
EN NUR 
 
Her şeyin hakikati olan İlim! Her şeyin aslı Nûr'dur, demek; her şey ilimden ibarettir, İlmullah'ta demektir. Hayat, ilimle vardır. İlim sahipleri 
Hayy'dır; diridir! İlmi olmayan ise, yaşayan ölüdür. 
 

Bakara 17-) Onların misali ateş yakana benzer, ki yakılan ateş çevreyi aydınlatır. Ne var ki kendi hakikatlerinden gelen 
nûr açığa çıkmadığı için, karanlığa terkedilir; artık göremez! 

Bakara 
257-) Allah iman edenlerin Velî'sidir; onları zulmattan (karanlıklardan-hakikat bilgisizliğinden) Nûr'a (ilmin aydınlığında 
hakikati görmeye) çıkartır. Fiilen küfür (hakikati inkâr) hâlinde olanlara gelince; onların velîsi Tagut'tur (gerçekte var 
olmayıp var sandıkları kuvveler, fikirler), onları nûrdan zulmete ihraç eder. İşte onlar, ateş (sonuçta yanmaya mahkûm) 
kişilerdir. Onlar o şartlarda sonsuza dek kalıcıdırlar. 

Nisa 174-) Ey insanlar! Hakikaten Rabbinizden size bir burhan (hakikatin dillenmişi Hz.Muhammed s.a.v.) geldi... Size 
apaçık bir Nûr (Kur'ân) inzâl ettik. 

Maide 
15-) Ey hakikat bilgisi verilmiş olanlar... Hakikat bilgisinden gizlediklerinizin birçoğunu size açıklayan ve 
birçoğunu (gizlemenizi de) affeden Rasûlümüz geldi... Gerçekten size Allah'tan bir Nûr ve Kitab-ı Mubîn (açık seçik 
Sünnetullah bilgisi) gelmiştir. 

Maide 
16-) Rıdvanına (insandaki Esmâ hakikatiyle tahakkuk kuvvesi-melekesi) tâbi olanları, Allah hakikatleri olan Esmâ 
özellikleriyle, hakikate erdirir; onları Esmâ bileşimlerinin elvermesiyle karanlıklardan nûra çıkarır ve onları doğru 
yaşam yoluna yöneltir. 

Maide 

44-) Gerçek ki, içinde nûr ve hakikat bilgisi olan Tevrat'ı biz inzâl ettik... Teslim olmuş Nebiler, onunla Yahudilere 
hükmederdi; Rabbanîler (Tevrat'a göre Yahudilerin terbiyesiyle ilgilenenler) ve Ahbar (ilim ve hikmet sahipleri) da onun 
üzerine şahitler olarak hakikat bilgisini korumakla görevliydiler... O hâlde insanlardan korkmayın, Ben'den 
korkun! Benim bildirdiğim gerçekleri az bir menfaate satmayın... Kim Allah'ın inzâl ettiği (hüküm) ile 
hükmetmezse, işte onlar hakikati inkâr edenlerin ta kendisidir! 

Maide 
46-) Daha onların (teslim olmuş Nebilerin) izleri üzere, Tevrat'tan, ellerindekini (gerçek olanını) tasdik edici olarak 
Meryemoğlu İsa'yı gönderdik. Ona, içinde Hüda (hakikat ilmi) ve Nûr bulunan; Tevrat'tan Ona ulaşmış olanı da 
tasdik eden, korunanlar için bir hidâyet kılavuzu mahiyetindeki İncil'i öğüt olması için verdik. 



En'am 
1-) Hamd; Semâlar ve Arz'ı yaratan, karanlıkları (bilgisizlikler) ve Nûr'u (ilmi) oluşturan Allah'a aittir... Öte yandan, 
hakikati inkârda ısrar edenler, (varsandıkları dışsal tanrılarını) Rablerine (hakikatlerindeki El Esmâ mertebesine) denk 
tutarlar; (bunun sonucunda da şirk ortaya çıkar)! 

En'am 
91-) Allah'ı hakkıyla takdir edemediler! "Allah, hiçbir beşere bir şey inzâl etmemiştir" demekle! De ki: "Musa'nın 
hakikatinden insanlar için Nûr ve Hüda olarak getirdiği Kitabı (BİLGİyi) kim inzâl etti? Siz Onu (BİLGİyi) kâğıtlar 
haline getirip gösteriyorsunuz, birçoğunu (BİLGİyi de) gizliyorsunuz... Oysa ne sizin ne de babalarınızın bilmediği 
şeyler öğretildi size!"... "Allah" de, sonra bırak onları daldıklarında oynayıp dursunlar! 

En'am 
122-) Ölü iken kendisini (Hakikat ilmi ile) dirilttiğimiz; insanlar içinde onunla yaşaması için basîret nûru 
oluşturduğumuz kimse(nin durumu); karanlıklar içinde kalıp ondan kurtulamayan gibi olur mu? Hakikat bilgisini 
inkâr edenlere, yapmakta oldukları böylece süslendirildi. 

A'raf 

157-) Onlar ki ellerindeki Tevrat ve İncil'de belirtilmiş O Rasûl'e, Ümmî (asıl fıtratı bozulmamış-yaratıldığı saflık 
üzere) Nebi'ye tâbi olurlar... Onlara, Allah'a göre olumlu olanları emreder ve olumsuz fiilleri yasaklar; onlara temiz 
şeyleri helal kılar; pis, çirkin şeyleri haram eder; onlardan sırtlarındaki ağır yükü (benliklerinin getirilerini) kaldırır ve 
üzerlerindeki zincirleri (yüzlerini Allah'a döndürmelerini engelleyen tüm bağlarını) çözer... İşte Ona iman eden, Ona 
saygı gösteren (destekleyen), Ona yardım eden ve Onunla birlikte inzâl olunan Nûr'a (Kur'ân) tâbi olanlar var ya, 
işte onlardır kurtuluşa erenlerin ta kendileri! 

İbrahim 
1-) Eliif, Lââm, Ra... Sana inzâl ettiğimiz (hakikat ve Sünnetullah) BİLGİ(si) (kitap), insanları, varlıklarını meydana 
getiren El Esmâ bileşimlerinin elvermesi hâlinde (Bi-izni Rabbihim), karanlıklardan (cehaletten) Nûr'a (ilme) ve Azîz 
(hükmü karşı konulmaz olarak yerine gelen) ve Hamîd'in (sadece kendi kendini değerlendiren) yoluna çıkarman içindir. 

Nur 

35-) Allah, semâların ve arzın nûrudur (NÛR ilimdir, semâlar ve arzın hakikati ilimden ibarettir)! O'nun nûrunun (ilminin 
varlığı ve açığa çıkışı) misali şuna benzer: İçinde lamba (bilinç) bulunan bir kandil (beyin) gibidir... O lamba da bir 
sırça (kalp-şuur) kapsamındadır! O sırça (şuur) sanki inciden bir yıldız (yaradılış amacına göre işlevlenmiş Esmâ 
bileşimi) gibidir ki, doğu ve batıya (mekân ve zamana) ait olmayan mübarek bir ağaçtan (insanî hakikatin), yani 
zeytinden (TEK'lik şuuruna sahip olması) tutuşturulur! O ağacın yağı (şuurdaki hakikat müşahedesi) neredeyse 
kendisine bir nâr (arınma çalışmaları) dokunmasa da ışık saçar! Nûr'un alâ nûr'dur (Esmâ ilminin birimsel ilim 
sûretinde açığa çıkışı)... Allah (insanın hakikati olan Esmâ mertebesi) dilediği kimseyi kendi nûruna (kendi hakikati 
ilmine) erdirir! Allah insanlar için misaller veriyor... Allah her şeyi (Esmâ özellikleriyle, o şey olduğu için) Bilen'dir. 



Zümer 
22-) Allah kimin derûnunu İslâm'ı kavrayacak şekilde genişletti ise, o Rabbinden bir nûr üzere değil midir? 
Allah'ın zikrinden (hatırlattığından) kalpleri kasavetlenene (bilinçleri kilitlenenlere) yazıklar olsun! İşte onlar apaçık 
şekilde (hakikatten) sapmayı yaşamaktadırlar! 

Zümer 69-) Arz, Rabbinin nûru ile parıldamış, Bilgi (hakikat) açığa çıkmış, Nebiler ve şüheda getirilmiş, onlar haksızlığa 
uğratılmaksızın aralarında Hak olarak hükmedilmiştir. 

Hadid 
13-) O gün ikiyüzlü (münafık) erkekler ve ikiyüzlü kadınlar, iman edenlere: "Bizi bekleyin ki nûrunuzdan 
yararlanalım" der! "Geriye dönün de bir nûr araştırın" denildi. Derken aralarına kapısı olan bir sur (geçilmez perde) 
çekilir ki, onun bâtını (iç âlemi) içinde rahmet vardır, onun zâhiri azap tarafındandır. 

Talâk 
11-) Rasûl ki, iman edip imanının gereğini uygulayanları, karanlıklardan Nûr'a çıkarmak için apaçık hâlde Allah'ın 
işaretlerini size bildirir. Kim Esmâ'sıyla hakikati olan Allah'a iman eder ve imanının gereğini uygularsa, onu, 
içinde sonsuz yaşamak üzere, altından nehirler akan cennetlere dâhil eder. Allah onun için gerçekten bir rızık 
ihsan etmiştir. 

Tahrîm 
8-) Ey iman edenler! Allah'a özden ve kesin bir tövbe ile tövbe edin! Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi sizden 
örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere dâhil eder. O süreçte Allah, O Nebi'yi ve Onunla beraber iman 
etmişleri rezil-rüsva etmez! Onların nûru, önlerinden ve sağ taraflarında koşar. Derler ki: "Rabbimiz... Nûrumuzu 
tamamla ve bizi mağfiret eyle... Muhakkak ki sen her şeye Kâdîr'sin." 

 


