’yı da mertebe bakımından nurdan üstün bil! Hiç kimse gidilecek yolu ay ı�ı�ıyla 
görmedi de güne� do�unca yol meydana çıktı, göründü. Güne�, alınacak, satılacak �eyleri güzelce 
gösterdi de bu yüzden pazarlar gündüzleri kuruldu. Kalp akçeyle sa�lam akçe iyice ayırt edilsin, 
kimse hileye kapılmasın, aldanmasın diye. Güne�in nuru yeryüzüne adamakıllı vurdu, alı�veri� 
edenler için âlemlere rahmet kesildi. Fakat bu, kalpazanların istemedikleri bir �eydir. Onlara pek 
a�ır gelir bu i�... çünkü güne�in nuru, onların i�ine kesat verir, kalp akçeleri görünür, fark edilir de 
geçmez olur? Kalp akçe, sarrafın can dü�manıdır... yoksula köpekten ba�kası dü�man olur mu? 
Peygamberler, dü�manlarla sava�ırlar... melekler de “Yarabbi, sen koru!” diye dua ederler. Allah’nın 
pek nurlu olan bu kandili hırsızların üflemesinden, onların nefesinden uzak tut! Hırsız ve kalpazan, 
nura dü�mandır vesselâm...” (Mesnevi, IV,19-29). 

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Mesnevi’de nûr sembolünün insan, onun karakteri ve 
duygularının anlatımında kullanıldı�ını görüyoruz. �nsanın, gerçek nûru görememesinin nedeninin kendi 
içindeki nûrsuzluktan kaynaklandı�ını anlıyoruz. �ç aydınlı�ını sa�lamayan bir insanın dı� âlemini de sahip 
oldu�u zannı ile anlamlandıraca�ı için her �ey ona aslından farklı görünecektir. Dolayısıyla iç âlemi aynı 
olan ki�iler dı� dünyayı da benzer �ekilde görecekleri için sahip olunan bu hemcinslik onlar arasında bir 
çekim merkezi haline gelecektir.  

3. Nûr ve Peygamberler 
Allah’ın nûrları olan peygamberler, karanlı�ın talibi olanlarla sava� halindendirler. Zira Allah’ın din 

nûrunun üzerlerinde parladı�ı �ahsiyetler olarak her devirde ortaya çıktıkları için karanlı�ın dü�künü olan 
küfür ehli daima onlarla sava� halindedir. Ancak peygamberlerin birbiri ile sava�tıkları hiç görülmemi�tir 
(Mesnevi, IV, 450). Onların birbiri ile mücadeleye giri�memelerinin nedeni hepsinin hak ve Allah’ın vekili 
olmaları, araların hiçbir farklılı�ın bulunmamı� olmasıdır. Ümmetlerin peygamberlerine olan ba�lılı�ı ve 
muhabbeti de onların Allah’ın insanda tecelli eden en parlak nûrları olmalarından kaynaklanmaktadır. Allah 
Teâla, insanın algılarından uzak oldu�u için onların vekilleri olan peygamberler Allah’ın sıfatlarının en 
yo�un tecelli etti�i �ahsiyetler olmu�lardır (Mesnevi, I, 671-5). Bu anlamda her ne kadar sayıları yüz yirmi 
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dört bini buluyor olsa da birbirlerinden ayırt edilmezler; “Bütün peygamberler do�rudur. “Allah 
peygamberlerini birbirinden ayırt etmeyiz Bir yerde on tane çıra� bulundurulursa görünü�te her biri, 
öbüründen ayrıdır. Nuruna yüz çevirirsen �üphesiz ki birinin nurunu öbürlerinden ayırt etmeye imkân 
yoktur. Yüz tane elma, yüz tane de ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan yüz kalmaz, hepsi bir 
olur. Mânalarda taksim ve sayı yoktur, ayırma, birle�tirme olamaz (Mesnevi, I,677-81).  

�lk insan ve peygamber olan Hz. Adem’in ta�ımı� oldu�u nûrun parlaklı�ı ve manası kar�ısında 
kendileri nûrdan yaratılmı� melekler dahi hayran kalmı�lardır. Mevlânâ bu durumu nûrun bir di�er anlamı 
olan ilim ile birlikte ele almak suretiyle �öyle anlatır;  

“Bu suretle melekler, onun ders vermesine hayran oldular, kendilerinden geçtiler. Onun takdisiyle 
ba�ka bir mukaddesli�e eri�tiler. Âdem’in yüzünden nail oldukları fütuhata, göklerde bile 
eri�ememi�lerdir. Âdem’in o pak ruhunun fezasına nispetle yedi gök sahası bile dardı. Peygamber 
“Allah; ben, yücelere, a�a�ılara yere, gö�e, hatta arsa sı�mam. Bunu, ey aziz, yakînen bil. Fakat 
�a�ılacak �eydir ki inanan ki�inin kalbine sı�arım. Beni ararsan inanan gönüllerde ara buyurdu” 
dedi. Allah dedi ki: “Ey haramdan, �üpheli �eylerden sakınan! Kullarımın arasına gir ki bu suretle 
beni görme cennetine eri�esin.” Ar�, bile o nuriyle, o geni�li�iyle beraber Âdem’i görünce yerinden 
kalktı. Arsın sonsuz bir büyüklü�ü var, fakat mânaya kar�ı suret nedir ki? Her melek diyordu ki: 
Bizim bundan önce yeryüzüyle ülfetimiz vardı” (Mesnevi, I,2650-9). 

Mevlânâ, Hz. Adem’in gözünün beden gözünden gayrı Allah’ın pak nûru ile gördü�ü için ve 
meleklerin de ondaki bu nûrun farkına vardıkları ve hemen secde ettiklerini söyler (Mesnevi, I,1245-8). Hz. 
Adem’deki nûr gibi Hz. �sa’daki nûr sayesinde su ve toprak canlanıp ku� olup uçmu�, Tûr Da�ı Hz. 
Musa’nın nûrundan cezbeye gelip kâmil bir sûfi olmu�tur (Mesnevi, I, 865-9). A�a�ılık topraktan yaratılan 
bütün peygamberler, Allah’ın kendilerine vermi� oldu�u  nûr sayesinde yüce makamlara eri�mi�lerdir. 
Silsile halinde aktarılan bu nûrun her bir peygamberde kendilerine has baskın bir �ekilde tezâhür etti�i 
görüyoruz. Örne�in farklı �ekilde Hz. Adem’den zuhur eden nûrun ilk olarak Hz. �it tarafından nasıl 
dev�irildi�ini, sonra sıra ile Hz. Nuh’un can denizinde inciler ya�dırdı�ını, Hz. �brahim’in alevli ate�leri 
sürdürdü�ünü, Hz. �smail’in parlak bıça�a boyun e�di�ini, Hz. Davud’un demiri yumu�attı�ını, Hz. 
Sülayman’ın cinlere hüküm verdi�ini, Hz. Yakub’un gözünün açıldı�ını, Hz. Yusuf’un rüyaları 
yorumladı�ını, Hz. Musa’nın, Firavunun saltanatına son verdi�i asasını, Hz. �sa’yı, buldu�u merdivenin 
nasıl dördüncü kat semâya çıkardı�ını, Hz. Muhammed’in ayı ikiye böldü�ünü görüyoruz (Mesnevi, II,910-
921).  

Allah’ın peygamberlerde parlattı�ı bu nûr o kadar yücedir ki Hz. Peygamber’in ashabından olanlar 
ve onun yolundan gelen veliler o nûr sayesinde büyük derecelere ermi�lerdir. Peygamber’in varisleri olan 
bu zâtlarda Hakk nûrunun hangi ihsanlar ile zuhur etti�ini Mevlâna �u beyitlerle açıklar;  

“Ebubekir, tevfika mazhar oldu da öyle bir padi�ahın müsahibi oldu, öyle bir padi�ahı candan tasdik 
etti. Ömer, o mâ�uka â�ık oldu da gönül gibi, hakkı bâtılı ayırt etti. Osman, o apaçık görü�ün ta 
kendisi oldu da feyizli bir nura nail olup Zinnûreyn oldu. Mürteza, onun yüzünden inciler saçtı da 
can vâdisinde Allah aslanı kesildi. Cüneyt, onun askerinden yardıma nail olunca eri�ti�i mertebeler 
sayıdan üstün oldu. Bayezid, onun ihsanına yol bulunca Allah’tan “ Kutbül Ârifin” adını duydu. 
Kerhî, onun harimine bekçi olunca a�k halifesi oldu, nefesleri Allah nefesi haline geldi. Edhemo�lu, 
atını sevinçle o tarafa ko�turunca âdil sultanların sultanı oldu. �akik, o ulu yolun me�akkati 
yüzünden güne� gibi aydınlatıcı bir reye, her �eyi gören bir göze eri�ti. Daha nice yüz bin gizli 
Padi�ahlar var ki o nur âleminde yüceli�e sahiptirler, makamları vardır” (Mesnevi, II, 922-31). 

Nûr sûresi 35. âyette sembolik olarak anlatılmak istenenlerden biri olarak tevil edilen Hz. 
Peygamber’in nûrunun güne�ten çok daha üstün oldu�unu görüyoruz. Yazır ilgili âyetin tefsirinde nûrun 
görmeye vesile olan özelli�inin yanında nûrun görüntünün çok daha ötesinde akıl idrakine yönelik 
i�levinden söz eder. Bu anlamda âyette geçen nûrun sadece görüntü ile ilgili olmadı�ı daha ziyade akla 
yönelik geni� bir manası oldu�u söyler. Bu nedenle de ı�ık, ki görme ile ilgilidir sadece, ile nûr farklıdır ve 
nûrun akıl ile olan kapsayıcı birlikteli�i söz konusudur. Nûr’un görüntünün ötesinde sahip oldu�u bu 
anlam ile ilgili olarak Furkân sûresi’nde güne� “ı�ık saçan çera�” (Furkân, 25/61) olarak tarif edilirken Hz. 
Peygamber için “aydınlatıcı bir kandil” (Ahzâb, 33/45-46) ifadeleri örnek olarak verir. Çera� ve kandilin 
vasıflarını kıyaslayarak Hz. Peygamber’in, güne�in aydınlatma özelli�inin ötesinde bir kutsallı�ı ve yüceli�i 
oldu�unu söyler.  Zira o, Müslümanlar için yol aydınlı�ı olmasının yanında gönül aydınlı�ı anlamına da 
gelmektedir (Yazır; V, 24). Mevlânâ’da benzer �ekilde Hz. Peygamber’in yücelik nûru ile ilgili hâdis-i 
�eriflere dayanarak bir takım açıklamalarda bulunur. Örne�in her ne kadar bedenen Hz. Adem’den sonra 
yaratılsa da ruhâniyet olarak ondan çok daha önce yaratılmı�tır. Hatta kendisine meleklerin secde Hz. 
Peygamber oldu�unu söyleyerek onun en makamının yüceli�ini anlatır;  
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“Mustafa, onun için ”Âdem’le bütün peygamberler, benim ardımda ve sanca�ımın altındadır” dedi. 
O hünerler sahibi, onun için “Biz, sonda gelen, fakat en ileri giden ve öndölü alanlarız ” buyurdu. 
Sûret bakımından ben Âdem’den do�mu�um ama hakikatte onun atasının atasıyım ben! Melekler, 
bana secde ettiler. Âdem, benim ardımdan yürüdü, yedinci kat gö�ün üstüne çıktı! Hakikatte 
babam, benden do�du... a�aç, meyveden vücud buldu. ilk dü�ünce, i� âleminde son olarak zuhûr 
etti.Hele vasfa mazhâr olan dü�ünce!” (Mesnevi, IV, 525-530). 

Nûr’dan yaratılan melekler söz konusu oldu�unda Hz. Peygamber’in nûru yine üstünlük arz 
etmektedir. Topraktan yaratılan insanın, Hakk Nûr’una yana�abilmede nûrdan yaratılmı� ve meleklerin en 
ulularından olan Cebrail’den daha mahir olması göz ve akıl nûru izah edilemez. Hayret verici bu olay 
Mesnevi’de �öyle anlatılır:   

“Hazreti Ahmet e�er o ulu ve yüce kanadını açarsa Cebrail, ebedi olarak kendisinden geçip gider. 
Ahmet, sidreden ve Cebrail'in gözetme yerinden, makamından sınırından geçince, “Hadi ardımca 
uç” dedi. Cebrail dedi ki: “Yürü, yürü ben senin e�in, e�itin de�ilim!” Hazreti Ahmet tekrar “Ey 
perdeleri yakan, gel... ben daha kendi yüce makamıma gitmedim ki” dedi. Cebrail dedi ki: “A benim 
güzel nurlu arkada�ım, bir kanat çırpıp buradan ileriye geçsem kolum kanadım yanar!” Bu hikayeler 
hayret içinde hayrettir... Allah hasları, daha has olanların ahvalini görünce kendilerinden geçerler” 
(Mesnevi, IV,3800-5). 

Sırf nûrdan yaratılan meleklerden bile daha fazla nûra sahip olan Hz. Peygamber’in yaratılı� 
itibarıyla di�er insanlar gibi topraktan ve karanlıktan/yokluktan yaratılmasına kar�ın ihsan edilen nûrun 
vahiyden kaynaklandı�ını görüyoruz. Saf ve Mutlak Aklın bir tecellisi olan vahyin, nûr kanalı ile içerdi�i 
mananın gözün ötesinde aklın ve kalbin yo�un olarak aydınlanması oldu�unu anlıyoruz. Vahyin bu üstün 
aydınlatıcı özelli�ini idrak edemeyenlerin a�a�ılık ki�ilerin hicaplar ardından süzülen nûrun anla�ılması için 
güne� ve ay sembollerinin kullanıldı�ını okuyoruz. Mevlânâ, Hz. Peygamber’in; “Ashâbım yıldızlar 
gibidir...” (Aclûnî, 1/132) hâdisini ba�ta vererek bu durumu anlatır;  

“Peygamber “Sahabem yıldızlar gibi yola gidenlere ı�ık, �eytanlara ta�tır” dedi. Herkes uzaktan 
görebilseydi gökyüzündeki güne�le nurlanırdı. Ve ey a�a�ılık ki�i, güne�in nuruna delalet etmek 
üzere yıldıza ne lûzum kalırdı? Ay; buluta, topra�a ve gölge der ki: “Ben de sizin gibi insanım. 
Ancak bana vahiy geliyor. Ben de yaratılı�ta sizin gibi karanlıktım. Fakat vahiy güne�i, bana böyle 
bir nur verdi. Güne�lere nispetle biraz karanlı�ım, fakat insanların karanlıklarına nispetle nurluyum. 
Tahammül edebilesin diye nurum zayıf. Çünkü sen parlak günesin eri de�ilsin.” (Mesnevi, I,3656-
62). 

Hz. Peygamber’in ashabı onun nûrunu görebildikleri için �irk dönemindeki karanlıklarını aydınlı�a 
dönü�türülebildiler. Bu de�i�imin bir sonucu olarak Medine’nin iki büyük kabilesi olan Evs ve Hazreç 
birbirinin kanına susamı� bir halde iken Hz. Peygamber’in ta�ıdı�ı nûr sayesinde karde� oldular (Mesnevi, 
II,3713-5). Hz. Peygamber’de zuhur eden vahiy nûrunun bu dönü�türücü gücü kendisini göremeyen ancak 
ashabını görenlerde bile aydınlamaya vesile olaca�ını anlıyoruz. Hatta ondan sonra gelen bütün inananların 
aynı nûrdan istifade edebileceklerini Mesnevi’den okuyoruz; “Mustafa, “Beni görene benim yüzümü gören 
ki�iyi görene ne mutlu” dedi. Bir mumdan yanmı� olan çıra�ı gören, yakînen o mumu görmü�tür. Bu tarzda 
o mumdan yakılan çıra�dan ba�ka bir çıra�, ondan da di�er bir mum yakılsa ve ta yüzüncü muma kadar, 
hep o ilk mumun nuru intikal etse, sonuncu mumu görmek, hepsinin aslı olan ilk mumu görmektir. stersen 
o nuru, son çıra�dan al, istersen ilk çıra�dan...hiç fark yok. Nuru, dilersen son gelenlerin mumundan gör, 
dilersen geçmi�lerin mumundan” (Mesnevi, I, 1946-50). 

Yukarıdaki beyitlerden Nûr sûresinde kandil sembolü ile anlatılmak istenenlerden biri olarak tefsir 
edilen Hz. Peygamber’in nûrunun �slam, Kur’ân ve onun sünneti oldu�u söyleyebiliriz. Zira nûrun en 
yo�un �ekilde tezahür etti�i her açıdan üsve-i hâsene olan Hz. Peygamber’in nûrundan istifade edebilmek 
için onu getirmi� oldu�u din, bu dinin kutsal kitabı olan Kur’ân’nın yanında en iyi tatbik edici olarak da Hz. 
Peygamber’in sünnetinin Müslümanlar için bir yol aydınlı�ı oldu�u kesindir. Dolayısıyla nûr sembolü ile 
temsil edilen Hz. Peygamber’in ahlakı, hali, eylemleri onun ta�ıdı�ı nûrun farklı açılımları olarak 
dü�ünülebilir.  Bu anlamda her açıdan Hz. Peygamber’de tecelli eden nûra tabi olan veliler onun varisleri 
olarak mertebelerine göre ümmetin önünü aydınlatan imamlar onun nûrunu ta�ıyacaklardır. Mevlânâ 
derecelerine göre velilerde tecelli eden Hakk nûrunun yedi yüz perdenin ardından kademe kademe halka 
nasıl yansıdı�ını anlatır;  

“�u halde her devirde peygamber yerine bir veli vardır, bu sınama kıyamete kadar daimidir. Kimde 
iyi huy varsa kurtulmu�tur; kimin kalbi sırçadansa sınmı�tır. �ste diri ve faal imam, o velidir; ister 
Ömer soyundan olsun, ister Ali soyundan! Ey yol arayan, Mehdi de O’dur, Hadi de O. Hem gizlidir, 
hem senin kar�ında oturmakta. O, nura benzer; akıl onun Cebrail’idir. Ondan a�a�ı olan veli de 
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onun kandilidir. Bu kandilden daha a�a�ı derece de olan veli de kandil konan yerimizdir. Nura 
mertebe bakımından dereceler vardır. Çünkü Allah nurunun yedi yüz perdesi vardır. Nur 
perdelerini bu kadar kat bil! Her perdenin ardında bir kavmin dura�ı var. �mam’a kadar bu perdeler 
saf saftır. Son saftakilerin gözleri, zayıflıktan ön saftakilerin nuruna tahammül edemez. Ön 
saftakilerin gözleri de görü� zayıflı�ı yüzünden daha ön saftakilerin nuruna takat getirmez.” 
(Mesnevi, II, 815-24). 

Mevlânâ’nın peygamber varisi ve nûrun temsilcisi olarak tarif etti�i evliyaların da âyette ifade edilen 
nûr tecelligahları oldu�unu görüyoruz. Zaten âyetin tefsirinde “kandil” kelimesi ile ilgili olarak bazı 
müfessirle “insan-ı kâmilin kalbi/imanı” yorumunu yapmı�lardır. Müfessirlerin yorumuna benzer �ekilde 
Mevlânâ da insan-ı kâmil olan �eyhlerin kendi benliklerini yok ederek Allah nûru ile dolduklarını (Mesnevi, 
II,3410), onların nûrunun bir kenarı ve haddinin olmadı�ını (Mesnevi, II, 3320), Hakk nûrunun delilleri 
olduklarını (Mesnevi, I, 425) ve onların, ihsan edilen nûr ile gözün sebep oldu�u yanılsama ve ikilikten uzak 
bir �ekilde âhir ve âkibet konusunda hataya dü�mediklerini söyler  (Mesnevi, II, 1565-7). 

Sonuç olarak bütün kâinatta daha ilk yaratılı�tan itibaren kendini gösteren Allah’ın nûrunun maddi 
ve mânevi olarak her �eyde tecelli etmesi nedeniyle Mevlâna, nûrun bu ku�atıcı manasını ancak 
sembolizmin engin dili ile anlatabilirdi. Bu nedenle temel dini hakikatleri anlatırken nûrun mecâzi 
yönünden istifade etmi�tir. 
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