
ur kavramının bizatihi doğasındaki anlam derinliği, “Tanrı’nın gök-
lerin ve yerin Nuru” olduğuna yönelik Kur’ani önermeyle birlikte
ontolojik, epistemolojik ve estetik çağrışımlara ister istemez kapı

aralar. Esasında ayette Tanrı hakkında söz konusu edilen Nur ve O’nunla
ilişkili mişkat, misbah, zücace gibi estetik ve büyüleyici metaforlar Kur’an’ın
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Nur Kavramından (24/35) Nur Metafiziğine:
Pragmatik Okumalar ve Eleştirisi

ÖÖZZEETT  Kur’an, insanın duyu ve tecrübelerine doğrudan konu olmayan pek çok hakikati, dilin yapı-
sal ve estetik formları olan çeşitli sanatlarla(teşbih, mecaz, temsil vb.) anlaşılır kılmaya çalışır. Bu
hakikatler İslam literatüründe müteşabihat şeklinde kavramsallaşmıştır. Müteşabih kavramlara iliş-
kin anlama ve yorumlama yöntemi(te’vil), çoklu anlam olanağına izin veren yapısı ile yeni anlama
ve yorumlama imkanının her zaman var olduğuna kapı aralar. Kur’an’da 24 Nur 35. Ayette söz ko-
nusu edilen “nur” kavramı, Tanrı’yı tanımlamanın imkansızlığını, ancak O’nun hakkında konuş-
manın ve yorum yapmanın imkanını ima eder. Ancak bu imkan, ucu açık, keyfi ve sınırsız olmayıp,
denetlenebilir ve kayıt altına alınabilir kriterlerle sınırlıdır. Müteşabih kategorisine dahil olan her-
hangi bir kavramın, ölçüsüz bir öznelciliğe açık hale getirilmesi, sadece kavramın kendi doğasını
zorlama anlamına gelmez aynı zamanda Kur’an’ın anlam bütünlüğüne ilişkin uyumun da ortadan
kaldırılması durumunu yaratır. Bu çalışma, ilahi nurun metafizik dönüşüm süreçlerine ilişkin prag-
matik okumalara eleştirel bir bakış açısı sunmaktadır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İlahi nur, teşbih, te’vil, pragmatik okuma, yorum, nur metafiziği

AABBSS  TTRRAACCTT  The Qur’an, tries to make the truths (statements) of not directly subject to human
senses and experience understandable by using the aesthetic and structural forms of language such
as tashbih, majaz, tamthil, metaphor. These truths are conceptualized as “muteşâbihât” in Islamic
literature.  The method of understanding and interpreting the text via allegorical concepts (ta’wîl),
which is the structure allowing the possibility of multiple meanings, always opens the door to new
meanings. Focused on the concept of “light” (nur) in the verse 24:35 of the Qur’an, this passage
speaks to both the impossibility of defining God absolutely as well as the possibility and limits of
contemplating and talking about Him. This possibility is not open-ended, unlimited and arbitrary;
on the contrary, it is limited to certain criteria that can be controlled and measured. Unregulated
and unrestricted exegesis of any concept included in the muteşâbihât category does not only mean
to enforce the nature of concept but also eliminates harmony and integrity of the meaning of the
Qur’an. This paper offers a critical perspective on the pragmatic exegesis related to metaphysical
transformation processes of divine light (nûr).

KKeeyy  WWoorrddss::  Divine light, tashbih, ta’wil, pragmatic exegesis, interpretation, metaphysics of light
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dil ve üslubunu yansıtan tipik bir örnektir. Ayet-
teki güçlü sanatsal ve edebi vurgu, nur kavramının
sadece teolojik bir anlam alanıyla ve teolojik bir
içerikle sınırlandırılmasına izin vermez. Bunun ya-
nında İslam öncesi felsefi, mistik ve mitolojik çağ-
rışımlar dikkate alındığında, nur kavramının,
Kur’an’ın teolojik kapsamı ve anlam bütünselliği
içerisinde kalması uzun sürmemiştir. İslam düşün-
cesinde Tanrı’nın ve Hakikatin neliğine ilişkin ola-
rak geliştirilen metafizik ve mistik spekülasyonlara
kaynaklık eden söz konusu kavram, bağımsız me-
tafizik ve mistik yapıların üzerine inşa edildiği ezeli
ontolojik temele evirilmiştir. Kur’an kavramlarına
ilişkin metafizik ve mistik okumanın meşruiyeti,
erken dönemde başlayan anlama ve yorumlama
faaliyetlerinin kurumsallaşma sürecine dayanır.

Bu bağlamda Sünni Kelam Düşüncesi’nin ku-
rumsallaşmasına ve kökleşmesine büyük katkı sağ-
layan Maturidi’nin Te’vilatu’l Kur’an adlı eserinin
henüz başında söz konusu ettiği bir ayırımı hatır-
lamak yerinde olacaktır. Tefsiri sahabeye, te’vili ise
alimlere ait birer faaliyet olarak gören Maturidi,
Kur’an ayetlerinin hangi gerekçelerle ve hangi olay
ve konular hakkında indirildiğine tanık olmalarını
gerekçe göstererek,  ilahi beyanın neleri amaçladı-
ğını en iyi sahabenin bilebileceğini ileri sürmekte-
dir. Bu yaklaşımı ile Maturidi tefsir faaliyetini,
Allah’ın kastettiğini açıklama olarak değerlendir-
mekte ve bunu sahabe ile sınırlandırmaktadır. Bu
arada Maturidi, Tirmizi’den nakledilen, “Kur’an’ı
kişisel görüşü ile tefsir etmeye kalkışan kimse(ce-
hennemdeki yerine şimdiden) hazırlansın” rivaye-
tini gündeme getirerek tefsir ile nesnellik arasında
ilişki kurmaktadır.1 Başka bir ifadeyle sahabe ile sı-
nırlı tefsirin, tek anlamlı, sabit, kesin ve objektif ol-
duğunu vurgulayarak, onun ilahi muradı ve ilahi
maksadı açıkladığını ifade etmektedir.

İlahi muradı ve İlahi maksadı tespit etme ça-
bası olarak görülen tefsirden farklı olarak te’vil,
Maturidi açısından, Allah’ın neyi murat ettiğini
veya neyi amaçladığını değil okuyucunun metin-
den anladığını ortaya koyma çabasıdır. Bu yönüyle

te’vil, okuyucu ve bağlam odaklı bir faaliyettir.
Te’vilde, yargı bildiren, kesinlik ifade eden bir söy-
lem kullanılmaz. Maturidi, bir konunun ulaşacağı
nihai noktayı, bir hususun akıbetini açıklamak
şeklinde tanımladığı te’vilin, sözü muhtemel an-
lamlara yönlendirme çabası olduğunu vurgula-
maktadır.2 Burada ilahi beyanın çeşitli anlamlara
yönelik ihtimaller taşıdığı gerçeği ön plana çıkarı-
lır. Te’vilde, yapılan ya da tercih edilen yorum
kesin ve nihai bir yargı olarak görülmez. Aksine
metne yönelik muhtemel anlamlar ortaya konarak,
tercih edilen anlamın öznelliği itiraf edilir. Muh-
temel anlam ve yorumlardan hiç biri metni bütü-
nüyle ve nihai olarak temsil etmez. En azından bu
iddiada bulunulamaz. Maturidi’de tefsirin, anlamı
sabitleme çabasına te’vilin ise olabildiğince çoklu
anlam ve yorum üretme girişimine karşılık geldiği
söylenebilir. Bu yaklaşımda metnin, insanın her
türlü ve her düzeydeki bilincine hitap ettiği var sa-
yılarak, okuyucunun bağlamını belirleyen sosyal,
kültürel ve zihinsel kapasitenin yoruma temel oluş-
turduğu kabul edilir. Te’vil’in okuyucu odaklı öznel
yapısının Kur’an metnine yönelik pragmatik ve
öznel okumalara imkan tanıdığı söylenebilir. Ko-
nuşmamda söz konusu ettiğim pragmatik okuma-
ların, meşruiyet temeli, te’vilin çok anlamlılığa,
okuyucunun üretken kapasitesine elverişli yapısı-
dır. Çağdaş Kur’an okuyucularının te’vili, kelimeyi
ilk anlamına döndürerek o ana kadar yüklenen an-
lamları geçici olarak askıya alma ve yeniden an-
lamlandırma teşebbüsü olarak görmeleri,3 te’vilin
belirli ölçüde pragmatik okumaya meşruiyet sağla-
yan bir yöntem olduğunun itirafı niteliğindedir.
Zira geçici süreyle askıda kalan kelimelerin oluş-
turduğu metinler kaygan bir zemine taşınmakta ve
sorgulamaya açık hale gelmektedir. Bu süreç, yaza-
rın niyeti ne olursa olsun, okuyucunun kelimeler
üzerinden kendi anlamlarını üretme girişimini
temsil etmektedir.4 Okuyucunun kapasitesi ve vic-
danına terk edilen metin, artık her başvuruldu-
ğunda işimize yarayacak anlamları bulabileceğimiz
tükenmez hazine konumundadır. Başka bir deyişle
bu girişim, metnin ve kelimelerinin gizemini
çözme ve büyüsünü deşifre etme şeklinde işleyen,
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1 Maturidi, Te’vilatu’l-Kur’an, Thk: Ahmet Vanlıoğlu, İstanbul, 2005, Cilt: I, s.3
2 Maturidi, a.g.e., s.3
3 Düzgün, Ş. Ali, “Maturidi’nin Kur’an Yorum Yöntemi”, Maturidi’nin Dü-
şünce Dünyası içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı yay., Ankara, 2011, s.34. 4 Düzgün, a.g.e., s.34.



keşif yolculuğunda veya sürecinde ulaşılan yeni
olgu ve durumun kâşifte yarattığı ruh halinde ol-
duğu gibi, zevk ve mutluluk yolculuğudur.

BİR DÜŞÜNÜŞ/YORUM BİÇİMİ OLARAK 
PRAGMATİZM VE PRAGMATİK OKUMA

Başlıkta söz konusu edilen pragmatik okuma ile
neyin kastedildiğini açıklamak yerinde olacaktır.
Postmodern dönemle ilişkilendirilen felsefi akımlar
arasında yer alan pragmatizm ve neo-pragmatizmin
düşünce kodlarının oldukça eskilere dayandığı söy-
lenebilir. Genellikle kapitalizmle birlikte anılan
pragmatist düşüncenin temel karekteristiklerinin
düşünce tarihinde çeşitli biçimlerde belirdiği görü-
lür.5 Günümüzde Pragmatizme, bir anlam, araş-
tırma, gerçeklik ve bir etik teori olarak bakılır.
Pragmatizm, ister topluma yönelik bir felsefe bi-
çimi isterse de bir yöntem kabul edilsin günü-
müzde insanların gündelik kullanımının çok
ötesinde ciddi bir düşünme alanını ifade etmekte-
dir. 

Pragmatizmin din ve Tanrı hakkındaki felsefi
yaklaşımı dogmatizmin tam zıddı bir pozisyonda-
dır. Birisinde pratik, inanılan objeden çıkarılırken,
diğerinde inanılan obje, pratikten çıkarılır. Dog-
matik düşünüşün ağırlık merkezinde aşkın obje
varken pragmatik düşünüşün odağında süje vardır.
Aşkın obje, süjenin inanma ihtiyacına bağlı olup
onun içkinliğine dayanır.6 Pragmatizmde gerçek-
lik ve doğruluk,  süjeden bağımsız ve süjenin dı-
şında duran nesnel bir varlığa sahip değildir. Tam
tersine süjenin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenen,
süje tarafından oluşturulan ve yaratılan öznel de-
neyimlerdir.7 Pragmatizmin temel tezi, nesnel ve
saltık doğruluğun yadsınması üzerine kuruludur.
Pratik fayda ve tatmin ihtiyacını, başka bir ifadeyle

eylem ve praxisi doğrunun ve gerçeğin ölçüsü ola-
rak belirleyen pragmatizm, pratik faydası olan şeyi
doğru ve geçerli bulur. Bu durumda bütün dokt-
rinler pratik faydamızı karşıladıkları ölçüde doğru-
durlar. Pratik faydanın sürekli değişkenliği, doğru
hakkındaki yargının da değişkenliğine işaret et-
mektedir. Pragmatizm, bircilik karşısına çokluğu,
akılcılık karşısına tecrübeciliği yerleştirmektedir.8

Pragmatizm, doğru olan ile olmayanı, makul
ile gayrı makulu ayıran nesnel bir kriterin olama-
yacağını, her türlü önermenin eşit düzeyde doğru
ve makul olduğunu savunur. Neo-Pragmatistlerden
biri olan Rorty, herhangi bir gerçeklik hakkındaki
önermenin, gerçekliğe karşılık geldiği veya ona
uygun olduğu için doğru olamayacağını ileri sürer.
Bunun da ötesinde ona göre, herhangi bir önerme-
nin ne tür bir gerçekliğe karşılık geldiği ya da bu
önermeyi neyin doğru yaptığı konusu, üzerinde
durulacak bir öneme sahip değildir.9 Hakikatin gö-
receli, çoklu ve süjeye bağlı olduğuna, bağımsız bir
nesnel referansın tespit edilemeyeceğine ilişkin
pragmatist argümanlar aynı zamanda post modern
dönemin genel geçer ilkeleri10 olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda belli bir kavram veya
metnin yorumunun pragmatik yorum örneği
oluşturduğuna hangi ölçütlere dayanarak karar
verileceği sorusu pragmatik okumanın belirlenmesi
açısından önem arz eder.

Pragmatik okumada herhangi bir kavramla il-
gili yorumların amaçlarımızla uyuştukları ölçüde
ilginç oldukları düşünülür. Kavramlar, hakikatin
ne olduğunu temsil eden bir bütünün parçaların-
dan çok, belli amaçlar için kullanılan aletler konu-
mundadır. Pragmatizmde temel motivasyonlardan
biri, kavramları kendi amaçlarımız için kullan-
maktır.11 Herhangi bir metne yönelik anlama ça-
bası ile kullanma girişimi arasındaki fark, makul
olan ile makul olmayan yorumun ayırt edilebilirli-
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5 Pragmatizmin, eski düşünme tarzları için kullanılan yeni bir sözcük olduğu,
köklerinin mitolojiye ve antik Yunan felsefi geleneğine kadar uzandığı söyle-
nebilir.
6 Ülken, H. Ziya, Felsefeye Giriş, AÜİF Yay., Cilt: XXIV, Ankara, 1958, s.248.
7 Pragmatizmin gerçekliği ve doğruluğu süjeye bağlı kılan bu yaklaşımları, gö-
reci ve pragmacı epistemolojinin öncüleri olarak kabul edilen sofistleri hatırla-
tır. Onlar için bilgi, ancak duyu algılarından oluşan sanılardan(doksa) ibarettir.
Bunlar da insandan insana değişir. Sofistlerin önde gelenlerinden Protagoras’ın
“insan her şeyin ölçüsüdür; her bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için böy-
ledir, sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle.” Şeklindeki ifadesi genel geçer,
doğruluğunda uzlaşılan bilginin olamayacağını gösterir. Sofistler için bilginin
doğruluk ve değer ölçüsü yararlılığıdır. Bkz. Gökberk, Macit, Felsefenin Ev-
rimi, MEB Yay., İstanbul, 1979, s.5.

8 Ülken, H. Ziya, Varlık ve Oluş, AÜİF Yay., Cilt: LXXXV, Ankara, 1968, s.485.
9 Rorty, Richard, Consequences of Pragmatism, Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1982, s.16.
10 Bartes, R., From work to texts: art after modernism, In B. Wallis(Ed.), Art
After Modernism: Rethinking Representation., New York & Boston: New Mu-
seum of Contemporary Art in association with David R. Godine, Publisher,
Inc., 1974, s.169 vd.; ayrıca bkz. Aydın, Hasan, “Eleştirel Aklın Işığında Post-
modernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi”, Eğitimde Poitika Ana-
lizleri ve Stratejik Araştırmalar Derg., Cilt:1, Sayı:1, 2006.
11 Eco, Umberto, Yorum ve Aşırı Yorum, Çev. Kemal Atakay, Can Yay., İstan-
bul, 2011, s.26.



ğine işaret eder. Oysa metnin kendi bütünselliği
içinde bir doğası vardır ve makul yorum bir bi-
çimde bu doğayı aydınlatma girişimidir. Metnin
amaçlarımıza hizmet edecek şekilde kullanımı ise,
metne giydirmeyi yararlı bulduğumuz çeşitli be-
timlemeleri düşünme girişimidir.12 Pragmatizm,
herhangi bir şeyin hakikatini, onun işe yaramasına
ve bize yararlı olmasına bağlar. Bu durumda onun
özü ve içeriğinden daha çok, kişiden kişiye değişe-
bilen öznel araçsallığı değer ifade eder.13

Akla ve dile dayalı anlama ve yorumlamayı,
semantik ve sözdizimsel yeterlilik ile sınırlandırıl-
mış sıradan ve dar bir makuliyet olarak gören prag-
matik okuma, anlam ve yorumun kişisel tatmin,
kişisel ihtiyaç, ümit, arzu ve tutkuları tatmin ettiği
ölçüde makul ve işlevsel olduğunu salık verir. Prag-
matik ilkelere göre eğer Tanrı hipotezi, kelimenin
en geniş anlamıyla tatmin edici olarak çalışıyorsa,
bu hipotez doğrudur.14 Pragmatistler, kavramsal
düşüncenin ve dilin sınırlılıklarının ötesinde dini
bir bölgenin ve bir anlam düzeyinin var olduğunu
savunurlar. Onlara göre Tanrı’yla olan ilişkimiz ko-
nuşmanın ve düşüncenin sona erdiği hassas sınırda
gerçek anlamını kazanır. Başka bir ifadeyle dinde
hayati ihtiyaçlar, akıl ötesi bir bölgeden kaynakla-
nır. Bu bağlamda kavramlar hakikate nüfuz etmeyi
başaramazlar. Onlar gerçek anlamlarını amaçları-
mızdan ve ilgilerimizden alırlar.15

Pragmatik okumada metin bitip tükenmek bil-
meyen, sınırsız bir biçimde kişiden kişiye , andan
ana, mekandan mekana değişen bir anlam makinesi
veya bir anlam hazinesi olarak görülür. Hiçbir met-
nin tek veya münasip bir anlamı bulunmaz; aksine
metin yakın anlamların sınırsız ihtimaline ve radi-
kal olarak farklı yollarda hep var olan okunabilme
ve yeniden okunabilme kapasitesine sahiptir.16

Pragmatik çerçevede anlama ve yorumlama faali-
yeti, metnin sınırsız potansiyelinin ortaya çıkarıl-
ması girişimidir. Bu bağlamda her okuyucu
kapasitesi ölçüsünde her istediğini metinde bula-
bilmektedir. Pragmatik okuma biçiminde metnin
anlam referansı, ne metinde, ne metnin oluştuğu
bağlamda ne de metnin yazarında aranır. Metnin
anlam referansı tümüyle okumayı gerçekleştiren
özne ile anlam kazanır. Metnin anlamı her okuyana
göre değişerek yeniden şekillenir ve yeniden inşa
edilir.17 Anlamın sürekli yenilenmesi şeklinde de
değerlendirilebilecek bu okumayı, metnin derin-
liklerinde gizil olan anlamı, kişinin kendi amaçla-
rına ve yaşamına uygulanabilir bir biçimde sürekli
ortaya çıkarma ve görünür kılma çabası olarak gör-
mek mümkündür.

Hiçbir metnin, kavramın, sözün ve söylemin
nesnel bir anlamının olamayacağını düşünen prag-
matistler açısından sözcükler durağan ve nesnel
gerçekler değillerdir. Okur, okuma etkinliğini ger-
çekleştirdiği esnada, kendi belleğinde, onlara ger-
çeklik ve anlam kazandırır. Sözcüklerin anlamları
geçici ve kişisel düzeyde seyreder. Pragmatistler,
metnin anlamının ne olduğu sorusuna, “her şey ya
da hiçbir şey” şeklinde cevap verirler. Pragmatist-
lere göre metin, psikolojide kullanılan ve her türlü
anlamlandırmaya açık boş kâğıt üzerindeki mürek-
kep lekesi (Rorşah testi) gibidir. Anlamı okura re-
feransla temellendiren pragmatistler, her metnin
bir önmetin (pretext) olduğunu, onu kimin yazdı-
ğından daha çok kimin okuduğunun önemli oldu-
ğunu düşünürler. Okur, metni her okuduğunda
yeniden yaratır.18 Bir metnin ya da bir kavramın
kesin bir anlamının olamayacağını savunan prag-
matistler, yorumun sürekli değişkenliğine ve belir-
sizliğine vurgu yaparlar. Bu bağlamda yorum,
ulaşılamaz bir anlamı arama girişimidir. Bu da an-
lamın, hiçbir biçimde sona ermeyen yer değiştir-
mesi tezini doğurur. Pragmatik okumanın temel
karakteristiklerine bağlı olarak nur kavramına iliş-
kin, İslam yorum literatüründe, ne tür pragmatik
okumaların üretildiğini, söz konusu kavramın, teo-
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12 Eco, a.g.e., s.26.
13 Yaşamın hemen her alanında geçerli bir düşünüş ve tavır alış olarak varsa-
yılan pragmatizmin ortak özelliklerinden biri kullanma ve yararlanma güdü-
südür. Pragmatik tutumda, bir kimsenin herhangi bir şeyle ilgili olarak
yapabileceği en iyi şeyin, onu kullanmak olduğu salık verilir. Bu durum anlama
ve yorumlama faaliyetinde de söz konusudur. Bir şeyi yorumlamak, bilmek,
anlamaya çalışmak, onun özünü kavramaya çalışmak ve ona nüfuz etmek sa-
dece ondan yararlanma sürecini betimlemenin çeşitli vasıtaları anlamına gelir.
Bkz. Eco, a.g.e., s.117.
14 Suckiel, Ellen Kappy, Cennet Savunucusu: William James’in Din Felsefesi,
Çev: Celal Türer, Ankara, 2005, s. 43.
15 Suckiel, a.g.e., s.43,45, 53.
16 Almond, Ian, İbni Arabi ve Derrida-Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev: Kadir Filiz,
İstanbul, 2012, s.93.

17 Gellner, E., Postmodernizm İslam ve Us, Çev: Bülent Peker, Ankara,1994,
s.43 vd.
18 Doltaş, Dilek, Postmodernizm ve Eleştirisi, İnkılap Yay., İstanbul, 2003, s.36
vd.; “Postmodernizm, Aporia ve Logos”, Toplum ve Bilim Derg., Sayı: 41, 1988,
s.189 vd.



lojik anlam zemininden çıkarılarak, nasıl bir meta-
fiziğe dönüştüğünü irdeleyebiliriz.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NUR’UN 
METAFİZİĞE EVİRİLMESİNE YÖNELİK 
MODELLER

Antik Yunan’da söz kavramına karşılık olarak kul-
lanılan mitos, epos ve logos’un ortak temalarından
olan nur, irfani bilgiye dayalı kadim kültürlerin ve
doğu dinlerinin temel öğretilerinden biridir. Tan-
rı’nın nur olduğu, evrende ve insanda tezahür ettiği
şeklindeki inanç, felsefenin, mistisizmin ve dinle-
rin en eski kabullerindendir. Nur/Işık teması, antik
çağların mitolojilerine ve efsanelerine konu ol-
makla sınırlı değildir. Yunan felsefesinin, vahye da-
yalı olsun olmasın hemen bütün dinlerin, hatta
modern ve post modern dönemin yaygın düşünce-
lerindendir. Özellikle mistik ve metafizik gelenek-
lerde nur-ışık-aydınlık ilahiyatın ve kozmolojinin
üzerine inşa edildiği mutlak kaynak konumunda-
dır. Müslümanların oldukça erken dönemde karşı-
laştıkları kadim kültürlerde ve inanç sistemlerinde,
ezeli tanrısallık ve onun aydınlık olarak tecellileri,
ruhsal ve manevi aydınlanma bağlamında nur-zul-
met/ışık-karanlık sembolizmi hayati bir önem
taşır.19 Özellikle İran Maniheizmi ve Hermetik
gelenekte doğrudan Tanrı’nın zatı hakkında kul-
lanılan Işık-karanlık teması, teolojik riskler (an-
tromorfizm/ teşbih, tecsim) taşıdığı gerekçesiyle
eleştirilere konu olmuştur. Esasında Kur’an’da da
nur-zulmet kavramları ya da tek başına nur kav-
ramı çeşitli bağlamlarda, farklı eylem ve varlıklara
atıfla yer almaktadır. Ancak bunlardan sadece geç-
tiği sureye adını veren nur ayeti ilgi çekici özel yo-
rumlara ve pragmatik okumalara konu olmuştur
denebilir.

Tanrı’nın kendisini “göklerin ve yerin nuru”
şeklinde isimlendirdiği söz konusu ayet, teolojik

yorum geleneğinde (kelam/fıkıh) en genel anlamda
kitaplar ve peygamberler, yani ilahi mesajın ay-
dınlatıcı ve hidayete sevk edici özelliği biçiminde
yorumlanmıştır. Bazı teolojik okumalarda ise,
Tanrı’nın göklerde ve yerde inşa etmiş olduğu ilahi
sistem gündeme getirilerek, O’nun gökleri ve yeri
fiziksel anlamda aydınlatması biçiminde okunmuş-
tur. Kur’an’ın anlam bütünselliği, kavramın farklı
kullanımlarının kendi aralarındaki anlam uyumu,
dil, bağlam ve belli kriterlerle sınırlandırılmış te’vil
yöntemi gibi hususlar teolojik yorumun meşruiyet
zeminini oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle Ya-
zarın, metnin ve okuyucunun niyetini hesaba ka-
tarak bir anlam ve yorum inşa etme adına
uzlaştırmaya çalışan teolojik yorumun makuliyet
temeli, belirli ölçülerle sınırlandırılmaya çalışılır.

MEŞŞAİ ONTOLOJİK AYDINLANMA

Işık kavramın ve buna ilişkin sembolizmin ilgi çe-
kici örneklerini, ışığı ontolojik ve epistemolojik bir
felsefi perspektifle ele alan Meşşai okulun temsil-
cilerinde görmekteyiz. Kindi, Aristo ve Eflatun’un
kitaplarından özetlediği nefs hakkındaki risale-
sinde, Eflatuna referansla, Tanrı’nın nurundan
olan nefsin, bu dünyadan ve bedenden soyutlan-
ması durumunda akıl alemine ve Tanrı’nın ışığına
ulaşacağını savunur. Böylece arınan nefsin, tanrı-
sal varlıktan ve bilgiden pay alacağını, bu ışık sa-
yesinde görünen, görünmeyen, gizli, açık her şeye
vakıf olacağını ifade eder.20 Kindi’ye oranla Fara-
bi’nin felsefi sistemi, nur metafiziği ve tasavvufi te-
malar açısından daha belirgin ve daha zengindir.
Farabi’nin felsefi düşüncesinin temelini oluşturan
sudur teorisi, nur metafiziği olarak da okunabilir.
Farabi’nin sudur için uygun bulduğu kavram
Feyz’dir. Taşma anlamına gelen feyz, Yunanca
ışıma ve aydınlanmaya karşılık gelen “eklampsis”
den başka bir şey değildir.21

İlk Sebeb’i, Tanrı’yı Mahza Nur olarak düşü-
nen Farabi, Nur’un akışını ve taşmasını Tanrı’dan
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19 Hermetik literatürün İslam düşüncesi üzerindeki etkisini irdeleyen Afifi,
hiçbir kaynağın, (özellikle felsefi ve sufi geleneğin kurucuları) Müslüman dü-
şünürlerin kalbine Hermetik yazılar diye bilinen felsefi dini düşüncelerin ka-
rışımından daha fazla etki etmediğini ifade eder. Bu etkinin İbn Sina, Gazali,
İbn Arabi ve Sühreverdi gibi düşünürlerde nasıl ortaya çıktığını ve bu düşü-
nürlerin düşünceleri ile Hermetizm arasında nasıl bir paralelliğin olduğunu
gösteren Afifi, “sürekli ışık saçan İlahi Akıl”, “Ezeli Bir”, “İlahi Kelime”, “Nur”,
“Zulmet/Karanlık”, “Alemler Hiyerarşisi”, “Manevi Miraç” gibi kavramların
kaynağının Hermetik literatür olduğunu savunur. Bkz. Afifi, Ebu’l Ala, İslam
Düşüncesi Üzerine Makaleler, Çev: Ekrem Demirli, İstanbul, 2000, s.107-131.

20 Yeni Eflantunculuğun akıl, nefs ve felekler arasındaki hiyerarşik ilişkisini
İslam düşüncesine transfer eden Kindi, güneş ve güneş ışığı arasındaki iliş-
kiyle, Tanrı ve nefsin cevheri arasındaki ilişki arasında paralellik kurmaktadır.
Bkz. Kindi, Felsefi Risaleler, Çev: Mahmut Kaya, İstanbul, 2002, s.244,245.
21 Peters, F.E., Greek Philosophical Terms, A Historical Lexicon, London-New
York, 1967, s.51, 165.



ruhu’l-emr’e, ondan akla, ondan da ruha ve so-
nunda ruhtan da nefse doğru bir hiyerarşi içeri-
sinde tasarlamaktadır.22 İbn Sina, felsefi geleneğin
nur metafiziğini yansıtması açısından, kendinden
öncekilere oranla daha karekterisitik bir örnektir.
İbn Sina, nur hakkında metafiziksel ve teolojik
olmak üzere iki tür okuma gerçekleştirmektedir.
İbn Sina’nın metafiziksel nur tasarımında İlk
Sebep, ışık olarak düşünülmekte ve varlıkların aynı
zamanda zorunlu varlık olarak tanımladığı bu ışık-
tan taştığını savunmaktadır.23 İbn Sina faal aklın
aydınlatıcı gücüne dikkat çekerek, güneşin görme
algımıza nispeti ile faal aklın insani nefse nispetini
kıyaslamaktadır. Faal aklın aydınlatıcı gücünün, ti-
kellerden tümellere ulaşmayı sağladığını ifade eden
İbn Sina, insani nefsin birbirinden farklı yetilerini
nur suresinde söz konusu edilen zeytin ağacı, yağ,
fanus ve nur gibi metaforik kavramlarla açıkla-
maktadır.24 İbn Sina’da nurun dini ve teolojik yo-
rumu, nur ayeti hakkında yazmış olduğu kısa ve
müstakil tefsirinde söz konusu edilmektedir. İbn
Sina bu risalesinde adeta metafizik kavram ve te-
malardan mümkün olduğunca kaçınmaya özen
göstermektedir. Allah’ın göklerin ve yerin nuru ol-
duğu ifadesinde, Tanrı’nın, gökleri ve yeri, gökler-
deki ve yerdeki bütün varlıkları kendi varlığının
nuruyla aydınlattığını vurgular. Ona göre bu ay-
dınlatma, Tanrı’nın varlığından ontolojik bir çıkış
değil-ki böyle yorumlamak bir sapkınlıktır-, O’nun
zatı ile irtibata, yani varlıkları hidayete erdirmeye
dayalı bir aydınlatmadır (münevvir/ müzeyyin/
muğni). İbn Sina ayetteki metaforik ifadeleri pey-
gamberlikle ilişkilendirmektedir. “Mişkat”; hz.
Muhammed’in gövdesi, “zücace”; hz. Muham-
med’in her türlü şüpheden arınmış kalbi, “mis-
bah”; bilgi ve iman aydınlığı, “şecere”; hz.
Muhammed’in bedeni, “ne sadece Doğu’ya ne de
sadece Batı’ya ait olmak”; din olarak İslam’ın

bütün yeryüzüne yönelik evrensel nuru25 şeklinde
yorumlanmıştır.

TASAVVUFİ ONTOLOJİK AYDINLANMA

Pragmatik okumaya temel oluşturan en dikkat çe-
kici isim Gazali ve onun mişkatu’l envar adlı eseri-
dir. Nur ayetinin yorumunu konu edinen söz
konusu eser, pragmatik okumanın temel bileşenle-
rine sahip olması yönünden oldukça ilgi çekicidir.
Gazali ayeti yorumlamaya geçmeden önce Tanrı’ya
atfen kullanılan nur ve buna bağlı mişkat, zücace,
misbah, zeyt, şecere gibi teşbihlerin, sıradan insan-
ların ulaşamayacağı, duyularla algılanamayan bir
sır olduğunu ifade etmektedir.26 Bu sırrın sadece
Allah’ı gereğince bilenlere açık olduğunu ifade
eden Gazali, Hz. Muhammed’e atfen bazı bilgilerin
gizlenmiş inci gibi olduğunu, bunlara söz konusu
alimlerin ulaşabileceğini ifade etmektedir.27 Onun
bu yaklaşımı anlam ve yorumun, keşfedilmeyi bek-
leyen gizli bir hazine olduğu yönündeki pragmatik
argümanı çağrıştırmaktadır.

Gazali, nur kavramına ilişkin hiyerarşik bir
yapı kurgular. Epistemolojik ve ontolojik çerçevede
kurgulanan bu hiyerarşi Tanrı’da nihayetlenir.
Hatta O, Gerçek Nur’un Tanrı’nın kendisi oldu-
ğunu, diğer varlıklara nur isminin gerçek anlamda
değil sadece mecazen atfedilebileceğini belirtir.28

Gazali’nin nur epistemolojisinde avam, havas ve
havasu’l havas olmak üzere üç ayrı özne ve bu öz-
nelere ilişkin üç ayrı kapasite söz konusudur. Bu-
rada havasu’l-havas kapasitesine yönelik nurlar
hiyerarşisine özel bir önem atfeder. Avama yönelik
kapasite ile duyular arasında ilişki kuran Gazali,
görme duyusunu nur olarak nitelendirmektedir.
Gazali nur epistemolojisini göz ile akıl arasında kar-
şılaştırma yaparak, gözün nur olarak akla kıyasla
pek çok eksiklikler ve zaaflar taşıdığını, aklın nur
olarak göze oranla üstünlüklerini tespit etmekte-
dir. Buradan hareketle aklın göze kıyasla nur is-
mine daha layık olduğunu ifade etmektedir. Akıl
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22 Farabi’ye göre Tanrı, aklı kendi nurdan yaratmıştır. Bu akıl aynı zamanda
peygamberi akıl veya nurani bir ruhtur. Bu akli ve peygamberi nurun, Allah’ın
ol emriyle ulvi, vasat ve sufli olmak üzere üç aleme ayrılmıştır. Farabi’nin nur
hakkındaki değerlendirmeleri, Tasavvufi ışıma ve aydınlanmaya temel oluş-
turması açısından dikkat çekicidir. Bkz. Maraş, İbrahim, Klasik İslam Felsefe-
sinde Nur Metafiziği, Ankara, 2009, s.48, 49 vd.
23 İbn Sina, Kitabu’ş-Şifa Metafizik, Çev: Ekrem Demirli-Ömer Türker, İstan-
bul, 2005, Cilt: II, s.100,109 vd.
24 Faal aklın aydınlatıcı özelliği için bkz. İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, Çev:
Ali Durusoy-Muhittin Macit-Ekrem Demirli, İstanbul, 2005, s.113.; Kitabu’l
Hudud, Tanımlar Kitabı, Çev: aygün Akyol-İclal Arslan, Ankara, 2013, s.30,31.

25 İbn Sina, Tefsiru Ayeti’n-Nur, Tefsiru’l-Kur’ani ve’l-Luğatu’s-Sufiy Fi Felse-
feti’l İbn Sina içerisinde, Haz: Hasan Asi, Beyrut, 1983, s.86-88.
26 Gazali, Mişkatu’l Envar, Thk: Abdulaziz İzeddin es-Seyrevan, Beyrut,
1986/1407h., s.115-117.
27 Gazali, a.g.e., s.117.
28 Gazali, Mişkat, s.119.



nurunun da bazı açılardan yetersizliğini vurgula-
yan Gazali, özellikle teorik bilgiler konusunda
aklın uyarılmaya gereksinim duyduğunu ifade
eder. Bu noktada O, akıl nurunun üstünde ve akıl-
dan daha işlevsel bir nur kategorisi, Hikmet
Nur’unu belirler. Aktif idrak edici olarak hikmet
nur’u, Kelamullah’tır. Hikmet nurunun en büyüğü,
Allah’ın sözü Kur’an’dır. Nur olmak itibariyle göz
ile güneş arasındaki ilişki neyse akıl ile Kur’an ara-
sındaki ilişki de odur.29 Şu halde Gazali’nin hiye-
rarşik nur epistemolojisi duyulardan/gözden
başlayarak akıl ve vahiy şeklinde sıralanır. Bu sıra-
lamada birine oranla diğeri daha üst seviyededir.
Gazali’ye göre ancak en üst epistemolojik nur/hik-
met sayesinde melekut aleminin kapıları açılır. Me-
lekut alemine ulaşmayı başaramayan, şahadet alemi
ile sınırlı kalan bir kimse insan olma özelliklerin-
den yoksundur. Melekut alemine nispetle şahadet
alemi, öze nispetle kabuk gibidir.30 Gazali’nin nur
hiyerarşisinde Peygamberlik Ruhu’nun nur ismini
almaya diğerlerinden daha layık olduğu, zira bilgi
nurlarının onun vasıtasıyla mahlukata yayıldığı,
Hz. Muhammed’in Tanrı tarafından “Sirac-i
Munir” şeklinde isimlendirmesinin buradan kay-
naklandığı belirtilir. Bu ruhun diğerlerine oranla
nur ismine layık oluşu, Gerçek Nur’a yakın olmayla
ilgilidir. Semavi nurlar, biri diğerinden ışık alacak
şekilde derecelendirilecek olursa, şüphesiz ilk kay-
nağa yakın olan, nur ismini almaya daha layıktır.31

Gazali’nin nur metafiziği epistemolojiyle sı-
nırlı değildir. Onun nur ontolojisi, nur-zulmet/
varlık-yokluk kavram çiftleri üzerine kuruludur.
İster kendi kendine var olmayan olsun isterse baş-
kasıyla var olmayan olsun yokluk, nurdan yoksun-
luktur. Gazali’nin nur ontolojisinde varlık nurla
özdeştir. Varlığı kendi zatından olan Tanrı, Gerçek
Nur’dur. Zira Tanrı’dan başka her şey zatı yönün-
den sırf yokluktur. Varlığı başkasından olan, nu-
runu, İlk Gerçek Varlık’tan almaktadır.32 Gazali nur
ontolojisi bağlamında, “Allah’ın göklerin ve yerin
nuru olduğu” önermesini “basar” ve “basiret”, yani
“duyu” ve “akıl” kavramları ile temellendirmekte-

dir. Basar dış dünyaya ait olan nurlarla, basiret ise
manevi ve Batıni dünyaya ait nurlarla doludur.
Basar, dış dünyaya ait olan nur, göklerdeki yıldız-
lar, güneş ve ay’dan yeryüzündeki varlığa yayılıp
özellikle ilk baharda çeşitli renklerin ortaya çık-
masına imkan veren, bütün hayvanlara, bitkilere,
madenlere ve her tür varlığa dağılan şualardır. Akli
olan manevi veya Batıni nur ise meleklerin cev-
herleridir. Bu nur hayvani ve insani yaşamın kay-
nağıdır. Sufli nur şeklinde de adlandırılan bu insani
nur sayesinde sufli alemin düzeni sağlanır. Sufli
nurlar ışığın lambadan yayılması gibi birbirinden
çıkıp yayılırlar. Bu lamba peygamberlik ruhudur.
Peygamberlik ruhunun kaynağı ise ulvi ruhlardır.
Bunların hepsi hiyerarşik bir yapı arzeder. Hepsi
yükselerek nurların nuruna, gerçek kaynağına ula-
şırlar. İste bu kaynak Tanrı’nın bizzat kendisidir.
Gazali duyu ve akla ait olan nur ile basiret arasında
bir ayırıma giderek, basireti, her şeyin Tanrı ile gö-
rünmesi şeklinde açıklamaktadır. Her şey basiret
nuru ile ortaya çıkar. Basara ait sufli nur gölgelen-
diği halde, basirete ait olan İlahi nurun gölgelen-
mesi ya da kaybolması düşünülemez. O, sürekli
varlık ile beraberdir.33 Gazali’nin epistemolojik ve
ontolojik nur tasarımı, hiyerarşik olarak bilme ve
var olma süreçlerine karşılık gelir.

Gazali’nin epistemolojik ve ontolojik nur tasa-
rımı ve buna ilişkin kavramsal çerçeve, Tanrı’nın
ve Kelamullah’ın tümüyle keşfedilmiş ve tüketil-
miş olmadığı düşüncesine dayanmaktadır. Tan-
rı’nın ve O’nun sözünün tükenmez birer hazine
olduğuna yönelik inanç, bu hazinenin insanın kap-
asitesine ve bağlamına göre sürekli değişen ve keş-
fedilen bir yapı sergilediğini ima etmektedir.
Gazali’nin eserlerinde gündeme getirdiği, “Eğer is-
teseydim Fatiha’nın tefsirinden yetmiş deve yükü
kitap yazardım.”, “Allah’ın ışık(nur) ve karanlık-
tan(zulmetten) yetmiş bin perdesi vardır; eğer on-
ları kaldırsa yüzünün nur ve azameti onu idrak
edenin gözünü yakar.”34 Şeklindeki rivayetler,
onun metne ve anlamın zenginliğine ilişkin yakla-
şımını çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.
Tanrı’nın sonsuz biçimde  tecelli ve tezahür ettiği,
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29 Gazali, Mişkat, s.120-130.
30 Gazali, Mişkat, s.130, 131.
31 Gazali, Mişkat, s.133.
32 Gazali, Mişkat, s.137.

33 Gazali, Mişkat, s.142 vd.
34 Gazali, Mişkat, s.175.



metnin/Kur’an’ın ise sınırsız sayıda anlam içerdiği
tezi Gazali ile sınırlı değildir. Bir bütün olarak sufi,
işraki ve irfani gelenekler ne Tanrı’nın tecelli ve te-
zahürüne ne de metnin sonsuz anlamlar taşıdığına
sınırlama getirmeye hiçbir zaman sempati duy-
mamışlardır.35 Söz konusu geleneklerde nihai
amaçlardan biri de, anlamı sınırlamanın veya sa-
bitlemenin, metnin belirlenmiş, nesnel içerikler ta-
şıdığının olanaksızlığını kanıtlamak olmuştur. Bu
pragmatik okumanın Müslüman geleneğindeki
tipik örneklerinden biri de İbn Arabi’dir.

İbn Arabi’nin nur hakkındaki metafiziksel ta-
sarımı, Gazali ile aynı kavramsal çerçeveye sahip-
tir. İbn Arabi’nin nur metafiziğinde, bir bütün
olarak sufi paradigmanın omurgasını oluşturan on-
tolojik miraç/manevi yolculuk ön plana çıkan ana
temalardandır. Ontolojik miraç âlemler ve merte-
beler bağlamında işlerken, yorum ve anlama miracı
metin bağlamında işlemektedir.36 Metin üzerinden
işleyen manevi yükseliş, ontolojik yükselişte ol-
duğu gibi Mutlak Varlık’ta son bulur. Neo-Platoncu
yaratılış düşüncesinin ana teması olan taşma ve
ışıma, İbn Arabi’de Mutlak Varlığın nur olarak te-
celli ve tezahür etmesi şeklinde ortaya çıkar. On-
tolojik anlamdaki taşma ve ışıma, metinde sonsuz
anlamların ışıması ve taşması biçiminde tezahür
eder. Zira İbn Arabi’ye göre Kur’an’ın her bir sure-
sinin tamamında o sureyi oluşturan her bir ayet-
ten olmayan, her ayetinde o ayeti oluşturan
kelimelerden olmayan, her bir kelimenin de o ke-
limeyi oluşturan harflerde olmayan ayrı bir
anlam bulunmaktadır.37 Kur’an’ın bu tarzdaki ya-

pısı onun ilahi kelam oluşuyla ilgilidir. Nasıl ki
Allah için herhangi bir sonluluk ve sınırlılık düşü-
nemiyorsak, O’nun kelamının anlamları hakkında
da bir sınırlılık belirleyemeyiz. Zira Kur’an, sa-
hilsiz bir ummandır, O’na ait bir söz, yaratılmış-
ların sözünün aksine, sözün kendisinin talep
ettiği bütün anlamları kastetmektedir. Çünkü
Kur’an’da, “Kitap’ta biz hiçbir şeyi eksik bırak-
madık”38 buyrulmaktadır.

İbn Arabi, Allah’ın Kelamı hakkında, kendisi
açıklamadığı sürece, ilahi maksada ulaşamayacağı-
mızı vurgulayarak, Allah’ın bizim aklımıza gelen
her şeyi bildiğini ifade eder. Allah’ın her sözünü
duyduğumuzda O, bizde oluşan her türlü anlama
tarzını bilir. O’nun bizim her türlü anlama tarzı-
mızı bilmiş olması, onları kastettiğini ifade eder. Bu
durumda Kur’an hakkındaki bütün anlamlar, bütün
anlama ve yorum tarzları geçerli ve meşrudur. İbn
Arabi, bununla da sınırlı kalmayarak, müşahede sa-
hibi kimselerin metnin indirildiği dili bilmemeleri
durumunda dahi yaptıkları anlama ve yorumla-
manın meşru olduğunu ileri sürer. Bunun özel bir
tecrübe olduğunu, metni dilin sınırlarına hapse-
denlerin bu tecrübeyi anlamalarının mümkün ol-
madığını vurgulayan İbn Arabi, bunu ancak
Kur’an’ın, kalbine inen kimse tarafından elde edi-
lebileceğini savunur. Kur’an’ı kalbine indiren
kimse, kendi dilinde olmasa da anlamı kalbine in-
dirmeyi başarmaktadır. Hatta İbn Arabi gerçek
anlam ve yorumun bu özel tecrübeyle gerçekleşti-
ğini, okuyucunun (mürid), Kur’an’da her dilediğini
bulmadıkça, gerçek okuyucu (mürid) olamayaca-
ğını, bu genelliğe sahip olmayan hiçbir sözün de
Kur’an olmadığını ifade etmektedir.39

Pragmatik okumanın okuyucu merkezli ve
bağlamın geçerliliğine dayalı, bağlamların metni
devamlı olarak yeni anlamlar üretebilecek bir
anlam makinesi40 şeklindeki algısı, İbn Arabi’nin
Kur’an algısıyla örtüşmektedir. Bu yaklaşımda
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35 Kur’an’ın her şeyi içeren, her şeyi bünyesinde barındıran bir hazine olarak
kabul edilmesi sadece modern ve post-modern dönemin pragmatik okumala-
rının temel düsturu değildir. Kökleri Sufi paradigmada yerleşik olan bu inanç,
Hermetizm ve Gnostisizimdeki Batıni bilgiyi çağrıştırır. Hermetizm ve Gnos-
tisizim’de bir bilginin ne kadar bâtıni olduğu gösterilebilirse, o bilgi o kadar de-
ğerli bulunur ve keşfedilen her katmanın ya da kodu çözülen her gizin, saklı
bulunan her hakikatin bir dış birimi olduğu ortaya çıkar. Söz konusu öğreti-
lerde gizli bilgi derin bilgidir. Zira ancak görünenin ardındaki gizli şey, uzun
süre bilinmeden kalabilir. Bu durumda hakikat, henüz keşfedilmemiş olanla
özdeştir. Yapılması gereken şey, metnin yüzeyinin ötesine ya da arkasına ge-
çerek anlaşılmasını sağlamaktır. Eco, Yorum ve Aşırı Yorum, s.23,48.
36 İbn Arabi metafiziğinde sufi, manevi miracı esnasında alemin zahirine yö-
nelik ilgilerinden aşamalı olarak sıyrılıp batınına nüfuz eder. Bu yükselişi es-
nasında sufi, varlıkların hakikatlerine kulak verir ve eşyanın gerçekliği
hakkında bilgi sahibi olur. Bu ruhsal yükselişe paralel olarak insani yetilerinde
de inkişaf gerçekleşir. Duyuları netleşerek, keskinleşir ve sonunda İlahi Dil’in
farklı bağlam ve boyutlardaki şifrelerini çözme noktasına ulaşır. Böylece Kai-
nattaki ezeli nutku işitir hale gelir. Bkz. Ebu Zeyd, Nasr Hamid, “Sufi Düşün-
cede Hakikat-Dil İlişkisi”, İslamiyat Derg., Ankara, 1999, Cilt: 2, Sayı: 3, s.19
37 İbn Arabi, Futuhatu’l-Mekkiyye, Haz: Ahmed Şemseddin, Beyrut, 1999, cilt:
V, s.140.

38 6 En’am, 38.
39 Cabiri, Muhammed Abid, Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı, s.388,389.
40 Ian Almond’un, İbn Arabi ve Deridda’yı karşılaştırdığı Tasavvuf ve Yapısö-
küm adlı eseri pragmatik okumanın karakteristiklerini göstermesi bakımın-
dan dikkate değerdir. Deridda açısından, mutlak dayanağın herhangi bir
merkezi olmadan sadece bağlamlar vardır. Bu bağlamlar, metni sürekli olarak
yeni anlamlar üretecek bir anlam makinesine dönüştürmektedir. Bkz. Almond,
Ian, İbn Arabi ve Deridda-Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev: Kadir Filiz, İstanbul,
2012, s.87.



Kur’an, kendisinden sonsuz anlamların taştığı ve
yayıldığı, sonsuz sayıdaki adreslere sonsuz çeşitli-
likle mesajlar iletmeye imkan tanıyan hazine ko-
numundadır. Hazine oluş itibariyle Tanrı, Kur’an,
İnsan ve Kainat İbn Arabi’de aynileşmektedir.41 Bu
bağlamda ontolojik yolculuk ile yorum yolculuğu
nihai anlamda aynı yere varmaktadır. Mutlak Var-
lık, insanda ve kâinatta varoluşsal olarak tecelli
ederken, metinde yorum olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bu yorumlama yöntemi, akla ve dile dayalı
olmayıp, doğrudan tecrübe etme şeklinde ger-
çekleşmektedir. Adeta Tanrı, okuyucunun içinde
bulunduğu her mertebede, ona sürekli ve yeniden
anlamı fısıldamaktadır. Bu yorum tecrübesinde,
okuyucunun bağlamının değişimine ve gelişimine
bağlı olarak, her farklı okumada metnin anlamının
da sürekli yenilenmesini ve değişmesini, farklı
anlam seviyeleri kazanmasını sağlamaktadır.42 İbn
Arabi, Kur’an’ın herhangi bir ayetine veya kavra-
mına yönelik sonsuz anlam ihtimalleri taşıdığını
düşünmektedir. Zira bu ihtimallerin bizzat Allah
tarafından amaçlandığını, Allah’ın bütün ihtimal-
leri bildiği kadar, okuyucuların ayete veya kavrama
bakışlarının farklılığını da bildiğini savunur. Bu du-
rumda ayetten veya kavramdan her kim ne anlarsa,
anladığı şey, ayet ve kavramla kast edilen şeydir.43

Teolojinin (Kelam/Fıkıh) okuma biçiminde
anlam ve yorumun nesnelliğine temel oluşturan dil
ve düşünce, İbn Arabi’nin pragmatik okumasında
eleştirilerek, anlam ve yorumu sınırlayan engeller
olarak kabul edilir.44 İbn Arabi, dilin ve düşüncenin

sıkıcı kasvetli spekülasyonu yerine, sonsuz anlam
olasılıklarının keyifli yolculuğunu önermektedir.
Onun okuma yönteminde yazarın ve metnin niye-
tinden daha çok okuyucunun niyeti, okuyucunun
yaşadığı özel subjektif ve rölâtivist tecrübe meşru
ve geçerlidir. Bu subjektivite ve görecelilik, sembol
ve işaret diliyle meşru ve geçerli kılınmaktadır. İşa-
ret; herhangi bir belirleme ve sınırlama olmaksızın
anlamın içe doğmasını ifade ederken, ibare; anla-
mın, nesnel bir çerçevede tayin ve sınırlandırılması
anlamına gelir. İşaret yoluyla anlam, sürekli açık
bir ufuk haline gelirken, ibare yoluyla anlam dil ve
düşünce seviyesinde daralmakta ve sınırlanmakta-
dır. Bu noktada pragmatik okuma açısından anla-
mın dil ve düşünceyle sınırlandırılması, sonsuz
sayıda anlam düzeyi bulunan İlah-i Kelam’ın zen-
ginliğiyle çelişmektedir.

İŞRAKİ ONTOLOJİK AYDINLANMA

Gazali ve İbn Arabi ontolojilerinin temel kavram-
ları olan tecelli ve tezahür, varoluşsal çokluğa kapı
aralar. Tecelli ve tezahür yorum faaliyetinde, anla-
mın sürekli, değişken ve çoklu oluşunu ifade eder.
Kur’an’ın söz konusu ettiği nur, sufi gelenekte var-
lığın ve anlamın kaynağı olarak, tecelli ve tezahür
şeklinde metafiziğe dönüşür. Bu dönüşüm örnek-
lerinden birini de İşrak felsefesi oluşturur. Temel-
leri keşf ve aydınlanmaya dayanan felsefi
geleneklerden, kadim İran öğretilerinden, Herme-
tizm ve Gnostisizm’den Müslüman gelenekteki
Meşşailiğe, Gazali ve İbn Arabi teosofisine kadar
uzanan İşrakilik,45 Sühreverdi (1153-1191) tara-
fından geliştirilen nurlar hiyerarşisi ve bu hiyerar-
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41 İbn Arabi metafiziğinde Kur’an’ın sahip olduğu ayet ve surelerin aynısı insan
ve kainatta da vardır. Kur’an bir kelime olduğu gibi insan ve kainatta bir keli-
medir. Bu kelimeler, sonsuz anlamlar taşıyan tezahürlerdir. İbn Arabi’nin
Kur’an’ı, insanı ve kainatı aynileştiren şu dizeleri, onun pragmasına ilgi çekici
bir örnek oluşturur:
“Hakk, Hakk için Hak, insan için insandır.
Varlıkta; Kur’an için de Kur’an’dır.
Gözler için müşahadede gözdür
Yakarışta kulaklar için kulaktır..” Bkz. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, Çev:
Ekrem Demirli, İstanbul, 2007, s.205.; İbn Arabi’nin, kainat, insan, Kur’an öz-
deşliği için ayrıca bkz. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, Muhyiddin İbnu’l-Arabi’ye
Göre Dil-Hakikat İlişkisi Marifetin İfadesi Sorunu, Basılmamış Doktora Tezi,
Ankara, 2005, s.236 vd. 
42 İbn Arabi, Allah’ın göklerin ve yerin nuru olduğu ifadesindeki “nur” kavra-
mını “Zat” şeklinde anlamakta, “O’nun vechinden başka her şey helak olacak-
tır”(Rahman,88) ayetindeki vech kavramına da zat anlamı vererek, helak
olmayı yok olmak şeklinde değil de, suretlerin değişmez ve sonsuz Zat üze-
rindeki sürekli değişimi ve başkalaşması şeklinde yorumlamaktadır. Bkz. Afifi,
İslam Düşüncesi, s.255; ayrıca bkz. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, a.g.e., s.242 vd.
43 İbn Arabi, Futuhat, Cilt: IV, s.294; cilt: VII, s.366; Chittick, William C., Sufi
Path of Knowledge: İbn al-Arabi’s Metaphysics of Imagination, State Univer-
sity New York Press, 1989, s.243-244.

44 İbn Arabi’nin pragmatik yorumunda, teolojinin klasik yorum sisteminde
temel ölçütler olarak kabul edilen ve anlam ve yorumun meşruiyetinin kay-
naklarını oluşturan dil ve akıl birer zincir olarak görülür. Bu bağlamda Tanrı’yı
ve metni dilin ve aklın zincirlerinden azat etme çabası O’nun pragmatik yorum
girişiminde ön plana çıkan hususlardan biridir. Akıl kelimesi, bağlamak ve dü-
ğümlemek anlamına gelen ikal kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. İkal,
Arapça’da, hayvanları bağlamak üzere kullanılan ipin de adıdır. Anlama ve yo-
rumlamada dili ve düşünceyi ölçüt olarak belirleyenlerin faaliyeti, Tanrı’nın ve
metnin daraltılması ve sınırlandırılmasından başka bir anlam taşımaz. Tanrı’yı
ve O’ndan ışıyan metni dilin ve düşüncenin dar ve kasvetli duvarları ile hap-
setmek, hakikati ve hakikatin anlam şeklinde sonsuz semantik zenginlikte or-
taya çıkışını engellemekten başka bir şey değildir.
45 Işıma, aydınlanma, parlama gibi anlamlara gelen İşrak, epistemolojik açıdan
akıl yürütmeye ve bir bilgi vasıtasına gerek kalmadan bilginin doğrudan içe
doğması, iç aydınlanma, keşf ve zevke (manevi tecrübeye) dayanan bilgiye
karşılık gelir. Ontolojik İşrak, nurların tecellisi ile varlığın zuhur edip gerçek-
lik kazanmasıdır. Ahlaki İşrak ise, insan nefsinin ilahi nurların tecellisi ile arı-
nıp aydınlanması ve kemale ermesidir. Bkz. Kaya, Mahmut, “İşrakiyye”, DİA,
Cilt: XXIII, İstanbul, 2001, s.435 vd.



şiye ilişkin mistik ve teosofik felsefi öğeler içeren
metafizik sistemdir. Dini, felsefi ve mistik para-
digmaların iç içe geçtiği eklektik bir yapı arz eden
işraki metafizik sisteme egemen olan nur, tanımla-
namayacak kadar apaçık/apriori bir ilkedir. Varlığa
kaynaklık eden, tek ve yegane gerçeklik olan nur,
özünde apaçık olup, diğer varlıkları açığa çıkaran
Zahir ve Gani’dir.46 Sühreverdi ontolojisinde nurun
anlamı, Meşşai ve sufi gelenekteki varlığa yükle-
nen anlama karşılık gelir. Temel işlevi yayılma olan
ve her şeyi zahir kılan nur, fiziksel bir varoluş sü-
reci olmayıp, soyut bir varoluş sürecidir.47 Bu süreç
akıl ve teorik bilgiyle değil, keşf ve müşahede ile,
aydınlanmayla kavranabilir.

Meşşai gelenekteki sudur teorisinde ve sufi ge-
lenekteki tecelli sürecinde söz konusu edilen hiye-
rarşik sıra düzeni, Sühreverdi’de nurlar hiyerarşisi48

veya ışıma sıradüzeni şeklinde tasarlanmıştır. Bu
nurlar hiyerarşisinde nurlar zincirinin ve mertebe-
lerinin kaynağı nurlar nuru/Nuru’l-Envar olan
Tanrı’dır. Tanrı, en yoğun nur olup, yansıması son-
suz ve sınırsızdır. Mutlak anlamda Bir olan Nurlar
Nur’undan sudur eden ilk ve tek şey soyut ışıktır
(Nur-u mücerred). Kaynağından olgunluk derecesi
bakımından farklı olan, var olmak için başkasına
ihtiyacı olmayan bu saf nur, nurlar nuruna (Tan-
rı’ya) yakınlığı itibariyle zengin ve yetkin olduğu
halde özü itibariyle eksik ve fakir kabul edilir. Tan-
rı’dan sonraki en mükemmel ışık olan soyut nur,
Tanrı’dan sonra en üst pozisyonda bulunup, cisimle
herhangi bir ilişkisi söz konusu değildir. Sührever-
di’nin nurlar hiyerarşisinde saf ve soyut nurdan
sonraki mertebede ilişik nur (Nur-u Arız) yer alır.
Cisimlerde ve soyut ışıklarda yansıyan ilişik nur-
lar, soyut nurun Tanrı’dan güç alarak oluşturduğu
nurlardır. Bu yönüyle varlıkları soyut nurlara bağlı
olup, kendi özleri gereği var değillerdir. İlk nur
kaynağını idrak etmesiyle ikinci nur, fakirliğini

idrak etmesiyle de en üst berzah denilen ilk gölge
oluşur. Varlık bir bütün olarak Nurlar Nuru’nun
gölgesi konumundadır. Her nur bir nuru ve berzahı
oluşturarak ışıma sürekli devam eder. Hiyerarşinin
en alt seviyesinde nuru sönük olan karanlık(zul-
met) yer alır. Eksik bir varlık olarak, nura doğru
yaklaştıkça eksiklikten kurtularak, varlık alanına
çıkmak ister.49 Sühreverdi’nin nur metafiziğinde
anlam ve yorum, okuyucunun müşahade yoluyla
Işığın kaynağından sürekli aydınlanması biçiminde
gerçekleşir.

SONUÇ

Öyle anlaşılmaktadır ki felsefi ve sufi yorumun
meşruiyet temeli tefsir-te’vil ve zahir-batın ayırı-
mıdır. İslam öncesi hemen bütün gnostik, hermetik
ve hellenistik dini-felsefi öğretiler zahir-batın kav-
ram çiftini kendi dünya görüşlerini oluşturmada ve
varlıkla ilişkilerini açıklamada bir yöntem olarak
kullanmışlardır. İslam düşüncesinde ise felsefi ve
sufi paradigmalar söz konusu kavram çiftini nassı
okuma biçimlerine dayanak yapmışlardır. Tefsir-
te’vil, zahir-batın kavramlarının metinde birbi-
rinden bağımsız olarak kullanılması paragmatik
yorum anlayışına fırsat tanımaktadır. Özellikle
Kur’an’ın te’vil kavramına ilişkin perspektifi, sufi
yoruma hayati bir kapı aralamaktadır. Bu bağlamda
pragmatik okumanın en önemli teşebbüsü tefsiri
zahir ile, te’vili de batın ile ilişkilendirmesi ol-
muştur. Bu girişimin taşıdığı riskler ve yol aça-
cağı defakto tahribat teolojik yorum temsilcileri
tarafından oldukça erken bir dönemde fark edilmiş,
buna yönelik çeşitli ölçütler belirleme yoluna gi-
dilmiştir.50
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46 Sühreverdi, Şihabüddin, Hikmetü’l-İşrak-İşrak Felsefesi, Çev: Tahir Uluç,
İstanbul, 2009, s.117.
47 Sühreverdi, Hikmet, s.121.; Ebu Reyyan, Muhammed Ali, Usulü’l-Felsefeti’l-
İşrakiyye, İskenderiye, 1987, s.32.
48 Gazali’nin Mişkatu’l Envar adlı eserinde tasarladığı nur mertebeleri ile Süh-
reverdi’nin hiyerarşik ışıması büyük oranda örtüşmektedir. Allah’ın, göklerin
ve yerin nuru olduğu önermesine dayalı olarak tasarlanan nur tecellisi ve ışı-
masında Tanrı en mükemmel, en hakiki ve mutlak nur olup diğer nurların da
kaynağıdır. Maddi ve manevi bütün varlıklar O’nun nurunun yansımalarıdır.
Kaynağından uzaklaştıkça diğer nurların, ışıması azalmakta ve karanlıkları art-
maktadır. Kaynağından sudur veya tecelli eden nurlar sınırsız ve sonsuzluk
özelliği gösterirler.

49 Sühreverdi, Hikmet, s.115, 133, 165 vd.; Kaya, “İşrakiyye”, s.435-437; Kılıç,
Cevdet, “Sühreverdi’nin Varlık Düşüncesinde Nurlar Hiyerarşisi ve Meşşai Fel-
sefesi ile Karşılaştırılması”, FÜİF Derg., Cilt: 13, Sayı: 2, Elazığ, 2008, s.55-72.
50 Teolojik yorum geleneğinde tefsir, lafızların incelenmesiyle, te’vil ise ibare-
nin genel anlamını belirlemekle sınırlandırılmıştır. Bir başka açıdan tefsir, söz-
lük anlamına, te’vil ise mecazi anlama özgü kılınmıştır. Bir kelimenin asıl
sözlük anlamından mecaz anlamına taşınması, ancak bir karinenin veya deli-
lin bulunması koşuluna bağlanmıştır. Bu durumda te’vil, ancak zahirin be-
nimsenmesini engelleyen ve aynı zamanda kastedilen gizli maksadı belirleyen
veya o maksada yönlendiren lafız ya da anlama ilişkin bir karinenin, bir kanı-
tın bulunması durumunda geçerli olabilmektedir. Teolojik yorum temsilcileri
açısından te’vilin belirli kuralları söz konusudur. Onlar açısından mecaz, ku-
ralsız bir biçimde keyfi olarak tercih edilen bir anlam değildir. Bu durumda
te’vili yapılacak kelime, İslam öncesi ve İslam’ın ilk döneminde kullanılan yay-
gın anlamının sınırları ile kayıtlıdır. Bkz. Cabiri, Muhammed Abid, Arap İslam
Kültürünün Akıl Yapısı, çev: Burhan Köroğlu-Hasan Hacak-Ekrem Demirli,
İstanbul, 1999, s.356 vd.



Anlama ve yorumlamada nesnel ölçütlerden
söz edilip edilmeyeceği, doğru anlama ile yanlış an-
lama, makul ile makul olmayan arasında bir ayırım
yapmanın mümkün olup olmadığı gibi sorulara
cevap vermenin zorluğu bir yana, makul ve meşru
olmayanı, rölatif ve öznel olanı belirlemenin belirli
bir düzeyde mümkün olduğu söylenebilir.  Ger-
çekte bir kavram veya ifadeyi yorumlama süreci,
herhangi bir sözcüğün neden bu anlama değil de şu
anlama geldiğini tespit etme girişimidir. Her şeyde
olduğu gibi metin ve herhangi bir kavramda da
öyle bir i’tidal/ölçü vardır ki, anlam ve yorum o öl-
çünün ne bir ucunda ne de öteki ucunda doğru ve
makul olamaz. Başka bir ifadeyle metnin veya kav-
ramın birden fazla anlama açık olması, onun amaç-
sız ve ölçüsüz bir biçimde kendi başına buyruk akıp
gittiği anlamına gelmez. Öncelikle Kur’an metni,
kelimeleri Tanrı’nın, anlamları da Müslümanların
getirdiği, ortaklaşa oluşturduğu bir yapı değildir.
Tanrı, bizden ödünç olarak aldığı lafızlara, kendi
yeni anlamını yükleyerek, bize tekrar sunmakta-
dır.

Kur’an metninin bir bütün olarak organik bir
yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde, nur kavra-
mına ilişkin yapılan yorumların, metin tarafından
onaylanması beklenir. Bir başka ifadeyle Kur’an’ın
vicdanının ve bünyesinin yapılan yorumları kabul

etmesi gerekir. Kur’an’ın vicdanı, kendi doğasında
barındırdığı anlamın adil ölçüsüdür. Nur kavramı-
nın da böyle bir i’tidale sahip olduğu söylenebilir.
Bu durum nur kavramının nihai anlamda tek bir
anlama biçimiyle veya yorumla sınırlandığı anla-
mına gelmediği gibi, ucu açık sonsuz anlam ihti-
malleri taşıdığı anlamına da gelmez. Kur’an’ın ve
nur kavramının vicdanı, semantik, akli, hukuki,
etik ve estetik içeriklerin birbirinden ayrılamaz bü-
tünselliğinden oluşur. Kavramın bu içeriklere sahip
vicdanı ile okuyucunun sahip olduğu vicdanın di-
yalojik ilişkisi makul ve meşru anlam betimleme-
lerine zemin hazırlar.

Pragmatik okumanın her türlü anlama ve yo-
rumlama biçimini meşru gören yaklaşımı, metnin
doğasına ve vicdanına aykırılık teşkil eder. Doğru
ile yanlışı, iyi ile kötüyü, makul ve meşru olanla ol-
mayanı eş değer kabul eden bu yaklaşım, metnin
nihai anlamda gerçekleştirmek istediği dini, ahlaki
ve hukuki ideal değerlerin hiçbir zaman gerçekleş-
meyeceğini ima eder. Metnin(Kur’an’ın) temel ni-
teliklerinden biri Furkan’dır. Furkan ise pragmanın
yarattığı söz konusu göreceliği ve buna bağlı kaosu
nihai anlamda ortadan kaldırma, doğru ile yanlışı,
iyi ile kötüyü, hak ile batılı, makul ile gayrı ma-
kulu, meşru ile gayrı meşruyu birbirinden ayırma
anlamını içerir.
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