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

Nurbahşller ile Nakşibendller genellikle 
birbirlerine mesafeli durmuştur. Bununla 
birlikte Nakşibendiyye'nin Urmevl kolu kıs
men Nurbahşl izleri taşımaktadır. Bu ko
la mensup olan Mevlana İlyas Badamyarl, 
babası lsa Nurbahşl vasıtası ile Nurbah
şiyye'ye intisap etmiş, sonraları Nakşiben
diyye'den Sun'ullah Küzekünan'i'nin hali
fesi Derviş Celaleddin Hüsrevşah'i'ye biat 
ederek Nakşibendl olmuş ve ondan ica
zet almıştır. Nurbahşllik bu Nakşibendl 
kolu için tarihi bir hatıradan öteye geç
memiştir. Mahmud Urmev'i'nin yeğeni ve 
müridi Açıkbaş Mahmud Efendi'nin Şerh-i 
Evrad-ı Fethiyye ve Risale-i Nurbah
şiyye adlı eserleri bu hatıranın izlerini ta
şımaktadır. Bazı kaynaklarda Bursa'da 
medfun bulunan Emir Sultan'ın da (ö. 
833/1429 [?]) Nurbahşl olduğu öne sürü
lür. Emir Sultan Seyyid Muhammed Nur
bahş'tan yaklaşık otuz beş yıl önce vefat 
ettiğine göre bunun zayıf bir ihtimal oldu
ğu söylenebilir. Ancak Emir Sultan'ın silsi
lesinin, babası Seyyid Ali vasıtasıyla Nur
bahş'ın mürşidi Hace İshak Huttalan'i'ye 
ulaştığı bilinmektedir. Babası Huttalan'i'
nin ölümünden sonra Nurbahş'a tabi ol
muş, Emir Sultan da bu sebeple Nurbah
şl olarak tanımlanmış olmalıdır. 

Nurbahşiyye'de seyrü sü!Okün en önem
li unsurlarından biri Kübrevl şeyhi Seyyid 
Ali Hemedan'i'nin derlediği Evradü'I-Fet
J:ıiyye 'nin okunmasıdır. Bu evradın ardın
dan "la ilah e illa en te ya hayyü ya kayyQm", 
"la ilahe illallah" ve "Allah" diye zikredilir. 
İşrak namazından sonra 100 kere "Allahü
ekber", 100 kere de "Allahümme salli ala 
Muhammed ve ala ali Muhammed ve sel
lim" denir. Bunlar ikindi namazından son
ra da tekrarlanır. Toplu halde yemek yen
mişse yemeğin ardından "Allah" ve "elham
dülillah" denir (Harlrlzade, lll, vr. 207b) . 
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Iii NECDETTOSUN 

NURBAKİ, Haluk 
(1924-1997) 

İslam ve bilim alanındaki 
çalışmalarıyla tamna n 

hekim ve yazar. 
_j 

2 Şubat 1924 tarihinde Nevşehir'de doğ

du. Babası, tarih ve edebiyat konusunda 
araştırmalar yapan Fransızca öğretmeni 
Edib Ali'dir. Orta öğrenimini Afyon'da ta
mamlayan Nurbaki, İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne girdi. İstanbul'da kaldığı 
süre içindeNuruosmaniye ve Beyazıt ca
milerindeki 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 ko
nularda makaleler yayımladı. Büyük Doğu 
Cemiyeti'nin kuruluşunda Necip Fazı! Kı

sakürek'in yardımcılığını üstlendi. Tıp öğ

reniminden sonra hükümet tabibi olarak 

Halük Nurbaki 

NURBAKi, Haluk 

pek çok yerde görev yaptı. 1956 yılında 
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde gö
revini 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 gö
revinin bitmesinin ardından yayın faaliyet
lerine hız verdi, radyobiyoloji ve radyotera
pi alanında uzmanlık yaptı. Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş Kurumu tarafından 
hizmete açılan Türkiye'nin ilk kanser has
tahanesinde çalıştı. Hastahanenin bir sü
re başhekimliğini yürüten Nurbaki, daha 
sonra Ankara Numune Hastahanesi'nin 
Radyoterapi Enstitüsü şefliği görevini üst 
lendi ve emekli oluncaya kadar bu görevi
ni sürdürdü. Bu arada Fransa, İsviçre ve 
İngiltere'de bilimsel çalışmalarda bulun
du. 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. 

Eserlerinde pozitif bilimlerle İslami ger
çekler arasında yakın ilişki kurmaya çalı

şan ve bunu kendi felsefesi haline getiren 
Nurbaki, özellikle Kur'an ayetlerinin bilim
sel gelişmeleri kuşatıcı özellikleri üzerinde 
durmuş, abdest, namaz. oruç gibi ibadet
lerin insanın beden ve ruh sağlığına mu
cizevi etkilerini yine biyolojik ve tıbbi ger
çekiere dayanarak dile getirmiştir. İlgili 
ayetler i bu açıdan yorumlayıp bazı zorla
ma 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 aldığına dair 
iddiaları reddeder. Müsbet ilimler-dini ilim
ler ayırımını kabul etmeyen müellif ilimie
rin bir bütün halinde ele alınması gerek
tiğini savunur. Çalışmalarında gönül dün
yasına vurgu yapan ve akıldan 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 ko
nuyu sık sık gündeme getirmiştir. 

Eserleri. Nurbaki'nin çok sayıdaki ese
rinin 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 Yo
rumu (İstanbul 1987); Yasin Suresi Yo
rumu (İstanbul 1997); Amme Cüzü Yo
rumu (Nebe' süresinden Leyl süresine 
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kadar olan on beş sürenin açıklamasını 
içerir, İstanbul 1986, 1997, 1998); Na
maz Sureleri Yorumu (İstanbul 1986, 
1997); Kur'an'ın Harika Mesajları: er 
Rahman, el-Vakıa, en-Necm ve el-Ha
did Surelerinin Yorumu (İstanbul 1988, 
1997); Kur'an'ın Matematik Sırları: el
Müddessir ve Fussilet Surelerinin Yo
rumu (İstanbul 1987, 1997); Kur'an-ı 

Kerim'den Ayetler ve İlmi Gerçekler 
(Ankara 1984, 1988, 1993; Nurbaki'nin en 
tanınmış eseri olup Kabesetün 'ilmiyye 
mine'l-Kur'ani'l-Kerrm adıyla Arapça'ya 
[tre. Enver Tahir Rıza, Ankara 1985]), Ver
ses from the Glorious Koran and the 
Facts of Science adıyla ingilizce'ye (Itre. 
Metin Beynam, Ankara 1985, 1989, 1998] 
çevrilmiştir); Kur'an Mucizeleri (İstan
bul 1985). 

B) Bilim ve Din : Evrendeki Mucize 
(İstanbul 1990); Bilim Açısından İmanın 
Altı Şartı (İstanbul 1997); İmanla Ge
len İlim (HI, İstanbul 1997, 1998); İnsan 
Bilinmezi (İstanbul 1997); İnsan ve Ha
yat (İstanbul, ts., el-İnsan ve mu'cizetü'l
hayat adıyla Arapça'ya çevrilmiştir [tre. 
Orhan Muhammed Ali , Bağdad 1404/ 
1984]); Namazın Sırları (İstanbul 1986); 
Boşluğun Sesi Ateizm (baskı yeri yok, 
1994). 

C) Din ve Ahlak: Tek Nur (İstanbul 
1958); Sonsuz Nur (İstanbull960); İslfım 
Metafiziği: İman (İstanbull983); Gönül 
Penceresinden Fahr-i Kainat Efendi
miz (İstanbul 1986); Gönüllerde Sema 
(İstanbul 1990); Türkistan'dan Türkiye'
ye Anadolu Mucizesi (İstanbul 1990); 
Kutsal Mücadelem (Beklenen Vakit ga
zetesinde çıkan yazılarından oluşturulmuş
tur, İstanbull996); Peygamber Çizgisin
de Yaşamak (İstanbul 1996); Nur Dolu 
Geceler (İstanbul 2002); Nurdan Anne
ler (çeşitli konferanslarından meydana 
gelen eser, Hz. Peygamber'in eşleri ve ta
nınmış akrabalarının hayat hikayeleri ve 
menkıbelerini ihtiva eder, İstanbul 2005); 
Veliler Deryasından Katreler (radyo ko
nuşmalarını derleyen eseridir, İstanbul 
2005); Yüce İslfım Büyükleri (İstanbul 
2003). Nurbaki'nin bunların dışında Kan
ser (İstanbul 1982), Kalb ve Ötesi (İstan
bul 1984), İslfım Dininin İnsan Sağlığı
na Verdiği Önem (Ankara 1985), Gelece
ğin Dramı Aids (İstanbul 1987). Radyas
yon ve AIDS (İstanbul 1998) adlı eserleri 
vardır. 
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Iii B. BABÜR TuRNA 

NURBANÜ SULTAN 
(ö. 991/1583) 

L III . Murad'ın annesi, valide sultan. _j 

Asıl adının Cecilia olduğu, 1525-1530 yıl
larında Para (Paros) adasında doğduğu, 
adanın Venedikli idarecisi Nicol6 Venier'le 
Baffo ailesinden Violante'nin kızı olup 1537'
de Barbaros Hayreddin Paşa'nın Adalar se
feri sırasında esir alındığı ve cariye olarak 
saraya sunulduğu belirtilir. Bu kimliği ba
zı araştırmalarda yanlışlıkla oğlu lll. Mu
rad'ın hasekisi Safiye Sultan'a atfedilir. An
cak onun Venedikli Venier ve Baffo ailele
rine mensup olduğu, 1559 Ekiminde Şeh
zade Selim'in Venedik'e gizli bir diplomatik 
görevle gönderdiği Hasan Çavuş'un sena
toda verdiği bilgilere dayalı olup başka bir 
kaynakla teyit edilmemektedir. Kökeni hak
kındaki bir diğer rivayette, Venedik idare
sindeki Korfu adasının Assumati köyün
den bir Grek ailenin kızı iken Ekim 1537'
deki savaş sırasında yedi yaşında esir alın
dığı ve adının Kali olduğu bilgisi bulunur. 
Sonradan ortaya atıldığı anlaşılan bu riva
yetten başka yine onun Korfu'da Yenedik
li zengin ve soylu bir aile olan Quartaniler'e 
mensup bulunduğu da belirtilir ( 1574'te S. 
Gerlach önce onun Korfu adasından esir 
alındığını [s. 29, 71]. sonra da Para adalı 
bir Rum olduğunu [s. 334] yazar) Bütün 
bu bilgiler onun gerçek kimliğini aydınlat
mada yetersiz kalmaktadır (Arbe!, XXIV 
[ 1992]. s. 241-259) Güzelliği ve olağan 
üstü zekasıyla sarayda ön plana çıktığı 

anlaşılan Nurbanü, 950'de (1543) Şehzade 
Selim'in istanbul'dan Konya'ya sancak be
yi olarak gidişi sırasında muhtemelen 
onun hareminde yer aldı ve bir süre son
ra burada şehzadenin ilk çocuğu olan kızı 

doğdu. 953'te ( 1546) Selim'in şehzade sı
fatıyla Manisa'da bulunduğu sırada tah
tın varisi olan Murad'ı dünyaya getirdi. 
Ayrıca Şah, Gevherhan ve ismihan adında 
üç kız çocuğu daha oldu. Selim'in, karde
şi Bayezid ile giriştiği mücadelede Vene
dikli kimliğini öne çıkararak Şehzade 

Selim'in desteklenmesi yolunda Venedik
liler'le irtibat kurdu. 97 4'te ( 1566) l l. Se
lim'in tahta çıkması üzerine taht varisi 
Sultan Murad'ın (lll) validesi sıfatıyla ha
remin başı oldu. Oğlunun 982'de ( 1574) 
cülüsundan sonra saraydaki konumu da-

ha da güçlendi ve valide sultan olarak anıl
dı. lll. Murad'a izafeten belgelerde "valide
tim sultan, valide sultan, atik valide sul
tan" şeklinde zikredilmeye başlandı. Onun 
döneminde harem etkili bir kurum haline 
geldi. Kendisi haremde önemli bir rol oy
nadı, hanedanın korunması, haremin gün
lük işleyişinde ve hayatında büyük ölçüde 
söz sahibi oldu. 

Nurbanu'nun harem üzerindeki etkisin
de oğlu III. Murad'ın ona karşı büyük saygı 
göstermesi de rol oynadı. Böylece valide 
sultanlık yüksek bir statüye ulaştı ve ha
nedanın önemli ve güçlü bir mevkii hali
ne geldi. Nurbanu'nun hem hanedan üye
leri hem üst düzey görevlileri arasında yük
sek meblağlara ulaşan harçlığı bu gücü
nün bir göstergesi sayılır. Valide sultan 
olarak kendisine günlük 2000 akçe tahsis 
edilmişti. Nurbanu Sultan'ın Venedikliler 
ile yakın siyasi diplomatik teması hakkın
da elçi raporlarında geniş bilgi bulunur. 
1 583'te Venedik senatosu yararlı hizmet 
lerinden dolayı kendisine 2000 Venedik al
tını değerinde hediye yollamayı kabul et
mişti. Bir başka rapora göre Girit' e yöne
lik muhtemel Osmanlı saldırısını önlemiş 

Nurbanü Sultan'ın cenazesinin saraydan çıkarılmasını tasvir 
eden bir minyatür (Lokman b. Hüseyin, Şehinşahname, 

TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 200, ll, vr. 146' ) 


