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M. KAMiL YAŞAROGLU

NURBAHŞİYYE

(~;~)

müştür.

Kübreviyye'nin
Seyyid Muhammed Nurbahş'a
(ö. 869/1464)

L

nisbet edilen bir kolu.

Seyyid NG.rbahş'ın mensuplarının birçoSafeviler döneminde Şi'iliği benimsemiştir. Huttalanl'nin önde gelen müridierinden Abdullah Berzişabadl, Nurbahş'ın
mehd'iliğini kabul etmemiş, Berzişabad'i' 
nin takipçileriyle devam eden Kübreviyye
koluna Zehebiyye (iğtişaşiyye) adı verilmiş
tir. Muhammed Nurbahş'ın Kahire'de Muhammed es-Semerkandl, Bağdat'ta Burhaneddin el- Bağdadl adlı halifelerinin tekke kurduğu, ayrıca Hüsameddin Bitlist'nin onun önde gelen müridierinden olduğu bilinmektedir. Ancak tarikatın yayılma
sını gerçekleştiren en önemli halifeleri oğ
lu Kasım Feyzbahş ile Muhammed b. Yahya el-Lahlc'i'dir.
ğu
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Seyyid Muhammed Nurbahş 79S'te
(ı 393) İran'ın Kuhistan bölgesindeki Kain
kasabasında doğdu. Gençliğinde dini ilimleri tahsil etmek için Herat'a gitti. Daha
sonra Huttalan'a geçerek Kübrevl şeyhi
Hace İshak Huttalan'i'ye intisap etti ve
onun en seçkin müridierinden biri oldu.
Huttalanl'nin müridierinden birinin rüyasında bir nurun Seyyid Muhammed'e indiğini ve ondan diğer müridiere yayıldığı
nı gördüğü, bunun üzerine Huttalanl'nin
ona "NG.rbahş" lakabını verdiği, Seyyid Muhammed bu rüyayı kendisinin mehdi olduğu şeklinde yorumladığı, şeyhinin de
onun bu yorumunu desteklediği kaydedilmektedir. Bazı kaynaklara göre ise kendisini mehdi olduğuna inandıran kişi şeyhi
Huttalan'i'dir.
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Huttalan Valisi Bayezid, 827'de (ı 424)
isyan hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle Huttalanl ve Nurbahş üzerine bir baskın düzenledi. Huttalanl bu sırada öldürüldü, Nurbahş tutuklanarak Herat'a Timurlu Hükümdan Şahruh'un huzuruna
götürüldü. Sorgulamadan sonra Şlraz'a
sürgün edilen Nurbahş bir süre Bihbehan'da kaldı, ardından Şüşter, Basra, Hille ve
Bağdat'a gitti. Daha sonra dolaştığı İran'ın
batısındaki bazı Kürt kabileleri arasında
mehd'iliği ve halifeliği benimsendi. Adına
para bastırılıp hutbe okunınası üzerine Şah
ruh tarafından tekrar tutuklandı. Hapisten
kaçınayı başardıysa da yakalanarak Herat'a gönderildi. Herat'ta cami minberine
çıkıp mehd'ilik ve halifelik iddiasından vazgeçtiğini ilan etmeye mecbur tutuldu. 848'de (ı 444) ilmi konularda ders vermesi şar
tıyla serbest bırakıldı. Ardından yine kendisinden şüphe edildiği için Tebriz ve Şir
van'a, oradan da Gllan'a gönderildi. Şah
ruh'un ölümünden (850/1447) sonra serbest kaldı. Rey'e gidip hayatının son dönemini geçirdiği SG.likan köyüne yerleşti.
14 Reb'iülewel 869'da ( 14 Kasım 1464) burada vefat etti. Ardında birçok mürid ve
yirmi kadar eser bırakan NG.rbahş'ın mehd'iliği konusunda müridieri arasında iki
farklı yaklaşım oluşmuş. bazılan onun mehd'iliğini mehdi kelimesinin sözlük anlamıy
la (hidayet edici) sınırlarken bazıları, bunun mezhepler arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması ve yeni bir İslami yorumun
getirilmesinden ibaret olduğunu öne sür-

Muhammed b. Yahya el-Lahlc'i (ö. 912/
1506) Şlraz'daki tekkesinde hem mü ri d
yetiştirmiş, hem tasavvufı eserler kaleme
almıştır. Eserlerinin en meşhuru MeiatiJ:ıu'l-i'caz ii şerJ:ıi Gülşen -i Rdz'dır. Vefatından sonra yerine oğlu Şeyhzade Ah-

med Lahtel (ö. 927/1520) geçmiştir. Muhammed Lahlc'i'nin silsilesi oğlunun yanı sıra bir diğer halifesi olan Şeyh Gıyas
Nurbahşl vasıtasıyla devam etmiş ve Hindistan'da bazı Çiştiyye şeyhlerince sürdürülmüştür.

Muhammed

Nurbahş'ın oğlu Kasım

Feyzbahş babasının

yerine geçip Rey bölgesinde tarikatı yaymaya devam etmiştir.
Bir ara Hüseyin Baykara'nın daveti üzerine Herat'a gitmiş, Abdurrahman-ı Cami
gibi bu şehrin Sünni alim ve sG.fılerinin
tepkisi üzerine oradan ayrılıp Rey bölgesine dönmek zorunda kalmış ve 919 (1513)
yılında vefat etmiştir. Oğlu Şah Bahaeddin, muhtemelen tavırları Safevi yönetimini rahatsız ettiğinden babası henüz hayatta iken 91 S'te ( 1509) sorgulanıp öldürülmüştür. Kasım Feyzbahş'ın yerine geçen tarunu Şah Kıvamüddin Hüseyin de
944'te (1537-38) Safevi hükümdan Şah I.
Tahmasb tarafından öldürülmüştür. Nurbahşiyye'nin bu silsilesi daha ziyade Kasım
Feyzbahş'ın Hüseyin Eberkühl ve Şemsed
din lraki adlı iki hafifesi yoluyla devam etmiştir.

NG.rbahşiyye,

Hüseyin Eberkühl'den sonKemal Cüveynl, Muhammed
Sebzevarı, Melik Ali Cüveynl ve Ali Südeyrl
vasıtasıyla sürdürülmüştür. Muhammed
Mü'min Sebzevar'i'nin ardından Muhammed Taki Şahl yoluyla devam eden Nurbahşl silsilesi Muhammed Hasan KG.zekünanl'den (ö. 1250/1834) sonra üçe ayrılmış
tır. Rıza Kulı Safaile (ö 1291/1874) devam
eden silsilenin son şeyhi Muhammed Hasan MeşkG.r (ö. ı 989). Muhammed Taki puşt Meşhedl ile devam eden ikinci silsilenin son şeyhi Mihr Ali Şah'tır. Üçüncü
silsile ise Abdülkadir CehrG.ml ile (ö. 130 ll
1884) sürmüştür.
ra

sırasıyla

Kasım Feyzbahş'ın halifelerinden Şern
seddin lraki (ö 932/l 526) NG.rbahşiyye'yi
Keşmir'e taşımıştır. lraki'nin el-Fı]fhü'l
a]J.vat adlı eserini Keşmir idarecisi Mirza
Muhammed Haydar Duğlat Hindistan alimlerine gönderip hakkında fetva istemiş,
alimler de bunun zındıklığa meyilli batı!
bir kitap olduğunu bildirmiştir. Duğlat döneminde Keşmir'de rahat bir ortam bulamayan bazı NG.rbahş'iler, Ladak ve Baltistan'a göç etmiş. lraki'nin oğlu Danyal
Baltistan'dan getirilip idam edilmiştir. Bugün Pakistan'ın özellikle kuzey bölgelerinde ve bazı büyük şehirlerinde Nurbahşiy
ye mensuplarının bulunduğu bilinmektedir. Ancak bunlar tarikattan ziyade mezhep olarak algılanmaktadır. Şemseddin Iraki'nin halifelerinden Kemaleddin MahdG.m

NURBAKi, Haluk
ile devam eden Nurbahşl silsilesi hala
sürdürmektedir. Bu kolun yakın
tarihteki önem li şeyhlerinden biri de
Avn Ali Şah'tır (ö ı 991)
varlığını

Nurbahşller

ile Nakşibendller genellikle
birbirlerine mesafeli durmuştur. Bununla
birlikte Nakşibendiyye'nin Urmevl kolu kıs
men Nurbahşl izleri taşımaktadır. Bu kola mensup olan Mevlana İlyas Badamyarl,
babası lsa Nurbahşl vasıtası ile Nurbahşiyye'ye intisap etmiş, sonraları Nakşiben
diyye'den Sun'ullah Küzekünan'i'nin halifesi Derviş Celaleddin Hüsrevşah'i'ye biat
ederek Nakşibendl olmuş ve ondan icazet almıştır. Nurbahşllik bu Nakşibendl
kolu için tarihi bir hatıradan öteye geçmemiştir. Mahmud Urmev'i'nin yeğeni ve
müridi Açıkbaş Mahmud Efendi'nin Şerh-i
Evrad-ı Fethiyye ve Risale -i Nurbahşiyye adlı eserleri bu hatıranın izlerini taşımaktadır. Bazı kaynaklarda Bursa'da
medfun bulunan Emir Sultan'ın da (ö.
833/1429 [?]) Nurbahşl o l duğu öne sürülür. Emir Sultan Seyyid Muhammed Nurbahş'tan yaklaşık otuz beş yıl önce vefat
ettiğine göre bunun zayıf bir ihtimal olduğu söylenebilir. Ancak Emir Su ltan'ın silsilesinin, babası Seyyid Ali vasıtasıyla Nurbahş'ın mürşidi Hace İshak Huttalan'i'ye
ulaştığı bilinmektedir. Babası Huttalan'i'nin ölümünden sonra N urba hş'a tabi olmuş, Emir Sultan da bu sebeple Nurbahşl olarak tanımlanmış o lmalıdır.
N u rbahşiyye'de seyrü sü!Okün en önemli unsurlarından biri Kübrevl şeyhi Seyyid
Ali Hemedan'i'nin derlediği Evradü'I-FetJ:ıiyye ' nin okunmasıdır. Bu evradın ardın
dan "la ilahe illa ente ya hayyü ya kayyQm",
"la ilahe illallah" ve "Allah" diye zikredilir.
İşrak namazından sonra 100 kere "Allahüekber", 100 kere de "Allahümme salli ala
Muhammed ve ala ali Muhammed ve sellim" denir. Bunlar ikindi namazından sonra da tekrarlanır. Toplu halde yemek yenmişse yemeğin ardından "Allah" ve "elham dülillah" denir (Harlrlzade, lll, vr. 207b) .
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NECDETTOSUN

NURBAKİ, Haluk
(1924-1997)
İslam ve bilim alanındaki
çalışmalarıyla

L

tamna n
hekim ve ya zar.
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2 Şubat 1924 tarihinde Nevşehir'de doğ 
du. Babası, tarih ve edebiyat konusunda
a raştı rmalar yapan Fransızca öğretmeni
Edib Ali'dir. Orta öğ renimi ni Afyon'da tamamlayan Nurbaki, İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne girdi. İstanbul'da kaldığı
süre içindeNur uosmaniye ve Beyazıt camilerindeki hadis derslerine devam etti.
özellikle Şeyh Hadi Efendi ve Salih Fakiri
Efendi'den yararlandı. İlk yazılarını 19SO'li
yıllarda yazmaya başladı; İsldm'ın Nuru
ve Büyük Doğu'da uzun süre farklı konularda makaleler yayımladı. Büyük Doğu
Cemiyeti'nin kuruluşunda Necip Fazı! Kı
sakürek'in yardımcılığını üstlendi. Tı p öğ
reniminden sonra hükümet tabibi olarak
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Halük Nu rbaki

1956 yılında
ilçesinde görevini sürdürürken Afyon Lisesi'nde fizik,
kimya ve matematik dersleri verdi. Bu sı 
rada kendisine manevi eğitim veren Faik
Saraç'la karşılaştı. 1961 'de Afyonkarahisar
milletvekili seçildi. 196S'te meclisteki görevinin bitmesinin ardından yayın faaliyetlerine hız verdi, radyobiyoloji ve radyoter api alanında uzmanlık yaptı. Türk Kanser
Araştı rma ve Savaş Kurumu tarafından
hizmete açılan Türkiye'nin ilk kanser hastahanesinde çalıştı. Hastahanenin bir süre başhekimliğini yürüten Nurbaki, daha
sonra Ankara Numune Hastahanesi'nin
Radyoterapi Enstitüsü şefliği görevini üst lendi ve emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. Bu arada Fransa, İsviçre ve
İngiltere'de bilimsel çalışmalarda bulundu. 1992 yılında emekli olunca İstanbul'a
yerleşti ve zamanının çoğunu konferans
ve konuşmalara ayırdı. 2 Haziran 1997'de
İstanbul'da vefat etti, cenazesi Afyon'da
toprağa verildi.

pek çok yerde görev

yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa

Eserlerinde pozitif bilimlerle İslami gerçekler arasında yakın ilişki kurmaya çalı 
şan ve bunu kendi felsefesi haline getiren
Nurbaki, özellikle Kur'an ayetlerinin bilimsel gelişmeleri kuşatıcı özellikleri üzerinde
durmuş, abdest, namaz. oruç gibi ibadetlerin insanın beden ve ruh sağlığına mucizevi etkilerini yine biyolojik ve tıbbi gerçekiere dayanarak dile getirmiştir. İlgili
ayetler i bu açıdan yorumlayıp bazı zorlama izahiara gittiğ i yönünde eleştiriler alan
Nurbaki bununla birlikte evrim teorisi, ruh
göçü ve dünya dışı akıllı canlıların varlığı
gibi teorilerin Kur 'an'da yer aldı ğına dair
iddiaları reddeder. Müsbet ilimler-dini ilimler ayırımını kabul etmeyen müellif ilimierin bir bütün halinde ele alınması gerektiğini savunur. Çalışmalarında gönül dünyasına vurgu yapan ve a kı ldan çok kalbi
ön plana çıkaran Nurbaki'ye göre gönül
imanın doğduğu ve yaşayabildiği tek iklim dir. Bu sebeple İslam büyüklerinin yüksek
ahlak ve fazilet anlayışlarının öğrenilmesi
nin önemi üzerinde durur. Ayrıca ahiakın
temel konularından biri olarak İslam' da
kadının önemine dikkat çekmiş ve bu konuyu sık sık gündeme getirmiştir.
Eserleri. Nurbaki'nin çok sayıdaki eserinin başlıcaları şöylece sıralanabilir: A)
Tefsir: Fatiha ve Kırk Yorumu (1982);
Ayet-el Kürsf Yorumu (İstanbul 1998);
Bakara Sfuesi Yorumu (ilk elli dört ayet,
İstanbull988, 1997); Suie-i Yusuf'un Yorumu (İstanbul 1987); Yasin Suresi Yorumu (İstanbul 1997); Amme Cüzü Yorumu (Nebe' süresinden Leyl süresine
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