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ÖNSÖZ 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… 

Hamd bizleri yok iken var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize, 

salat ve selam yeryüzüne gönderilmiş en şerefli varlık olan, kainatın iftihar kaynağı 

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav.)’e, pak Ehl-i beytine ve onun yolundan 

gidenlerin üzerine olsun. 

İslam’ın batınî yüzünü temsil eden tasavvuf ilmi, kalbi kötü huylardan 

arındırarak iyi huylarla doldurmayı amaç edinmiştir. Tasavvufun gayesi bu dünyada 

nefsi terbiye ve tezkiye ederek, Allah’ı görüyormuşçasına kulluk yapabilme şuuruna 

erip, Rabbinin huzuruna insan-ı kamil olarak çıkabilmektir. Bütün İslami ilimlerde 

olduğu gibi kaynağı Kur’an ve Sünnet’e dayanmaktadır. Tasavvuf ilmini diğer 

ilimlerden ayıran en önemli özellik ise hâl ilmi olmasıdır.   

Hâl ilmi olan tasavvufu bilhassa mutasavvıfların hayatında müşahede 

etmekteyiz. 20. yüzyılda yaşamış büyük bir ilim adamı ve onkolog olan Haluk Nurbaki, 

İslam’ı ve Peygamber Efendimiz’i (sav.) her yönüyle temsil eden kıymetli bir 

mutasavvıftır. Çocuk yaşlarda iken başlayan manevi eğitiminin temelini Mevlevî dervişi 

olan annesi Emine Nevriye Hanım tarafından almıştır. İstanbul Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nde okuduğu yıllarda ise Nuruosmaniye ve Beyazıt camilerinde katıldığı 

Kur’an ve Hadis dersleri ile bu alanda da kendisini yetiştirmiştir. Görüşmüş olduğu sûfî 

ve alimlerin ilimlerinden istifade etmiştir.  

Onkolog olarak insanların maddi bedenlerini tedavi ederken bulunduğu her 

ortam ve zamanda insanların gönüllerini de tedavi etmiştir. 

Ömrünün her anını gönlünde yanan Fahr-i Kainat ve Ehl-i beyt aşkını insanlara 

infak etmekle geçirmiştir.  



 

VI 

Haluk Nurbaki, eserlerinde kainattaki olayları ayetler ışığında bilimsel verilerle 

açıklayarak gözler önüne sermiştir. Bilim ile imanı mezcederek ele almıştır. İslam 

tarihini daha önce anlatılmayan bir tarzda mana penceresinden seyrettirerek anlatmıştır. 

Tasavvuf anlayışında ibadetlerin insan bedenine olan faydalarını bilimsel verilerle 

birlikte açıklamıştır. 

Türkiye’de “infak” ve “Fahr-i Kainat” kavramları onun kullanımıyla ön plana 

çıkmıştır. Peygamber Efendimiz’den (sav.) bahsederken daima Fahr-i Kainat Efendimiz 

şeklinde anmış ve anlatmıştır. Ömrü boyunca su içerken görülmemesiyle Ehl-i beyt’e 

olan aşkını ve Hz. Hüseyin Efendimiz’e hürmetini göstermiştir. 

Yıllar önce Nurdan Anneler kitabını okuyarak etkilendiğim ve şahsiyetini merak 

ettiğim Haluk Nurbaki’nin hayatını ve eserlerini tez çalışması olarak öneren, yıllar önce 

gönlümden geçirdiğim duamın gerçekleşmesine vesile olan değerli danışman hocam 

Öncel Demirdaş’a teşekkürlerimi sunarım. Haluk Nurbaki hocanın kıymetli evlatları 

Ahmet Veysi Nurbaki, Ceren Nurbaki Biler ve Ali Nurbaki’ye, talebeleri Mesude 

Özdemir, Derya Türkan Yenihançer, Hülya Akgün, Hasan Akgün ve Uğur Canbolat’a 

değerli bilgilerini ve anılarını benimle paylaştıkları için müteşekkirim. Hayatımın her 

anında yanımda oldukları gibi tez çalışmamda da maddi manevi desteklerini 

esirgemeyen annem Meliş Şahin, babam Ali Rıza Şahin ve ağabeyim Mustafa Şahin’e 

sonsuz teşekkür ederim. 

Haluk Nurbaki gibi derin bir alimi anlatmakta aciz kaldığımı ifade etmek 

isterim. Onun umman gibi engin aleminden bir katre hissedar olabildiysek ne mutlu…  

Fatma ŞAHİN 

2020 
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GİRİŞ 

1. TEZİN KONUSU 

Tezin konusunu 20. yüzyılda yaşamış mutasavvıflardan biri olan Haluk 

Nurbaki’nin hayatı ve kaleme almış olduğu eserler teşkil etmektedir. Haluk Nurbaki, 

Tıp İlmini tahsil etmiş ve Onkoloji alanında uzman bir kişidir. Türkiye’nin birçok 

bölgesindeki hastanelerde hekim olarak görev yapmıştır. Ayrıca Ankara’da açılan ilk 

kanser hastanesinde başhekimlik görevinde bulunmuş ve Ankara Numune 

Hastanesi’nde onkolog doktor olarak görev yapmıştır. Tıp alanında uzman olmanın yanı 

sıra kendisi dinî eserler kaleme almıştır. Kaleme aldığı eserlerin muhtevası genel 

itibarıyla tasavvuf alanıyla ilgilidir. Eserlerinde dinî ve tasavvufî konuları işlerken Tıp, 

Astronomi, Fizik, Kimya ve diğer ilimlerden istifade etmiştir. Bazı dinî ritüelleri ve 

kavramları bilimsel açıdan yorumlamaya gayret etmiştir. Tezde, kaleme aldığı eserler 

ışığında tasavvuf anlayışını ortaya çıkarmaya ve değerlendirmeye gayret ettik.   

2. KONUNUN TAKDİMİ 

 20. yüzyıl mutasavvıflarından biri olan Haluk Nurbaki’yi konu edinen bu 

çalışma; onun ailesi, hayatı, şahsiyeti, etkilendiği şahsiyetler, bağlı olduğu tasavvufî 

ekol, eserleri ve eserlerinde yer alan tasavvufî konulardan oluşmaktadır. 

 Yaşadığı dönemde meşhur bir onkolog ve ilim adamı olarak tanınmakla birlikte 

bulunduğu her zaman ve ortamda Fahr-i Kainat Efendimiz’e (sav.) ve Ehl-i beytine 

duyduğu aşkı sevenleriyle paylaşan büyük bir mutasavvıftır. Numune Hastanesi’nde 

görev yaparken Numune Hastane Camii’nde verdiği vaazlar, muayenehanesinde hafta 

sonları yaptığı sohbetler, yayınlanan tv ve radyo programları, verdiği konferanslar ve 

yazmış olduğu eserlerle tasavvufî kişiliğini sergilemiştir. 
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 Çalışma iki bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde Haluk 

Nurbaki’nin hayatı, şahsiyeti, etkilendiği şahsiyetler ve eserleri ele alınmıştır. İkinci 

bölümde ise Haluk Nurbaki’nin eserlerinde yer alan kavramlar üzerinden tasavvuf 

anlayışı anlatılmıştır. Araştırmanın sonuç kısmında ise; Haluk Nurbaki’nin hayatı, 

kişiliği, eserleri ve tasavvuf anlayışı hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

3. KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Haluk Nurbaki’nin biyografisi hakkındaki bilgiler öncelikle evlatları ve 

sohbetlerine katılan talebeleriyle yapılan röportajlardan elde edilmiştir. Bunların yanı 

sıra vefat ettikten sonra kendisi hakkında sevenleri tarafından kaleme alınmış yazılardan 

oluşan ve Uğur Canbolat tarafından hazırlamış olan “Gerçek Alim Gerçek Aşık” isimli 

kitaptan istifade edilmiştir. Ayrıca sevenleri tarafından hazırlanan web sitelerinde yer 

alan bilgilerden faydalanılmıştır.  

Haluk Nurbaki’nin tasavvuf anlayışını ele alırken öncelikle yazmış olduğu 

eserlerden, yayınlanan sohbetlerinden ve sevenlerinin hatıralarından yararlanılmıştır. 

Tasavvuf anlayışının işlenişinde özellikle eserlerinde ve sohbetlerinde çok sık 

kullandığı ve bilimsel olarak açıklamaya ve yorumlamaya gayret ettiği dinî ve tasavvufî 

kavramları belirlemek suretiyle bir kavram haritası çıkarılmıştır. Bu kavramlara 

yaklaşımı, klasik tasavvuf kaynakları ve diğer eserlerle mukayese edilerek 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 Burada, Haluk Nurbaki’nin yazdığı eserlerde kendi hayatına dair çok fazla bilgi 

bulunmadığını ifade etmek faydalı olacaktır. Müellif eserlerinde hayatıyla ilgili bilgi 

vermemiştir. Bundan dolayı müellifin hayatını kaleme alırken evlatlarından ve kendisini 

tanıyanlardan edindiğimiz bilgiler başvurulan ilk kaynağı oluşturmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HALUK NURBAKİ’NİN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ 

A. HALUK NURBAKİ’NİN HAYATI 

Bu bölümde Haluk Nurbaki’nin  hayatı, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi 

verilecektir. 

1. Doğumu ve Ailesi 

Onk. Dr. Haluk Nurbaki,  2 Şubat 1924 tarihinde Nevşehir’in Nar Kasabası’nda 

dünyaya gelmiştir.1 Annesi Emine Nevriye Hanım’dır.2 Nevriye (Emine) Hanım 

Nevşehir’in yakınında bulunan Nar kasabasında yetişmiştir ve mektep tahsili 

görmemiştir. Bu kasabada Naim Efendilerin kızı Mûnise Hanım diye bilinen kültürlü, 

bilgili ve münevver bir hanım ile aile dostluğu vardır. Bu dostluk vesilesiyle Mûnise 

Hanım, Nevriye Hanım’a kısa sürede okuma-yazmayı öğretir ve beş yıl içerisinde de 

Tarih-Edebiyat ve Müzik alanlarında pek çok bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.3  

Kendisi Mevlevi dervişidir. Annesi Nevriye Hanım genç yaşlarda Loyan Hanciyan’dan 

keman dersleri almıştır.4 

Babası Edip Ali Baki Bey, 1896 yılında Nevşehir’de dünyaya gelmiştir.5 Edip 

Ali Bey, Saint Boneît Fransız Lisesi’nden mezun olan tarih ve edebiyat alanlarında 

araştırmalar yapan bir Fransızca öğretmenidir.6 Edip Ali Bey, Niğde Sultanisi’nde iki 

yıl görev yaptıktan sonra Konya Öğretmen Okulu’na tayin olur. Edip Ali Bey şair ve 

                                                           
1 B. Babür Turna, “Haluk Nurbaki”, DİA., İstanbul 2007, c. 33, s. 249; http://www.haluknurbaki.tv/ 

Erişim Tarihi: 22.10.2018. 
2 Uğur İlyas Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, Damla Yayınevi, İstanbul 2014, s. 55; 

Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
3 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 67. 
4 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
5 Abdullah Şengül, Mehmet Sarı, Murat Gür, Edip Ali Bakı, Kimlik Yay., Kayseri 2017, s. 19; Ünzile 

Sivri, Yerel Basına Göre Afyonkarahisar (1946-1960), Yüksek Lisans Tezi,  Dumlupınar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 2018, s. 51. 
6 Turna, “Haluk Nurbaki”, DİA., c. 33, s.249; Ek-4. 
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yazar kimliği ile de tanınan bir şahsiyettir. Konya’da çıkan Babalık gazetesinde 

başyazarlık yapmıştır. Konya’da iki yıl görev yaptıktan sonra ise Afyon Lisesi’ne tayin 

olmuştur.7 Öğretmenlik mesleğinin yanında edebiyatla ilgilenen Edip Ali Bey’in basılı 

13 eseri bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Abdürrahim Mısri, Afyon’daki 

Sinan Paşa, Afyonlu Şair Mehmet Fevzi, Afyon’da Bir Şair Ailesi, Afyon’da Meçhul 

Halk Tarihinden Yapraklar, Beş Kızlar, Vecizeler.8 Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları 

yayınlanmakla birlikte 1930’lu yıllarda Afyon’da çıkan ünlü Taşpınar Dergisi, Edip Ali 

Baki Bey’in yönetiminde yayınlanmıştır. Türk Edebiyatı’nın şairlerine olan yoğun 

ilgisini ve sevgisini, onların hayat ve eserlerini incelediği eserlerinde sayfalar dolusu 

övgüler yazarak göstermiştir.9 

2. İsmi ve Soyadı 

Haluk Nurbaki’ye Nur adı ailesi tarafından verilmiştir. Aslen soyisimleri de Baki 

olan Haluk Nurbaki, çocuklarının isimlerinin yanına Nur ismini de ekleyerek Ahmet 

Veysi Nur, Ceren Nur ve Ali Nur isimlerini vermiştir. Ancak zaman içerisinde Nur 

ismi, Baki soyadıyla birleşik yazılıp kullanılmaya başlayınca resmî işlemlerde yaşanan 

karışıklığı ortadan kaldırmak için 1995 yılında Nur ve Baki isimleri resmi olarak 

birleştirilmiş ve soyadları artık Nurbaki olarak kayıtlara geçmiştir.10 Haluk Nurbaki 

insanların da kendisini bu şekilde tanıdığını belirterek Nurbaki soy ismini resmi olarak 

kullanmak istemiştir.11 

Baki soy ismi ise büyük büyük dedelerinden müezzin olan Mehmet Efendi’nin 

lakabından gelmektedir. 125 yaşına ulaştığı halde minareye çıkıp ezan okuduğunu 

                                                           
7 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 67. 
8 Sivri, Yerel Basına Göre Afyonkarahisar (1946-1960). 
9 Sivri, Yerel Basına Göre Afyonkarahisar (1946-1960), Yüksek Lisans Tezi, s. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                           
10 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4); Haluk Nurbaki’nin oğlu Ali 

Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-8). 
11 Haluk Nurbaki’nin kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
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görenler tarafından kendisine Mehmedü’l Baki denilmiştir ve artık o şekilde anılmaya 

başlamıştır. Daha sonra ise soyadı kanunu çıktığında bu lakabı soy ismi olarak alırlar.12 

3. Öğrenim Hayatı 

İlkokul öncesi yıllarda Nevşehir’den Konya’ya giden Haluk Nurbaki 7 

yaşındayken babası Edip Ali Bey’in Afyon Lisesi’ne Fransızca Öğretmeni olarak tayin 

olmasıyla Afyonkarahisar’a geçerek ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır.13 

Çocukken çevresindeki insanların dikkatini çekecek bir zekaya sahip olduğu 

bildirilmiştir.14 

Üniversite tahsili için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne giden Haluk Nurbaki 

bu yıllarda Nuruosmaniye ve Beyazıt camilerinde Hadis derslerine katılmıştır.15 Şeyh 

Hadi Efendi ve Salih Fakiri Efendi’den istifade etmiştir. Talebelik yıllarında hem Tıp 

Fakültesi’ndeki derslerine devam etmiş hem de İstanbul’da bulunan değerli ilim 

adamları ve mana ehliyle görüşüp istifade etmiştir. Bu yıllarda Kur’an ve Hadis ilimleri 

alanında da kendisini yetiştirmiştir. Nuruosmaniye Camii’nde Şeyh Hadi Efendi’nin 

hadis derslerine devam etmiştir.16 Aynı yıllarda Seyyid Nizam Camii’nde halk arasında 

Salih Yeşil olarak bilinen Salih Fakiri Efendi’nin derslerine katılmıştır.17 Aynı camide 

vaazlar veren Şemseddin Yeşil Efendi’nin sohbetlerine katılan Haluk Nurbaki bu 

yıllarda önemli fikir ve dava adamı olan Necip Fazıl ile de tanışmıştır.18 

Bu dönemde Necip Fazıl ile yolları kesişen Haluk Nurbaki, dönemin zor 

koşullarına rağmen Büyük Doğu Cemiyeti’ni kuran isimler arasında yer almıştır. Necip 

                                                           
12 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
13 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018.  
14 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
15 Turna, “Haluk Nurbaki”, DİA., c. 33, s. 249. 
16 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 31. 
17 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 31. 
18 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 32. 

http://www.haluknurbaki.tv/


 

6 

Fazıl Kısakürek’in yardımcısı olmuştur. Daha sonra da Büyük Doğu Cemiyeti’nin genel 

sekreterliği görevini üstlenmiştir.19 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıftayken bir grup öğrenci ile birlikte o zaman yeni 

açılan Ankara Tıp Fakültesi’ne geçiş yapmış ve 1949 yılında bu fakülteden mezun 

olmuştur.20 

4. Askerliği 

Haluk Nurbaki askerlik görevini Mardin Nusaybin’de yapmıştır.21 Askerlik 

yaptığı esnada unutamadığı birkaç anısını sohbetlerine katılan Mesude Hanım şu şekilde 

aktarmıştır:  

“Askerdeyken köylü bir kızı muayene etmiş, kız iyileşmiş. Kese 

kağıdına iki tane elma koymuş ve bunu hocaya götürün diye yollamış. 

“Bu hediyeyi hiç unutamam” derdi.” 

“Askeri doktorken bir araba veriyorlar. Köye arabayla gidiyorlar 

ve köylüler ilk kez görüyor arabayı. Biri diğerine diyor ki “Bu gavurlar 

ne akıllı adamlar.” Diğeri de diyor ki: “Ne akıllısı akıllı olsalar 

Müslüman olurlardı!” 

“Askeri doktorum eve gidiyorum, evin girişinde hasta yavru bir 

kedi, şöyle baktım eve aldım, antibiyotik verdim. Sabah bir uyandım her 

yerim ter içinde bana ne oluyor diye baktım. Kedi iyileşmiş, elimi yüzümü 

yalıyor. “Bu anıları hiç unutamam” derdi.”22 

5. Mesleki ve Siyasi Hayatı 

Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra hükümet tabibi olarak Kütahya, 

Balıkesir, Yozgat, Afyon gibi pek çok bölgede görev yapmıştır. 1954 yılında, 

                                                           
19 Turna, “Haluk Nurbaki”, DİA., c. 33, s. 249. 
20 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 
21 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
22 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 

http://www.haluknurbaki.tv/
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Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde görev yaptığı esnada Afyon Lisesi’nde Fizik, 

Kimya ve Matematik derslerine girerek babasıyla karşılıklı sınıflarda görev yapmıştır.23 

Bu sırada manevi hayatına yön veren mürşidi Faik Saraç Beyefendi ile 

tanışmıştır. Kendisi ile derin bir dostluk kurarak ve manevi eğitimini almaya 

başlamıştır.24 

Mürşidi Faik Saraç’ın isteği üzerine siyasete atılmış ve 1961 yılında Afyon 

Milletvekili seçilerek TBMM’de 1965 yılına kadar görev yapmıştır. Siyaset hayatının 

kendisine uygun olmadığını düşündüğü için 1965’te meclisteki görevinden ayrıldıktan 

sonra tıp alanındaki çalışmalara yoğunlaşmıştır.25 

1968 yılında Radioterapi ve Radiobiyoloji ihtisasını bitirerek Türkiye’nin ilk 

kanser hastanesinde görev yapmıştır. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi 

Radioterapi ve Radiobiyoloji Enstitüsü Şefliği görevini yaparak buradan 1992 yılında 

65 yaşında iken yaş haddinden emekli olmuştur. Fransa, İngiltere ve İsviçre’de bilimsel 

çalışmalara katılmıştır.26 

6. Evlilik Hayatı 

Tıp tahsilini tamamladıktan sonra Afyon’a gelen Haluk Nurbaki ilk evliliğini 

Mesrure Hanım ile yapmıştır. Mesrure Hanım İstanbul Tıp Fakültesini 3. sınıfta 

bıraktıktan sonra hemşirelik ve ebelik diploması almıştır. Muhammed ismini verdikleri 

bir oğulları olmuş ancak altı aylıkken vefat etmiştir. Daha sonra Ahmet Veysi isminde 

bir oğulları olmuştur.  Ancak 1972 yılında bir gün Mesrure Hanım sabah ekmek aldığı 

esnada kalp krizi geçirmiş ve orada vefat etmiştir.27 

                                                           
23 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
24 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. Turna, “Haluk Nurbaki”, DİA., c. 33, s. 249. 
25 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
26 Turna, “Haluk Nurbaki”, DİA., c. 33, s. 249. 
27 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s.71; Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi 

Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 

http://www.haluknurbaki.tv/
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Daha sonra 25 Şubat 1973 senesinde Güray Sezer ile ikinci evliliğini 

gerçekleştirmiştir fakat; anlaşamadıkları için 1992 yılında eşinden ayrılmıştır.28 İkinci 

evliliğinden Ceren ve Ali isminde çocukları olmuş ve çocuklar ayrılığın ardından 

anneleriyle birlikte Ankara’da yaşamaya devam etmişlerdir.29 

3. evliliğini ise Sungu Hanım ile gerçekleştirmiştir.30 

Büyük oğlu Ahmet Veysi Bey’in Hüseyin ve Fatma Zehra adlarında iki çocuğu 

bulunmaktadır. Kızı Ceren Hanım’ın Tanberk ve Onuralp isimlerinde iki oğlu vardır. 

Küçük oğlu Ali Bey’in ise Fatma Güneş adında bir kız çocuğu vardır. Haluk Nurbaki 

torunlarından sadece Hüseyin’i 2 yaşına kadar görmüştür.31 

7. Hastalığı ve Vefatı 

73 yaşında iken herkesten saklamış olduğu akciğer kanseri hastalığı neticesinde 

2 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dâr-ı bekâya irtihal etmiştir.32 Cenaze namazı 

öncelikle Karacaahmet Mezarlığı’nda kılınmış, oradan Ankara’ya getirilmiş ve Hacı 

Bayrâm-ı Velî Camii’nde ikinci kez cenaze namazı kılınmıştır. Son olarak Afyon’a 

getirilmiş ve orada bulunan aile kabristanına defnedilmiştir.33 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1)., Haluk Nurbaki’nin oğlu 

Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
29 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 40. 
30 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 39. 
31 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
32 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
33 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4).; Turna, DİA., c. 33, s. 249. 
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B. HALUK NURBAKİ’NİN ŞAHSİYETİ 

1. Tasavvufî Şahsiyeti 

Haluk Nurbaki’nin tasavvufî şahsiyetini mürşidi ile tanışmadan önceki dönem ve 

onunla tanıştıktan sonraki dönem şeklinde iki kısımda kaleme almak faydalı olacaktır. 

Haluk Nurbaki, annesinin Mevlevî dervişi olması hasebiyle çocuk yaşlardan itibaren ilk 

manevî eğitimini ondan almıştır. 1954’te Afyon’da mürşidi ile tanışmadan önceki 

tasavvufî şahsiyeti şöyledir:  

a) Mürşidi ile Tanışmadan Önceki Dönem 

1924’te Nevşehir’de dünyaya gelen Haluk Nurbaki ilkokul öncesindeki yıllarını 

burada geçirir ve Hacı Bektaşi Veli’nin yurdundan Hz. Şems ve Hz. Mevlânâ’nın 

yurduna Konya’ya gelir. 7 yaşında  ise Konya’dan Mevlevîliğin yeniden dirildiği Hak 

Halili ve Bacı Sultanın diyarı olan Afyonkarahisar’a geçer. Hz. Mevlânâ’nın son 

türbedarı olan Mehmet Arısoy Dede’nin himmetlerine ilk olarak burada mazhar olur. 

Afyonkarahisar’da geçirdiği öğrencilik yılları aynı zamanda yoğun bir manevi 

atmosferde geçer.34 

 İlk manevi eğitim ve terbiyesini almış olduğu annesi Nevriye Hanım bir 

Mevlevî dervişidir. Nevriye Hanım Afyon’da Mevlevîlik eğitimi veren ve Mesnevî 

okutan muhterem bir hanımdır.35 Annesinin Çelebilerle olan Mesnevî dersleri, babası 

Edip Ali Bey’in Ayni, Mısrî Sultan, Deli Bekir, Abdürrahim Karahisari gibi Allah 

dostlarının hayatlarını anlatan eserleri onun mana dünyasının yapı taşlarını örmüştür. 7 

yaşında iken namaza ve oruca başlayan Haluk Nurbaki’nin Fahr-i Kainat Efendimiz’e 

olan aşkı da bu yıllarda alevlenmeye başlamıştır.36 

                                                           
34 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 
35 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 55. 
36 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 

http://www.haluknurbaki.tv/
http://www.haluknurbaki.tv/
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1931 yılında Afyon Lisesi’ne tayin olan babası Edip Ali Bey 7 yaşındaki Haluk 

Nurbaki’yi ilkokula yazdırır. Oğullarının daha bu yıllarda dine olan ilgisi annesi ve 

babasının dikkatlerini çekmektedir. Bu yaşlarda iken okulda ve mahallede kendisi gibi 

dine heves duyan arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirir ve onlarla daha iyi anlaşır. 

Evlerinin yanındaki camide hafta sonları öğleden sonra Kur’an okumayı ve namaz 

sûrelerini öğrenir. Kısa sürede namaz sûrelerini ve Kur’an’ı öğrenen Haluk annesinin 

ardında namaz kılmaya çalışır. Namazdan sonra oruç tutmaya da heveslenmesi zayıf ve 

narin olduğu için anne ve babasını endişelendirir ve bir anlaşma yaparak iki yıl içindeki 

Ramazan aylarının belirli günlerinde 5-6 günden fazla oruç tutmayacağına dair söz 

verir.37  

Haluk Nurbaki’nin 9 yaşında iken mana ile tanıştığım gün dediği olayı öğrencisi 

Alper Suri şöyle anlatmaktadır:  

“Bir gece rüyasında Abdülkadir Geylâni Hazretleri’ni görüyor, 

Hz. Geylâni üstadımıza; 

Evladım, çabuk kalk eviniz yanıyor, diyor. 

Nurbaki hoca hemen uyanıyor ve bir de bakıyor ki, mutfağın 

bacası gerçekten tutuşmuş. Hemen ev halkını uyandırıyor ve yangını 

söndürüyorlar. Üstadımız bu olaydan hemen sonra namaza 

başlıyor...”38 

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Nuruosmaniye ve 

Beyazıt camilerinde hadis derslerine katılmaktadır. Bu sırada Şemsettin Yeşil ve Necip 

Fazıl ile yolları kesişir. Dönemin zor şartlarına rağmen 1950’li yıllarda Büyük Doğu 

Cemiyeti’ni kuran 9 kişiden birisi Haluk Nurbaki olur. İlk İslami makaleleri 1949’ta 

Büyük Doğu’da, 1951’de ise İslam’ın Nuru Dergisi’nde yer alır. 1950 yılında ilk kitabı 

Tek Nur’u kaleme alır ve 1956 yılında ise Sonsuz Nur isimli kitabını yazar.39 

                                                           
37 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 68. 
38 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 60. 
39 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 

http://www.haluknurbaki.tv/
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1949 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olan Nurbaki üniversite yıllarını 

çok hareketli ve  yoğun bir şekilde geçirir. Mezuniyetinin ardından ise memleketi adım 

adım gezerken pek çok mana sultanı, derviş,  meczup ve gönül adamıyla karşılaşır.40 

b) Mürşidi ile Tanıştıktan Sonraki Dönem 

1954 yılında zorunlu hizmeti tamamlamak üzere Afyon’nun Sinanpaşa 

kasabasına gelen Haluk Nurbaki burada sohbetlerinde Faik Ağabey diye bahsettiği 

mürşidi Faik Saraç Beyefendi ile tanışır ve sohbetlerine katılarak mana eğitimini almaya 

başlar ve dostluklarını ilerletirler. Manevi sulbü 93 Harbi İmamı Hafız Osman 

Bedrettin, Şeyh Sâmini ve Şeyh Ali Septi vasıtasıyla Abdülkadir Geylânî Hazretleri’ne 

kadar uzanır. Almış olduğu mana eğitimini sahip olduğu pozitif bilimlerle mezceder. Bu 

dönemde Diyarbakırlı Faik Yaşar Beyefendi ile de tanışır ve onunla birlikte devam eden 

mana dostluğu ile Fahr-i Kainat Efendimiz’e olan aşkı daha da artar. Böylelikle manevi 

eğitimini almaya devam eden Haluk Nurbaki, Afyon’a hükümet tabibi olarak tayin 

olur.41 

Afyon’da hükümet tabipliği yaptığı esnada Afyon Lisesi’nde Matematik, Fizik 

ve Kimya derslerine de giren Haluk Nurbaki babasıyla aynı okulda görev yapmış olur. 

Bu dönemde 1961-1965 yılları arasında TBMM’de Afyon milletvekili olarak görev 

yapar. 1968 yılında ise Radioterapi ve Radiobiyoloji uzmanlığını tamamlayarak kanser 

alanında yapmış olduğu çalışmalarına yoğunluk verir. İngiltere, İsviçre ve Fransa’da 

alanıyla ilgili çalışmalar yapar. Mesleğiyle ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucunda 

“Radyasyon ve Miniklerin Evreni”, “Kanser”, “AIDS”, “İnsan ve Hayat” gibi pek çok 

eserini kaleme alır. Kanser Hastanesi Başhekimliği, Ankara Numune Hastanesi 

Radioterapi ve Radiobiyoloji Enstitüsü Şefliği görevlerinde bulunur ve buradan emekli 

olur. 1970’li yılların sonuna kadar devam eden yoğun maddi ve manevi ilim çalışmaları 

                                                           
40 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 
41 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 

http://www.haluknurbaki.tv/
http://www.haluknurbaki.tv/
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ile kalfalık dönemini tamamlamış olur. Bu dönemde Kriter ve Zafer Dergileri ile çeşitli 

gazetelerde makaleleri neşredilir.42 

1980’li yıllarda Haluk Nurbaki, Numune Camii’nde vaazlar verir ve buradaki 

hekimlik görevinin yanı sıra mana sohbetleri yaparak irşad faaliyetlerine de devam eder. 

Burada vermiş olduğu vaazlara pek çok ünlü katılır ve etkileyici üslubu sayesinde 

basının ilgi odağı haline gelir.43 

Ömrünün son yıllarını İstanbul’da İslam’ın Nurdan Annelerini ve Yüce İslam 

Büyüklerini her ay vermiş olduğu konferanslarda anlatarak geçirmiştir. Çeşitli gazete ve 

dergilerde makaleler yazıp, tebliğler sunmuştur. Ömrünün sonuna kadar basın ve yayın 

organları aracılığı ile tebliğ ve irşad faaliyetine devam etmiştir.44 

Ömrünü Ahlak-ı Muhammedî ve Ehl-i beyt sevdasını anlatmaya adayan Haluk 

Nurbaki, ümmet-i Muhammed’in şerrin çekim alanına girmemesi için sabahlara kadar 

dua ve niyazda bulunmaktadır. Uğur Canbolat, Nurbaki hakkında hazırladığı “Gerçek 

Alim Gerçek Aşık” isimli kitapta, Nurbaki’nin Kadiri, Nakşi, Mevlevi ve Bektaşi 

tarikatında manevî ders verme yetkisinin olduğunu ifade eder.45 Onun tasavvuf 

anlayışına göre, aç olanlar varsa tok olunamayacağını, üşüyenler var ise 

ısınılamayacağını ifade etmiştir.46 Kendisinden sonra bir halife bırakmamıştır. Ancak 

yazdığı eserleriyle insanları irşad etmeye devam etmektedir. 

                                                           
42 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 
43 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018; Bkz.; Haluk Nurbaki hakkında gazetede 

yayınlanan bir haber  (Ek-11). 
44 http://www.haluknurbaki.tv/ Erişim Tarihi: 22.10.2018. 
45 Dört tarikatın (Kadiri, Nakşi, Mevlevi, Bektaşi) derslerini yapan Haluk Nurbaki, bu tarikatlardan ders 

verme yetkisine sahip bir mürşiddir. Ancak onun tasavvuf yolu, bilinen zikir vermeden ziyade Ahlak-ı 

Muhammedî’nin hissedilip hayata aktarılması yoluyla sevgiyle yapılan bir eğitim metodudur. Bkz.: 

Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 41. 
46 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 41. 

http://www.haluknurbaki.tv/
http://www.haluknurbaki.tv/
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c) Tasavvufa İntisabı ve Bağlı Olduğu Kâdirîlik Tarikatına Genel Bakış 

Haluk Nurbaki Kâdiriyye tarikatına mensuptur.47 Haluk Nurbaki’nin tasavvuf 

anlayışını daha iyi kavrayabilmek adına bağlı olduğu, İslam tarihinin ilk ve en yaygın 

tarikatı olan Kadiriyye  hakkında genel bir bilgi vereceğiz.  

Türkiye’de Nakşilikten sonra en fazla müntesibi olan tarikat olduğu düşünülen 

Kâdiriyye tarikatı Abdülkâdir-i Geylânî’ye dayanır.48 Kâdiriyye tarikatının kuruluşu 

Abdülkâdir-i Geylânî’nin yaşadığı döneme kadar uzanmaktadır. Abdülkâdir-i 

Geylânî’den önceki dönemde sûfî cemaatleri bulunmakla beraber yaşadıkları dönem ve 

bölgeyle sınırlı kalmışlardır. O dönemde bulunan sûfî gruplarından bazıları ise 

şunlardır: Kassâriyye, Cüneydiyye, Hâkimiyye, Hereviyye. Tarikat olma özelliğini 

taşıyan ilk tasavvufî gruplar 12. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Kâdiriyye tarikatı Irak başta 

olmak üzere İslam coğrafyasının hemen her bölgesinde hayat bulmuştur.49 

Abdülkâdir-i Geylânî 1077 yılında (h. 470) Hazar denizinin güneybatısındaki 

Gîlân’da (Geylân) dünyaya gelmiştir. Dini ilimleri Bağdat’ta aldıktan sonra Ebü’l-Hayr 

Muhammed b. Müslim ed-Debbâs aracılığıyla tasavvufa yönelmiştir. 1127 yılında 

dersler verip talebe yetiştirmeye başlamıştır. Vaaz ve irşadları sayesinde geniş kitleler 

tarafından tanınmaya ve görüşleri benimsenmeye başlamıştır.50 Fıkhî mezhebi 

Hanbelilik olduğu için selefi tasavvuf erbabı pek çok alim tarafından saygı duyulan bir 

kişidir.51 

Abdülkâdir-i Geylânî’nin dört hanımı ve bunlardan çok sayıda çocuğu olmuş 

(dört eşinden kırk dokuz çocuğu olmuş; yirmi yedi erkek, yirmi iki kız52) ve her biri de 

                                                           
47 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
48 Hülya Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015, s. 334. 
49 Nihat Azamat, “Kâdiriyye”, DİA, c. 24, İstanbul 2001, ss. 131-133. 
50 Azamat, “Kâdiriyye”, DİA, c. 24, İstanbul 2001, ss. 131-133. 
51 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, s. 334. 
52 Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, s. 280. 
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babasının ilmine ve manevi mirasına sahip çıkarak onun açtığı yolu devam 

ettirmişlerdir. Böylelikle de Kâdiriyye tarikatının yaygınlaşmasına vesile olmuşlardır.53 

Abdülkâdir-i Geylânî’nin hitabeti çok etkili olduğu ve karşısındakini tesiri altına 

aldığı için “Bâzullah/Allah’ın şahini” veya “el-Bâzu’l-eşheb/Avını kaçırmayan şahin” 

olarak da anılmıştır.54 

Daha önce Şafiî mezhebinde iken daha sonra meşrebine daha uygun olan 

Hanbelî mezhebine geçmiş ve bu mezhebin savunuculuğunu yapmıştır. Abdülkâdir-i 

Geylânî’nin elli kadar eseri bulunmaktadır. En yaygın olan eserleri ise şunlardır; el-

Ğunye li tâlibi’l-Hak, Fuyûzâtu’r-Rabbâniye, Fethu’r-Rabbânî ve Futûhu’l-ğayb.55 

Abdülkâdir-i Geylânî, Geylan’ın keramet ve halleriyle meşhur olan büyük şeyhi 

Ebu Abdullah es-Savmai’nin torunudur. Annesi Ümmü’l-hayr, Emetü’l Cebbar denilen 

Fatıme bint Ebu Abdullah es-Savmei de yine keramet sahibi bir hanımdır.56 Abdülkâdir-

i Geylânî’nin soyu anne tarafından Hz. Hüseyin’e baba tarafından Hz. Hasan’a 

dayanmaktadır.57 

Kâdiriyye’nin Anadolu’da yaygınlaşması ise Hacı Bayrâm-ı Velî’nin müridi 

olan Eşrefoğlu Rûmî sayesinde olmuştur. Eşrefoğlu Rûmî Kâdirîliğin ikinci kurucusu 

“Pîr-i sânî” olarak tanınır. İlk öğrenimini İznik’te alır. Daha sonra Bursa Sultan Mehmet 

Medresesi’nde eğitimine devam ederken gördüğü rüya üzerine medreseyi terk eder ve 

şeyh arayışı neticesinde Hacı Bayrâm-ı Velî Hazretleri’nin (ö. 883/1430) yanına gelir. 

Ona bağlı olmakla birlikte aynı zamanda damadı da olur. Hacı Bayram damadını 

Abdülkâdir-i Geylânî’nin beşinci kuşaktan torunu olan Hüseyin el-Hamevî’ye 

yönlendirir. Kâdirî icazeti alan Eşrefoğlu Rûmî tekrar İznik’e gelir ve bir tekke kurarak 

                                                           
53 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, s. 334; Azamat, “Kâdiriyye”, DİA., c. 24, ss. 131-133. 
54 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, İstanbul, s. 334. 
55 H. Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2017, s. 241. 
56 Abdülkâdir-i Geylânî, Tasavvuf Yolu, çev.: Abdülvehhab Öztürk, Mercan Kitap, İstanbul 2012, s. 16. 
57 Azamat, “Kâdiriyye”, DİA, c. 24, ss. 131-133. 



 

15 

halkı irşad etmeye başlar. Türklerin İslam’ı kabul etmelerinde önemli bir yeri olan 

“Müzekki’n-nüfûs” adlı eserini yazar.58 

Kâdiriyye tarikatında halvet ve rabıta uygulamaları da yapılmaktadır. 

Halvetnişin olana ilk etapta yirmi dört saatte bir çorba ve arpa ekmeği, bir aydan sonra 

badem yağı ile pirinçli bulamaç verilir, intisap ise biat etmekle gerçekleşir. Günlük 

zikirleri hamdele, salvele, dua, tevhid ve lafza-i celaldir. Kâdirîlikte musiki de önemli 

bir yere sahiptir. Kadirîler besmelenin on dokuz harfini temsil eden on dokuz tığ ve yedi 

renkli kadiri gülü bulunan taç giyerler.59 

Diğer tarikatlarda da olduğu gibi bey’at (mubâyaa) şeklinde müritle şeyhin el ele 

tutuşarak şeyhin müridine tevbe istiğfar yaptırmasıyla Kadiriyyeye intisab gerçekleşir. 

Riyazat çok önemlidir. Abdülkâdir-i Geylânî’nin tavsiye ettiği şekilde “erbaîn” çıkarılır. 

Silsilesi Hz. Ali’ye dayandığı için zikri cehridir.60 

Kâdiriyye tarikatının silsilesi; Hz. Ali’ye iki farklı kanaldan ulaşmaktadır. 

Abdülkâdir-i Geylânî ve Ebû Saîd el-Muharrimî’den başlayıp Ma’rûf-i Kerhî’ye kadar 

her iki silsilediki isimler aynıdır. Ma’rûf-i Kerhî’den geriye doğru silsile İmam Ali er-

Rızâ ve ve diğer Ehl-i beyt imamlarıyla Hz. Ali’ye ulaşır ki bu silsileye “silsile-i zeheb” 

denilir. Dâvud et-Tâî, Habib el-Acemî, Hasan-ı Basrî yoluyla Hz. Ali’ye ulaşan ikinci 

silsileye ise “silsile-i müzehheb” denilir.61 

Abdülkâdir-i Geylânî tarikatının Kur’an ve Sünnet üzerine kurulduğunu ve 

tarikatın esaslarının; gönül huzuru, cömertlik, bol sadaka vermek, her türlü zorluğa 

katlanma, ihvanın sıkıntılarını gidermek olduğunu belirtir. Abdülkâdir-i Geylânî’ye 

göre tasavvufun sekiz özelliği vardır. Bunlar ise seha, rıza, sabır, işaret, gurbet, yünlü 

                                                           
58 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, ss. 335-336. 
59 Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 280. 
60 Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 242. 
61 Azamat, “Kâdiriyye”, DİA., c. 24, s. 133. 
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giymek, seyahat ve fakr’dır. Bunların her biri bir peygambere ait özelliği 

göstermektedir.62 

Kâdiriyye’nin beş temel kuralı ise şunlardır: 

1) Himmeti yüceltmek: Himmetini yükseltenin derecesi yükselir. 

2) Haramdan sakınmak: Haramlardan sakınanı Allah muhafaza eder. 

3) Hizmeti güzelleştirmek: Hizmeti güzelleştiren keramet sahibi olur. 

4) Azmi artırmak: Azmi arttırmak hidayete vesile olur. 

5) Nimete saygı göstermek : Nimete saygı göstermek şükre, şükür de nimetin 

artmasına vesile olur.63 

Kâdiriyye’de seyrü sülûk Allah’ın yedi isminin zikredilmesiyle olur. Lâilâhe 

illallah, Allah, Hû, Hay, Vâhid, Azîz, Vedûd isimlerine usul esmâsı denilir ki her birisi 

nefsin mertebelerinden birine karşılık gelerek belli sayıda zikredilir. Hak, Kahhâr, 

Kayyum, Vehhâb, Müheymin isimlerine ise fürû esmâsı denilir. Kâdiriyye tarikatına 

bağlı olanların vakit namazlarının arkasından okudukları günlük virdleri Abdülkâdir-i 

Geylânî tarafından belirlenmiştir.64 

2. Etkilendiği Şahsiyetler 

a) Salih Fakiri Efendi (Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi 21 Aralık 1872-4 

Temmuz 1954) 

Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi 20 Şevval 1289/21 Aralık 1872 tarihinde 

Erzurum’da dünyaya gelmiştir.65 Ecdadı 3. Murat zamanında din eğitimi ve irşad için 

Medine’den Süleymaniye sancağına, 3. Ahmet zamanında da Erzurum’un İspir kazasına 

                                                           
62 Azamat, “Kâdiriyye”, DİA., c. 24, s. 133. 
63 Azamat, “Kâdiriyye”, DİA., c. 24, s. 133. 
64 Azamat, “Kâdiriyye”, DİA., c. 24, s. 133. 
65 Ömer Hakan Özalp, Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 2015, s.10. 
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gelerek geçimlerini çiftçilikle sağlarken, din ilimlerinin öğretimiyle de meşgul 

olmuşlardır.66 

Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi, Pîr Hızrîler’e mensuptur. Babası halk arasında 

Yeşil Hoca olarak bilinen ve soyu kesintisiz 42. göbekte Hz. Hüseyin’e ulaşan Şeyhü’l-

Kurrâ Seyyid Mustafa Niyazi Efendi’dir. Annesi ise Hacer Hanım’dır.67  

İlk tedrisatını babasından alan Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi mülkiye 

rüştiyesinden mezun olur. 1890’da hafızlığını tamamlar. Şeyhülulemâ Hacı Süleyman 

Efendi’den dini ilimleri öğrenir. Yazıcızâde Hacı Derviş Efendi’nin Mesnevi derslerine 

katılır. Hâşiîzâde Şeyh Ali Rıza Efendi’nin sohbetlerine iştirak eder. 

Dârülmuallimîn’den mezun olur. 1903 yılında öğretmenlik yapmaya başlamıştır. 1911 

yılında müdür olarak görevine devam etmenin yanısıra Câferiyye Camii’nde de hatiplik 

yapmaktadır. 1. Dünya Savaşı’na kendi isteğiyle katılmış olup çeşitli görevlerde 

bulunmuştur. Kafkas cephesinde iki yıl hizmet etmiştir.  16 Şubat 1916’da Erzurum’un 

Rusların eline geçmesinden birkaç gün önce ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmiştir. Bu 

sırada da manevi evladı olarak gördüğü, küçük yaşta yetim kalan Şemsettin Yeşil’in 

tahsil hayatını üstlenerek onunla ilgilenmiştir. Geçim sıkıntısı nedeniyle Bursa’ya 

yerleşip orada zeytin ticareti ve fırıncılık yapmıştır. Milli mücadele esnasında çeşitli 

kuruluşlara 23000 altın vererek destek olmuştur. Erzurum’dan milletvekili seçilerek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. 1922’de hilafeti savunan ve Ankara’nın ilk 

muhalif gazetesi olan Şarkın Sesi’ni çıkarmıştır. 2. Meclise giremediği için İstanbul’a 

dönerek öğretmenlik mesleğine devam etmiştir. 1947-1949 yıllarında Şemsettin Yeşil 

ile beraber çıkardığı Hakikat Yolu ve İslamiyet gazetesinde çeşitli yazıları 

yayınlanmıştır. Kâdirî tarikatına bağlı olduğu için kullandığı Kâdirî nisbesinden ötürü 

                                                           
66 Özalp, Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi, s. 9. 
67 Özalp, Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi, s. 9. 
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hakkında dava açılıp yargılanmıştır. 4 Temmuz 1954 yılında vefat eden Yeşilzâde 

Mehmet Salih Efendi’nin kabri Merkezefendi Mezarlığı’nda bulunmaktadır.68 

b) Faik Saraç Beyefendi (h. 1328/ö. 1986) 

Elazığ Harput doğumludur. Kadiri tarikatına mensuptur. Bağlı olduğu silsile ise 

şu şekildedir: 

Osman Bedreddin  (ö. 1340/1922) 

Mahmut Samini (ö. 1315/1895) 

Ali Septi (ö. 1287/1870) 

Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826) 

Abdullah-ı Dehlevi (ö. 1240/1824) 

Bahâeddin Nakşibend (ö. 791/1389)69 

Faik Saraç Elazığ’dan Ankara’ya gelir. Samanpazarı’nda bir dükkan açar 

doğudan getirmiş olduğu kumaşları satar. Bir gün mal getirmek için memleketine gider 

ancak döndüğünde dükkanının yanıp kül olduğunu görür.  “Nasibimiz bu kadarmış.” 

diyerek Ankara’dan ayrılır ve Afyon’a gelir. Civar köylerde biraz dolaştıktan sonra 

İmaret Camii’nin yakınında bir eve yerleşir. Orada da ufak bir dükkan açar ve çivi, halat 

gibi malzemeler satar. Daha sonra Terakki Servet Bankası’nda çalışmaya başlar ve 

oradan da İstanbul Vakıfbank’a geçer.70  

Mürşidim ve üstadım dediği Faik Saraç Beyefendi ile 45 yıl süren dostluklarının 

başlangıcı ilginç bir olayla gerçekleşir. Haluk Nurbaki Büyük Doğu dergisinde insan 

kalbi üzerindeki Allah yazısını tesbit ettiğini yazar ve yayınlar. Bu yazı üzerine Faik 

Saraç Beyefendi, Haluk Nurbaki ile tanışmak ister ve Nurbaki, Faik Bey’i ziyarete 

gider. Faik Bey kendisini görür görmez, “Kalbin üzerindeki Allah yazısını tesbit eden 

                                                           
68 Ömer Hakan Özalp, “Yeşilzâde Mehmed Sâlih Efendi”, DİA., c. 43, İstanbul 2013, ss. 498-499. 
69 Sıddık Demir, Ankara Gönül Erleri, Kuğu Kitap, Ankara 2014, s. 68; Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet 

Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
70 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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genç doktor sensin demek. Peki Doktor Bey söyle bakalım. İnsanın maddi kalbinde 

Allah yazdığını sen tesbit ettin. Manevi kalbinde ne yazdığını biliyor musun?” der. 

Haluk Nurbaki ise:  

-“Muhammed yazar efendim.” diye cevap verince Faik Bey duygulanır ve; 

yıllardır bu cevabı bekliyordum. Demek ki sabırla beklediğim talebem senmişsin. Hoş 

geldin, diye cevap verir.71 

Haluk Nurbaki Faik Saraç’ın sohbetinde bulunduğu esnada diğer arkadaşlarının 

uyuduğunu görünce şaşırarak durumu mürşidine sorar. Mürşidi: “Bunları sadece senin 

duyman gerekiyordu.” diye cevap verir. Yıllar sonra ise Faik Saraç’ın Çengelköyde’ki 

evinde yere oturarak dört beş saat konuşmaksızın gönül sohbetleri yaparlar.72 

c) Diyarbakırlı Faik Yaşar Beyefendi 

Haluk Nurbaki’nin manevi hayatına yön veren önemli isimlerden birisi de 

Diyarbakırlı Faik Yaşar Beyefendi’dir. Ancak kendisiyle ilgili kayıtlı bilgiye 

rastlayamadık. Haluk Nurbaki’nin oğlu Veysi Nurbaki’nin ismini Faik Yaşar, 

Muhammed Veysi olarak vermiştir daha sonra nüfusa Ahmet Veysi olarak 

kaydedilmiştir.73 

d) Şemsettin Yeşil (1905/1968) 

Abdülkâdir-i Geylânî soyundan gelen Ümmü Kemalzâde İmamoğulları 

(Kocaimamoğulları) ailesine mensup olan Şemsettin Yeşil İstanbul’da dünyaya 

gelmiştir. Aile soyunun dayandığı Ümmü Kemal Buhara’dan 2. Murad döneminde 

Gerede’ye gelip, orada tekke kuran bir mutasavvıftır. Halk arasında Yeşil Hoca olarak 

tanınır. Soyadı kanunu çıktığında hocası Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi’ye nisbetle 

Yeşil soyadını almıştır. Babası Hüseyin Efendi, Samatya civarındaki Hatuniye 

                                                           
71 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, ss. 60-61. 
72 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
73 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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Camii’nde imam olarak görev yapmıştır. Annesi Hanife Hanım Bolu’nun Gerede ilçesi 

Hacılar köyündendir.74  

Şemsettin Yeşil 12 yaşındayken babasını kaybeder ve ailesinin geçimini 

sağlamak için işportacılık gibi işler yapar. 20 yaşındayken Hatuniye Camii’ne imam 

olur. Müslüman Türk kadınının iffetiyle alakalı yaptığı vaazından ötürü hakkında 

soruşturma açılır. Devrin müftüsüyle tartışır ve görevinden istifa eder. Daha sonra 

imamlık görevine tekrar döner ve etkileyici bir hitabet gücüne sahip olduğu için 

Teşvikiye ve Yeraltı camilerinde vaazlar verir ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanır. 

Günlük gazetelerde yazıları çıkar. Kendi çıkarmış olduğu Hakikat Yolu mecmuasında 

Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi ile birlikte dönüşümlü olarak başyazarlık yapar. Kur’an 

tefsiri, din-medeniyet ilişkisi, modern dünyada dinin rolü, İslam büyükleri, 

mutasavvıflar, Ehl-i beyt muhabbeti gibi konularda vaazlar verir ve yazılar yazar. 

Muaviye’ye yönelik ağır sözler söylediği için 1947’de dönemin Diyanet İşleri Başkanı 

Ahmet Hamdi Akseki’nin emriyle İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen tarafından 

vaizlik belgesi iptal edilir. 1949’da bu karara itiraz etmesine rağmen dava reddedilir.75 

Kurmuş olduğu Yüksek Ahlak Derneği’nde pazar günleri konferanslar verir. 

Vefatına kadar konferanslara devam eder. 1950’de Süleymaniye Camii’nde Kore 

şehitleri için okunan mevlidin ardından izinsiz vaaz verdiği için yargılanır ve 1951’de 

dönemin Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu tarafından Etyemez 

Camii’ndeki imamlık görevinden de alınır. Vaazlarında ve hutbelerinde dine, şeriate, 

vicdana, akl-ı selime aykırı şeyler bulunmadığını söyleyerek açtığı dava yine reddedilir. 

Kendisine ait olan şeker imalathanesi ve kitapçı dükkanından elde ettiği gelirle geçimini 

sağlar. 8 Temmuz 1968’de vefat eden Şemsettin Yeşil Kâdiriyye tarikatine mensup, Hz. 

Ali ve Ehl-i beyt aşığı, sahabeden sevgi ve övgüyle bahseden, dini, milli ve manevi 

                                                           
74 Semih Ceyhan, “Şemseddin Yeşil”, DİA., İstanbul 2013, c. 43, s. 491. 
75 Ceyhan, “Şemseddin Yeşil”, DİA., c. 43, s. 491. 
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değerlere bağlı bir mutasavvıf, yazar ve vaizdir. Kırkı aşkın eseri bulunan Şemsettin 

Yeşil vaazlarında ve yazılarında dini meseleleri tasavvufî bakış açısıyla açıklamıştır.76 

e) Bacı Sultan 

Haluk Nurbaki’nin annesi Nevriye Hanım’ın arkadaşı olan Bacı Sultan, 

Nurbaki’nin manevi hayatında Ehl-i beyt sevgisinin oluşmasında önemli bir yere 

sahiptir. Bacı Sultan, Emirdağ Karacalar köyünden, Hüseynî geleneğine mensup önemli 

bir şahsiyettir. Etrafındaki insanları toplayıp onlara sohbetler verir. Haluk Nurbaki, Bacı 

Sultan’ın oğlu Kadir Şahbaz ile kardeş gibi büyür.77 

Şıh kızı da denilen Bacı Sultan, Hak Halili’nin kızıdır. Genellikle Zehre Bacı, 

Zehre Anne, Zehre Ebe olarak bilinir ve hatırlanır. Çok kibar, zarif, hayırsever, tatlı dilli 

ve sevecen bir kadın olduğu ifade edilir. “Tarikat şeyhlerinin kız kardeşi veya hanımı” 

anlamına gelen “bacı” kelimesiyle birlikte Zehre Bacı olarak da anılır. On dört yaşında 

iken babasından dine ve tasavvufa ait bilgileri edinir. Evlendikten yedi ay sonra 

babasını kaybeder. Dört oğlu olur ancak dördü de vefat ettikten yedi yıl sonra 1922’de 

tek oğulları Abdülkadir (Kadir Aga) doğar. Bacı Sultan oğlunu hep abdestliyken emzirir 

ve kaside okuyarak büyütür. İstiklal savaşında cephede bulunan askerlerimiz için 

türbede her gün on iki Yasin okutur. Emirdağ başta olmak üzere civar köylerdeki 

kadınlara sürekli dersler verir. Sohbetlerine ve derslerine katılanların sayısı oldukça 

fazladır. Herkese sevgiyle yaklaşıp çevresi tarafından da çok sevilen Anadolu 

erenlerindendir. Fakir fukaranın, ihtiyaç sahibinin her daim yanında yer alır. 

Sohbetlerinde kendisini “Bende-i Âl-i abânın azat kabul etmez kölesi” olarak 

nitelendirir. “Aşk ile yapılan her şeyin her zaman daha güzel olacağını” söyler, Hakk’a 

hizmetin halka hizmetten geçtiğini, bunun gerçekleşebilmesi için de kimseyi kimseden 

ayırmamak gerektiğini sürekli anlatır. Öncü olduğu hayırların başında “su hayrı” olarak 

                                                           
76 Ceyhan, “Şemseddin Yeşil”, DİA., c. 43, s. 491. 
77 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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bilinen köylere çeşme yapmak ve yaptırmak yer alır. Cami yaptırılmasına da ön ayak 

olur. Su ikramından başka ikramları kendi adına kabul etmez. 31 Temmuz 1965’te vefat 

eder. Vefat etmeden önce hem kendisi hem de yanındakiler Yasin-i Şerif okurlar.78 

f) Mehmet Arısoy Dede 

Ömrünü Mevlânâ Dergahı’nda hizmete adamış bir Mevlevî dervişi olan Mehmet 

Arısoy, 1291/1874 yılında Ankara’nın Hacı İvaz Mahallesinde dünyaya gelmiştir. 

Babası Yorgancıoğullarından Seyyid Mehmet Efendi’dir. İlk mektebe mahalle okulunda 

başlayan  Mehmet Arısoy, daha sonra Ankara Mekteb-i Rüştiyesi ve Ankara Mülkiye 

İdadisinde hocalarının dikkatini çekecek kadar güzel ahlaklı, zeki ve başarılı bir 

öğrencilik hayatı geçirir. Talebelik yıllarında Farsça hocasının ödev olarak verdiği 

Mesnevî tercümesinden çok etkilenir ve bu aşk ile Ankara Mevlevîhânesi’nde Ali 

Dede’nin yanına giderek Mevlevî dervişi olmak istediğini bildirir. Daha sonra ise 

Konya Mevlânâ Dergahı’nda bin bir günlük çileye girmiştir. 26 yaşındayken 9 Mart 

1900 tarihinde hücrenişin derviş yani “dede” olmuştur. Dervişlerin diğer dervişleri ve 

dergahları gezme zorunluluğu olduğu için, Bursa, İstanbul, Afyon  ve Ankara 

Mevlevîhânelerini ziyaret ettikten sonra tekrar Konya’ya gelir. Türkiye’de hücresini 

terk etmeyen son Mevlevî dervişi olarak vefatına kadar hücresinde kalmıştır. Mevlânâ 

Dergahı’nda yetişen son Mevlevî dedelerinden olan Ankaralı Mehmet Dede 10 Ekim 

1957 tarihinde 83 yaşında iken dünyasını değiştirmiş ve Konya Üçler Mezarlığı’na 

defnedilmiştir.79 

Çocukluk çağında Mehmet Arısoy Dede’nin himmetine mazhar olan Haluk 

Nurbaki, Mehmed Dede’ye hizmette bulunan Fadim Nine’yle aynı evde yaşamıştır. 

Ebedi hayata intikal ettiğinde de kabirde Fadim Nine’nin sağ tarafına defnedilmiştir.80 

                                                           
78 http://www.emirdag.net.tr/eskisehir/item/6381-baci-sultan Erişim Tarihi: 11.02.2019. 
79 İbrahim Kunt, Hacer Totan, “Ankaralı Mevlevi Mehmed Arısoy Dede’nin Hayatı ve Mevlana Müzesi 

Kütüphanesinde Bulunan Defteri”, İstem Dergisi, 2012, sayı. 20, ss. 93-98. 
80 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 

http://www.emirdag.net.tr/eskisehir/item/6381-baci-sultan
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g) Ahmet Kayhan 

Ahmet Kayhan 1891 yılında Malatya’nın Pütürge ilçesinde Mako (Aktarla) 

köyünde dünyaya gelmiştir. Annesi Ümmü Gülsüm Hanım, babası Ali Efendi’dir. 

Annesi Hz. Yahya (as.)’ın soyundan gelmektedir. Bir yaşındayken babasını, on bir 

yaşındayken annesini kaybeden Ahmet Kayhan halasının yanında büyümüştür. 1922 

yılında İstanbul’a gider, 1930 yılından sonra ise Ankara’ya yerleşir. Malatya’da bulunan 

hocası Ahmet Kaya’yı sık sık ziyaret eder. Bir müddet Emniyet Müdürünün yanında 

koruma polisliği yapar, daha sonra manav dükkanı açarak geçimini temin eder. Son 

olarak Devlet Su İşleri’nde memur olarak görev yapar ve sağlık nedenleriyle emekliye 

ayrılır. Kendisinden sonra halife bırakmayan Ahmet Kayhan 3 Ağustos 1998 yılında 

Ankara’da vefat eder. Türbesi Ankara Kayaş Kızılcaköy’de Birlik Camii’nin 

yanındadır.81  

Ahmet Kayhan’ı tanıyan Haluk Nurbaki, onu çok sever ve ziyaretinde 

bulunurmuş. “Türkiye dört veli hatırına ayakta duruyor. Bunlardan birisi Ahmet 

Kayhan’dır.” diyerek ona karşı duyduğu hürmeti dile getirdiği ifade edilmiştir.82 

h) Bediüzzaman Said Nursî (1878/1960) 

Haluk Nurbaki mürşidi Faik Saraç Beyefendi ile 1957 yılında Bediüzzaman 

Hazretleri’ni ziyaret etmişlerdir. Üstad Bediüzzaman Haluk Nurbaki’ye iltifatlarda 

bulunmuş ve kendisini talebesi olarak kabul ettiğini beyan ettikten sonra cemaat dışında 

bulunmasını kendisinden istemiştir. Haluk Nurbaki’nin pek çok insanın imanının 

kurtulmasına vesile olacağını ifade ettikten sonra “Seni talebelerim koruyacaktır.” 

demiştir. 1970’li yılların sonlarında her tarafta anarşi ve terörün kol gezdiği bir zamanda 

İzmir’de bir konferansa giden Nurbaki, yıllar sonra Bediüzzaman’ın bu sözünün 

gerçekleştiğini şu şekilde anlatmıştır: “Etrafımda birilerinin dolaştığını fark ettim. 

                                                           
81 Ayşe Sevinç, Ahmed Kayhan Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015, ss. 3-7. 
82 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
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İçlerinden biri, işte Nurbaki Hoca bu, diyordu. Onlardan birini çağırdım ve kim 

olduklarını sordum. Biz nur talebeleriyiz. Sizi koruyoruz efendim, dediler. Üstad 

Hazretleri’nin kerametini yıllar sonra böyle gördüm.”83 

Bediüzzaman ile son görüşmesi ise yıllar sonra Bediüzzaman’ın naaşının askeri 

uçakla taşındığı esnada gerçekleşmiştir. Mürşidi ile birlikte Afyon Askerî 

Havaalanı’nda bulundukları sırada ikmal yapmak için bir askeri uçak inmiş. Rütbeli 

subay, Said-i Nursî’yi götürdüklerini söylemiş. Nereye diye sorduklarında ise istikameti 

bilmediklerini, havada emir alacaklarını belirtince Haluk Nurbaki, kendisinin doktor 

olduğunu ifade ederek izin almış. Uçakta Bediüzzaman Hazretleri’ne Yasin sûresi 

okumuş ve böylelikle kendisine karşı son görevini yerine getirdiğini ifade etmiştir.84 

Haluk Nurbaki her zaman ilme öncelik verilmesi gerektiğini belirtmiş ve bunu 

Bediüzzaman Hazretleri’nden aldığını söylemiştir.85 

3. Sosyal Hayatla İlgili Görüşleri 

a) Giyim Kuşamı 

Haluk Nurbaki’nin giyim kuşam noktasında oldukça titiz ve zevk sahibi bir 

insan olduğu çevresindeki insanlar tarafından aktarılmıştır. Onun her daim şık olduğunu 

oğlu Ahmet Veysi Nurbaki şu sözlerle ifade etmiştir: “Babam her zaman çok temiz 

giyinirdi, hep grand tuvalet dolaşırdı.”86 Zira ömrünü ona olan aşkını anlatmakla 

geçirdiği Fahr-i Kainat Efendimiz’in (sav.) giyim kuşam noktasındaki sünnetini de 

hayatında yaşayarak göstermiştir. Sohbetlerinde Peygamber Efendimiz’in (sav.) 

yaşadığı çağda içinde bulunduğu imkanlar nisbetinde en şık, en temiz ve en güzel 

giyinen insan olduğunu anlatmıştır.87  

                                                           
83 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 32. 
84 Canbolat, Gerçek Âlim Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, s. 33. 
85 Uğur İlyas Canbolat, Portreler, Nesil Yay., İstanbul 2004, s. 120. 
86 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
87 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
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Kızı Ceren Nurbaki Biler ise babası ile ilgili şöyle söylemektedir: “Giyimi çok 

düzgün, estetik sahibi, hep kravatlı takım elbiseli görürdünüz, giyimine çok özen 

gösterirdi.”88 Talebeleri de her zaman çok şık ve temiz giyindiğini anlatmışlardır.89 

Talebelerinden Hasan Bey hocasının giyim noktasındaki titizliğini şu ifadelerle 

aktarmaktadır: “Giyim konusunda çok şıktı. Güzel giyinmeyi severdi, Efendimiz’in de 

imkanları nisbetinde güzel ve temiz giyindiğini söylerdi.”90 

b) Yeme- İçme Adabı 

Haluk Nurbaki’yi tanıyanlar onun yeme-içme adabında da Fahr-i Kainat 

Efendimiz’in sünnetini hayatında tatbik ettiğini ifade etmişlerdir. Çok az yemek yediği, 

günde iki öğün yediği, sünnete uygun olarak sofradan doymadan kalktığı anlatılmıştır.  

Kızı Ceren Hanım,  babasının yeme içme adabıyla ilgili şunları söylemiştir:  

“Kahvaltı yapmazdı. Çayı çok içerdi, biraz şekerli. Et yemeği 

severdi. Tavuk etini sevmezdi. Fransa’ya gittiğinde domuz eti yememek 

için hep tavuk eti yemiş, bıktığı için sevmezdi. Aşırıya kaçarak yemezdi, 

ölçülüydü, yarı aç kalkmak gerekir, derdi. Arada atıştırmazdı. Günde iki 

öğün yerdi. Su içmezdi, Hz. Hüseyin Efendimiz’e (ra.) hürmeten su 

içemezdi. Kola içerdi, çay içerdi ama su içmezdi.”91 

Haluk Nurbaki’nin Hz. Hüseyin Efendimiz’e olan aşkını hayatı boyunca su 

içmekten sakınmasında görmekteyiz. Nurbaki’yi tanıyanlar onu su içerken 

görmediklerini, Hz. Hüseyin’e olan sevdasından ötürü su içmediğini anlatmışlardır. 

Talebelerinden Mesude Hanım yaşadığı bir anısını şöyle aktarmaktadır:  

“Ramazan’da iftara davet etmiştik ama ben su içmediğini 

bilmiyordum. O zaman öğrendim su içmediğini, hemen kola alıp getirdik. 

                                                           
88 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
89 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
90 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
91 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
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Çay içerdi, çay yoksa kola içerdi. Su içmezdi, su içerken onu gören 

olmazdı. Su böreğini ise çok severdi.”92 

Sohbetlerine katılan talebelerinden Derya Türkan Hanım ise şunları söylemiştir: 

“Gerçek bir Muhammed aşığıydı. Efendimiz’in (sav.) adını her 

andığında ağlardı. Aynı zamanda Hüseyniydi, ömrü boyunca su içmedi. 

Sıvı olarak çay ve kola içerdi. Bana da haramdır diye bir yudum su 

almadı. “Yeryüzünde yaşanmış ve yaşanacak en acı olay Kerbala’dır.” 

derdi. Bu olaydan nerdeyse Allah bile gözyaşı dökecekti, derdi.”93 

Oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ise babasının su içmemesindeki esrarı, babasının 

ifadeleriyle şu şekilde anlatmaktadır:  

“Suyu pek almazdı ağzına. Suyun başını vura vura dolanması 

tesadüf mü sanırsınız, derdi. Hz. Hüseyin’i susuz bıraktıkları zaman, su 

molekülleri Allah’a isyan etti, derdi. “Ya Rabbi biz eğer, Fahr-i Kainatın 

torununa bir damla işe yaramıyorsak biz görevimizden istifa etmek 

istiyoruz, moleküllerimizi dağıtmak istiyoruz Ya Rabbi. Allah o sırada 

perdeyi açtı su moleküllerine dedi ki: Bak Hüseyin ne diyor? Hüseyin de 

diyor ki: Ümmeti Muhammed’e dünyanın sonuna kadar vereceğin bütün 

belaları bana ver. Ben Hüseyin’in duasına nasıl kıyabilirim, diyor. 

Bunlar mana gözü olmadan anlatılabilecek şeyler değil.”94 

Hem sohbetlerine katılan aynı zamanda da Haluk Nurbaki’nin avukatlığını 

üstlenen Hasan Bey ise şu sözlerle onu anlatmıştır: “Resulullah’ın sünnetine uygun 

olarak sofradan aç kalkar, ekmeğe değer verirdi. Fazla su içmezdi, fazla yemek de 

yemezdi.”95 

Talebelerinden Hülya Hanım hocasının Hüseyin Efendimiz’e duyduğu aşkı 

şöyle ifade etmektedir: “Müthiş bir Ehl-i beyt aşığıydı. Bir insan sevdiği yücenin adını 

                                                           
92 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
93 Derya Türkan Yenihançer  ile yapılan röportaj (Ek-3). 
94 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
95 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
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andığında gözleri dolar, duygulanabilir ama hocam her Hüseyin dediğinde gözüne kan 

otururdu. Gözleri anında kanlanırdı.”96  

Haluk Nurbaki’yi tanıyanlar onun Hüseyin Efendimiz’e duyduğu aşka; her adını 

anışında gözlerinde kan oturması ve ömrü boyunca da uzak kaldığı su ile şahit 

olmuşlardır. 

c) Çocuklara ve Gençlere Karşı Davranışları 

Haluk Nurbaki hayatı boyunca herkese ve her şeye son derece şefkat ve 

merhametle yaklaşmıştır. Kendi çocuklarına karşı da oldukça müsamahalı ve anlayışlı 

olduğu aktarılmıştır. 

Büyük oğlu Ahmet Veysi Nurbaki, okul yıllarında başarısız bir öğrenci 

olduğunu, karnesinde kırıklarla geldiğini ancak babasının kendisine hiç kızmadığını 

hatta “Olsun oğlum, ilerde düzeltirsin.” diyerek moral verdiğini anlatmaktadır.97 

Talebelerinden Mesude Hanım hocasının Fransa’da yaşamış olduğu bir anısını 

sohbetlerinde şu şekilde anlattığını ifade eder:  

“Fransa’da radyoterapi ihtisası yaptığı esnada bir bebek 

getiriyorlar, bebek çok ağlıyormuş, kansermiş. Bir türlü susturamamışlar 

onu, kucağına almış ve ona: “Bak Allah sana böyle bir şey vermiş, çok 

kısa zamanda cennete gideceksin, bütün ağrıların dinecek.” demiş ve dua 

etmiş. Bunun üzerine bebek ağlamasını kesmiş. Oradaki doktorlar da şu 

Müslüman ona bir şeyler söyledi ve bebek ağlamasını kesti, demişler.”98 

Torunlarından Hüseyin’i iki yaşına kadar gören Nurbaki, namaz kıldığı esnada 

torunun yanında oynamasından mutluluk duyar ve ona müdahale edilmesini 

                                                           
96 Hülya Akgün ile yapılan röportaj (Ek-5). 
97 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
98 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
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istemezmiş.99 Vefatından kısa bir süre önce de torunuyla yaşadığı bir anıyı kızı Ceren 

Hanım şu sözlerle aktarmaktadır:  

“Torunu Hüseyin’i 2 yaşına kadar görüyor. O zamanlar hiç 

birimiz hastalığını bilmiyoruz. Vefatından önce torunu Hüseyin’i 

alışveriş merkezi gibi bir yere götürüyor ve ne isterse onu alacağım, 

diyor. Gelini “Baba niye böyle yapıyorsunuz?” diye sorduğunda “Beni 

hep hatırlasın.” istiyorum diyor ve ne isterse alıyor.”100 

Sohbetlerine katılan Hasan Bey ise hocasının çocuklara çok değer verdiğini şu 

sözleriyle ifade etmiştir:  “Çocukları bir gelecek olarak görürdü. Gelen çocukların 

İslam’da büyük işler yapacağına inanırdı.”101 Gençlere de hayatı boyunca çok önem 

vermiş ve sahip olduğu Fahr-i Kainat aşkını ve Ehl-i beyt sevgisini de talebelerine 

aşılamıştır. Babasının gençlere verdiği değeri oğlu Ahmet Veysi Nurbaki şu sözlerle 

ifade etmiştir:  

“Babam gençlerden özel bir haz duyardı. Babamın dizinin 

dibinde oturup gençlerin sohbet dinlemesi onun çok hoşuna giderdi. 

Afyon’a geldiğinde genç talebeleri babamı özlemişler hocamıza jest 

olsun diye yürüyerek Afyon’a gidelim demişler. Daha sonra Sivrihisar 

yakınlarında falan bir şekilde haberleşiyorlar ve babam arabaya binin 

gelin, diyor.”102 

d) Kadınlara Karşı Davranışları 

Çocuklara, gençlere ve bütün insanlara gösterdiği şefkat ve merhameti bilhassa 

kadınlara da gösteren Haluk Nurbaki insanların kendisini “kadınların şeyhi” olarak 

gördüğünü ifade etmişlerdir.103 Hayatını Fahr-i Kainat Efendimiz’e olan aşkını ve 

Efendimiz’in yakınında bulunan annelerimizi mana aleminden açılan bir pencereden 

                                                           
99 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
100 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
101 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
102 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
103 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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anlatmaya adayan Nurbaki, İslam’ın kadınlara verdiği değeri bizzat yaşantısında da 

göstermiştir. 

Kızı ise babasının kadınlara karşı tutumuyla ilgili şu sözleri söylemektedir: 

“Kadınlara karşı çok kibardı. Kadın haklarını kuvvetle 

savunurdu. Bu konuda bir reformist olduğunu söyleyebilirim. Kendi 

haklarını savunmalarını isterdi. Okumalarını isterdi. Kadınlara karşı çok 

kibar, sakin, hoşgörülü iyi bir insandı. Kolay kolay sesini yükseltmezdi. 

Hanımlarına karşı gayet anlayışlı ve hoşgörülüydü.”104 

Sohbetlerinde İslam’ın ve Resulullah Efendimiz’in kadınlara verdiği değerden 

sıkça bahseden Nurbaki’nin bu konudaki görüşlerini Mesude Hanım şöyle 

anlatmaktadır:  

“Muayenesi bittikten sonra sohbetleri olurdu,  hafta sonu da 

Cebeci’deki muayenehanesinde sohbetler verirdi. Bize babalarımızdan 

dedelerimizden duyduğumuzdan daha farklı bir şekilde dini anlattı. En 

çok vurguladığı şey herkes Müslüman’ım diyor ama İslamiyet’te iki şey 

çok önemlidir, derdi. Birincisi infak, ikincisi de kadın hakkıdır, derdi. 

Bunlardan da pek çok hoca bahsetmez. Çünkü cemaatten birisi çıkar ve 

der ki: Hocam sen ne kadar infak yapıyorsun? Bu sorunun cevabı 

olmayacağı için işte infak maddi ve manevi yardım, onu mutlaka yapın, 

derdi. Bir de kadın hakkı, Efendimiz kadınlara isterse ilim yapma, 

çalışma, çalışırsa isterse evini geçindirme isterse geçindirmeme hakkı ve 

eşini seçme özgürlüğü vermiştir. Efendimiz bizzat bunu yaşamıştır. 

Eşlerinde bunu bizzat uygulamıştır. Hz. Ayşe ile yarışlar yapmıştır, Hz. 

Fatıma en büyük hemşiredir. Hz. Ayşe en büyük hukukçudur. Kadınları 

mutlaka sosyal yaşama taşımak istemiştir. Ama İslam’a en büyük 

kötülüğü Emeviler yapmıştır. İşte Emeviler hiçbir zaman İslam’ın kadına 

verdiği bu değeri ve haklarını vermemişler. Kadın arkada gelir, kadın 

okumaz, kadın erkeğin yanında yer almaz, demişler. Efendimiz’den sonra 

Emeviler kadına değer vermemişler ancak Efendimiz kadına çok değer 

vermiştir. Hep kadının ne kadar önemli olduğunu anlatırdı. Mesela Şifa 

annemizi anlatmıştı Mekke’nin belediye başkanı olmuş, Peygamberimiz 

                                                           
104 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
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ne zaman bir komisyon kursa yarısından fazlasını kadınlardan seçermiş. 

Kadınlara ne kadar değer verdiğini anlatırdı. Ondan en çok öğrendiğim 

şey infak, maddi ve manevi yardım.”105 

Hem avukatı hem de talebesi olan Hasan Bey hocasının kadınlara karşı her 

zaman kibar davrandığını belirterek konuyla ilgili olarak şunları ifade etmiştir: 

“Kendisinin sözüdür; “Beni kadın şeyhi olarak görürler.” derdi.  

Boşanma aşamasında bile eşi hakkında olumsuz bir şey söylediğini 

duymadım, kibarlığını hep korudu. Boşanma davasında önce arkadaşım 

ilgileniyordu, daha sonra ben devam ettim. Zerre kadar yanlış bir şey 

yazmamıza dahi müsaade etmezdi. Hakim’i hiç unutamıyorum, masaya 

vurdu ve böyle bir alimi bu masaya yatırmayın, gidin, dedi.”106 

İslam’ın kadınlara verdiği değeri her sohbetinde anlatarak ve bizzat hayatında 

uygulayarak gösteren Nurbaki’nin yaşamış olduğu bir anısını Uğur Canbolat şu şekilde 

aktarmıştır:  

“Kadınlara karşı çok nazik davranırdı. Hatta bir hatırası var. 

Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç’la birlikte bir şehre 

konferansa gitmişler. Konferansa katılanların çoğu da kadınmış. O 

sırada konuşma bitip çıkarlarken hoca oldukları için buyur demişler. 

Tayyar Altıkulaç da hocama öncelik vermiş, buyurun demiş. Hocam 

demiş ki: “Biz burada İslam kadınlarından bahsettik. İslamiyet’in ilk 

iman eden 11 kişinin altısı kadın. Burada kadınlar varken, İslamiyet’in 

kapısından ilk onlar girmişken, biz onların önünden nasıl çıkalım?” 

demiş ve konferanstaki kadınlar çıktıktan sonra çıkmış hocam.”107 

e) İnsanlara Yaklaşımı 

Haluk Nurbaki çocukken annesinden almış olduğu Mevlevîlik terbiyesini bütün 

hayatı boyunca Hz. Mevlânâ misali bütün insanlara kucak açarak göstermiştir. Bilhassa 

yetimlere, yoksullara, meczuplara, zayıf ve güçsüz insanlara karşı ayrı bir ihtimam 

                                                           
105 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
106 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
107 Uğur Canbolat ile yapılan röportaj (Ek-7). 
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göstermiştir. Sohbetlerine katılan farklı kültürden ve farklı dünya görüşüne sahip 

insanları bir arada, ayrıştırmadan ümmet bilinci içerisinde kucaklamıştır.   

Talebelerinden Hasan Bey, Haluk Nurbaki’yi farklı kılan en önemi özelliğin 

onun farklı kültürdeki insanları aynı mana sofrasında bir araya getirmesi olduğunu 

belirtir ve hocasıyla tanışıklığını uzun bir yolculuğa benzettikten sonra şu şekilde 

açıklar:  

“Uzun bir yolculuk oldu, öyle bir yolculuk ki bu yolculukta ülkücü 

bir insanla sol kültürden gelmiş Hasan aynı masada aynı mana 

sohbetinden beslendiler. Nurbaki’de ki bir farklılık da buydu. Başı açık, 

başı kapalı, çarşaflı, sol görüşlü, demokrat, ülkücü, sağ görüşlü hepsi 

aynı mana pınarından besleniyordu. Bu mana pınarı öyle yoğundu ki 

menbaını aldığı nokta mutlaka herkesin anlayacağı bir dilde anlatıyordu. 

Kimin neye ihtiyacı varsa onu alıyordu. Nurbaki insan anlatırken 

zorlanıyor.”  

Hasan Bey bir gün yaşadığı bir olayı hocasıyla paylaşıyor ve şöyle anlatıyor:  

“Bir gün otobüsle geliyorum, bir sarhoş bindi otobüse sağa sola 

yalpalıyor. İçimden dedim ki; Ramazan günü bugün bari yapmasaydın, 

bir de insanları rahatsız ediyorsun, olmaz diye içimden geçirdim. Bu 

olayı hocaya anlattım. Döndü baktı ve yanlış yapmışsın, dedi. Kalkıp 

yerini verecektin ve ona dua edecektin, dedi. Sana ne içtiyse içmiş, 

Rabbimin ona tanıdığı bir vakit vardır, inşallah o vakit gider.”  

“Bize şu örneği verdi: “İki arkadaş meyhaneden çıktılar, iki 

arkadaş da camiden çıktılar sabaha karşı ve aynı sokaktan geçiyorlar. 

Namaz kılanlar iki büklüm olmuş yaşlı bir kadının odun ve kömür 

taşıdığını gördü, bakmadan çekip gittiler. Meyhaneden çıkanlar geldiler, 

teyzem sen nasıl taşıyacaksın, dur biz taşıyalım dediler, onun odun 

kömürünü taşıdılar, ceplerindeki parayı da o kadına verdiler. Şimdi 

Allah onları izliyor. Namaz kılıp evine giden insanlar gerçekten İslam’ı 

mı yaşadıklarını sanıyorlar, değil. Diğeri yanlış mı yaptı? Evet, içki 

haram ama ne yaptılar, Allah’ın hoşuna gidecek bir davranış yaptılar. O 
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hoşa giden davranış onların imanlarını bir nevi olsun bir gün gelip 

kurtarabilir.”108 

Hasan Bey’in eşi Hülya Hanım ise hocasının insanlara karşı gösterdiği 

hoşgörüsünü ve yaşadığı bir anısını şöyle anlatmaktadır:  

“Hocam bir gün kalp kırmadı, bir gün kötü bir söz söylemedi, 

içkili gençler geliyordu, bir gün bile kızmadı. O kadar insanı sokağa 

dökülmekten kurtardı.” 

 “O  zamanlar kötü bir alışkanlığım vardı, hocama kalkmak 

zorundayım, oyuna yetişmek zorundayım diyordum. Şeytanın bol olsun 

diyordu bana. Gidiyorum ama zengin kadınların parasını alıp, yetimlere 

kıyafet alıyorum, o parayı hiç cüzdanıma sokmuyorum, kötü bir şey mi 

yapıyorum?  Günah mı, diye sordum. İki türlü günahı var, dedi. Biri 

haram para, biri zaman israfı. Haram parayı dağıttığına göre zaman 

israfından Cenab-ı Hakk’a hesabını verirsin, dedi. O günden sonra bir 

daha oynamadım, bıraktım.” 

“Öte git demediği gençlerin hepsi şimdi aile babası oldu, abdestli 

namazlı, çocuklarını çok güzel yetiştirmeye çalışan insanlar.”  

“İslamiyette ki can kurtarmayı herkes yanlış anlıyor, bir can 

kurtarmak imanını kurtarmak” derdi. Ne büyük adammış, kıymetini hiç 

anlayamamışız…”109 

Mesude Hanım hocasının üniversite yıllarında yaşadığı bir olayı sohbetlerinden 

birinde paylaştığını anlatmış ve şu şekilde aktarmıştır:  

“İnsanları hiçbir şekilde eleştirmeyin, derdi.  Cerrahpaşa’da 

öğrenciyken arada öğlen namazına hızla giderken bir sarhoşu istifra 

ederken görmüş, içinden hem yaşlı hem namaza gitmesi gerekiyor ama 

ben öğrenci olduğum halde namaza gidiyorum onun yaptığını 

yapmıyorum, diye geçirmiş. O sırada yaşlı bir adam omzuma dokundu ve 

“Evladım onun yerinde sen, senin yerinde o olabilirdi.” dedi ve bu bana 

çok büyük bir hayat dersi oldu diye anlatmıştı. O yüzden eğer etrafınızda 

alkolik, namaz kılmayan yada kötü alışkanlıkları olan biri varsa sadece 

                                                           
108 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
109 Hülya Akgün ile yapılan röportaj (Ek-5). 
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dua edin “Allah’ım bana nasip etmedin, onun nasibinden kes. Bana çok 

şükür abdesti, namazı, Kur’an’ı nasip ettin, Allah’ım onlara da nasip 

et.” diye dua edin. Asla kimseyi eleştirmeyin. Kötü kadın falan denir ya 

“Sakın öyle demeyin.  Allah isterse sizi daha kötü bile eder.” derdi.”110   

Genç yaşlarda yaşamış olduğu bu olay kendisine büyük ders olan Nurbaki 

öğrencilerine insanları eleştirmemeleri gerektiğini anlatarak kapısını herkese açmıştır.  

Mesude hanım hocasının insanlara yaklaşımını şöyle ifade etmektedir:  

“Sohbete alkollü gelenler olurdu, makyajla gelen olurdu, açık 

kıyafetle gelen olurdu. Hiç kimseye bir şey demezdi. Hiç kimseye namaz kıl 

demedi, hiç kimseye kapan demedi. Ama sonraki dönemlerde bunun 

gerçekten bir farz olduğunu, mutlaka yapılması gerektiğini özellikle 

vurgulamıştı. Sohbetlerde örtülü olmamız isteniyordu, dışarda örtmesek 

bile. Hiç kimseye bir şeyi empoze etmedi ama bir süre sonra herkes 

kendini namaz kılarken buldu, bir kısmı tesettüre girdi.”111 

Kızı Ceren Nurbaki Biler babasının özellikle zayıf insanlara karşı daha çok 

muhabbet beslediğini, onlarla özel olarak ilgilendiğini şöyle anlatmaktadır:  

“Esprili biriydi. Girdiği ortamda varlığını hissettirirdi. Herkesle 

konuşurdu. Köydeki insanlarla konuşmayı severdi. Maddi durumu iyi 

olmayan insanlarla daha çok muhabbet eder gönüllerini okşamaya 

çalışırdı. Hak ile adaletin farklı olduğunu söylerdi. Eşit olmak adaletli 

olmak değil, derdi. Allah sevmediği umudunu kestiği insana her şeyi 

verir. Sağlık, zenginlik, çoluk çocuk. Zorluklardan dolayı insanın daha 

kolay iman edebileceğini söylerdi.”112 

Özellikle engelli ve yaşlıların gönlünün alınması gerektiğini ve anne-baba 

hakkının çok önemli olduğunu anlatan Nurbaki’nin sözlerini öğrencisi Mesude Hanım 

şu şekilde aktarmaktadır:  

“Benim engelli bir kız kardeşim vardı. Bir eve gittiğinizde 

Mesude’nin kardeşi gibi engelli biri varsa, yada evde yaşlılar varsa 

                                                           
110 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
111 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
112 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
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arkadaşınızın odasına girmeden önce evdeki yaşlıların elini öpün, halini 

hatrını sorun, hasta varsa onlarla mutlaka sohbet edin, onların 

gönüllerini mutlaka alın.” derdi. 

Anne baba hakkından bahsederdi. Kayınvalidem, kayınbabam çok 

ters  şunu yaptı, annem, babam bana kötü davranıyor, bunu yaptı 

diyenlere şöyle derdi: “Annen, baban seni götürüp köle pazarında sattı 

mı? Onların hakkı çok büyüktür. Onların gönüllerini kazanmaya çalışın, 

mümkün olduğu kadar dualarını alın. Babaların duası tutar, babalar da 

bunu bilerek evlatlarını suiistimal etmemeli.” diye anlatırdı.”113 

Haluk Nurbaki’nin meczuplara ve yoksullara karşı düşkünlüğünü ise oğlu 

Ahmet Veysi Nurbaki şöyle anlatmaktadır:  

“Babam Afyon’dayken meczuplar çok fazla. Bunlardan bir tanesi, 

adı Helva Yiyen olarak kalmış. Bu adamın en büyük özelliği gündüz 

çocukları kızdırır, çocuklar da bunu taşlar. Babamı da seviyor. 

Akşamları da Afyon’da iki üç tane eczane olduğu için bir tanesi nöbetçi. 

Sağlık eczanesi nöbetçi olduğu gün kışları sabaha kadar orda beklermiş, 

üşümemek için. Ara sıra babamın muayenehanesine gelir bir şeyler 

sorar. Bir gün babam Helva Yiyen Hüseyin’e “Sen niye kendini 

taşlatıyorsun böyle?” demiş. “Ben o her taşlanmada Taif’i hatırlıyorum 

Doktor.” demiş.  Helva Yiyen’i tanımıyorlar, ona deli gözüyle bakıyorlar 

ama o ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkında. Babam “Çocuk hasta diye 

ararlar oraya giderim, eczaneye uğrar ordan hastaya giderim, bakarım, 

Helva Yiyen orda oturuyor. Helva Yiyen bazen dermiş ki, geçti doktor hiç 

uğraşma, o Hakk’ın rahmetine kavuştu, dermiş.  Bazen de yine böyle 

acele acele giderken “Dur ya acele etme her şey yolunda yavaş yavaş 

git.” dermiş. “O öyle derdi ama ben giderdim, gidince de dediğini 

görürdüm.” diye anlatıyor.” 

“Babamın muayenehanesine hasta geliyor, muayene ediyor, 

reçeteyi yazıyor. Hasta: Doktor param yok, diyor. İyi nolcak önemli 

değil, diyor. Peki doktor bey sen bana reçete verdin, param yok ben bunu 

nasıl alacağım, diyor. O zaman Sağlık Eczanesine git Abdullah’a söyle, 

ben ödeyeceğim parasını, derdi.”  

“Hacı Bayram’a gittiğimizde oradaki fakir fukara nasıl sarılırdı 

babama, biri koluna, biri bacağına. Babam da bana buna 10, şuna 50 

diğerine 20 lira ver, derdi.”114 

Hayatı boyunca yetimlere özel bir ihtimam gösteren Haluk Nurbaki’nin bu 

konuyla ilgili sözlerini kızı şu şekilde aktarmaktadır: “Yetimleri çok severdi, çok önem 

                                                           
113 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
114 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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verirdi, asla onların kırılmaması gerektiğini söylerdi. Yetim kalbi kırmanın çok büyük 

günah olduğunu söylerdi, bununla ilgili çok fazla  hikaye anlatırdı.”115 

Türkan Hanım ise hocasının yetimlerle ilgili görüşünü şöyle anlatmaktadır: 

“Yetim çok önemliydi hocam için. Ancak hüznünüz sıkıntınız bir yetimin başını 

okşarsanız, onun gönlünü hoş ederseniz gider ve Allah’ı hoş etmiş olursunuz, derdi” 

Hasan Bey ise yetim hakkını hocasından öğrendiğini şöyle ifade etmektedir: 

“Yetimlere çok önem verirdi. Ben yetime nasıl davranılması gerektiğini ondan 

öğrendim. Bir yetime dokunmanın insanın manasını bile değiştireceğini, amelini kat kat 

arttıracağını ondan öğrendim.”116 

Karşısına gelen her insana aynı nezaket üslubuyla ve merhamet, şefkat 

duygularıyla yaklaştığı sevenleri tarafından aktarılmıştır. Hasan Bey hocasının 

misafirlere karşı da son derece nezaketli olduğunu şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Misafiri Allah’ın misafiri olduğunu düşünerek ağırlardı. Gelenin kim olduğunu 

bilemezsiniz, çok hatırlı birini kalkıp karşılamak değil de asıl Rabbimin gizli misafiri 

kim, onun için herkese karşı, aynı nezaket üslubu içerisinde davranırdı.”117 

f) Vefa Duygusu 

Haluk Nurbaki’yi tanıyanlar onun son derece vefa sahibi bir insan olduğunu 

anlatmaktadırlar. 

Kızı Ceren Hanım, babasının vefa duygusuna sahip oluşunu şöyle ifade 

etmektedir:  

“Çok vefalı bir insandı. Ben de onu sürdürmeye çalışıyorum. Asla 

eski dostlarını unutmaz, akrabalarını mutlaka ziyaret eder, küskünleri 

barıştırmaya çok çalışırdı. Kimseye küsmez, küs kalamazdı, hiç böyle bir 

                                                           
115 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
116 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
117 Hasan Akgün  ile yapılan röportaj (Ek-6). 
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duygusu yoktu. Ve çok vefalı bir insandı, mutlaka gider görür görüşürdü, 

bilhassa Nevşehir’deki akrabalarını ziyaret ederdi.”118 

Hayatı boyunca ilk eşi olan Mesrure Hanıma olan sevgisini ve vefasını dile 

getiren Nurbaki’nin eşine karşı vefasını talebesi Mesude Hanım şöyle anlatmaktadır: 

“İlk eşini çok severdi, kendisinden yaşça büyük ve hemşire olan 

Mesrure Hanım’la evleniyor. Onu hep sevgiyle anardı, çok saygılı bir 

hanımmış, hocamıza çok saygı gösterirmiş. Bazı yemekleri yerken 

rahmetli Mesrure bunu çok güzel yapardı, diyerek ona vefasını 

gösterirdi.”119 

g) Kabir Ziyareti 

Haluk Nurbaki hayatı boyunca kabir ziyaretine çok önem vermiş, Türkiye’yi 

adım adım dolaşmış ve her şehrin büyüğünü ziyaret etmiştir. Bir mü’minin bir şehirden 

başka bir şehre gittiği zaman öncelikle o şehrin manevi büyüğünü ziyaret etmesi 

gerektiğini ve bunun nezaket-i İslamiyye olduğunu belirtmiştir.120 

Uğur Canbolat, Nurbaki hocanın nezaket-i İslamiyye olarak tanımladığı 

uygulamasını şu şekilde aktarmaktadır:   

“Ankara’ya gittiğinde evine gitmeden evvel Hacı Bayram Veli’yi 

ziyaret ederdi. İstanbul’a geldiğinde evine gitmeden İstanbul’un manevi 

kalbi Çifte Sultanlara121 (Kocamustafapaşa’da Sümbül Efendi 

Dergahı’nda) gider onları ziyaret ederdi. Bayram namazlarından sonra, 

önce yine Çifte Sultanlarla bayramlaşırdı. Bir şehre gittiği zaman o 

                                                           
118 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
119 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
120 Uğur Canbolat ile yapılan röportaj (Ek-7). 
121 Çifte Sultanlar; Hz. Hüseyin Efendimizin kızları Fatıma ve Zeynep Sakine Sultanların kabri İstanbul 

Sümbül Efendi Dergahında yer alır. Bir gün  Mürşidi Faik Saraç, Haluk Nurbaki’yi Sümbül Efendi 

Dergahının bahçesindeki çınar ağacının yanına götürür ve İstanbul’un bağrında yatan Çifte Sultanların 

oraya geliş hikayesinin Kerbela’ya dayandığını anlatır. Efendimizin torunları Yezit tarafından Bizans 

Hükümdarına cariye olarak verilirler. Fatıma ve Zeynep Sakine Sultanlara Bizans kralının haremine 

girmeden önce adet gereği bir ay süreyle  izin verilerek Hristiyanlık telkin edilmesi emredilir. Bu süre 

içerisinde mübarek annelerimiz sürekli ibadet ederler ve kendilerini koruması için Allah’a niyaz ederler. 

Bu sırada kralın kızı Katerina,  Fatıma ve Zeynep Sakine Sultanların tesiriyle Müslüman olur ve adını 

“Sarı Sıdıka” olarak değiştirir. Süre dolunca görevliler Sultanların odasına girerler ancak kralın kızıyla 

birlikte ruhlarını teslim ettiklerini görürler. Bu hikayeyi anlattıktan sonra Faik Saraç “Bu çınarın bağrı bu 

yüzden yanık.” der. Kabirlerini ise Sümbül Efendi bulur ve vasiyeti üzere Çifte Sultanların ayak uçlarına 

defnedilir. Demir, Ankara Gönül Erleri, ss. 68-69. 
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şehrin manevi sahibini ziyaret ediyor, bayramda önce o şehrin manevi 

kalbiyle bayramlaşıyordu. Çifte Sultanların bakımını da üstlenmişti. 

Oranın türbedarı değildi ama türbedarı gibiydi. Her hafta, her fırsatta, 

her bayramda giderdi. İstanbul’a ziyarete gelen ihvanını Çifte Sultanları 

ziyaret etmeden kabul etmezdi. Önce annelerimiz ziyaret edilecek ondan 

sonra hocamızın yanına gelebileceklerdi. Ehl-i beyt oldukları için 

İstanbul’un manevi kalbi olduklarını söylerdi.”122 

Ahmet Veysi Nurbaki babasının kabir ziyaretine gösterdiği ihtimamı şöyle 

anlatmaktadır:  

“Babam hemen hemen Türkiye’nin her yerini gezdi dolaştı. Kabir 

ziyaretine çok önem verirdi. Büyük zatları makamlarında ziyaret ederdi. 

Örneğin Siirt Baykan’da Veysel Karani Hz.’ne hemen hemen her sene 

giderdi. Beni de götürdü bir sene. Bir şehre gittiği zaman, o şehrin 

sahibine giderdi önce. Mesela Ankara’ya saat kaçta gelirsek gelelim 

gündüz veya gece saatin hiç önemi yoktur önce  Hacı Bayrâm-ı Velî 

Hazretleri’ni ziyaret ederdi, İstanbul’a gittiğinde önce Sümbül Efendi’ye 

gidilir, Çifte Sultanlara uğranır. Afyon’a gelince Sultan Divani Hz.’ne 

gidilirdi.”123 

Kabir ziyaretinin nasıl yapılması gerektiğini ise sohbetlerinde talebelerinden 

Hülya Hanımın sorduğu bir soru üzerine şöyle açıklamıştır:  

“Bir gün hocama: “Hocam Hacı Bayram Camii’nden kalkan 

cenazeler Hacı Bayrâm-ı Velî Hazretleri istediği için mi oradan 

kalkıyor?” diye sordum. Oradan onun izni olmadan kimsenin cenazesi 

kalkamaz.  Marifet cenazeyi oradan kaldırabilmek değil, marifet Sultan’ı 

namaza durdurabilmektir. Bu da nasıl oluyor biliyor musunuz? O kadar 

çok ziyaret edersiniz ki ama öyle Ulus’tan geçiyordum, yolumun üstü bir 

Fatiha okudum diye değil, evinden giyinip kuşanıp, abdestini alıp 

çıkacaksın. Bir büyüğünü ziyarete gider gibi, Esselamu aleyküm  

Sultan’ım ben geldim, bak sana arkadaşımı getirdim, o hürmeti, o 

sıcaklığı göstereceksiniz. Ankara’nın manevi sahibidir. Çocuğunuz  

evlense,  birisi altın getirse, siz onun çocuğunun düğününe giderken 6 

tane su bardağı alıp gidemezsiniz, mecbur siz de eşdeğer bir hediye 

vereceksiniz. Sultan’ın jestleri de böyle olur, demişti.”124 

                                                           
122 Uğur Canbolat ile yapılan röportaj (Ek-7). 
123 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
124 Hülya Akgün ile yapılan röportaj (Ek-5). 
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h) Hastalarına Yaklaşımı 

Onkolog Doktor olan Haluk Nurbaki hastalarıyla son derece yakından ilgilenen, 

onlara hem madde hem de mana aleminde reçeteler sunan çok başarılı bir hekimdir. 

Meslek hayatında yaşamış olduğu güzel bir anısını kendi anlatımından aktaralım:  

“Ben, 40 yıllık bir kanser uzmanı olarak maddeyi aşan sayısız olayla 

karşılaştım ve bunları, o olaya şahit olanlarla birlikte belgeleyerek özel 

bir arşiv yaptım. Bunlardan 1976 yılında yaşanmış bir olayı size 

nakletmek istiyorum. 

Kanser hastanesinde başhekimken Serap adında genç bir hanım 

hastam vardı. Bu hastam göğüs kanserine yakalanmış ve tedavi için yurt 

dışına gitmek istemesine rağmen, bazı formaliteler sebebiyle o imkânı 

bulamamıştı. 

Serap'ı özel bir ilgiyle bizzat ben tedavi altına aldım. Ve kısa bir süre 

sonra da ALLAH (c.c)'in izniyle iyileştiğini gördüm. Ancak Serap'ın da 

bütün diğer kanserliler gibi ilk 5 yıllık süreyi çok dikkatli geçirmesi 

gerekiyordu. Bir iş kadını olan Serap, 4 yıl kadar sonra bir ihale için 

İzmir'e gitmek istedi. Kış aylarında olduğumuz için uçakla gitmesi 

şartıyla kabul ettim. Maalesef bilet bulamamış ve benden habersiz 

bindiği otobüsün kaza geçirmesi üzerine 6 saat kadar mahsur kalmış. 

Dönüşünden kısa bir süre sonra kanser, kemik ve akciğerine yayıldı. 

Serap bacak kemiklerindeki metastaz nedeniyle yürüyemez hale gelirken, 

hastalığın akciğerdeki tezahürü sebebiyle de devamlı olarak oksijen 

cihazı kullanıyor ve söylediği her kelimeden sonra ağzını o cihaza 

yapıştırarak nefes almak zorunda kalıyordu. Evine gittiğim gün, yine 

güçlükle konuşarak: 

-''Doktor bey,'' dedi. ''Ben .. size... dargınım.'' 

''Niçin?" diye sordum. 

-"Siz... dindar bir insanmışsınız. Niçin bana da, ALLAH (c.c)'ı, 

ölümü, ahireti anlatmıyorsunuz?" 

Dini inançlarının çok zayıf olduğunu bildiğim için bu teklifi 

karşısında oldukça şaşırdım. O'nu üzmemeye çalışarak: 

-"Doktora ulaşmak kolaydır.'' dedim. ''Parayı bastırdın mı istediğine 

tedavi olursun. Ancak iman tedavisi için gönülden istek duymalısın..." 

Konuşmaya mecali olmadığından "Ben o isteği duyuyorum." 

manasında başını salladı. Artık ümitsiz bir tıbbi tedavinin yanı sıra, 

ebedi hayatın ve saadetin reçetesi olan iman derslerimiz başlamış ve son 

günlerini yaşayan Serap için bu dersler "hızlandırılmalı öğretime" 

dönmüştü. Anlattığım iman hakikatlerini bütün ruhuyla mecz ediyor ve 

arada bir soru soruyordu. Vefatına bir hafta kala: 

-"Doktor bey,'' dedi. ''Ben ölürken ne söylemeliyim?" 

-"Senin durumun çok özel." dedim. ''Kelime-i Şehadet sana uzun 

gelir. O anı fark edince ''Muhammed'' (s.a.v) sana yeter." 
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O, haliyle tebessüm ederek yine başını salladı. Çok ıstırabı olduğu 

için Serap'a sürekli morfin yapıyor ve O'nu uyutmaya çalışıyorduk. Ben, 

bir iş seyahati sebebiyle bir müddet ziyaretine gidemedim. Dönüşümde 

annesi telefon ederek: 

-"Serap, bir haftadır morfin yaptırmıyor."dedi. Sabahlara kadar 

inliyor ve çok ıstırap çekiyor. 

Hemen eve gittim ve iğne yaptırmamasının sebebini sordum. Aldığım 

cevabı hâlâ unutamıyor ve hatırladıkça ürperiyorum. 

-"Ya morfinin tesiriyle ölüme uykuda yakalanır ve son nefeste 

"Muhammed" diyemezsem?. 

İşte Serap, böyle bir hanımdı. Bu arada benden istihareye yatmamı 

ve eğer bir kaç gün daha ömrü varsa, son günü uyanık kalacak şekilde 

morfin yaptırılmasını rica etti. Ben hiç âdetim olmadığı halde cuma 

gününe rastlayan o gece istihareye yattım ve Serap'ın acizliği hürmetine 

olacak ki, Salı gününe kadar yaşayacağına dair işaret sezdim. Ertesi gün 

O'na: 

-"Hiç korkma!" dedim. "İğneyi vurdurabilirsin. Ve Serap bir veda 

niteliği taşıyan bu görüşmemizde son sorusunu da sordu: 

-"Doktor bey... Azrail bana nasıl görünecek?" 

-"Kızım," dedim. "O bir melek değil mi? Hiç merak etme, sana 

yakışıklı bir prens gibi gelecektir." 

Salı günü Serap'ın ağırlaştığı haberini alınca hemen eve gittim. 

Ancak vefatına yetişememiştim. Ailesi tam manasıyla perişandı. Sadece 

kendisine uzun müddet bakan dindar bir hanım akrabası ayaktaydı ve 

beni görünce yanıma gelerek: 

-"Doktor bey, biliyor musunuz, bu evde biraz önce bir mucize 

yaşandı!" dedi ve devam etti: 

-Serap, bir saat kadar önce oksijen cihazını attı ve "yataktan 

kalkması imkansız" denmesine rağmen kalkarak abdest aldı, iki rekat 

namaz kıldı. Bütün ev halkı hayretten donup kaldık. Ve Kelime-i Şehadet 

getirerek vefat etmeden biraz önce de: 

-"Doktor Bey'e söyleyin, dedi. Azrail, O'nun söylediğinden de 

güzelmiş!!!"125 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Haluk Nurbaki, İmanla Gelen İlim 1, Damla Yayınevi, İstanbul 2013, ss. 86-88. 
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C. HALUK NURBAKİ’NİN ESERLERİ 

Yazmış olduğu eserlerde modern bilimlerle İslami hakikatler arasında yakın bir 

ilişki kurmaya çalışan Haluk Nurbaki, Kur’an ayetlerinin bilimsel çalışmaları kapsayıcı 

nitelikleri üzerinde durmuş ve ibadetlerin insan sağlığı ve bedeni üzerindeki muhteşem 

tesirlerini yine tıbbi verilere dayanarak açıklamıştır. Bununla birlikte Kur’an’da evrim 

teorisi, ruh göçü ve dünya dışı akıllı canlıların varlığı gibi konuların yer aldığı 

iddialarını kabul etmemiştir. Müsbet ilimler ile dini ilimler ayrımını kabul etmeyen 

Haluk Nurbaki, ilimlerin birbirinden ayrılamaz olduğunu savunmuştur. Bununla birlikte 

inancını asla bilime tasdik ettirmemiştir. Haluk Nurbaki akıldan çok kalbe önem 

vermiştir. Çünkü gönül; imanın neş’et ettiği ve varlığını devam ettirdiği yegane 

mekandır. Bu yüzden İslam büyüklerinin ahlakını öğrenme noktasında titizlikle 

durmuştur.126 

1. Tefsire Yönelik Çalışmaları 

Fatiha’nın  Kırk Yorumu (1982) 

Ayet-el Kürsî Yorumu (İstanbul 1998) 

Bakara Sûresi Yorumu ( İstanbul 1988,1997) 

Sûre-i Yusuf’un Yorumu ( İstanbul 1987) 

Yasin Sûresi Yorumu ( İstanbul 1997) 

Amme Cüzü Yorumu ( İstanbul 1986, 1997, 1998) 

Namaz Sûreleri Yorumu ( İstanbul 1986, 1997) 

Sure-i Tekvir’in Yorumu ( İstanbul 2012) 

Kur’an’ın Harika Mesajları ( İstanbul 1988, 1997) 

Kur’an’ın Matematik Sırları (İstanbul 1987, 1997) 

                                                           
126 Turna, “Haluk Nurbaki”, DİA., c. 33, İstanbul 2007, s. 249. 
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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-Kerim adıyla 

Arapça’ya (trc. Enver Tahir Rıza, Ankara 1985), Verses from the Glorious Koran and 

the Facts of Science adıyla İngilizceye (trc. Metin Bayram, Ankara 1985, 1989,1998) 

çevrilmiştir. 

Kur’an Mucizeleri (İstanbul, 1985) 

2. Bilim ve Din Alanındaki Çalışmaları 

Evrendeki Mûcize (İstanbul 1990)  

Bilim Açısından İmanın Altı Şartı (İstanbul 1997) 

İmanla Gelen İlim (1,2, İstanbul 1997,1998) 

İnsan Bilinmezi (İstanbul 1997) 

İnsan ve Hayat (el-İnsan ve mu’cizetü’l hayat adıyla Arapça’ya tercüme 

edilmiştir. (trc. Orhan Muhammed Ali, Bağdat 1404/1984) 

Namazın Sırları (İstanbul 1986) 

Boşluğun Sesi Ateizm (İstanbul 1994) 

3. Din ve Ahlak Alanındaki Çalışmaları 

Tek Nur (İstanbul 1958) 

Sonsuz Nur (İstanbul 1960) 

İslam Metafiziği: İman (İstanbul 1983) 

Gönül Penceresinden Fahr-i Kainat Efendimiz (İstanbul 1986) 

Gönüllerde Sema (İstanbul 1990) 

Türkistan’dan Türkiye’ye Anadolu Mucizesi (İstanbul 1990) 
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Kutsal Mücadelem (İstanbul, 1996) 

Peygamber Çizgisinde Yaşamak (İstanbul 1996) 

Nur Dolu Geceler (İstanbul 2002)  

Nurdan Anneler (İstanbul 2005) 

Velîler Deryasından Katreler (İstanbul 2005) 

Yüce İslam Büyükleri (İstanbul 2003) 

4. Tıp Alanındaki Çalışmaları 

Kanser (İstanbul 1982) 

Kalb ve Ötesi (İstanbul 1984) 

İslam Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem (Ankara 1985) 

Geleceğin Dramı Aids (İstanbul 1987) 

Radyasyon ve Aids (İstanbul 1998) 

1. Fatiha’nın Kırk Yorumu127: Fatiha’yı Efendimiz’e (sav.) verilen ilahi ihsan 

olarak tanımlayan Nurbaki, 6 bölümden oluşan bu eserinde 40 madde ile birlikte 

Fatiha’nın yorumunu yapmaktadır. İlk bölümde Fatiha’nın Dizi Ahengi, ikinci bölümde 

Fatiha’nın İnsanın Manasına Hitabı, üçüncü bölümde Fatiha Yaratılış Sırları, dördüncü 

bölümde Yükseliş, beşinci bölümde Sevgi ve son bölümde Mana Diliyle Fatiha 

açıklanmaktadır. Kitap 168 sayfadan oluşmaktadır. Haluk Nurbaki bu eserini yaklaşık 

on yıllık bir sürede tamamlamıştır.128 Fatiha’yı kainatın madde ve madde ötesi sırlarını 

ortaya koyan manevi bir şifre olarak tanımlamaktadır. Fatiha sûresinin sırrını Fahr-i 

Kainat Efendimiz’in (sav.) ümmetine yaptığı bir infak olarak gören Haluk Nurbaki 

                                                           
127 Haluk Nurbaki, Fatiha’nın  Kırk Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2014. 
128 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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sonsuz manaya sahip olan surenin en azından kırk yorumunun bilinmesi gerektiğini 

belirtmektedir.  

2. Ayet-el Kürsî Yorumu129: Müslümanların her gün ve sıklıkla canlarını 

korumak için okudukları bu yüce ayeti canımızdan çok imanımızın bir sigortası olarak 

yorumlayan Haluk Nurbaki 64 sayfadan oluşan bu eserinde Ayet-el Kürsî’yi 7 bölümde 

incelemektedir. 1. Tevhid Bölümü (Allah’ın teklik sırrının kavranması), 2. Hayyu’l-

Kayyum sıfatlarının izahı bölümü, 3. İlahi kudretin azameti ve varlıkların temeli 

bölümü, 4. Aliyyül-Azim bölümü, 5. Ayetin enfüsi manaları bölümü, 6. Ayetin imanı 

koruyan sırrı bölümü, 7. Ayetin ibadet (zikir) sırrı bölümü. Nurbaki Ayet-el Kürsî’yi 

Kur’an-ı Kerim’in ana konusu olan tevhidin çok önemli bir özeti olarak görmekte ve bu 

nedenle de Ayet-el Kürsî’nin ortaya koyduğu kavramları anlamadan Kur’an ilimlerini 

ve kainat ilimlerini anlamanın imkansız olduğunu belirtmektedir. Nurbaki’ye göre; ilme 

vakıf olmanın yegane sırrı Allah’ın ve O’nun sonsuz kudretinin bilinmesidir. Öyleyse 

her ilim laboratuvarına Ayet-el Kürsî’nin asılması gerektiğini ifade etmektedir. Ayet-el 

Kürsî hem madde hem de mana aleminde sonsuz hikmetlere sahiptir. Ayet-el Kürsî’nin 

şifre sırrını ise kainatın her katında geçerli olan bir sigorta olarak açıklamaktadır. 

Kainattaki muhteşem düzen bu sihirli garanti ile devam etmektedir. Kadere imanın en 

net açıklamasının da bu ayette olduğunu belirterek nefsimizde oluşturduğumuz 

putlardan arınmamızı da sağladığını ifade eder.   

3. Bakara Sûresi  Yorumu130: Bu kitapta Bakara sûresi ilk 54 ayetin tefsiri  

yapılmaktadır. İki bölümden oluşan eserde; birinci bölüm Bakara Sûresi 1-7 ayetlerin 

tefsiri ve infak konusunu, ikinci bölüm ise Bakara Sûresi 8-54. ayetlerin tefsiri ve 

münafıklar konusunu ele almaktadır. Eser 192 sayfadan oluşmaktadır. Kur’an-ı 

Kerim’de Fatiha’dan sonraki ilk sûre olan Bakara sûresinin ilk ayetlerinde Kur’an ve 

ona iman edenlerin temel özellikleri anlatılmaktadır. Kur’an’ın bir insanı hidayete 

                                                           
129 Haluk Nurbaki, Ayet-el Kürsî Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2012. 
130 Haluk Nurbaki, Bakara Sûresi Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2014. 
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kavuşturması için üç ana esastan bahsedilmektedir. Bunlar; gayba iman, namaz ve infak 

konularıdır. Nurbaki Kur’an’ın hidayet sırrının anahtarı olan bu üç hikmetten yalnızca 

namazın belli sınırlarda insanlara öğretildiğini diğer iki ana esasın üzerinde çok 

durulmadığını belirtmektedir. Bakara sûresi ilk yedi ayette gayba imanın tarifi 

verilmektedir. Nurbaki, İslam dünyasındaki ihtilafların ve çıkmazların nedeninin bu 

yedi ayetin öğrenilmemesi ve öğretilmemesinden kaynaklandığını vurgulamaktadır. 

4. Sûre-i Yusuf’un Yorumu131: Kur’an-ı Kerim’in Ahsenü’l-kasas olarak 

tanımladığı Yusuf sûresinin tefsirinin yapıldığı bu kitapta yazar, insanın akıl almaz 

özelliklerini ve sırlarını Sûre-i Yusuf’un yorumuyla birlikte açıklamaktadır. Kitap  102 

sayfadan oluşmaktadır. Nurbaki Yusuf sûresinin insanın sırlarını beyan ettiğini 

belirterek mana ilimlerinde yer alan önemli bir kuralın da insanın bir konuyu anlayıp, 

çözemez, içinden çıkamaz hale geldiğinde Yusuf sûresine başvurması gerektiğinden 

bahseder. Sure-i Yusuf’ta 19 önemli şahsiyetten bahsedilir. İnsanoğlunun da sahip 

olduğu 19 önemli özellik vardır. Eserde Sure-i Yusuf’ta yer alan 19 önemli kişi ve 

insanda delalet ettiği özellikler şu şekilde eşleştirilmiştir: 1) Hz. Yakup: Ruh, 2) Hz. 

Yusuf: Kalp (Gönül), 3) Züleyha: Nefs, 4) Kıftîr (Züleyha’nın eşi): Dünya, 5) Mısır 

Sultanı: Akıl, 6) Bünyamin: İman, 7) Şarapçı: İlim, 8) Kervancı: Menfaat, 9) Hapishane 

arkadaşı: Mantık, 10-19) Yusuf’un diğer kardeşleri: Gurur, kin, hisset, meskenet, şüphe, 

cebanet, ihtiras, şehvet, seyyaliyet, zulüm. Yazar Hz. Yusuf’un kıssasıyla birlikte 

insanın 19 özelliğini ele alarak açıklamaktadır. 

5. Yasin Sûresi Yorumu132: Peygamber Efendimiz’in (sav.) “Kur’an’ın kalbi” 

olarak nitelediği Yasin sûresini Haluk Nurbaki Efendimiz’in şanının kainata ilanı olarak 

tanımlamaktadır. İlmi açıklamalar eşliğinde Yasin sûresinin tefsirinin yapıldığı bu eser 

7 bölümden ve 111 sayfadan oluşmaktadır. Haluk Nurbaki “Yasin” kelimesinin 

Efendimiz’in (sav.) mana alemindeki ismi olduğunu belirttikten sonra Yasin sûresinin 

                                                           
131 Haluk Nurbaki, Sûre-i Yusuf’un Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2014. 
132 Haluk Nurbaki, Yasin Sûresi Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2014. 
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kısaca özetini şu şekilde açıklamaktadır: “Yasin sûresinin ilk sayfası, Kur’an’ın 

azametini, dolayısıyla Efendimiz’in hikmetlerini beyan eder. İkinci sayfası dine karşı 

çıkanların zulmünü ve bir değerli şehiti anlatır. Üçüncü sayfa, astrofizik hikmetleri, bu 

arada Parite teorisini açıklar. Dördüncü sayfa insanın madde ve nefsindeki özellikleri, 

Beşinci sayfa cennet ve cehennemi, son sayfada kıyamet ve dirilişin açıklamaları 

bildirilmektedir.” İslam Yüceleri her türlü maddi ve manevi sıkıntı karşısında Yasin 

sûresinin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Bilhassa İslam geleneğinde ölüm anına 

yaklaşan hastalara ve yeni ölenlere mutlaka okunması gerekir. Nurbaki ise hasta-sağlam 

herkesin her türlü sıkıntısında Yasin sûresine sarılması gerektiğini, bilhassa azgın nefsin 

hilelerinden kurtulamayanlar için tek çıkar yolun Yasin sûresi olduğunu 

vurgulamaktadır. 

6. Amme Cüzü Yorumu133: 240 sayfadan oluşan bu kitapta Nebe sûresinden 

Duha sûresine kadar yer alan 15 sûrenin tefsiri yapılmaktadır. Yazar bu 15 sûre ile fizik 

ve biyolojik yasaları, uzay, galaksi ve kainat olaylarıyla birlikte nefsin mertebeleri, 

kader, cennet ve cehennem gibi konuları ele almaktadır. Kitabın en önemli özelliği ise 

manayı doğru verebilmek için yazar tarafından ayet mealinin kelime kelime yapılmış 

olmasıdır. Bu yüzden kelimelerin aslı çeviri esnasında aynen korunmuş ve hemen 

peşinden ayetin yorumu yapılmıştır. 

7. Namaz Sûreleri Yorumu134: Duha sûresinden itibaren Nas sûresine kadar 

yer alan 22 sûrenin tefsirinin yapıldığı eser 224 sayfadan oluşmaktadır. Yazar Haluk 

Nurbaki sûrenin küçüklüğü nisbetinde günlük hayatımızda öneminin daha çok arttığını 

belirterek; daha iyi kulluk yapabilmek için namaz sûreleri dediğimiz bu kısa sûrelerin 

anlamlarıyla birlikte çok iyi bir şekilde bilinmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Nurbaki ayetleri 3 bakış açısıyla yorumlamaktadır: Birinci yorum; Peygamber 

                                                           
133 Haluk Nurbaki, Amme Cüzü Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2007. 
134 Haluk Nurbaki, Namaz Sûreleri Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2012. 
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Efendimiz’e hitap eden anlamı, ikinci yorum; insanlara hitap eden anlamı, üçüncüsü ise 

mana alemi açısından yorumudur. 

8. Sûre-i Tekvir’in Yorumu135: Tekvir sûresinin tefsirinin yapıldığı kitapta; 

kıyamet, cennet, cehennem, kader, arş, evrenin kuruluşu ve sırat-ı müstakim konuları 

ele alınmaktadır. Sûrenin ilk on dört ayetinde kıyamet özetlenmekte daha sonra nazil 

olan ikinci bölümde ise Efendimiz’in akıl almaz sırları açıklanmaktadır. Sûrede 

kıyamet, evrenlerin boyut sırları ve kader konuları anlatılmaktadır. Haluk Nurbaki bu 

sûrenin sırf astrofizik açıdan yorumu yapılsa dahi ciltler tutacak bir muhtevaya sahip 

olduğunu belirtmektedir. 

9. Kur’an’ın Harika Mesajları136: 264 sayfadan oluşan bu eserde Rahman, 

Vakıa, Necm ve Hadid sûrelerinin yorumu yer almaktadır. Rahman sûresiyle varoluşun 

ve kainatın muhteşem sırları, Vakıa sûresiyle insanın bitip tükenmez hikmetleri, 

kainatın fiziki kanunları ve cennetin muhteşem hikmetleri, Necm sûresi ile miracın 

mana sırları, Hadid sûresi ile ilahi esmaların sırları Nurbaki tarafından 

yorumlanmaktadır. 

10. Kur’an’ın Matematik Sırları137: Bu kitapta Müddessir  ve Fussilet 

sûrelerinin yorumu ile birlikte pek çok ilmi hikmetler ve Müslüman olmayan ilim 

adamlarının bile kabul ettiği Kur’an’ın ihtiva ettiği matematik sırların açıklaması 

yapılmaktadır. 

11. Kur’an’ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler138: 336 sayfadan oluşan 

bu eserinde Haluk Nurbaki, fizik ve astrofizik alanındaki bütün batılı kaynaklardan 

edindiği bilgiler ışığında Kur’an ayetlerindeki bilimsel mucizelerini okurlarıyla 

paylaşmaktadır. Atmosferin Sırları, Evrendeki Müthiş Olay “Karadelikler”, Nobel 

                                                           
135 Haluk Nurbaki, Sure-i Tekvir’in Yorumu, Damla Yay., İstanbul 2012. 
136 Haluk Nurbaki, Kur’an’ın Harika Mesajları, Damla Yay., İstanbul 2010. 
137 Haluk Nurbaki, Kur’an’ın Matematik Sırları, Damla Yay., İstanbul 2012. 
138 Haluk Nurbaki, Kur’an’ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 

2015. 
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Ödülü Kazanan Teori Kur’an’da Bir Ayettir, Kur’an Petrolü Haber Veriyor, Yağmurun 

Sırları, Atom Çekirdeği, Boyutların Sırrı, Kur’an Arzın Dönüşünü Haber Veriyor, 

Cousteau’yu Hayran Bırakan Ayet, Toprak Ve Diriliğin Sırrı, Sağlığın Altın  Anahtarı 

Abdestin Sırları, Gebe Kalma Mucizesi, Su ve Hayat, Hayat Getiren Nimet Oruç, Anne 

Karnında Üç Karanlık Bölge, Kur’an Oksijeni Tanıtıyor, Bal ve Arının Harika Öyküsü, 

Medeniyetin Korkunç Düşmanı Alkol, Zamanın Bilimsel Gerçeği, Evrenin Yaratılışı, 

Yedi Kat Gökler, Namaz ve Ruh Sağlığı, Devenin Sırları, Evrenin Sahifeleri, İnsanın ve 

Hz. Adem’in Yaratılışı, Dünyanın Elipsoid ya da Küre Şeklinde Oluşu, Samed Sırrı, 

Dağların Sırrı, Takdir veya Program, Göğün Genişlemesi, Evrenler Nedir?, Hud ve Ad 

Kavimlerine Gelen Bilimsel Azaplar, İnsanlar Hüsrandadır, Evrenin Ekseni, Kıyamette 

Yerde ve Gökte Olanların Durumu, Dirilik-Ölüm Dönüşümleri, Arzın Akıl Almaz 

Kompüter Dengesi, Allah’ın Yaratılış Tercihlerindeki Sonsuz Güzellik, Rüzgarın 

Taşıdığı Sırlar, Yaratılışın Esrarı, Domuz Etinin Sakıncaları, Cehennemin Yakıtı, 

Kalpteki Sırlar, Arzdaki Çatlaklar, Ahseni Takvim Sırrı, Kün (Ol) Emrindeki Sır, 

Cennetteki Sır, Anne Sütünün Önemi ve Hz. İsa’nın Babasız Doğuş Mucizesi başlıkları 

altında 50 konu ele alınmaktadır. 

12. Kur’an Mucizeleri139: Haluk Nurbaki’ye göre insan kainatın bütün sırlarını 

ilahi bir sanat eseri olarak nasıl temsil ediyorsa; Kur’an da bütün kainatın sırlarını ihtiva 

etmektedir. Eser 7 bölüm ve 118 sayfadan oluşmaktadır. Birinci bölüm: Benzersizlik 

Mucizesi, ikinci bölüm: Dizilişteki hikmetler, üçüncü bölüm: Kur’an’ın Matematik 

Mucizesi, dördüncü bölüm: Kur’an’ın Fizik Mucizeleri, beşinci bölüm: Kur’an’ın Tıbbi 

Mucizeleri, altıncı bölüm: Kur’an’ın Muhtelif İlmi Mucizeleri, yedinci bölüm: 

Kur’an’ın Kelam Sırrı konularını ele almaktadır. 

                                                           
139 Haluk Nurbaki, Kur’an Mucizeleri, Damla Yay., İstanbul 2012. 
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13. Evrendeki Mûcize140: Yazar kitabın önsözünde okuyucuyu önce dış 

dünyaların, evrenin sonsuzluklarında gezdirip sonra iç dünyamızın sonsuz derinliklerine 

götüreceğini belirttikten sonra yazanla okuyanı aynı noktadan seyredeceklerini 

söylemektedir. Kitap 5 bölümden ve 158 sayfadan oluşmaktadır. Birinci bölüm: 

Gözlemler ve Yorumlar, ikinci bölüm: Madde Işınlar ve Ötesi, üçüncü bölüm: Uzayın 

Bilinmez Sonsuzluğu, dördüncü bölüm: İnsanın Sırları, beşinci bölüm: Evrenlerin 

Muhteşem Ahengi konularını ihtiva etmektedir. Haluk Nurbaki eserinde Allah’ın 

varlığını bilimsel verilerle ispatlamaktadır. Ayrıca kitapta kainattaki olaylar bilimsel 

verilerle gözler önüne serilmektedir.   

14. İmanla Gelen İlim 1141 ve İmanla Gelen İlim 2142: Çoğunluğu Zafer 

Dergisinde yayınlanmış olan yazılarından oluşmaktadır. İmanla Gelen İlim 1, 192 

sayfadan oluşmaktadır. Kitabın 2. serisi ise 224 sayfadan oluşmaktadır. Eserde iman, 

infak, ibadetlerin sırrı, ibadetlerin insan bedenine olan faydalarının bilimsel yönden 

açıklanması, Darwin faraziyesini çürüten ilmi deliller, ruhun varlığını ispat eden dört 

delil, dirilişin ilmi ispatı, atmosfer mucizesi, görme mucizesiyle ruhun varlığının ispatı, 

Kur’an’daki ilmi gerçekler, Kur’an’ın muhteşem özellikleri, Allah’ın varlığının 

matematik ve fizik yoluyla ispatı gibi konular anlatılmaktadır. 

15. İnsan Bilinmezi143: Bu eserde Haluk Nurbaki, eşref-i mahlukat olan insanı 

maddi ve manevi yönü ile tek tek ele almakta daha sonra da sentezini yapmaktadır. 

İnsan Bilinmezi kitabında “Mana nedir, var mıdır?” gibi soruların cevapları yer 

almaktadır. 5 bölüm ve 224 sayfadan meydana gelen kitabın birinci bölümü: Beden, 

ikinci bölümü: Ruh, üçüncü bölümü: Nefs, dördüncü bölümü: Gönül (Kalp), beşinci 

bölüm ise Unsurların Sentezi konularını ihtiva etmektedir.  

                                                           
140 Haluk Nurbaki, Evrendeki Mûcize, Damla Yay., İstanbul 2011. 
141 Haluk Nurbaki, İmanla Gelen İlim 1, Damla Yay., İstanbul 2011. 
142 Haluk Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, Damla Yay., İstanbul 2013. 
143 Haluk Nurbaki, İnsan Bilinmezi, Damla Yay., İstanbul 1986. 
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16. İnsan ve Hayat144:  Haluk Nurbaki bu eserde hücrenin yapısından insan 

vücudunun muhteşem sanatını ilmi gerçeklerle ele alıp açıklayarak evrim safsatasına 

adeta bir cevap vermektedir ve meydan okumaktadır. Canlılar arasında basit-

mükemmel, gelişmiş-az gelişmiş ayrımı olmadığından ve en basit görünen canlıda bile 

muhteşem bir matematik program olduğundan bahsedilmektedir. Matematik programın 

kesinlik ifade edip, evrimin kesinlikle söz konusunu olamayacağını net bir dille 

açıklanmaktadır. 87 sayfadan oluşan kitapta; İlim ve Program, Canlılarda Program, 

Hayatın Mükemmelliği, Bir İnsan Doğuyor, Doku Hayatı, Göz Mucizesi, Sinir Sistemi, 

Nasıl Korunuyoruz? İnanç Faktörü konuları anlatılmaktadır. 

17. Namazın Sırları145: 1985 yılı Ramazan ayında radyoda yaptığı sahur 

sohbetleri dinleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıp, bu konuşmaların basılıp 

yayılması isteği üzerine ve namaz konusunu incelikleriyle anlatan bir kitabın olmayışı 

yazarı bu eseri yazmaya teşvik etmiştir. Kitapta öncelikle namazdaki hareketlerin ve 

namazda okunan ayet ve duaların manası yorumlanmaktadır. İlmihal bilgilerinden 

ziyade tıpla ilgili konularda açıklamalar yer almaktadır. Önsözde kitabın ana 

gayelerinden birinin namazın ahlakın vazgeçilmez bir hayat unsuru olarak tanınması 

gerektiği bildirilmektedir. 

18. Boşluğun Sesi Ateizm146: Haluk Nurbaki eserde ateistlerin asılsız 

iddialarını bilimsel örnekler vererek çürütmekte ve 20 maddede Allah’ın varlığını ilmi 

delillerle ispatmaktadır. Küçük cep boy şeklinde hazırlanmış olan eser 15 sayfadan 

oluşmaktadır. 

19. Tek Nur147: Haluk Nurbaki’nin 1950 yılında, 26 yaşında iken yazmış 

olduğu ilk eseridir. 1958 yılında neşredilmiştir.148 6 bölüm ve 208 sayfadan oluşan kitap 

                                                           
144 Haluk Nurbaki, İnsan ve Hayat, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1983. 
145 Haluk Nurbaki, Namazın Sırları, Damla Yay., İstanbul 2015. 
146 Haluk Nurbaki, Boşluğun Sesi Ateizm, Zafer Ajans, İstanbul 1994. 
147 Haluk Nurbaki, Tek Nur, Damla Yay., İstanbul 2010. 
148 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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iman esaslarını bilimsel gerçeklerle gözler önüne sermektedir. Birinci bölüm: Allah’a 

iman, ikinci bölüm: Peygamberlere iman, üçüncü bölüm: Kadere iman, dördüncü 

bölüm: Meleklere iman, beşinci bölüm: Ahirete İman, altıncı bölüm: Kur’an’a iman 

konularını ihtiva etmektedir. Nurbaki, Allah’ın varlığının inkar edilemez bir bilimsel 

kanun olduğunu bu kitabında çok açık ve net bir şekilde ispatlamaktadır.149 

20. Sonsuz Nur150: Kitabın önsözünde yazar bu eserini şöyle tanıtmaktadır: 

“Bu eser, Fahr-i Kainatın Allah’a gittiği, bizleri de lütfen ve tenezzülen götürmek 

emânında bulunduğu yoldur. Daha doğrusu o yola ait bir namedir. O yol, SONSUZ BİR 

NUR yoludur.. Fahr-i Kainat ahlakının muhteşem tecellisidir… Ben de o yolun en adi, 

topal bir köpeğiyim. Bağırıyorum: Ey İnsanoğlu, bu yolda değilsen dön!.. Korkunç 

ızdırapların ülkesine yaptığın seferlerden dön!.. SONSUZ NUR’UN, FAHR-İ KAİNAT 

AHLAKININ, Asil saflarına koş!...” 

Kitap 6 bölüm ve 281 sayfadan oluşmaktadır. Birinci bölüm: Haram ve Helaller, 

ikinci bölüm: Vicdan ve Fazilet, üçüncü bölüm: İbadetler, dördüncü bölüm: Nefs 

Mücadelesi, beşinci bölüm: Marifet, altıncı bölüm: Aşk, son kısım: Fatiha (Fatiha’nın 

Ahlak Açısından Tefsiri) konularını içermektedir. 

21. Gönül Penceresinden Fahr-i Kainat Efendimiz151: Kitap Peygamber 

Efendimiz’in sırlarını anlatan Ahzab Suresi 56. ayet, Enbiya Suresi 4. ayet ve Enbiya 

Suresi 7. ayetin yorumlarını ihtiva etmektedir. 3 bölümden ve 157 sayfadan 

oluşmaktadır. Her bir bölümde bir ayetin yorumu yapılmaktadır. Birinci bölüm: Ezelden 

Mutluluk Çağına, ikinci bölüm: Mutluluk Çağı, üçüncü bölüm: Mutluluk Çağından 

Sonsuza. Nurbaki eserin başlangıcında duygularını şu şekilde ifade etmektedir: 

“Yaratılanların en yücesi, en şereflisi; insanlığı ölüm uykusundan uyandıran ilahi 

sevda, kainatın gözbebeği, Fahr-i Ebedisi, canımız, sırrımız, nurumuz, Yüce Efendimiz. 

                                                           
149 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 14. 
150 Haluk Nurbaki, Sonsuz Nur , Damla Yay., İstanbul 2007. 
151 Haluk Nurbaki, Gönül Penceresinden Fahr-i Kainat Efendimiz, Damla Yay., İstanbul 2013. 
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Seni anlatmaya cüret ettiğim için beni affet. Sen ki ilahi sanatın maverasında sonsuz 

güzelliğin sırrısın. Sen ki, ilahi sevdayı besteledin ve ölü denizlerin dibinde batık 

insanlık gemisine can verdin. Sen olmasaydın evren hamd niyazını bilmeyecekti, sonsuz 

güzellikler ve aşk yaşanmayacaktı. Yine sen olmasaydın güzeller güzeli insan, tarihin 

karanlıklarında bitmiş, tükenmiş olacaktı. Seni anlatamayacağımı bile bile, seni 

sevenlerin gönül beklentilerine niyaz olsun diye yola çıktım. Sen gönüllerin sırrısın, 

lütfedersen gönülden gönüle  bu satırların ötesinden nurun akseder.” Kur’an-ı 

Kerim’de Fahr-i Kainat Efendimiz’in sırlarından bahseden üç ayet ve üç önemli mesaj 

ise kısaca şu şekilde anlatılmaktadır: “a) “Ben Allah iken meleklerimle beraber 

Peygamberime salat-u selam ederim. Ey inananlar siz de salat-u selam getirin ona 

ileteyim.” (Ahzab Suresi Ayet: 56) Bu ayet, Efendimiz’in ezel sırrını yansıtmaktadır. b) 

“Sen ne güzel ve ne yüce bir ahlak üzerindesin.” (Enbiya Suresi Ayet:4) Bu ayet 

Efendimiz’in Asr-ı saadetteki, yani mutluluk çağındaki sırrını açıklar. c) “Biz seni 

alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya Suresi Ayet:7) Bu ayet de Efendimiz’in 

mutluluk çağından sonsuzluğa kadar yansıyan hikmetini ifade eder.” Haluk 

Nurbaki’nin sohbetlerine katılan Derya Türkan Hanım kitabı okuduktan sonra hocasıyla 

arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktarmaktadır: “Efendimiz’i anlatan kitabını 

okumuştum. Hocama çok etkilendiğimi söylediğimde “Bizzat Efendimiz’den izinlidir o 

kitap.” dedi.”152 

22. Gönüllerde Sema153: Kitabın önsözünde yazar gönüllerde semayı; evrenin 

incisi Efendimiz’in sırrını sezip yaşama sanatı diye tanımlamakta ve bu eserinde 

Efendimiz’in en yakınında bulunup gönlündeki sırrı en yakından yaşayan insanlar 

anlatılmaktadır. Aynı zamanda bu eser, Gönül Penceresinden Fahr-i Kainat Efendimiz 

isimli kitabın devamı niteliğindedir. Haluk Nurbaki insanın Ehl-i beyt ve ashab-ı güzîni 

tanıdıkça Allah’a yakınlaşacağını dolayısıyla onları evrenin sonsuz boyutlarından 

                                                           
152 Derya Türkan Yenihançer  ile yapılan röportaj (Ek-3). 
153 Haluk Nurbaki, Gönüllerde Sema, Damla Yay., İstanbul 2006. 



 

52 

parlayan muhteşem, benzersiz nurlar olarak görülmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Aynı zamanda onları gönüllerin sonsuz semalarındaki galaksileri olarak 

tanımlamaktadır. Haluk Nurbaki’nin eseri kaleme aldığı sıralarda görmüş olduğu bir 

rüyayı Uğur Canbolat şöyle aktarmaktadır: “Gönüllerde Sema kitabını yazdığı esnada 

hocam bir rüya görüyor. Bir yarışma düzenlenmiş pek çok kişi kitap hazırlamış ve bir 

heyet tarafından birincilik açıklanacak. Büyük bir heyecanla bekliyorlar. Jürilerin 

içinden Hz. Fatıma annemiz çıkıyor ve eliyle “Bu kitap.” diye gösteriyor.”154  

23. Türkistan’dan Türkiye’ye Anadolu Mucizesi155: Anadolu’nun Türk-

İslam kültürüyle buluşmasını ilahi bir kader olarak mana penceresinden anlatan çok 

güzel ve etkileyici bir eserdir. 86 sayfadan oluşmaktadır.  

24. Kutsal Mücadelem156: Beklenen Vakit (Akid) gazetesinde yayınlanan 

yazılarından oluşmaktadır. 

25. Peygamber Çizgisinde Yaşamak157: 155 sayfadan oluşan bu eser, Haluk 

Nurbaki’nin Moral Fm’deki haftalık sohbetlerinin deşifre edilmesiyle oluşturulmuştur. 

Kitapta Kur’an ve Sünnete dayalı bir hayatın önemi ve Peygamber Efendimiz’in (sav.) 

üstün ahlakının güzellikleri anlatılmaktadır. Kitabın “İçindekiler” bölümünde şu 

başlıklar yer almaktadır; 1. Ahlak-ı Muhammedî’nin Güzellikleri: Müthiş güzellikte bir 

ahlak, Ahlak-ı Muhammedî’yi taklit reçetesi, Ahlak-ı Muhammedî’nin temel ilkeleri, 

Sünnetlere riayetin anlamı. 2. Ahlak-ı Muhammedî ve Namaz: Namazın ahlak-ı 

Muhammedî’yle özdeşleşme sırrı, Abdestin motifleri ve ahlak-ı Muhammedî, Ezan-ı 

Muhammedî’deki muhteşem sır, Efendimiz’e benzemenin tarzı: Namaz, Namazın 

maddi nimetleri, Namazın temel motifleri, Efendimiz’in namazı ve hakiki namaz, 

Namazda Fatiha’nın canlanması, Namazın ahlak-ı Muhammedî’yle irtibatı, Miraç 

namazı, Ahlak-ı Muhammedî’de cenaze namazı, Cuma namazının eşsiz hikmetleri, 

                                                           
154 Uğur Canbolat ile yapılan röportaj (Ek-7). 
155 Haluk Nurbaki, Türkistan’dan Türkiye’ye Anadolu Mucizesi, Damla Yay., İstanbul 2014. 
156 Haluk Nurbaki, Kutsal Mücadelem, Damla Yay., İstanbul 2007. 
157 Haluk Nurbaki, Peygamber Çizgisinde Yaşamak, Nesil Yayınları, İstanbul 2009. 



 

53 

Cemaatle namazın üstünlüğü. 3. Ahlak-ı Muhammedî ve İnfak: Ahlak-ı Muhammedî 

çizgisinde infak, İnfak ve yardımlaşma, İnfak ve zekat, Asr-ı saadetteki infak tarzı, 

Efendimiz’in infak ahlakı, İnfak-kader ilişkisi, İnfak kabiliyetini artıracak şeyler, 

Efendimiz’in görmek istediği infak tarzı. 4. Ahlak-ı Muhammedî’nin Sırları: Ahlak-ı 

Muhammedî’nin muhteşem yorumu ve mahviyet, İnsanlık sevgisi, İmanlı nesil müjdesi, 

İlmin Ahlak-ı Muhammedî üzerindeki yerleşim sırrı, Savaşmak da bir Ahlak-ı 

Muhammedî unsurudur, İnsani meziyetler; Feraset, vera ve takva, Kadere rıza ve 

vicdan, Nefsi sıfırlama sanatı, Efendimiz’in gönlündeki sırlar, Asr-ı saadetten hassas 

sırlar, Kalb-i Muhammedî’nin sırrı.   

26. Nur Dolu Geceler158: Kitap Üsküdar Fm radyosunda gerçekleşen 

“Gönüllerde Gezinti” sohbetlerinden oluşmaktadır. 176 sayfadan oluşan eserde; Mevlit 

Kandili, Miraç Kandili, Miraç Namazı, Kadir Gecesi, Regaip Kandili, Efendimiz’in 

Alem-i Cemal’e Teşrifi, Gönüllerde Ramazan, Ezan-ı Muhammedi ve Kulluk başlıkları 

yer almaktadır. 

27. Nurdan Anneler159:  Nurdan Anneler  konferanslarından meydana gelen bu 

eser, Hz. Peygamber’in eşleri ve tanınmış akrabalarından oluşan İslam’ın 8 Nurdan 

annesinin hayat hikayeleri ve menkıbelerini Haluk Nurbaki’nin gönül aynasından 

seyretme imkanı sağlamaktadır.  

28. Velîler Deryasından Katreler160: Bu eser Üsküdar Fm radyosunda yapılan 

Gönüllerde Gezinti program kasetlerinin deşifre edilmesiyle oluşmuştur. Birinci bölüm: 

Bahaeddin Nakşibend Hazretleri, ikinci bölüm: Hazreti Mevlana, üçüncü bölüm: Hacı 

Bayram-ı Veli, dördüncü bölüm: Cafer-i Sadık Hazretleri, beşinci bölüm: Hz. Süleyman 

Çelebi, altıncı bölüm: Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri, yedinci bölüm: Hacı Bektaş-i 

Veli, sekizinci bölüm: Aynalı Baba, dokuzuncu bölüm: Bülbül Hoca, onuncu bölüm: 

                                                           
158 Haluk Nurbaki, Nur Dolu Geceler, Damla Yay., İstanbul 2013. 
159 Haluk Nurbaki, Nurdan Anneler, Damla Yay., İstanbul 2013. 
160 Haluk Nurbaki, Velîler Deryasından Katreler, Damla Yay., İstanbul 2013. 
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Yusuf’un Devesi, onbirinci bölüm: Helva Yiyen, onikinci bölüm: Deli Bekir, onüçüncü 

bölüm: Abdülkadir Geylani Hazretleri anlatılmaktadır. 

29. Yüce İslam Büyükleri161: İstanbul’da her ay gerçekleşen “İslam Anneleri 

Konferansları” ve “Yüce İslam Büyükleri” Konferansları’nın çözümlerinden oluşan 

eserde; Hz. Zeyd (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hasaneyn Efendilerimiz (r.anhüma), Abdullah b. 

Abdülmuttalip, Hz. Cafer-i Tayyar (r.a.), Hz. Hamza (r.a.) ve Ehl-i beyt anlatılmaktadır. 

30. Kanser162: 86 sayfadan oluşan kitapta; Kanser hücresi ve biyoloji, 

Hücredeki alemler, Kanser hücresi nedir?, Savunma sistemimizin kanserle savaşı, 

Kanser hücresi nasıl doğar?, Kansere neden yakalanıyoruz?, Kanserde risk faktörü, 

Kanser hücresinin ve kanserin tanınması, Kanser hücresinin öldürülmesi ve kanser 

tedavisi, Kanserden korunma konuları ele alınmış ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

31. Kalp ve Ötesi163: Haluk Nurbaki bu eserinde “İlahî nakşın iç içe raks ettiği 

bir harikalar şehri” olarak tanımladığı kalbi iki bölümde ele alarak anlatmaktadır. 

Birinci bölümde kalbin maddî yapısı biyolojik yönüyle açıklanmaktadır. İkinci bölümde 

ise kalbin hissî boyutu, manası ve gönle ait hikmetler anlatılmaktadır. Bu kitapta ele 

alınan konu başlıkları şu şekildedir: 1- Kalp ve dolaşım sistemi. 2- Kalp ve damar 

hastalıkları. 3- Kalbin hissi ilgileri. 4- İçimizdeki bir başka ben: Gönül. 5- Kalbe atılan 

imza. Kitabın önsözünde Haluk Nurbaki şu ifadelere yer vermektedir: “Hepimiz 

göğsümüzde, günde yüz bin kez atan ve bizi duygudan duyguya sürükleyen bir kalb 

taşırız. Ne çare ki, son iki asırdır, ilim maskesi altında, kalb bir et yığını olarak 

tanıtılmış ve onun asıl sırrı üzerine karanlık bir örtü çekilmiştir. Akılcı bilim, her 

konuyu laboratuvara götürüp cüceleştiren bilim değildir. Kainatın sonsuzluklarından 

aldığı gerçekleri zenginleştirip, onlarda yaratılışın büyük sırrını bulmak isteyen 

bilimdir. İnsan gerçeğini anlamak, hatta kainatı –gerçek manası ile- tanımak için 

                                                           
161 Haluk Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri,  Damla Yay., İstanbul 2010. 
162 Haluk Nurbaki, Kanser, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1982. 
163 Haluk Nurbaki, Kalp ve Ötesi, Yeni Asya Yay., İstanbul 1984. 



 

55 

kalpteki sırlı hikmetleri kavramak gerekir. Yoksa kalbi yalnızca bir kas, kendisini de 

koskoca kainat içinde sıradan, ehemmiyetsiz bir canlı sayan insan, bu küçülmelerin 

sınırında hayatı yaşamaya değmez sanacaktır. Halbuki, maddi hayatın, canlılığın sırrı 

nasıl kalbin atışlarında sergileniyorsa, insanın kainattaki müstesna yeri de kalbin 

manasında gizlidir.” 

32. İslam Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem164: Eserde beden ve ruh 

sağlığının temel ilkeleri anlatılmakta ve genç neslin sağlıklı bir şekilde yetişmesinin 

önemi vurgulanmaktadır. Kitabın birinci bölümünde sağlıklı yaşamanın yolları tıp 

bilgileri ışığında anlatılmakta, ikinci bölümde ise yüce dinimizin sağlıkla ilgili 

hükümleri ele alınmaktadır. Eser 104 sayfadan oluşmaktadır. 

33. Radyasyon ve Aids165: Eser 2 kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta Haluk 

Nurbaki’nin 30 yıllık uzmanlık alanı Radyasyon konusu, ikinci kitapta ise Geleceğin 

Dramı Aids konuları anlatılmaktadır. Birinci Kitap 6 bölümden oluşmaktadır; 

Radyasyonun Temel Karakteri, Radyasyon Kaynakları, Radyasyonun Etkileri, 

Radyasyonun Bulaşma Yolları ve Dozları, Radyoaktif Bulaşma ve Radyasyon Alma, 

Radyasyondan Korunma. İkinci Kitap ise 4 bölüm ihtiva etmektedir; Mikroplar ve 

Bağışıklık Sistemi, Aids’in Hikayeleri, Aids’de Bulaşma ve Aids’den Korunma, Aids’in 

Yayılışı ve Ülkelerin Gelecekteki Aids Problemi. 

Tıbbî Makaleleri 

Kütüphane taramaları neticesinde ulaştığımız makaleleri şu şekilde 

sıralayabiliriz:  

Nurbaki, Haluk. Öksürük, Birlik, 3 (19) 1960, 18-22 ss. 

Nurbaki, Haluk. Eklem Kireçlenmesi, Birlik, 3(15)1960, 14-26 ss. 

Nurbaki, Haluk. Bel Ağrıları, Birlik, 2 (17) 1985, 13-14 ss.  

                                                           
164 Haluk Nurbaki, İslam Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem, DİB. Yay., Ankara  1985. 
165 Haluk Nurbaki, Radyasyon ve Aids, Damla Yay., İstanbul 2000. 
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Nurbaki, Haluk. Aids Sorunu, Birlik, 2 (16) 1985, 9-10 ss. 

Nurbaki, Haluk. Hormonlu Etler, Birlik, 5 (49) 1988, 24-25 ss. 

Nurbaki, Haluk. Isının Fotoğrafı, Hidro-Meteoroloji, 1 (6) 1965, 9-37 ss. 

Nurbaki, Haluk. Kanser Konusunda Yeni Çalışmalar, Birlik, 3 (27) 1986, 11-12 ss. 

Nurbaki, Haluk. Karaciğerinizi Koruyor musunuz?, Birlik, 2 (18) 1986, 18-19 ss. 

Nurbaki, Haluk. Aids Yine Gündemde, Birlik, 3 (28) 1986, 11-12 ss. 

Nurbaki, Haluk. Böbreklerinizi Tanıyor musunuz? Birlik, 2 (20) 1986, 11-12 ss. 

Nurbaki, Haluk. Bir Hastalığın Teşhisi Nedir?, Birlik, 2 (24) 1986, 8-9 ss. 

Nurbaki, Haluk. Radioaktivite ve Nükleer Sorunlar, Birlik, 2 (22) 1985, 13-14 ss. 

Nurbaki, Haluk. Karaciğeriniz Zorlanıyor mu?, Birlik, 4 (47) 1962, 22-23 ss. 

Nurbaki, Haluk. Hastalıklara Dayanıklılık Sırrı, Birlik, 5 (53) 1988, 18-19 ss. 

Nurbaki, Haluk. Sağlığın Altın Anahtarı Yaşamın Temel İlkeleri, Birlik, 1 (2) 

1958, 15-16 ss. 

Nurbaki, Haluk. Ewing Tümörü, Ankara Numune Hastanesi Bülteni, 25 (1-2) 

1985, 73-76 ss. 

Nurbaki, Haluk. Akıl Almaz Bir Sağlık Reçetesi, Birlik, 2 (21) 1986, 19-20 ss. 

Nurbaki, Haluk. Zeytinyağının Biyolojik Değeri ve Sağlığımız Açısından Önemi, 

62-69 ss. 

Nurbaki, Haluk. Kemoterapide Son Gelişmeler, Acta Oncologica Turcica- 

Ankara Kanser Hastanesi Bülteni, 8 (1-2) 1975, 71-80 ss. 

Nurbaki, Haluk. Malign Tümörler Dışında Radioterapi Uygulamaları, Ankara 

Numune Hastanesi Bülteni, 1(2) 1961, 211-214 ss. 
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Nurbaki, Haluk. Larenks Ca’nın Nadir Bir Metastazı, Ankara Numune 

Hastanesi Bülteni, 1(4) 1961, 505-510 ss. 

Nurbaki, Haluk. Kronik Lenfoid Lösemi’de Dalak Radyoterapisi, Ankara 

Numune Hastanesi Bülteni, 1(4) 1961, 371-374 ss.166 

Dergilerde Yazdığı Makaleler 

Nurbaki, Haluk. Evrim Masalı, Töre, 14 (157) 1984, 51-52 ss. 

Nurbaki, Haluk. Ölümün Sırları, İslamın Nuru, (12) 1952, 25-26 ss. 

Nurbaki, Haluk. İnfakın Sırrı, Türk Edebiyatı, (151) 1986, 15 ss. 

Nurbaki, Haluk. Gençlik ve Kuşaklar Arasında İletişim, 271-271 ss. 

Nurbaki, Haluk. Din ve Çağdaşlaşma, Milli Kültür, (69) 1990, 25-27 ss. 

Nurbaki, Haluk. Rahman Sırrı ve Kainatın Sevgi Yasaları, Diyanet, 14 (2) 1975, 

39-42 ss. 

Nurbaki, Haluk. Atatürk Laiklik ve Cumhuriyet, Kemalist Atılım, 4 (34) 1986, 9-

11 ss. 

Nurbaki, Haluk. İslam ve İlim üzerine Haluk Nurbaki İle Bir Mülakat, İslam, 

1(7) 1956, 30 ss.167 

Nurbaki, Haluk. Türklerde İhlas, Kutlu Doğum Haftası, 12-17 Ekim 1989,1990, 

ss. 99-100. 

Nurbaki, Haluk. Su ve İnsan, Diyanet Dergisi, 1983, cilt:19, sayı:1, s. 24-26.168 

Kütüphane tarama sonuçları dışında dergilerde yazmış olduğu makaleler 

sevenleri tarafından internet sitesinde paylaşılmıştır. Bu makaleler ise şunlardır: 

Nurbaki, Haluk. Atomdaki Aşkın Sırrı, İslamın Nuru Dergisi, 1 Kasım 1951. 

                                                           
166 Milli Kütüphane Tarama Sonucunda elde edilmiştir. 
167 Milli Kütüphane Tarama Sonucunda elde edilmiştir. 
168 İsam Araştırmaları Merkezi Tarama Sonucunda ulaşılmıştır. 
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Nurbaki, Haluk, Mahşer, İslamın Nuru Dergisi, 1 Ocak 1952. 

Nurbaki, Haluk, Mahşer, İslamın Nuru Dergisi, 1 Şubat 1952. 

Nurbaki, Haluk, Ölümün Sırları, İslamın Nuru Dergisi, 1 Nisan 1952. 

Nurbaki, Haluk, İslamda İman, İslamın Nuru Dergisi, 1 Eylül 1952. 

Nurbaki, Haluk, Rüya, İslamın Nuru Dergisi, 1 Nisan 1953. 

Nurbaki, Haluk, Sohbet, İslamın Nuru Dergisi, 1 Nisan 1953.169 

Nurbaki, Haluk. Kader Riyaziyesi, Büyük Doğu Dergisi, 23 Aralık 1949. 

Nurbaki, Haluk. Tabiattan Allah’a, Büyük Doğu Dergisi, 30 Aralık 1949. 

Nurbaki, Haluk. Su, Büyük Doğu Dergisi, 6 Ocak 1950. 

Nurbaki, Haluk. İnsan Beyni ve Ruh, Büyük Doğu Dergisi, 3 Ocak 1950. 

Nurbaki, Haluk. Alkol, Büyük Doğu Dergisi, 20 Ocak 1950. 

Nurbaki, Haluk. Maddeden Aşka, Büyük Doğu Dergisi, 27 Ocak 1950. 

Nurbaki, Haluk. İnsan Kalbindeki Sır, Büyük Doğu Dergisi, 3 Şubat 1950. 

Nurbaki, Haluk. Cinsiyet, Büyük Doğu Dergisi, 10 Şubat 1950. 

Nurbaki, Haluk. Mikroplar Alemi, Büyük Doğu Dergisi, 17 Şubat 1950. 

Nurbaki, Haluk. Verem, Büyük Doğu Dergisi, 3 Mart 1950. 

Nurbaki, Haluk. Din, Tababet Veasire, Büyük Doğu Dergisi, 9 Ağustos 1950. 

Nurbaki, Haluk. İnkar Psikolocyası ve Dinsizlik Cinneti, Büyük Doğu Dergisi, 

27 Ekim 1950. 

Nurbaki, Haluk. Müminde Beden ve Ruh, Büyük Doğu Dergisi, 3 Kasım 1950. 

Nurbaki, Haluk. Gıda ve Seciye, Büyük Doğu Dergisi, 25 Mayıs 1951.170 

                                                           
169 http://www.nurbakimektebi.com/?s=islam%C4%B1n+nuru Erişim Tarihi: 22.02.2019. 
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Zafer Dergisi’nde yayınlanmış olan yazıları ise İmanla Gelen İlim 1-2 isimli 

kitabında bir araya getirilmiş ve okuyuculara sunulmuştur. 

Gazetelerde Yazdığı Makaleler 

Beklenen Vakit Gazetesinde yayınlanan yazıları Kutsal Mücadelem adlı 

kitabında toplanmıştır.171 

Tv ve Radyo Programları, Konferansları 

Trt’de 1989, 1990 ve 1991 yıllarında Semih Sergen’in sunumunu 

gerçekleştirdiği İnsan ve Hayat Programını yapmıştır. 96-97 yıllarında ise özel bir 

kanalda tv programı yapmıştır. 

Üsküdar Fm radyosunda gerçekleşen “Gönüllerde Gezinti” sohbetleri “Veliler 

Dünyasından Katreler” isimli kitabında toplanmıştır. 

1985 yılı Ramazan Ayında radyoda yaptığı sahur sohbetleri dinleyiciler 

tarafından yoğun ilgiyle karşılandığı için bu konuşmalar “Namazın Sırları” kitabında 

basılıp yayınlanmıştır.  

Haluk Nurbaki’nin Moral Fm’deki haftalık sohbetleri ise deşifre edilerek 

“Peygamber Çizgisinde Yaşamak” adlı eserinde yazılı bir şekilde bulunmaktadır. 

Üsküdar Fm radyosunda gerçekleşen “Gönüllerde Gezinti” sohbetleri “Nur Dolu 

Geceler” isimli kitapta bir araya getirilmiştir. 

Türkiye’nin çeşitli illerinde vermiş olduğu “Nurdan Anneler” isimli 

konferansları da yine aynı isim altında kitap halinde okuyuculara sunulmuştur. 

İstanbul’da her ay gerçekleşen “İslam Anneleri Konferansları” ve “Yüce İslam 

Büyükleri” Konferansları’nın çözümleri de “Yüce İslam Büyükleri” adlı eserde 

yayınlanmıştır.  

                                                                                                                                                                          
170 http://www.nurbakimektebi.com/?s=b%C3%BCy%C3%BCk+do%C4%9Fu.ErişimTarihi: 22.02.2019. 
171 Haluk Nurbaki, Kutsal Mücadelem, Damla Yay., İstanbul 2007. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HALUK NURBAKİ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI 

1. İman 

Sözlükte “birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek, gönül 

huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeden kalpten 

tasdik etmek; eman vermek, emin kılmak”172 anlamlarına gelen iman, ıstılahta, Hz. 

Peygamber’in Allah’tan getirdiği ve zarurat-ı diniyye olarak bilinen hükümleri, haber 

verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile bunların gerçek ve doğru olduğuna inanmak 

demektir.173  

Tasavvuf tarihini ve klasik kaynakları incelediğimizde birçok mutasavvıfın 

imanı şöyle tanımladığını görüyoruz. Onlara göre iman; inanmak, kalp ile tasdik, dil ile 

ikrar, amel ve niyetten oluşan bir bütün olarak tanımlanmaktadır.174 Mutasavvıflar 

genellikle evliyanın sahip olduğu imanı “uluhiyeti seyretmek”, “vuslata ulaşmak”, 

“Allah’tan başkasını görmemek” olarak değerlendirirler.175 

Eşrefoğlu Rûmî imanı üç mertebede ele almaktadır; avamın imanı, havasın 

imanı ve ehassü’l hassın imanı. Birinci derecede avamın imanı yer alır. Avamın imanı 

ki en aşağı derecede bulunan imandır, bundan daha aşağı derecede iman yoktur, bunun 

aşağısı cehennemdir. Avamın imanı, kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etmektir. İkinci 

mertebe, havassın imanıdır. Haslar ise avamın iman ettiği altı esası kabul ettikten sonra 

                                                           
172 İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab, Beyrut 1990, c. 13, ss. 21-27; Ali İbn Muhammed es-Seyyid eş-Şerif 

Cürcânî, Tarifat Terimler Sözlüğü, trc. Arif Erkan, Bahar Yayınları, İstanbul 1997, s. 31; Şemsettin Sami, 

Kâmûs-ı Türkî, Haz. Raşit Gündoğdu ve dğr., İdeal Yay., İstanbul 2015, s. 197. 
173 Râğıb el-İsfehânî, Müfredât, Beyrut, s.26; Mustafa Sinanoğlu, “İman”, DİA., İstanbul 2000, c. 22, ss. 

212-214; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 315. 
174 İmam Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, çev. Sıtkı Gülle, Huzur Yay., İstanbul 2012,  c.1, s. 259; Ethem 

Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yay., Ankara 2014, s.240; Kelâbâzî, Doğuş 

Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, Dergah Yayınları, İstanbul 2016, s.131. 
175 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 185. 
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Allah’ı görürcesine hareket ederler. Onların imanına ise havasın imanı denilir. “Sen 

O’nu görmesen bile O, seni görüyor.”176 hadisinde beyan edildiği gibi imanın ihsan 

derecesinde olmasıdır. Havas mertebesine ulaşan kişi her an Rabbinin kendisini 

gördüğünü bilir ve adeta Allah’ı görüyormuş gibi hareket eder. Bu imana “iman-ı ihsan” 

da denilir. Üçüncü derece ehassü’l hassın imanıdır. Ehassü’l hassın imanında ise gönül 

Allah’tan başkasının hayalinden uzak kalmıştır, basiret gözüyle görmeye başlamıştır. 

Allah Teâlâ onların ruhlarına sıfatlarından biri ile tecelli etmiştir. Onlar da basiret gözü 

ile görüp iman ederler. Bu öyle bir imandır ki; bütün uzuvları ile hatta zahir ve batın ile 

iman ederler.177 

İman kavramı Kur’an-ı Kerim’de 800’den fazla ayette yer almaktadır.178 Kur’an-

ı Kerim’de Allah Teâlâ imanla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “İyilik, yüzlerinizi 

doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret 

gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine 

rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı 

isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, 

antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın 

kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru 

olanlardır. İşte bunlar Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”179, “Kim 

Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin 

bir sapıklığa düşmüş olur.”180 Ayetlerde imanın esasları Allah’a, meleklere, kitaplara, 

peygamberlere ve ahiret gününe inanmak şeklinde sıralanmıştır. Başka ayetlerde ise her 

                                                           
176 Buhari, 1999, 37/50. 
177 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, Semerkand Basın Yayın Dağıtım, İstanbul 2016,  s.31-32; Öncel 

Demirdaş, “Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs İsimli Eseri Bağlamında Tevekkül Anlayışı”, İnsan ve 

Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2019, 8 (2), s. 1443; Ebû Nasr Serrâc Tûsî, el-Lüma’ İslam 

Tasavvufu, çev. H. Kamil Yılmaz, Erkam Yayınları, İstanbul 2016, s. 29. 
178 Muhammed Fuad Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, Çağrı Yay., İstanbul 

1984, ss. 81-93. 
179 Bakara, 2/177. 
180 Nisa, 4/136. 
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şeyin Allah’ın takdiri neticesinde yaratıldığı ifade edilerek kadere iman da imanın 

esasları arasında yer almaktadır.181 

Peygamber Efendimiz (sav.) de bir hadislerinde imanı şu şekilde tanımlamıştır: 

“İman; Allah’a ve meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine, öldükten sonra  

dirilmeye, cennete ve cehenneme, hayır ve şerrin Allah’ın takdiriyle olduğuna dil ile 

ikrar edip kalp ile inanmaktır.”182 Başka bir hadiste ise: “Kalbinde zerre kadar imanı 

olan ateşten çıkarılır.”183 buyrulmuştur.  

Haluk Nurbaki, insanın yaratılış gayesinin iman etmek olduğunu ve insanın 

inkara yönelmesini suyun tersine akmasına benzetir.184  İslam’ın imanı aksiyon olarak 

bizlere sunduğunu ve kainattaki vazgeçilmez bir gerçek olduğunu, bilimin de tıpkı 

matematik ilimlerinde olduğu gibi tüm boyutlarıyla bunu ispatladığını savunur. İnkarı 

ise insanın sonunda yenilmeye mahkum olduğu kendi kendine başlatmış olduğu bir 

savaşa benzetir.185 İmanın var olabilmesi için kesinlikle sıdk (doğruluk) ve ihlas 

(içtenlik) kavramları kaçınılmaz unsurlardır. Sıdk, Hz. Ebu Bekir gibi samimi bir 

şekilde kabullenmektir. İhlas ise tıpkı Hz. Ali (ra.)’ın Efendimiz’in Hicreti esnasında 

yatağına girip uyuması gibi tereddüt ve korkuya kapılmaksızın içtenlikle 

kabullenmektir. İslam’ın iman esasında ikinci vazgeçilmez kuralının da imanın bir 

bütün olarak kabul edilmesi olarak görmektedir. Zira sıdk ve ihlasa dayanan imanın 

akabinde Allah’a ve Peygamberine imanla birlikte, ahirete, kadere, kitaplara ve 

meleklere de iman kalpte doğacaktır.186  

İmanın kalbe yaklaştığı oranda yüceleceğini söyleyen Nurbaki imanı biliş, buluş 

ve oluş olarak üç derecede ele alır. Birinci derecede bilmek olarak ele aldığı imanı 
                                                           
181 Ra’d, 13/8, Hicr, 15/21, Furkan, 25/2, Kamer, 54/49. 
182 Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvinî İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce, Dârü İhyâi Kütübi'l 

Arabiyye, Riyad, Mukaddime, 9. 
183 Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail Buhârî, Sahih-i Buhârî, Çağrı Yay., İstanbul 1981, İman, 37; 

Ebu’l Hüseyin Müslim b. El-Haccâc Müslim, Sahih-i Müslim, trc. Ahmed Davudoğlu, Sönmez Ofset, 

İstanbul 1979, İman, 1, 5, 7; İbn Mâce, Mukaddime, 9. 
184 Nurbaki, Tek Nur, s. 8. 
185 Nurbaki, Tek Nur, s. 9. 
186 Nurbaki, Tek Nur, ss. 9-10. 
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ilme’l-yakîn olarak tanımlar. Buluşu, ayne’l-yakîn olarak ifade eder. Oluş kavramını da 

hakka’l-yakîn olarak yorumlar. İmanın ilk hali biliş, yani ilme’l-yakîn bilmektir: İmanın 

altı esasına inanan kişinin bu imanı geçerli olmakla birlikte onun dürüst bir kul olmasını 

sağlar. İkinci derece buluş, yani ayne’l-yakîn bilmektir: Yücelere ait olan bu imanda 

kalbin ayine olarak Allah’ın güzelliğini görüp inanmasıdır. Üçüncü derece oluş, yani 

hakka’l-yakîn bilmektir: Kalbin Allah sevgisiyle dolması neticesinde teklik sırrına erip 

Allah’ta yok olmasıdır. Yine Nurbaki, inanmayı kısaca bir gönül sanatı olarak 

tanımlamaktadır.187 

Nurbaki, Allah’a iman konusunu ve Allah’ın varlığını 19 bilimsel delille 

açıklıyor.188 Yine Matematik ve Fizik ilimleriyle de Allah’ın varlığını ispat ederek 

kainatın tesadüfen oluştuğunu bir Yaratıcısının olmadığını ileri sürenlere cevap vererek 

iddialarını ortadan kaldırıyor. İngiliz matematikçinin verdiği basit örneği şu şekilde 

anlatıyor:  

“On tane düzgün taş alın. Üzerine 1’den 10’a kadar yazıp 

cebinize atın. Şimdi mesela, 7 numaralı taşı kura halinde cebinizden 

çekmek isteseniz isabetli çekme imkanınız yüzde kaçtır? Matematik 

olarak, ihtimali hesabın mutlak kaidesine göre, bu ihtimal yüzde 10’dur. 

Şimdi 6 ve 7’yi üst üste çekmek isteseniz, bu ihtimal yüzde kaç 

olur? Yüzde 1’dir. 5, 7 ve 8 nolu taşları sırasıyla ard arda çekmek 

isteseniz bu oran ne olur? Binde birdir. Bu kaide ile birden ona kadar 

taşları sıra ile arka arkaya cebinizden çekme ihtimaliniz yüzde kaçtır? 

Cevap on milyarda birdir. Şimdi şu suali soralım: On tane taşın şuursuz, 

ard arda sıralanması ihtimali milyarlarda bir olduğu anlaşıldığına göre, 

bir hücrenin bir nesli meydana getirmesi ihtimali kaçta kaçtır? 

Matematiğin cevabı: Bir bölü sonsuzdur. Bu da matematik olarak sıfır 

rakamını verir: 1/00=0 Demek oluyor ki, bir ilahi kudret ve sevk 

olmasaydı, hiçbir hücre hiçbir uzuv yapamayacaktı. Madem ki, hiç 

şaşırmadan, her uzvun hücresi yerini bularak o uzvu yerinde meydana 

getiriyor ve mesela, burnu göğüste görmüyoruz. O halde hücreleri bir 

ilim, hikmet ve kudret tahtında sevkeder ve her şeyi bilen, her şeyin her 

şeyini görüp ihtiyacına cevap veren bir zât vardır.”189 

Fizik ilmiyle Allah’ın varlığının ispatını ise atom örneğinden yola çıkarak şu 

şekilde anlatıyor:  

                                                           
187 Nurbaki, Tek Nur, s.11. 
188 Ayrıntılı bilgi için bkz.; Nurbaki, İmanla Gelen İlim 1, ss. 113-120. 
189 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s.157-158 
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“Örnek olarak karbon=kömür “C” atomunu ele alıyorum. 

Prensip itibariyle her atomda olduğu gibi, merkezinde pozitif yüklü bir 

çekirdek vardır. Bu çekirdek de (stabil) elektriksiz (nötron) ile, (dinamik) 

elektrikli olan (pozitron) dan ibarettir. Bu merkez etrafında, karbonda 12 

negatif (elektron), bilinmeyen yerlerde hareket halindedir. Bu elektronlar 

çekirdekten 2000 defa küçüktür. Atomun küçüklüğünü ifade edecek 

sayının beyanı oldukça mühimdir. Bir Fransız fizikçinin söylediği gibi, 

bir toplu iğne başındaki atomları cımbızla çekme kâbil olsa, 200000 

nüfuslu bir şehrin bütün fertleri ellerine birer cımbız alarak saniyede 

ikişer tane olmak şartıyla, iğnenin başındaki atomları ayıklamaya 

çalışsalar, iki ay sonunda bu işi başarabilirler. Bu rakamlar neyi ifade 

ediyor? Yukarıda zikrettiğimiz gibi, toplu iğne başı kadar bir kömür 

parçasında bu kadar korkunç sayıda atom var. Bu atomlardan her 

birinde 12 gezegenli birer alem özelliği var. Hele bu kadar ufak 

elektronu olan atomların ihtiva ettiği enerjiyi bahsetmeye kalkışsak 

hayretimiz mantık ufuklarını aşar. Şöyle ki bir avuç taşın taşıdığı atomik 

enerji, dünyanın yaratıldığı günden beri güneşten aldığı enerjiden 

çoktur. Atomların küçüklüklerine rağmen, taşıdıkları enerjinin çokluğunu 

şöyle izah ediyoruz: Bir atom Allah’ın “Ol: kün” emrinden dünyanın 

sonuna kadar, elektronlarının saniyede aklın almayacağı bir hızla 

çekirdek etrafında dönebilmesi için lüzumlu yakıt karşılığı enerji 

deposuna sahiptir. Bu enerjinin menşei ise, Rabbimiz tarafından, 

yaratıldığı anda, peşinen ihsan edilmiş olmasındandır. Taşıdığı bu büyük 

enerji sayesinde atom, bir taraftan kainat düzeninin dengesinde vazifeli 

iken, aynı zamanda da sonsuz aşkı içinde, yorulmaz bir düzenle, Hâlıkını 

zikretmektedir. Hatta ve hatta bu muhabbet sırrını rencide edecek 

şekilde, bir tek elektron merkezinden sökülüp ayrılmak istenirse, 

küçüklüğünün sonsuz misli bir büyüklükle patlayarak koskoca şehirleri 

ve insanları o anda mahvediyor. İşte atom ve bombası… İşte Yaratılıştaki 

sır…”190 

Basit bir matematik örneği ve küçüklüğüne rağmen içinde alemleri barındıran 

atom örneğinden hareketle  fizik ilmiyle de Allah’ın varlığını ispat eden Haluk Nurbaki 

imanın insan soyuna ait bir şeref borcu olduğunu söylemektedir.191 

İslam düşünce tarihine baktığımızda vâcibü’l-vücûd yani varlığı kendinden olan 

ve başka hiçbir güce dayanmayan Allah’ın varlığını, isbât-ı vâcip kavramı ile 

açıklamaya çalıştıklarını görmekteyiz. Kurân-ı Kerim’de Allah’ın varlığına ve birliğine 

işaret eden pek çok ayet yer almaktadır. İnsanın yaratılışında bulunan Allah’a yönelme 

duygusu,192 hayati tehlikenin yaşandığı anlarda inanmayanların bile Allah’a sığınıp 

                                                           
190 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, ss. 158-160 
191 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 115 
192 Rum, 30/30. 
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yardım istemesi193 fıtratında yer alan yaratıcıya sığınma ihtiyacının tezahürleridir. 

Kur’an’da Allah’ın varlığı ile ilgili kainatın sonradan yaratılmış olması ve sahip olduğu 

muhteşem ahenk ve düzen delil olarak öne sürülmektedir. Kainatın yaratıcısız veya 

insanlar tarafından icat edilmesinin imkansız oluşu194 ve içindeki sayısız nimetlerin 

varlığı195 delil olarak sayılmaktadır. Kelam alimleri ise “hudûs” ve “imkan” delilleriyle 

Allah’ın varlığını ispatlamışlardır. Hudûs delili ile alemin sonradan yaratıldığı ve 

mutlaka bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğu ispatlanır. Alem hâdistir yani yokken sonradan 

yaratılmıştır. Her hâdisin bir muhdisi vardır. Alemin muhdisi de yaratıcısı da Allah 

Teâlâ’dır. Kelamcılara göre hudûs delilinin Kur’andaki dayanağı “İnsan, daha önce 

hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”196 ayetidir. Kainattaki 

muhteşem düzenin kendi kendine olamayacağı ise gaye ve nizam delili ile açıklanır.197  

Sûfîlerin genel kanaatine göre ise Allah’ın varlığına ve birliğine tek delil yine 

Allah’ın kendisidir. Zira akıl sahibi olan insan delile ihtiyaç duyduğu gibi sonradan 

yaratılmış olan akıl da delile muhtaçtır. Sonradan yaratılmış olan bir şey ancak kendisi 

gibi yaraılmış olan şeyler hakkında delil olur, Yaratıcı hakkında delil olamaz. Sûfîler 

aklın Allah’ı ancak iman ile bileceğini, aksi takdirde başka türlü bilmek isterse 

mahvolacağını belirtirler.198 

Nurbaki iman etmenin insanın biyolojik sisteminde hali hazırda bulunduğunu ve 

bu yüzden imanı insanın kullanmak zorunda olduğu bir anahtara benzetiyor.199 İnsan 

vücudu hipotalamus-hipofiz dengesine bağlı olduğu için güven ve sevgi bağlarına 

dayanmak zorunda olduğunu, eğer korku ve kine dayanırsa aralarındaki ahengin 

                                                           
193 İsra, 17/67; Lokman, 31/32. 
194 Tur, 52/35-36. 
195 Nahl, 16/3-18; Rum, 30/20-27; Vakıa, 56/57-74. 
196 Meryem, 19/67. 
197 M. Sait Özervarlı, “İsbât-ı Vâcip”, DİA., İstanbul 2000, c. 22, ss. 495-496; A. Saim Kılavuz, İslam 

Akaidi ve Kelam’a Giriş, Ensar Yay., İstanbul 2016,  ss. 78-94; Mehmet Kubat, Kur’an’da Tevhid, Beka 

Yay., İstanbul 2014, s. 93; Caner Taslaman, “Allah’ın Varlığının Delilleri”, Kur’an’ı Anlamanın Arka 

Planı: Varlık, Bilgi, İnsan, Kuramer Yay. İstanbul 2017, ss. 113-165.  
198 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, ss. 104-105. 
199 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s.7; Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV. Yay., Ankara 2018, s. 160. 
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bozulacağını dolayısıyla insan fizyolojisin de bozulacağını bildirir. Böylelikle Allah 

iman mührünü insan biyolojisine nakşetmiş oluyor.200 

Kur’an-ı Kerim’de Allah, insanı başıboş bırakmayacağını ifade ediyor. “İnsan, 

kendisinin başıboş  bırakılacağını mı zanneder?”201 Bu ayet ile insan biyolojisinin 

yönetim merkezi olan hipotalamus kanalıyla en önemli merkez olan hipofizin güven ve 

sevgi yoluyla imana zorunlu olduğunu aksi takdirde inançsızlık ve korku ile hipofizin 

kendi kendini bitirip mahvedeceğini bildirir.202 

İslam alimleri iman ile amel arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde ele 

almışlardır. El-Mekki’ye göre iman ile ameller arasındaki ilişki kalbin vücuttaki yeri 

gibidir. Başka bir örnekte ise dudaklarla dil arasındaki ilişkiye benzetmiştir ki birisi 

olmadan diğerinin manası ortadan kalkmaktadır.203 İslam alimleri iman ile amel 

arasındaki kuvvetli bağ noktasında ittifak ettikleri halde amelin imandan bir cüz olup 

olmaması konusunda ihtilaf etmişlerdir. Hâricî’lere ve Mûtezile’ye göre amel imandan 

bir cüzdür. Hâricî’lere göre büyük günah işleyen kişi küfre girer. Mûtezile’ye göre amel 

imanın bir rüknüdür ve büyük günah işleyen imandan çıkar ancak küfre girmez, iman ile 

küfür arasında bir yerde bulunur, eğer tevbe etmeden ölürse cehenneme girer. Ehl-i 

Sünnet alimlerine göre ise günah işlemek kişiyi küfre götürmez ancak günahı helal 

sayarak işlemek küfre sebep olur. Ehl-i Sünnet’e göre amel imanın bir cüzü ve rüknü 

değildir, büyük günah işlemek kişiyi küfre götürmez.204 

İmanı hayatın temeli olarak gören Nurbaki, imansız kişiyi, kurumuş, dökülmüş 

bir fosile benzetir. İmanın beyne oturmayacağını ancak kalpte ve gönülde yer 

bulacağını, amelin ise beyinde oturacağını  belirtir. İmanın devam edebilmesinde ki  

                                                           
200 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s.7-8. 
201 Kıyame 75/36. 
202 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s.8. 
203 Ebû Tâlip el-Mekkî, Kûtü’l-Kulûp, çev. Dilaver Selvi-Ali Kaya, Semerkand Yay., İstanbul 2016, c. 3, 

s. 549. 
204 Sinanoğlu, “İman”, DİA., İstanbul 2000, c. 22, s. 213; Mehmet Bulut, “İman ve Mahiyeti”, D.E.Ü. 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1998, sayı: 11, ss. 33-64. 
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zaruri şartın ise sevgi olduğunu ifade eder.205 Sağlıklı yaşamanın anahtarının da iman ve 

sevgi olduğunu vurgulamaktadır.206 

İmanın göstergelerinden biri de sevgidir. Allah ve Resulü’nü sevmeden kamil 

imana ulaşılamaz.207 İmanın tadına varmanın yolu da sevgiden geçmektedir.208 

Peygamberimizin Medine’de inşa ettiği İslam medeniyetinin temeli de sevgi, hoşgörü 

ve kardeşlik esasına dayanmaktadır. Müslümanların birbirlerini sevmeleri gerektiği de 

imanın alametlerinden biridir.209 Allah’a iman eden insan O’nun yarattıklarını sever ve 

böyle insanların oluşturduğu toplumda huzur ve mutluluk olur.210 

Nurbaki, ilmi metodlarla imanın varlığının zorunlu olduğunu ispat ettikten sonra 

imanın karşıtının da inkar değil küfür (perde) olduğunu, zira asıl gerçeklerin inkar 

edilemeyeceğini ancak insanla imanın arasında bir perde gerileceğini bunu da nefis 

örümceğinin yapacağını belirtir.211 

Nurbaki, Ashab-ı Güzin Efendilerimiz’in tek tek hakkıyla anlaşılmadığı 

müddetçe imanın hakiki güzelliğine erişilemeyeceğini ifade eder.212 

Sonuç olarak; İlmi kimliği ile kainatın bir yaratıcısı olmadığını iddia edenlere 

bilimsel metodlarla cevap verdikten sonra imanı bir gönül sanatı olarak gören Nurbaki, 

insanın varoluş amacının imandan ibaret olduğunu aksi şekilde davranırsa suyun tersine 

akıtılması gibi abes bir durumun ortaya çıkacağını, insanlığın şeref borcunun ancak 

imanla ödenebileceğini, imanın; yaratılışında içinde gizlenen bir anahtar hükmünde 

                                                           
205 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 125. 
206 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 64. 
207 “Hiçbiriniz beni, anasından babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe 

tam iman etmiş olmaz.” Müslim, “İman”, 69. 
208 “Üç haslet vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanı tadar: Allah ve Resulünü, Allah ve Resülünden 

başka herşeyden fazla sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre dönmeyi ateşe 

atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmektir.” Buhari, “İman”, 14; Müslim, “İman”, 67. 
209 Müslim, “İman”, 93-94. 
210 Osman Oral, “İmânın Sosyal Hayatta Tezahürleri -Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik-”, 

Bilimname: Düşünce Platformu, 2014, sayı. 27, s. 171. 
211 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 204. 
212 Nurbaki, Fahr-i Kâinat Efendimiz, ss. 66-67. 
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olduğunu bu yüzden biyolojisinin sağlıklı olmasının imana; imanın devamının da ancak 

sevgi ile karşılanacağını belirtir.   

2. İnsan 

 Sözlükte “gözbebeği”, “konuşan canlı” anlamlarına gelen insan kavramının 

“unutmak” fiilinden türediği de kabul edilir.213 Tasavvuf ıstılahında “insan-ı kâmil” 

Allah’ın yeryüzündeki halifesi konumundadır. Bu yüzden gözbebeği gibi her şeyi görür 

ancak kendisini göremez.214 İnsan-ı kâmilden maksat Hz. Muhammed Mustafa (sav.) ve 

onun yolundan gidenlerdir. Allah’a halife olma sıfatına erenler ancak insan-ı kâmil 

olanlardır.215 

Kur’an-ı Kerim’de 65 yerde insan kavramı geçmektedir.216 Yüce Kitabımızda  

Allah Teâlâ : “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”217 buyurmaktadır. 

Başka bir ayette ise insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesi218 olarak nitelendirilmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılış aşamalarından,219 şan ve şeref sahibi 

olmasından,220 göklerin, yerin ve dağların üstlenmekten çekindiği emaneti 

yüklenmesinden,221 sadece Allah’a kulluk için yaratılmasından222 bahsedilmiştir.  

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (a.s.) buyurdular ki: “Allah arzı yarattığı 

zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, 

bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler 

dağların şiddetine hayrette kaldılar. 

"Ey Rabbimiz, dediler, dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?" 

                                                           
213 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, c. 1, ss. 166-170; Cürcânî, Tarifat Terimler Sözlüğü, s. 30; Cebecioğlu, 

Tasavvuf Terimleri, s. 243. 
214 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.188. 
215 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 244. 
216 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 93-94. 
217 Tin, 95/4. 
218 Bakara, 2/30. 
219 Alak, 96/2, İnsan, 76/2. 
220 İsra, 17/70. 
221 Ahzab, 33/72. 
222 Zariyat, 51/56. 
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"Evet, buyurdu. Demiri yarattım.'' 

"Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı?'' dediler. Hak Teâlâ: 

"Evet! dedi. Ateşi yarattım.'' 

"Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?" diye yine sordular. Hak Teâlâ: 

"Evet, dedi, suyu yarattım! '' 

"Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?'' dediler. Hak Teâlâ tekrar cevap verdi: 

"Evet, rüzgârı yarattım.'' 

"Rüzgârdan daha şiddetli bir şey yarattın mı?'' diye yine sordular. Hak Teâlâ: 

"Evet insanoğlunu yarattım.'' dedi ve devam etti: "Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, 

sol eli görmeyecek kadar gizlerse (daha şiddetlidir).''223 Yukarıda geçen ayet ve 

hadislere baktığımızda Allah’ın insanı, eşref-i mahlukat olarak yarattığını görmekteyiz. 

Nurbaki ise insan kavramını çokluk aleminden ve maddesel evrenden manaya 

geçilen gizemli bir kapı olarak tanımlar. Bu yüzden de insanın diğer mahlukattan farklı 

olarak Allah’ı tanımak ve bulmak sanatına sahip olduğunu söyler.224 İnsanı evren 

bilmecesi olarak tanımlayan Nurbaki insanın bilinmez oluşunu insanın sahip olduğu 

beden-ruh-nefs-gönül unsurlarından kaynaklandığını savunur. Çünkü insan beden-ruh-

nefs-gönül sentezinden oluşmaktadır.225 

İnsan hayatını Allah’a inanmaya ve ona kul olmaya adarsa insan olur. Aksi 

takdirde isyan ederse diğer yaratılmışlardan hiçbir farkı olmaz.226 İnsanın kainattaki 

üstünlüğünü sağlayan şey sahip olduğu Allah inancı ve sevgisidir.227 

                                                           
223 Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevre Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Çağrı Yay., İstanbul 1981, Tefsir, 

Muavvizateyn 2, (3369). 
224 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 15. 
225 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 26. 
226 Nurbaki, Tek Nur, s. 57. 
227 Nurbaki, Tek Nur, s. 75. 
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İnsanın dünyaya geliş gayesi Allah’ı arayıp bulmak ve Allah’ı, sanatındaki 

güzellikleri, incelikleri sevmektir. İnsanın dünyaya geliş nedenlerinden biri de elest 

aleminde verdiği sözü bu dünyada tutmaktır.228 

Nurbaki moleküller açısından insana bakıldığında; kömür, taş, hava 

molekülleriyle insan moleküllerinin bire bir aynı olduğunu söyler. İnsan moleküler 

yönüyle bakıldığında %70 cansız cisimlere, hücre ortaklığı açısından %25 bitkilere, %5 

ise fizyolojik yönüyle hayvanlara benzemektedir. Bu ortak yönlerin kesinlikle evrim 

faraziyesinden kalma olmadığını belirttikten sonra insan bedeninin maddi bir varlık 

olması hasebiyle mutlaka maddeye benzeme zorunluluğuyla açıklamaktadır. Sonuçta 

insan maddi ve maddi olmayan yönleriyle bir bütündür. Haluk Nurbaki, bedeni; insanın 

bu dünyadaki adresi olarak görür. Manevi hikmetlere yataklık yapan muhteşem bir 

saray olarak bedeni tanımlamaktadır. İnsan madde ötesi yönlerini cismani bedeninde 

taşıdığı için yüce bir varlıktır ve bu yüzden ebediliği söz konusudur.229 İnsanı tüm 

varlıklardan ayıran özelliği ise sahip olduğu yorum kabiliyetidir.230 

Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi  insan gerçeğini ve onun esrarını anlatır. Surede 

geçen 19 şahsiyet insanın sahip olduğu 19 özelliğe tekabül  etmektedir.231 Nurbaki, 

Sonsuz Nur adlı eserinde de insanı “arus-u ilahi” yani “Allah’ın gelini” olarak 

nitelemektedir.232 

İnsan kelimesinin sözlükteki anlamı olan gözbebeği oluşunu Allah’ın insanı 

eşrefi mahlukat olarak yaratmış olması  ve Allah’ın kendi cemalini seyrettiği bir pencere 

olması yönüyle açıklamaktadır.233 

Nurbaki İslam dininin insanı dört ana esas ile incelediğini ifade eder. Birincisi, 

itikadi açıdan inanıyor mu yoksa gerçeklerle arasına bir perde mi geriyor? İkincisi, nefs-

                                                           
228 Nurbaki, Tek Nur, s. 82. 
229 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 25. 
230 Nurbaki, Evrendeki Mucize, s. 8. 
231 Ayrıntılı bilgi için bkz; Nurbaki, Sure-i Yusuf’un Yorumu. 
232 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 102. 
233 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 207. 



 

71 

kalp ve ruhun bileşiminden oluşan insan bütünüyle iyi mi, kötü mü? Üçüncü olarak 

insanın içindeki evrenle dışındaki evren arasında uyum var mı? Dördüncü nokta ise 

eşref-i mahlukat olarak yaratılan insanın kulluğu nasıl yaşadığı ve amellerinin 

durumunun nasıl olduğudur.  Bu dört soru ışığında insanın incelenmesi gerektiğini 

savunan Nurbaki, imanın insana huzur, ibadetlerin de her şeyden önce sağlık getirdiğini 

belirtir.234 İman sahibi olan kişi hem kendisinin hem de çevresindeki bireylerin huzur ve 

güven içerisinde yaşama hakkına sahip olduğunu bilir ve bunu yeryüzünde 

gerçekleştirmeye çalışır. İmanın doğru bir şekilde yaşanması bireysel ve toplumsal pek 

çok sorunun ortadan kalkmasıyla birliklte huzur ve güven ortamının oluşmasını 

sağlar.235 İmanın davranışlara yansıyan yönü olduğu gibi ruhuna yansıyan psikolojik 

boyutu da söz konusudur. İmanın psikolojik yönü ise kişide tutarlılık olarak 

görünmektedir.236 İnfak, sabır, namaz, zekat gibi imanın gerekliliklerini yerine getiren 

kişi tutarlı ve kararlı bir şahsiyete sahip olup olgunlaşmaktadır.237 

Nurbaki İslam’da insanın çok önemli bir yeri olduğunu ifade ettikten sonra Tin 

sûresinin iç manasını şu şekilde tercüme eder: “Biz teklik ve çokluk alemini yarattık (tin 

ve zeytin). Sonra insan yüreğine (tûrisinin) emin bölgede teklik alemine dönüşü 

(Efendimiz’in sırrı: belde-i emin. Emin Efendimiz’in ismidir.) murad ettik. Bu yüzden 

insanı yaratılışın en güzelinden yarattık, sonra da bu sırra uymayanları aşağıların 

aşağısına ittik.”238 buyruluyor. Bu ayetle birlikte sufilerin insanı alemlerin aynası ve 

Allah’ın kendi cemalini, güzelliğini temaşa ettiği “büyük alem” olarak nitelediklerini 

belirtir.239 Öyleyse insanı üstün kılan şey kendisi değil, ilahi güzellikleri yansıtmasıdır. 

Alemlerin hepsi ilahi sıfatların yansımasından meydana geldiği için her biri küçük alem 

                                                           
234 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 203. 
235 Tevfik Yücedoğru, “Kur’an’da İman Kavramı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, 

c. 15, sayı. 2, ss. 80-86. 
236 İrfan Başkurt,  “İman, Dayandığı Temel İlkeler ve Eğitim”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2001, 

sayı. 8, ss. 183-202. 
237 Sevgi Tütün, “Kur’an’da Bazı İman Konularının Ele Alınışı”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2015, sayı. 19, ss. 7-28. 
238 Tin 95/1-5.  
239 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 211. 



 

72 

hükmündedir. Allah’ın sıfatlarının hepsinin yansıması, güzelliğinin yansımasını ifade 

ettiği için insan büyük alem hükmündedir.240 

Yahya b. Mua’z (ö. 871) veya Ebu Said el-Harraz (ö. 892)’a ait olan “Nefsini 

(kendi özünü) bilen Rabbini bilir.” sözü mutasavvıflar tarafından hadis olarak kabul 

edilmektedir. Zira İbn Arabi (ö. 1240) ve İmam Şarani’nin (ö. 1565) rivayetiyle “Keşfen 

sahih” olarak görülmektedir.241 

Yukardaki hadisten de anlaşıldığı üzere Rabbini bilmek isteyen insan öncelikle 

kendi varlığını bilmelidir. Haluk Nurbaki’nin de açıkladığı gibi Allah Teâlâ insanoğlunu 

bu dünyaya maddi varlığı olan bedeni-cismani varlığıyla göndermiştir. Eşref-i mahlukat 

olarak yarattığı insanoğlunun bedenini muhteşem bir saray gibi donatmış ve içine 

görülmeyen madde ötesi varlıkları da yerleştirmiştir. İnsanın bedeniyle birlikte, 

bedenine saklanan madde ötesi özelliklerini de tanıması gerekmektedir. 

3. Ruh 

Sözlükte “can, nefs, hayatın kendisine bağlı olduğu varlık, maddenin zıddı, 

mücerred insan latifesi, insandaki bilen ve idrak eden latife olup emr aleminden inmiş, 

insandaki hayvani ruha, cana binen mahiyetini anlamamızın mümkün olmadığı varlık, 

canlılarda hayatı sağlayan unsur” anlamlarına gelmektedir.242  

Kur’an-ı Kerim’de yirmi bir yerde geçen ruh kelimesi; rahmet, melek, Cebrail, 

vahiy ve Kur’an, ilham, Hz. İsa ve ruh anlamlarında kullanılmıştır.243 

                                                           
240 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, ss. 211-212. 
241 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” sözü bazı kaynaklarda hadis olarak geçmektedir. Ancak önemli hadis 

kitaplarında yer almadığı için kelâm-ı kibâr olarak değerlendirilmektedir. Bkz. Vahit Göktaş, “Es’ad 

Efendi (1847/1931) ve Tevhid Risâlesi’ndeki Vahdet-i Vücûd Görüşü”, Tasavvuf İlmî 

 ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), sayı. 21,  yıl. 2008, s. 438;  

Hür Mahmut YÜCER, “Nefsini Bilen Rabbini Bildi”, Diyanet Dergi, 27 Kasım 2017 

http://www.diyanetdergi.com/gundem/item/2117-nefsini-bilen-rabbini-bildi. 
242 Sami, Kâmûs-ı Türkî, s. 527; Cürcânî, Tarifat, s. 112; İsfehânî, Müfredât , s. 205; Uludağ, Tasavvuf 

Terimleri Sözlüğü, s. 298; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 403; Yusuf Şevki Yavuz, “Ruh”, DİA. 

İstanbul 2008, c. 35, s. 187. 
243 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres s. 326; Komisyon, Dini Kavramlar, s. 560. 



 

73 

Mutasavvıflar ve İslam alimleri tarafından mahiyeti tartışılan ruh kimine göre 

can ve hayat demekle beraber kimine göre de beden kalıbına tevdi edilen aynî (cevher) 

varlık olarak kabul edilmiştir. Ruh bedende bulunduğu müddetçe Allah ona hayat verir, 

zira uyku halinde iken maddi alemden ayrılır, daha sonra tekrar ona döner.244 Birçok 

mutasavvıfa göre ruh,  vücuda hayat veren bir rüzgar ve mana olarak tanımlanır.245 Ruh 

insan vücudunda dokunulamayan bir varlık olmakla birlikte kalbin ince boyutları olarak 

tarif edilir.246 

Abdullah Nebâcî, ruhu duyularla bilinemeyecek kadar latif bir varlık, 

dokunulamayacak kadar da büyük bir cisim olarak tanımlar. Ruhun var olduğunu ancak 

bundan başka da konuyla ilgili bir şey söylenemeyeceğini ifade eder.247 İbn Atâ 

(ö.309/922) ise Allah’ın bedenlerden önce ruhları yarattığını söyler. “Sizi yarattık, sonra 

size şekil verdik.”248 ayetiyle önce ruhların daha sonra da bedenlerin yaratıldığını ifade 

eder.249 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor: “Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De 

ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.”250 ayetten de 

anlaşılacağı üzere  ruhun mahiyetini idrak etmemiz mümkün değildir.  

“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. 

Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona 

ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az 

şükrediyorsunuz!”251 ayetinde insanın sureti yaratıldıktan sonra Allah’ın ona ruhundan 

üflediği bildiriliyor.  

                                                           
244 Abdülkerim Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi, haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., 

İstanbul 2014, s. 182. 
245 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, s. 111. 
246 Hülya Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015, s. 178. 
247 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, s. 111. 
248 A’raf, 7/11. 
249 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, s. 111. 
250 İsra 17/85. 
251 Secde, 32/7-9. 
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Nurbaki ruhu, içimizde bizden ötede var olan, içimizde varlığını hissedip bize 

hitap ettiğini düşündüğümüz şahsiyet olarak tanımlar. İslam’daki ruh anlayışının bâtıl 

inançlardan farklı olduğunu zira diğer dinlerde ve inançlarda Allah’ın ruha dair emir 

vermediğini söyler. Bu yüzden de bizlere diğer dinlerden ve inançlardan ulaşan ruh 

anlayışının batıl olduğunu iddia eder. Kur’an-ı Kerim’in  emr alemindendir dediği ruh, 

madde ve enerji dışında bir varlıktır.252 

Nurbaki’ye göre ruh cam gibi şeffaftır. Allah Teâlâ cemalini şeffaf olan ruhta 

seyredemez. Cemalinin görülebilmesi için aynanın arkasındaki sır gibi ruhun arkasına 

nefsin gelmesi gerekir böylelikle ayine-i ilahi olan insan teşekkül etmiş olur.253 

Nurbaki, ruhun daima mü’min olduğunu, hastalanmayacağını ve onun 

hastalanmasının imkansız olduğunu söyler. Çünkü ruh ilahi ceryanın insan vücuduna 

intikal etmesidir.254 Yine emr aleminden gelen ruh kavramını, insanı televizyon alıcısına 

benzeterek açıklar. Bu teşbihi şöyle kategorize eder: 

İnsan bedeni: Tv alıcısı 

İnsan gönlü: Anten teşkilatı 

Beyin: Alıcının bilgisayar sistemleri 

İnsanın ruhu: Tv dalgaları 

İnsanın tümü: Ekrandaki görüntü 

İlahi irade: Merkez stüdyosu 

Kişilik ve cüz’i irade: Ekranın ayarlanması 

Ekranın düzgün gösterebilmesi için antenin yani gönlün doğru istikamette 

olması gerekir. Anteni bozuk olanların (kalbi mühürlü) ekranı karışık çizgilerden başka 

bir şeyi yansıtmaz. Tv örneğinde olduğu gibi ruh bir taraftan ilahi yönüyle merkez 

                                                           
252 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 207-208. 
253 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 213-214. 
254 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, s. 48; Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 213. 
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stüdyoyu temsil eder ancak stüdyo değildir. Bir taraftan da alıcı ile bağlantı kurar. Öyle 

ise ruh emir aleminden ilahi kudreti temsil eden bir yansımadan ibarettir.255  

Yine Tv örneğinden hareketle ekranın oynayan görüntüyü kendisi sanmasının, 

insanın bedenine bakıp kendini vücudundan ibaret sayması gibi abes olarak 

nitelendirir.256 

Nurbaki insan ruhunu: “İlahi kudretin ekranlara yansıyan bir titreşim tecellisi” 

olarak tanımlar. Ruh ilahi kudreti dirilik şeklinde yansıttığı için ölümle birlikte ruh 

koordinatlarını bedenden uzaklaştırır ve tekrar emir alemine geri döner.257  

Nurbaki ruhun bedene yansıdığında ortaya çıkan durumları şu şekilde sıralar: 

a) Bedenin iç yapısından moral, güç gibi bir canlılık gelir. 

b) Beş duyudan gelen etkiler anlam kazanır. Hakiki gören, hakiki duyan olur. 

c) Beynin bilgisayar sistemlerini çalıştırır. 

d) Bir bütün olarak insana anlam kazandırır.258 

Nurbaki ruhun ilmi yönden ispatını da rüya, ilham, telepati ve zihin okuma 

olmak üzere dört başlık altında inceler: 

1) Rüya: Rüya insan beyninin bir faaliyeti olmaktan öte mana aleminin en açık 

delillerinden birisidir. Rüya beyne yansıyan ruhsal etkinin bir sonucudur. Uyku 

esnasında sırasıyla bilinç, düşünce, idrak, hafıza durur. Daha sonra duyu organları ve 

motor sistemi söner. Uykunun en derin noktasında beyin tamamen devreden çıkar ve 

rüyalar oluşur. Rüyaların ruhsal olduğuna dair üç tane delil vardır: Birincisi, yeni doğan 

bebeklerin gülmesidir. Eğer rüya beyne ait bir faaliyet olsaydı bebeklerin önce gülmeyi 

öğrenmesi sonra da rüyada gülmeleri gerekirdi ki; bebeklerin 25 günden önce gülmeyi 

öğrenmeleri mümkün değildir. İkincisi, rüyamızda daha önce gitmediğimiz yerlere 

                                                           
255 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, ss. 86-87. 
256 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 87. 
257 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 87. 
258 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 88. 
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gider, daha önce görmediğimiz insanlarla karşılaşırız. Oraya gittiğimizde veya bir 

insanla karşılaştığımızda ise o durumu hatırlarız. Üçüncüsü ise pek çok insanın yaşamış 

olduğu geleceğe dair bir olayı önceden rüyasında görmesidir. Ruhun nerede ve nasıl 

olduğu sorusuna da yine rüya örneğiyle cevap verir: “Rüyalarınıza dikkat ederseniz, 

daima bir iç spiker vardır.  Sanki içimizde biri, rüyamızda bize rüyayı takdim eder. 

Rüyada gittiğimiz yerleri, şahısları bize dilsiz, lisansız takdim eden biri vardır. İşte o iç 

spiker ruhun ta kendisidir.” Nurbaki rüyada gözsüz görme olayının ruhun en açık delili 

olduğunu söylemekle birlikte normal zamanda bakarak gördüğümüzde de asıl görenin 

ruhumuz olduğunu ifade eder.259  Kur’an ve Sünnet’te üzerinde durulan bir konu olan 

rüya meselesine mutasavvıflar da büyük önem verirler. Zira peygamberlik gibi velilik 

hali de rüya ile başlamaktadır. Rüyalar; Allah’tan olan rüya, melekten olan rüya ve 

nefisten, şeytandan gelen rüya olmak üzere üç çeşit olarak ele alınır. Birincisi gayet açık 

olduğu için yoruma muhtaç değildir. İkincisi yoruma muhtaçtır. Üçüncüsünün ise hiçbir 

değeri yoktur. Rüyada görülen olayların aynen veya benzer şekilde gerçekleştiğine dair 

tecrübeler ve olaylar anlatılmaktadır. 3 Haziran 1979 tarihinde önemli ajansların 

dünyanın her tarafına yaydıkları şu haber konuya örneklik teşkil etmektedir: “David 

Booth adlı 23 yaşındaki bir Amerikalı, Chicago Havaalanında bir DC-10 uçağının 

kalkış sırasında düşmesi ve 273 kişinin ölmesi olayını rüyasında gördü ve durumdan 

Amerikan Federal Havacılık Ajansı yetkililerini haberdar etti.” İbn Haldun Mukaddime 

adlı eserinde rüya konusuyla ilgili önemli açıklamalar yapar. Ona göre uyku esnasında 

ruh, bedenin baskısından kurtulur ve gayb alemine rahat bir şekilde ulaşır. Gelecekte 

olacak şeyleri sezme yeteneğini kazanır. Bu da insandan insana ve zamana ve şartlara 

göre değişir.260 

2) İlham: İç dünyamızdan gelen güç olarak tarif edilen ilham da ruhun direk 

bedene müdahale etmesidir. Sanatta, bilimde şiirde hatta mecalsiz hastalara gelen güç 

                                                           
259 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, ss. 89-91. 
260 Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, ss. 465-466 (Dipnot). 
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ve şifada ilham görülür. İçimden geldiği için böyle yaptım dediğimiz durumlar ilhamın 

neticesidir. Bu yüzden ruhun varlığına ikinci delil de ilhamdır.261 İbn Arabi’ye göre 

insanın rüya yoluyla şeylerin misal alemindeki suretlerini kavraması ile ilham bir 

bakıma aynı şeydir. Zira biri uyku halinde diğeri ise uyanıkken gerçekleşir.262 

3) Telepati: Aralarında binlerce kilometre mesafe olan insanların anlaşmasına 

telepati denilir. Rhine, telepatiyi “başka bir insanın düşüncelerini, duyuların yardımı 

olmadan idrak etme” şeklinde tanımlar.263 Beynin bir fonksiyonu zannedilen telepati de 

yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde ruha ait bir olay olduğu kabul edilmiştir. 

Nurbaki burada telepati ile ilgili yapılan bilimsel bir çalışmayı örnek verir: “Natilus, 

bilindiği gibi ilk atom denizaltısıdır. İlk denemeye çıktığı gün büyük bir telepati 

çalışmasına sahne oldu. Albay William Bowers’in yasal sorumluluğunda ünlü telepöd 

Frends Chep 13000 mil öte ile deniz altından haberleşti. Her iki telepöd raporlarını 

kasalarda kilitleyip, bir heyet huzurunda 16 günlük mesajlar karşılaştırıldı. Hayret 

verici biçimde su altından bir telepati, su üstüne verilmişti ve mesajlarda zerre hata 

yoktu.”264 Parapsikolojik olaylardan bir tanesi de zihnî telepati örneğidir. Bu olayda 

arada hiçbir fiziksel iletişim aracı olmaksızın bir zihinden diğerine bazı düşüncelerin 

aktarılması söz konusudur. Bu olayın deneysel örneği şu şekilde aktarılmaktadır: “Bir 

“gönderici”, bir dizi oyun kağıdı üzerinde tek tek konsantre olmaktadır, başka bir 

odadaki, hatta başka bir ülkedeki “alıcı” da dizinin ne olduğunu söylemeye 

çalışmaktadır.” Aralarındaki etkileşimi ortadan kaldırmak için mesafeye ve engellere 

oldukça dikkat edilmektedir.265 Fiziksel iletişim aracı kullanmaksızın iki kişi arasındaki 

                                                           
261 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 92. 
262 Halil Apaydın, “Rüya ve Fonksiyonu”, Ondokuz Mayıs Üni. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun 1997, 

sayı. 9, s. 269.  
263 Recep Doksat, Hipnotizma, Kader Basımevi, İstanbul 1962, s. 235. 
264 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, ss. 92-93. 
265 Ruhattin Yazoğlu, “Ölümsüzlük İnancının Dayandığı Temeller”, Marife, 2004, sayı. 2, ss. 289-294. 
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etkileşim yapılan deneylerle gözler önüne serilmektedir. İki insanın telepati ile iletişim 

kurması ruhun varlığına bir delildir.266 

4) Zihin okuma: Bu konuyla ilgili olarak da yine bilim dünyasında yaşanan zihin 

okuma olayını örnek olarak sunar: “İkinci dünya savaşından önce ünlü Polonyalı 

Messing, zihin okuma uygulaması için, Einstein’i ve Freud’u bir arada olduğu gün 

ziyaret eder. Freud denemeyi başlatmak için aklından şunu geçirir: “Banyodan makası 

alsam, Einstein’ın bıyıklarını kessem.”. Messing, aniden “Yazık olur, hem makas 

banyoda değil.” deyince iki  bilim adamı da hayretler içinde kaldılar.”267 

Nurbaki ruhun varlığına delil olarak anlattığı bu dört bilimsel açıklamayla 

birlikte sayısız bilimsel gerçekler olduğunu da söylemektedir.268 Hipnoz ve telkin 

yoluyla ameliyat ve kekemelerin tedavisinin de ruhun varlığına delil olduğunu ifade 

eder.269  

Nurbaki ölüm esnasında yaşanan olaylardan hareketle ruhun varlığını yine 

örnekleriyle açıklar. Ölüm olayını teyp bandına benzeterek; demir tozlarından oluşan 

teyp bantlarının elektrik kesilince demir yığınından başka bir şeye benzemediğini ifade 

eder. Ölüm ise insan için son olmayan, ötesi olan bir vakıadır.  Ölüm esnasında 

hastaların yaşadığı son anlardaki iyi hale ölüm iyiliği denilir. Kanser uzmanı olarak da 

bilhassa hastalarının yaşamış olduğu ölüm iyiliğine bizzat şahit olduğunu 

belirtmektedir. Nurbaki ölüm iyiliğini ise şu şekilde açıklamaktadır: “Eğer insan 

maddeden ibaret olsaydı; ölüm yaklaştıkça artan fizyopatolojik olaylar, ızdırabı, nefes 

darlığını arttırmalı, insan ölürken artan bir acının pençesinde son bulmalıydı. Halbuki 

olaylar tam tersini doğruluyor. Yani kötü giden çark son anda düzeliyor, sanki 

                                                           
266 Bekir Topaloğlu, Allah’ın Varlığı, DİB. Yay., Ankara 1987, s. 178. 
267 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, ss. 90-93. 
268 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 93. 
269 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s.48. 
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manadan özel, kısa bir mutlu hayat veriyor. Bu olay, ruhun insan makinasındaki sonsuz 

gücünü gözler önüne seriyor.”270 

Yine ölüm konusuyla ilgili tıp dünyasının çözemediği mevzulardan birisinin de 

biyolojik olarak ölümün yaşanması gerektiği hallerde ölümün gerçekleşmemesini yada 

tam tersi basit bir biyolojik olay sonucunda ölümün gerçekleşmesinin de ruhun varlığını 

ispat ettiğini ifade eder.271 

1980 yılında Amerika’da Parapsikoloji Derneği ile bir grup acil servis 

doktorlarının yayınladığı bilimsel rapor da ölüm esnasında hastaların kendilerine 

yapılan müdahaleleri hatırlamalarını da ruhun varlığına delil olarak sunar.272 

İnsanın görme ve işitme kabiliyetlerinin de ancak ruh ile açıklanabileceğini 

söyleyen Nurbaki bu konuyu şu şekilde ifade etmektedir:  

“Bir müzik ziyafetini, her halde kulak merkezinin içindeki 

elektronlar dizisi inceleyip hoşlanmıyor. Elimizdeki elektronik 

mikroskoptan üstün çok büyük bir mikroskop olsa ve en güzel manzarayı 

seyrederken veya güzel nağmeleri dinlerken o hücreleri seyretsek, 

hücrenin bir ucundan diğer ucuna koşuşan elektronlardan başka ne 

görürüz? Oda kadar büyüttüğümüz beyin hücresinde bir sanatçı ararız. 

Bir dost bize gördüğü güzeli anlatsın ve bize o müziğin nefis yorumunu 

yapsın diye. Ve o minik ekrandakini göreni ararız. İşte onu görünce sıra 

geliyor içimizdeki spikere: Ruh’a.”273 

Ruhun zamanın olmadığı bir anda yaratılan eski bir varlık olduğunu belirten 

Nurbaki, Allah’ın önce ruh-u Muhammedî’yi daha sonra da diğer ruhları yarattığını 

söyler.274 Ruhla ilgili pek çok bilimsel örnekler ve açıklamalar yaptıktan sonra ise ruh 

                                                           
270 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 94. 
271 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 94. 
272 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 94. 
273 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s. 80. 
274 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 112. 
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hakkında bilebildiğimiz tek şeyin bu konuda fazla bir şey bilemeyeceğimiz olduğunu 

ifade eder.275 

Sufilerin çoğunluğunun ittifak etmiş olduğu ruhun bedene can verdiği görüşüne 

katılan Nurbaki, ruhun emr aleminden geldiğini vurgular. Mahiyeti hakkında sınırlı 

bilgiye sahip olduğumuz ruh kavramını tv örneğinden hareketle bedeni tv alıcısına, ruhu 

ise tv dalgasına benzeterek açıklar. Müellifimiz ruhu nefisten ayrı olarak ele alır ve 

ruhun varlığına delil olarak rüya, ilham, telepati, zihin okuma ve ölüm anında yaşanan 

hallerin varlığını öne sürmektedir. Mutasavvıfların birçoğu gibi ruhun mahiyeti 

hakkındaki bilgilerimizin sınırlı olduğunu belirtir. 

4. Nefs 

Sözlükte n-f-s kökünden türeyen nefis (çoğulu enfüs/nüfus), “çok kıymetli 

olmak, cimrilik etmek, haset etmek, nazar etmek, layık görmemek, can, hayat, ruh, akıl, 

insanın bedeni, ceset, izzet, görüş, kötü göz, bir şeyin cevheri, hamiyyet, işkence, 

ukubet, his, arzu, murat ve o şeyin varlığın özü, kendisi” anlamlarına gelmektedir.276 

Nefs kavramı Kuran-ı Kerim’de yaklaşık 300 defa yer almış277 ve 8 ayrı manada 

kullanılmıştır.278 Adem (as.),279  anne,280 insan,281 ehl-i din,282 can,283 ruh,284 beden,285 

kişi,286 kendisi,287 hem cins,288 insanın iç alemi,289 ilahi emir ve yasaklara muhatap olan 

insanın manevi varlığı,290 kalp, göğüs291 ve cins292 anlamlarında kullanılmıştır.  

                                                           
275 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s. 80. 
276 İsfehani, Müfredât, s. 501; Cürcânî, Tarifat, s. 239; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c.6, ss. 233-236; Sami, 

Kâmûs-ı Türkî, s. 1135; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s.363, Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 181; 

Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 522.  
277 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres ss. 710-714; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 522. 
278 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 363. 
279 Nisa, 4/1; En’am, 6/98. 
280 Nur, 24/12. 
281 Maide, 5/45. 
282 Nur, 24/61. 
283 Nisa, 4/66. 
284 En’am, 6/93. 
285 Âl-i İmran, 3/28. 
286 Bakara, 2/286. 
287 Fussilet, 41/46. 
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Nefs kavramının Kur’an’daki kullanımların birisi şu şekildedir: “Kim de, 

Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, 

cennet onun sığınağıdır.”293 Hadislerde de Peygamber Efendimiz (sav.) nefis konusuna 

değinmiştir. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Hakiki mücahid nefsine karşı 

cihad eden kimsedir.”294 Başka bir hadiste ise Efendimiz (sav.) nefis konusuyla ilgili 

şöyle buyurmuştur: “Ümmetim adına en korktuğum şey, hevâ  heves ve (dünya 

tutkusundan kaynaklanan) uzun ömür arzusudur (tûl-i emel). Nefsin arzularına uymak 

insanı hak yoldan saptırır. Tûl-i emel ise ahireti unutturur.”295 

Mutasavvıfların bir kısmına göre ruh ve nefis ayrı kavramlardır, ancak bu görüşe 

katılmayıp ikisinin de aynı olduğunu savunanlar da bulunmaktadır.296 Tasavvuf 

ıstılahına göre nefs kavramı; Kâşânî’nin (ö. 736/1335) ifade ettiği gibi, kendisinde 

insanı iyiye ve kötüye yönlendirebilecek iradi hareket, his, duygu ve hayat kuvveti 

mevcut olan, beden kalıbına giydirilmiş ve kötü huyların mahalli latif bir cevher olarak 

tanımlanmaktadır.297 Kişinin en büyük düşmanı nefsi olduğu için riyazet yoluyla ve çile 

çıkarmak suretiyle nefis mücahedesi yapılır.298 Gazâlî’ye göre nefsin iki manası vardır. 

İlki insanda bulunan öfke ve şehveti ihtiva eden manadadır. İkincisi ise insanın 

hakikatini ifade eden latife manasındadır.299 

Bayezid Bistâmî (ra.) şöyle demiştir: “Nefs, bâtıl olandan başka bir şeyle sükûn 

bulmayan bir sıfattır.”300. Nefs  daima Hakk’ın rızasına muhalefet eden insanın en 

                                                                                                                                                                          
288 Tevbe, 9/128. 
289 Bakara, 2/248. 
290 Yusuf, 12/53; Kıyame, 75/12; Fecr, 89/27. 
291 Bakara, 2/77, 109. 
292 A’raf, 7/118. 
293 Nâzi’ât, 79/40-41. 
294 Tirmizî, Fedâilü’l-Cihad, 1621. 
295 İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, çev. Mustafa Genç, Beka Yay., İstanbul 2019, c. 1, s. 

158 (hadis no: 161). 
296 Komisyon,  Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 522. 
297 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s.363;  Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 181; Komisyon, Dini Kavramlar 

Sözlüğü, s. 523. 
298 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 274. 
299 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c. 3, s. 13. 
300 Hücvirî, Hakikat Bilgisi Keşfu’l-Mahcûb, haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul 2016, s. 263. 
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büyük düşmanı olarak görülmüştür. Muhammed b. Ali Tirmizî (ra.) ise, nefs konusuyla 

ilgili olarak şöyle demiştir: “Nefsin sende mevcut ve baki olmakla beraber, Hakk’ı 

tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin, daha kendisini dahi tanımış değildir, başkasını 

nasıl tanıyacak?”301. İnsan öncelikle kendini tanımalıdır  daha sonra da yaratanını 

bilmelidir. 

Nefs,  insana  kötülüğü, olumsuzlukları emreden özelliklerinin yanı sıra Allah 

tarafından insana nefh edilen ve ruh-i Rahmanî, ilahi ben anlamlarında da 

kullanılmaktadır.302  

Nurbaki tasavvufta önemli bir yere sahip olan nefs kavramını ele alırken, 

öncelikle şimdiye kadar bize nefisle ilgili öğretilen yanlış bilgileri maddeler halinde 

sıralamıştır. 

1. Bu maddelerden ilki; nefis maddi bir varlık olmamakla birlikte şehvet 

manasını da barındırmaz. Zira şehvet nefse hizmet eden bir fiildir. 

2. Nurbaki, çok girift ve muğlak olarak tanımladığı nefsi, arzu, istek, ihtiras gibi 

insanın sahip olduğu melekelerden saymamaktadır. İnsana ait özellikler olarak 

nitelendirilen ihtiras, hırs gibi özellikler ancak nefsin ortaya çıkardığı bir takım 

sıfatlardır. 

3. Nurbaki, nefsi insan kompleksinin merkezinde olduğunu belirterek insanın 

sahip olduğu her türlü düşünce ve olayın nefisten süzülerek meydana geldiğini 

belirtmektedir. 

4. Nefis; mü’min yada kafir olabilir ancak ruh ve gönül her daim mü’mindir. 

Zira Elest aleminde de secde eden ve etmeyenin de yine nefis olduğunu söylemektedir. 

Şaki veya said olan da yine nefstir, ruh hiçbir zaman şaki olmaz. 

                                                           
301 Hücvirî, Hakikat Bilgisi Keşfu’l-Mahcûb, s. 263. 
302 Osman Karabulut, Tasavvuf ve Edepleri, Ankara, s. 366; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 523. 



 

83 

5. Nefsi Allah yaratmış olmasına rağmen; ilahlık iddiasındadır. Ancak bu 

iddiasını fark ettirmemek için sinsice, damla damla sızdırır. 

6. Nefis çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu için dış yüzüne bakıp 

aldanmamak gerekir. Nefsin tek bir yüzü olmadığı gibi iç içe geçmiş gittikçe derinleşen 

sonsuz bir hacim gibidir. İnsan bize nefsinin dıştaki bir yüzünü gösterir. Eğer o nefse bir 

iğne batırılırsa derinliklerinde yatan korkunç ve çirkin tarafını gösterir, daha da üzerine 

gidilirse tamamen vahşetini sergiler. Bu yüzden işin erbabı olanlar sadece dış görünüşe 

göre kanaat sahibi olmazlar, nefsin derinliklerinde yatan gerçek sureti görürler. 

7. Nefs, ortadan kaldırılıp, yok edilmek istenen bir düşman olarak görülmemeli 

aksine kazanılması  gereken bir güç ve kuvvettir. Nefs, ruh ve gönlün yanında yer alırsa 

insana dost olur ve “Allah’ın gelini” olarak adlandırılır. 

8. Kabirde, mahşerde ve cehennemde azap çekecek olan yine nefstir, beden ve 

ruh değildir. 

9. Nefs, ilahi nurun gönle ulaşması önünde bir engel teşkil etmez. Ayine-i ilahi 

olan insanın teşekkül edebilmesi için şeffaf olan ruh camının arkasına aynadaki sır gibi 

sürülmesi gerekir. 

10. Nefs bu kadar önemli bir sır ve girift bir hikmete haiz olduğu için onun 

terbiyesinde de oldukça hassas olunmalı ve kırıp dökmemelidir. Nefsi terbiye etmek 

adına onu kırıp ortadan kaldırılacak bir hale getirmek en büyük hatadır. 

11. Akıl ve ruh sağlığı altında yer alan delilik, meczupluk, depresyon, şizoid,303 

demanslar,304 melankoli305 gibi hastalıkların altında yatan nedeni nefis motorunun aldığı 

                                                           
303 Şizoid, şizofreni ile yada bu hastalığa yakalanmış kişiyle ilgili; içekapanık anlamlarına gelmektedir. 

Şizoid kişilik bozukluğu; utangaçlık, toplumsal yaşamdan uzaklaşma, sürekli hayal kurma, yakın 

ilişkilerden ve rekabetten kaçınma, eleştiriye, övgüye kayıtsızlık gibi davranış gösterme. Rasim 

Bakırcıoğlu, Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, Anı Yay., Ankara 2012, s. 1120. 
304 Demans kelimesi Latince kökenli olup “kişinin aklını yitirmesi” demektir. Engin Eker, “Yaşlıda 

Demans”, Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu, İstanbul 1998, ss. 43-58. 
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akaryakıtı yakamayacak hale gelmiş olması yani nefsin enerjisini yitirmesi olarak 

açıklamaktadır.306 

Nurbaki nefs hakkında öğrenilegelen yanlışları sıraladıktan sonra ahlak-ı hamîde 

ve ahlak-ı zemîme kavramlarından bahsetmektedir: Ahlak-ı Hamîde; nefs çamurunun 

ruh camı arkasına ince bir sır halinde sürülmesine denir. Ahlak-ı Zemîme ise nefsin sır 

halinde değil de bir çamur halinde ruh camında yığılmasıdır.307 Ahlak güzel ve çirkin 

olmak üzereye ikiye ayrılır. Şükür, cömertlik, tevazu gibi güzel hallere ahlak-ı hamîde 

denmektedir. Cimrilik, riya, kibir gibi kötü huylara ise ahlak-ı zemîme denir. 

Tasavvufun ana gayesi ise kötü huylardan kurtulup iyi huylara bürünmektir.308 Güzel 

ahlak da halka karşı ve Hakk’a karşı olmak üzere iki çeşittir. Hakk’a karşı güzel ahlaklı 

olmak, kazasına rıza göstermektir. Halka karşı güzel ahlaklı olmak ise insanlardan gelen 

zorluk ve sıkıntıya Allah için katlanmaktır.309 

Nurbaki nefsi; vücudun her zerresine yayılan ve dağılan bir gaza 

benzetmektedir. Ona göre, gaza benzemesi yönüyle nefis, kendisine her zaman bir çıkış 

noktası bulmaya muktedirdir. Bir yönünü kapattığınızda diğer bir yönden kuvvet alır. 

Mesela sadece açlıkla terbiye edilmek istenirse ve o yol tıkanırsa bu sefer kendisine 

şehvetten bir yol bulur.310 

Nurbaki nefsi, ruhun iç yüzüne yapışmış incecik bir zara benzetir. Çünkü nefis 

ruhu çokluk aleminde tutabilmek için buna muhtaçtır. Şayet ruh yalnız başına bırakılırsa 

hemen emr alemine döner. Allah Teâlâ ruhun içyüzüne nefs zarını yapıştırmış ki ruhu 

bu dünyaya ancak nefis zarı çeker. Nefsin amacı ve görevi ruhun emir alemine 

gitmesine engel olacak şekilde insanı, dünya telaşesine çekmektir. Ancak bu çekiş onu 

                                                                                                                                                                          
305 Melankoli; hiçbir şeyden zevk almama, belirgin bir durgunluk yada kaygılı, sıkıntılı, gergin bir 

hareketlilik, önemli ölçüde kilo kaybı, aşırı, şiddetli depresyon. Bakırcıoğlu, Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, 

s. 828. 
306 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 213-215. 
307 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 216. 
308 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 30. 
309 Hücvirî, Hakikat Bilgisi Keşfu’l-Mahcûb, s. 101. 
310 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 216. 
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kuvvetli bir yapıştırıcı gibi dünyaya bağlarsa mahvolmuştur.311 Nurbaki nefsi, küçük 

alemdeki Allah’sıza, Fahr-i Kainat düşmanına benzetir.312  

Nurbaki, nefsin sonsuz yüzeylerinden ve tekliğinden bahseder ve konuyu şu 

şekilde ele alır:  

“Nemrud’un nefsi, Ebu Cehil’in nefsi ve Lenin’in nefsi aynı 

yüzeylerdeki nefsin farklı istasyonlarında yansımasıdır.  Her birimizin 

nefisleri, sonsuz yüzeylerdeki nefsin bizdeki koordinatları ve nüveleridir. 

Hem enfüsün sonsuz yüzeylerinde, hem âfakın sonsuz yüzeylerinde nefs 

cevvaliyetini hangi noktalarda hapsetmişsek, bize ait nefis odur. Yoksa 

içimizdeki nefste Nemrud ve Firavun yaşar durur. Onu yenmek Hz. 

İbrahim marifeti iledir. Bu yüzden namazda O’nun adını anar dururuz. 

Nefsin bu akla durgunluk veren marifetleri, insanı bilinmez yapan 

nedenlerden biridir. İnsanın eksi sonsuzdan artı sonsuza farklılığının 

temeli nefsin sonsuz yüzeylerinde ve tekliğinde saklıdır.”313  

Nurbaki nefsin dokuz özelliğinden bahseder ve şu şekilde sıralar: 

1) Nefis benlik ve gurur sahibidir. 

2) Nefis korkak ve cebîndir. 

3) Nefis yalancıdır. Nefsin en büyük yalanı kendisinedir. 

4) Nefis meskenet sahibidir yani gaflet ve uyuşukluk içindedir. 

5) Hisset sahibidir yani her türlü fedakarlığa mazeret uyduran, cimri, kindar bir 

yapıya sahiptir. 

6) Nefis hiddet sahibidir. 

7) Müennestir yani kaprisli, isyankar ve pasiftir. 

8) Nefis seyyal ve kararsızdır. Nefis sonsuz yüzeye sahip olduğu için bir 

mekana bağlı kalamaz. Bu yüzden fikirleri ve davranışları değişkendir. 

                                                           
311 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, s. 45. 
312 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 249. 
313 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 125. 



 

86 

9) Nefis cevvaldir. Hayra da şerre de yetişebilecek hıza ve esnekliğe sahiptir. 

Nefsin sahip olduğu bu cevvaliyet sıfatı, nefsin terbiyesinde ehlinin elinde bitmez bir 

atom enerjisi hükmündedir.314 Nurbaki nefsin 9 özelliğini sıralayarak insanın kendisini 

tanımasına yardımcı olmuştur.  

Nurbaki nefsi, insanın aleyhine raporlar çıkaran bir laboratuvara benzetir ve 

rapor sonuçlarını şu şekilde açıklar: Etrafımızdan yanlış örnekleri bize sunar. Bilhassa 

örnek insanları eleştirerek onların örnek alınmasına engel olur. Allah’ın varlığına delil 

olan olayları görmezlikten gelir. Gerçek olmayan bilgileri saptırarak öne geçirir (evrim 

teorisi gibi) hakikate götürecek bilimsel delilleri ise (rüya, telepati gibi) saklar, ortaya 

çıkmasını engeller. İşine gelen örneği alır ve yanlış örnekler verir.315 

Nurbaki nefis raporunu ve hatalarını güzel bir örnekle açıklar:  

“Sancılandınız. Eş dost ilaç tavsiye etti, aldınız geçmedi. Konu 

komşu dua okudu iyileşmediniz. Ameliyat oldunuz, kurtuldunuz. İşte 

raporu: Dua, ilaç hepsi boş, ne varsa insanın kendinde, ilimde, usta 

cerrahta, alette var diyecektir nefis. Halbuki gerçek şudur: Şahıs 

sancılanmış, Allah irade buyurmuş, onu cerrahın ruh koordinatlarından 

vermiştir. Peki Allah şifasında niye bu yolu seçti? Çünkü Allah, tüm 

kudretin kendinde olduğunu göstermek; şahıslarda bir güç olmadığını, 

ruhun ilahi yönünün tek olduğunu bize göstermek istiyordu. Nitekim şifa 

murat olmasa idi en basit bir ameliyat, en usta cerrah elinde ölümle 

biterdi.”316 

Nurbaki nefsin kalplere çektiği perdeleri nefsin hileleri olarak görür ve şu 

şekilde sıralar: 

1) Nefsin kalplere çektiği ilk perde onun sonlu oluşu ve ölümle birlikte her şeyin 

yok olacağı düşüncesidir. 

2) Nefsin ikinci hilesi ise insana şüphe ve kuşku vermesidir. 

                                                           
314 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, ss. 126-130. 
315 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 136. 
316 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, ss. 136-137. 
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3) Üçüncü perdesi ise yakınından bulunan inançlı insanların sayısını azaltıp 

inançsız insanların sayısını çoğaltmasıdır. 

4) Nefsin dördüncü perdeleme oyunu ise geleceğe karşı kaygı ve kuşku 

duymasını sağlayıp, hastalık, fakirlik endişesiyle cimriliğe yönlendirip, 

kadere imanı sarsmaktır. 

5) Nefsin başka bir perdeleme oyunu ise sevgiyi engellemektir. Gönlün enerjisi 

sevgiden kaynaklandığı için onu zayıf düşürdüğünde işini kolaylaştırmış 

olur.317 

Tasavvuf tarihine baktığımızda bir çok mutasavvıfın nefsin hilelerinden 

bahsettiğini görmekteyiz. Örneğin, Geylânî’ye göre nefsin en büyük tehlikesi 

övülmektir. Yaptığı her işte insanlardan övgü bekler ve ibadetlerini de ancak bu gaye ile 

yapar. Bunun sonucunda da riya ve nifak sahibi olur. Övülmediği takdirde amelleri de 

bırakır.318 Geylânî nefisten uzaklaşıldığı oranda kalbe yaklaşılacağını ifade eder. Ona 

göre nefsin hilelerinden kurtulmak için nefsi görevden almak gerekir. Bir yaşlı ile 

karşılaşıldığında “Bu kişi benden büyük, Allah’a benden önce kul olmuş. Ben ise 

küçüğüm, gencim ve günahkarım.” diye düşünerek nefis görevden alınmış olur.319 18. 

Yüzyıl mutasavvıflarından Trabzonî de nefsin en gizli ve tehlikeli hilesinin nefsin 

ibadeti tatlı ve hoş göstermek suretiyle aldatması olduğunu söyler. Kul ibadetleriyle 

Allah’ın rızasına ulaştığına inanarak kalbine riya yerleşmiş olur ve ibadetlerinden hiçbir 

fayda elde edemez. Bir başka hilesi ise ibadetleri alışkanlık haline getirip, ibadetlerin 

adabına riayet etmeksizin Allah’tan gafil olarak yerine getirmesini sağlamaktır. 

İbadetlerini terk etmez ancak alışkanlık haline geldiği için kalbinde bir huzur 

oluşturmaz. Cennete girmek ümidi ile yada cehennemden korkmak suretiyle yapılan 

                                                           
317 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 205. 
318 Geylânî, Gunyet’üt Tâlibîn, s. 1023. 
319 Abdülkadir Geylânî, el-Fethu’r-Rabbâni, çev.: Osman Güman, Gelenek Yay., İstanbul 2018, s. 454. 
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ibadetleri de nefsin hilelerinden sayar. Çünkü burada da nefis Allah’tan bir karşılık 

beklemektedir. İhlaslı olan kul sadece Allah’ı ister ve yalnızca O’ndan korkar.320 

Mutasavvıflar ve İslam alimleri tarafından nefs; nefs-i emmâre, nefs-i levvame, 

nefs-i kâmile, nefs-i râziye, nefs-i merdıyye, nefs-i mutmainne, nefs-i mülheme, nefs-i 

zâkiye ve nefs-i sâfiye olarak sınıflandırılmıştır.321 

4.a. Nefs-i Emmare 

Sözlükte emredici nefis anlamına gelen nefs-i emmare kavramı; Kâşâni’nin de 

ifade ettiği gibi insana kötülüğü ve şerri emreden, lezzet ve hissi şehvetleri körükleyen, 

kalbi süfli şeylere yönlendiren  nefistir.322 

Nefis mertebelerinin birinci basamağında yer alan, insana her istediğini yaptırıp 

kötülüğe zorlayan emredici nefise nefs-i emmare denilir.323 Gazali ise şeytanın 

vesveselerine itaat eden nefsi, nefs-i emmare olarak tanımlamaktadır.324 

Kur’an-ı Kerim’de Yusuf sûresi 53. ayet-i kerimede nefs-i emmare kavramı 

geçmektedir. “Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp 

koruması dışında, daima kötülüğü emreder; şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek 

esirgeyendir.”325 Ayetten de anlaşılacağı üzere nefis insana sürekli kötülüğü 

emretmektedir. Ancak insanoğlu nefsinin kötülüğünden Allah’a sığınıp, emir ve 

yasaklarına itaat ederse nefs-i emmarenin yaptırmak istediği kötülüklerden 

uzaklaşabilir.326 Nefs-i emmarede bulunan kişi dünyaya düşkündür ve sadece 

menfaatlerini gözetir. Kibir, hırs, hased, şehvete düşkünlük gibi kötü hasletleri vardır. 

                                                           
320 Öncel Demirdaş, Kösec Ahmed Trabzonî, İlahiyât, Ankara 2017, ss. 210-214. 
321 Komisyon, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB. Yay., Ankara 2007, c. 5,  s. 505; Komisyon, Dini 

Kavramlar Sözlüğü, s. 523. 
322 Sami, Kâmûs-ı Türkî, s. 1135; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 364; Komisyon, Dini Kavramlar 

Sözlüğü, s. 523. 
323 Ahmet Necati Özgül, Nefs-i Emmâre, Akçağ Yay., Ankara 2005, s.31; Karabulut, Tasavvuf ve 

Edepleri, s. 366. 
324 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c. 3, s. 13. 
325 Yusuf Suresi, 12/53. 
326 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 524. 



 

89 

Sadece fiziksel ihtiyaçlarını düşündüğü için aşk, sevgi, sorumluluk gibi ruhsal 

ihtiyaçlarla ilgilenmez.327 Bu mertebede yer alan nefis sevgi ve merhametten uzak 

kaldığı için kötülüklerin pençesi altında ezilmektedir. Gurur, kibir, benlik, mal ve para 

ihtirası, tembellik gibi kötü hasletler bütün benliğini sarmıştır. Böyle bir nefsin terbiyesi 

ancak nefis tezkiyesi ile sağlanabilmektedir.328 

Nurbaki ise nefs-i emmareyi, zillet ve ahlak-ı zemime yani nefsin emir ve itaati 

altında olma hali olarak tanımlar. İnsanlığın büyük çoğunluğunun bu halde olduğunu bu 

yüzden insanların dışta görünen kibarlıkları altında vahşet ve pisliklerini gizlediğini 

söyler. Yine nefs-i emmareyi teşhis edip tanıyabilmek adına bu nefsin özelliklerini 

maddeler halinde sıralamaktadır: 

1. Nefs-i emmarede bulunan nefis her zaman korkaktır. İyilik ve güzellikler 

karşısında ise daima acizdir. Kendisine hak ve hakikat tavsiye edildiğinde bin bir çeşit 

mazeret öne sürerek kendisini açığa çıkarmış olur. İlim, sanat, sohbet gibi insanın 

hayrına olan durumlarda bulunmaktan sıkılmakla birlikte gayr-i meşru ortamlarda 

vaktinin nasıl geçtiğini anlamaz. En acısı da kendi menfaatine olan durumlarda bile 

cesaret ve sebat gösteremez. Çalışma hayatında bile zevk almadan sıkılarak vaktini 

geçirir ve çıkış anını iple çeker.  

2. Nefs-i emmare altında bulunan nefis, hased ve cimriliğin altında ezilmektedir. 

Zira peygamberleri inkar edenlerin gizli nedeni hased etmeleridir.  

3. Nefs-i emmaredeki nefis reyb sahibidir yani şüphecidir. 

4. Nefs-i emmaredeki nefis kafirdir.  

5. Nefs-i emmaredeki nefis yalancıdır.  

                                                           
327 Ali Kuşat, “Nefis Mertebelerine Psikolojik Bir Yaklaşım”, Tasavvuf, Yıl. 3, sayı. 9, Ankara 2002, s. 

123. 
328 Özgül, Nefs-i Emmâre, s.32; Karabulut, Tasavvuf ve Edepleri, s. 366. 
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6. Nefs-i emmaredeki nefis enaniyet sahibi olduğu için hiç kimseye karşı sevgi 

ve merhamet duygusu taşımaz. 

7. Nefs-i emmaredeki nefis zalimdir. 

8. Nefs-i emmaredeki nefis gurur sahibi olduğundan kibirlidir. 

9. Nefs-i emmaredeki nefis mal ve can kaygısı taşır. 

10. Son olarak nefs-i emmarede bulunan nefis her türlü hayırdan kaçar. 

Nurbaki nefs-i emmarenin özelliklerini tek tek sıraladıktan sonra okuyucularına 

bunlardan bir tanesine dahi sahipse nefs-i emmare altında olduğunu ve derhal nefis 

mücadelesine geçmeyi tavsiye etmektedir.329 

Eşrefoğlu Rûmî’ye göre nefs-i emmarenin yedi adet kötü sıfatı vardır ki bunlar; 

hırs, gazap, şehvet, heva, cimrilik, kendini beğenme ve kibirdir. Bu kötü sıfatlardan 

kurtulmanın da yedi tane yolu olduğunu söyler. Ona göre açlık, susmak, az uyumak, 

halkın arasına karışmamak, lâ ilâhe illallah zikrine devam etmek, mürşid-i kâmile tâbi 

olup emirlerine itaat etmek nefs-i emmarenin kötülüklerini iyiliğe çevirmeye sebep 

olur.330 

4.b. Nefs-i Levvame 

Lügatte “kınayıcı nefis” manasına gelen nefs-i levvame kavramı tasavvuf 

ıstılahında, kalbin nuru ile nurlanan ve o bir parça nur sayesinde bir nebze uyanıklık 

kazanmış olan nefis olarak tanımlanmaktadır. Nefs-i levvamede bulunan nefis içine 

düştüğü gafleti fark ettiği için kendini eleştirir ve kınar. Ancak yeterince 

olgunlaşamadığı için günahlardan tamamen sıyrılamaz.331 İmam Gazali nefs-i 

levvameyi şöyle tanımlıyor:  Tam anlamıyla sükunete ermemekle birlikte şehvetlere 

                                                           
329 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 217-220. 
330 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, s. 313. 
331 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 365; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 524. 
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karşı koyan nefse, nefs-i levvame adı verilir.332 Eşrefoğu Rumi nefsi levvameyi zalim 

olarak nitelendirir.333 

Nefsin ikinci basamağında yer alan nefsi levvame, nefsinin kendisine yaptırdığı 

kötülüklerden rahatsızlık duyar, üzülür ve yaptıklarından pişmanlık duymaya başlar. 

Hissettiği bu pişmanlık duygusu onu nefsi emmare ile savaşmaya yönlendirir. Ruhsal 

gelişim açısından en önemli basamak olarak kabul edilen nefsi levvame, kendini 

eleştiren, kınayan nefis demektir. İman edenlerin günah işledikten sonra kendilerini 

eleştirdikleri nefis mertebesidir. Gelişen ahlâkî bilinç ve vicdanın tesiriyle işlenen 

kötülüklerin farkına varıp pişmanlık duyar. Günah işlemek, çok yemek, çok uyumak, 

insanlara eziyet etmek, boş sözlerle uğraşmak, ibadetlerine güvenmek gibi hasletler bu 

mertebedeki nefsin bazı özellikleridir.334 

Allah Teâlâ bu mertebedeki nefse Kur’an’ı Kerim’de şu şekilde yemin 

etmektedir: “(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip 

hesaba çekileceksiniz).”335 

Nurbaki levm kelimesini kuşku olarak ele aldığı için, nefs-i levvameyi de 

kuşkulanan nefis olarak tanımlamaktadır. Levm etmek: insanın içinden gelen 

duyguların nerden geldiğini teşhis ve tesbit etmek sanatıdır. İnsanın nefs-i emmareden 

kurtulmasının birinci şartı olarak yapmış olduğu her fillin ve sahip olduğu her 

düşüncenin menşeini tesbit etmek zorunda olduğunu ifade eder. Nefisle mücadelede ilk 

basamak olan levm etmenin ise iki anahtarı olduğunu söyler. Bunlar Kur’an ve hadis 

hükümlerinin yardımıdır. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken husus sağlıklı bir 

Kur’an ve hadis ilmine vakıf olmaktır. Zira insanların çoğu Kur’an ve hadisten bihaber 

olmakla birlikte çoğunluğun da yanlış kanaate sahip olduğunu belirtmektedir. Çünkü 

                                                           
332 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c.3,  s. 13. 
333 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, s. 35. 
334 Özgül, Nefs-i Emmâre, s.34; Hayati Hökelekli, İslam Geleneğinde Psikoloji Kültürü, İslâmî 

Araştırmalar Dergisi, c. 19, sayı. 3, 2006, s. 420; Karabulut, Tasavvuf ve Edepleri, s. 367. 
335 Kıyame, 75/2. 
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nefis çoğunlukla Kur’an ve hadis hükümlerini uygularken yanlış mantık yürütür. Bu 

gafletten kurtulabilmek için İmam Rabbani Hz.’nin tavsiyesini tekrar eder: “Nefsi en 

çok yıkan, Allah adına verilen zekat ve kılınan namazdır. Zira nefs kendine sadakada 

bile pay çıkarır.” Bu yüzden de Kur’an’da zekat ve namaz emri 88 defa tekrar 

edilmiştir.336 

4.c. Nefs-i Mutmainne 

Sözlükte, doyuma, huzura, rahata kavuşmuş nefis olarak adlandırılan nefs-i 

mutmainne kavramı tasavvufta; iman sahibi, kötü özelliklerden sıyrılmış, güzel ahlakla 

ahlaklanmış, Allah’ın emir ve yasaklarına uyan, bu konularda hiçbir tereddüt ve şüphe 

duymayan, Allah ile manevi bir bağ kuran ve bunun lezzetine ulaşan nefis olarak 

tanımlanmaktadır.337 Bu mertebede nefis, Allah’ın emrine itaat edip şehvetlere karşı 

koyduğu için sükûna kavuşur.338 

Nefs-i mutmainne, tatmin olmuş, emin kılınmış nefis anlamına gelmektedir. Bu 

mertebede bulunan nefis artık nefsi emmareye düşmekten kurtulmuştur,339 

kötülüklerden arınmış, güzel huylarla donanmış, eşyanın hakikatinin nakşedilmiş 

olduğu nefistir.340 Kâşânî, nefs-i mutmainneyi kalbin nuru ile aydınlanıp kötü huyları 

silinen nefis olarak belirtmektedir.341 Fecr Suresinin son ayetinde: “Cennetime gir.”342 

hitabına mazhar olan nefis, nefs-i mutmainnedir. Cennete girmeye layık olan nefsin 

taşıdığı özellikler ise cömertlik, doğruluk, alçak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı dillilik 

gibi sıfatlardır.343 

                                                           
336 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 221-222. 
337 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 365; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 524. 
338 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c. 3,  s. 13. 
339 Özgül, Nefs-i Emmâre, s. 36; Karabulut, Tasavvuf ve Edepleri, s. 368. 
340 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, s. 143. 
341 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 365. 
342 Fecr Suresi, 89/30. 
343 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 365; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 524. 
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Nurbaki nefs-i mutmainneyi, Allah’ın varlığına şüphe duymadan bağlanan nefis 

olarak tanımlar. Bu aşamada nefsin bütün melekeleri insanla beraberdir ancak ruh ve 

gönle bağlandığı için kötü huyları ortaya çıkamaz. Bu mertebede bulunan nefis, 

cömertlik, doğruluk, tatlı dillilik gibi güzel huylara sahiptir.344 Nefs-i emmarede 

bulunan bütün hasletler nefs-i levvamede de bulunur ama levm eden nefis içinde 

bulunduğu durumun farkındadır. Nefs-i mutmainnede ise kötü özellikler bulunmakla 

beraber imana yaklaştığı için korkar duruma gelmiştir. Bu yüzden cennete girecek olan 

nefis nefs-i mutmainnedir.345  

4.d. Nefs-i Mülhime 

Sözlükte ilham edilmiş ve keşfe ulaşan nefis anlamlarına gelmektedir. Bu 

basamakta bulunan nefis, hayır ve şerri, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilir, sevabını ve 

günahını Allah’ın yardımı ile bilebilir, bu yüzden Allah’tan başka her şeyden uzaklaşır, 

ruhlar alemine yöneldiği için aşk halindedir, ilmi sever, cömerttir, mütevazidir, 

kanaatkardır, sabırlıdır, müsamahakardır, zorluklara ve işkenceye katlanır, halkı terk 

edip Hakk’a yaklaşır, güzel sözlüdür ve hikmet sahibidir.346 

Nefs-i mülhime; doğruyu yanlıştan ayırmaya başlayan, ilham ve keşfe açılan, 

ilham alan nefis demektir.347 Bu mertebede bulunan nefsin kalp gözü açılır, ilahi ilme ve 

marifet nuruna erişir, kötü huylarından arınır, ilim, tevazu, sabır, şükür, cömertlik, 

tevbe, kanaat ve musibetlere sabır gibi güzel huylarla bezenir.348 İlâhî ilhamların 

yaşandığı bu mertebede ahlâkî değerler benlikte üstünlük kazanır.349 

                                                           
344 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, s. 607. 
345 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 222. 
346 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 366; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 524. 
347 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, s. 143; Özgül, Nefs-i Emmâre, s. 35. 
348 Özgül, Nefs-i Emmâre, s. 35; Karabulut, Tasavvuf ve Edepleri, s. 367. 
349 Hökelekli, İslam Geleneğinde Psikoloji Kültürü, İslâmî Araştırmalar Der., c. 19, sayı. 3, 2006, s. 420. 
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Kur’an-ı Kerim’de nefs-i mülhimeden bahseden ayette şöyle buyrulmaktadır: 

“Kişiye ve onu şekillendirene, sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene and 

olsun.”350 

Eşrefoğlu Rûmî nefsi mülhimenin, nefsi levvameden çok üstün ve yüce 

olduğunu ve bu üstünlüğün de ancak keşif ve hal ilmiyle açıklanabileceğini ifade 

ettikten sonra bu mertebede bulunanların ne kadar günah işlerlerse işlesinler, 

günahlarının azına da çoğuna da, varına da yoğuna da tövbe ettikten sonra levvamelikte 

kalmanın emmareliğe sürüklediğini fark ettikleri için riyazet ve mücahedeye 

sarıldıklarını söyler.351 

Nurbaki’ye göre nefs-i mülhimede bulunan nefis gerçek sahibine dönmüş olan 

gönülle birlikte özünde bulunan varlığını tezahür etmeye başlar. Bu mertebede ilahi 

cereyan geldikçe gönül telinden otomatik bir cereyan meydana çıkar ki artık tasarruf 

meydana çıkmaya başlar. Nefs-i mülhimeye sahip bir insanın yanında aklınıza gelen 

şeyleri ve sorunları, mülhime nefs fark etmeden sorunlarınızı çözer. Sahip olduğu ilham 

kendinden değildir, tamamen ilahi bir lütuftur. Bu mertebedeki nefse Allah hayrı ilham 

ettiği için bu isim verilmiştir. Nefis hayır olarak ne yaparsa, ilâhî ilham sayesinde 

yapar.352 Burada insanın şeytanın tuzağına karşı dikkatli olması gerekir. Çünkü şeytan 

oyun oynar ve pek çok nefis bu aldatmaca neticesinde kendisini nefs-i mülhimede 

zanneder ve keramet gösterdiğine inanır. Bu hatadan kurtulmak için iki kural olduğunu 

söyler. Birincisi makam-ı mülhimede bulunan nefis kabir sırlarını çözer, kabirde 

bulunan ölünün hallerine vakıf oluyorsa makam-ı mülhimenin başladığına işarettir. 

İkinci kural ise; gelen ilham kendinden değildir, zira kendisi de bu olayda seyircidir. 

Bunun kendinden olduğu vehmine kapılırsa zillete düşmüş olur. Nefs-i emmarede olan 

                                                           
350 Şems Suresi, 91/7-8. 
351 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, s. 41. 
352 Komisyon, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, çev.: Zafer Erginli ve dğr., Kalem Yay., İstanbul 

2006, s. 765. 
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bir kişi nefs-i mülhimede olan bir şahsı gördüğü zaman aynada kendi korkunçluğunu 

gören zavallı gibi makam-ı mülhimede olan zata saldırır.353 

4.e. Nefs-i Radiye 

Sözlükte “razı olan, hoşnut kalan nefis” anlamlarına gelmektedir. Tasavvuf 

ıstılahında ise; kendi iradesinden vazgeçip, Allah’ın iradesine tabi olan, Allah’tan gafil 

olmama bilincine eren ve O’ndan razı olan nefis demektir. Bu mertebede bulunan nefis 

hiçbir şeyden şikayet etmez, sürekli ibadetle meşgul olup dünyaya bağlanmaz, hayvani 

nefsin arzu ve isteklerini terk eder. Beşeri özelliklerinden sıyrıldığı için fenaya 

kavuşmuştur. Bu yüzden kendinde güzel ahlak hasletleri meydana çıkar, bazı hallerde 

Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisi kendinde görülür, veradan yani şüpheli şeylerden 

uzaklaşır, keşif ve keramet sahibidir.354 

Nefs-i raziye; kendisi ve başkaları hakkında Allah’tan gelen her şeyi gönül 

hoşluğu ile karşılayıp razı olan, kaza ve kadere rıza gösteren nefis demektir.355 Bu 

mertebedeki nefis evliyaullahın nefsidir ki: ihlas, boş işleri terk etmek, zikir, ibadet, 

haramlardan sakınmak, keramet ve riyazat gibi vasıfları vardır.356 

Kur’an’da Allah Teâlâ bu nefse şöyle hitap etmektedir: “Ey huzura eren nefis! 

Razı olmuş ve (Allah tarafından) razı ve hoşnut olunmuş olarak Rabbine dön!”357 

Nurbaki ise nefs-i radiyeyi Allah cereyanını sezecek hale gelen nefis olarak 

tanımlar. Bu mertebede olan nefsin son bir tasfiyeye ihtiyacı vardır. Bu makamda olan 

nefsin ihlasını ölçmek için Allah onu imtihan eder. Eğer ihlasında daim olur, kaderine 

razı olursa makam-ı radiyeye geçer. Burada bulunan nefis için cefa da safa da aynı 

zevki yaşatır. Burada insanın karşısına çıkan imtihanın çok önemli bir özelliği vardır. 

Burada insanın karşısına çıkan imtihan en çekindiği ve sakındığı taraftan karşısına 

                                                           
353 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 223-224. 
354 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 366; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, ss. 524-525. 
355 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, s. 143; Özgül, Nefs-i Emmâre, s. 37. 
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çıkar. O yüzden çok zordur; mal ve can kaybına benzemez. Sabırla ve Peygamber 

Efendimiz (sav.) ile ehl-i beytinin sevgisiyle bu imtihan aşılabilir.358 

4.f. Nefs-i Mardiyye 

Lügatta “kendisinden razı olunan, hoşnut olunan nefis” anlamlarına gelmektedir. 

Tasavvuf ilmine göre ise tüm benliği ile Hakk’a teslim olduğu için Allah’ın razı olduğu 

nefistir. Bu mertebede bulunan nefis, beşeri isteklerinden vazgeçmiş, güzel huylarla 

bezenmiş, insanları sadece Allah rızası için seven, kusurlarını affeden,  şefkat ve 

merhamet sahibi, cömert ve ince düşünceli bir yapıya kavuşmuştur. Allah tarafından 

kendisine izin verildiği kadar gayb sırları kendisine açılır. 359 Nitekim bir kutsi hadiste 

“Ben, onun işiten kulağı, gören gözü, söyleyen dili, tutan eli olurum…”360 diye 

bahsedilen kişi nefs-i mardiyye makamındaki kişidir. 

Nefs-i mardiyye; Yaratan ve yaratılanın karşılıklı olarak birbirlerinden razı 

olduğu nefse denilir. Bu mertebede bulunan kimselerin sahip olduğu özelliklerden 

bazıları ise şunlardır: diğer insanların günah, kusur ve ayıplarını örterler, Allah’ın 

yarattığı her şeye karşı son derece merhametlidirler, cömerttirler, adalet ile 

hükmederler, sözlerinde dururlar, her türlü aşırılıktan uzak olup her daim orta yolu 

seçerler.361 Bu makamda bulunan nefisle ilgili Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurmaktadır: “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”362 

Nurbaki  nefs-i mardiyyeyi; Allah’ın rızasını kesbetmiş nefis olarak tanımlar. Bu 

makamda bulunan kişinin duaları ve istekleri aynen ve otomatik olarak tecelli eder, 

meydana çıkar. Burada bulunan nefsi sahibine has bir gelin olarak tarif eder. Onun 

istekleri Allah katında mehr gibidir. Bu makamda bulunan kulunu sevdiği için Rabbi 

                                                           
358 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 224-225. 
359 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 365; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 524. 
360 Buhârî, Rikâk, 38. 
361 Özgül, Nefs-i Emmâre, s. 37. 
362 Fecr Suresi, 89/28. 
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onun her halini hoş görür ve hoşnut olur. Zira Fecr sûresinde “Madem ki sen benden 

razısın, ben de senden razı oldum.”363 buyrulur.364 

4.g. Nefs-i Sâfiye 

Sözlüklerde “nefs-i kâmile, nefs-i zekiyye, nefs-i kudsiyye” olarak da geçen 

nefs-i safiyye “olgun nefis” manasına gelmektedir. Tasavvuf ilmine göre kemale ermiş, 

bütün olgunluk özelliklerine sahip olmuş ve irşad vazifesine geçmiş nefis olarak 

tanımlanmaktadır.365 Nefsi sâfiyeye ulaşan sâlik, artık marifete ermiş ve insanlara doğru 

yolu göstermeye yani insanları irşad edecek mertebeye gelmiştir.366 

Nefsi kâmile de denilen bu mertebe öyle yüce bir makamdır ki, Allah ile kulu 

arasında yaşanan esrarlı bir makamdır. Bu makamın sıfatlarını ve hallerini anlatmak 

imkan dahilinde değildir. Zira tatmayan bilmez, kavuşan ise anlatamaz. Bu makam 

enbiyanın bilhassa Efendimiz (sav.)’in nefs-i şeriflerinin makamıdır. Her devirde de bir 

veli üzerinde tecelli eden makamdır.367 

Nurbaki nefs-i sâfiyeyi tam olarak arınan, Allah’ta yok olan nefis olarak 

tanımlamaktadır368 ve bu mertebeye ulaşan nefsi abd-i has, arus-u ilahi ve nazlılar 

olarak isimlendirmektedir. Bu makamda bulunan kimsenin hatırı için Allah Teâlâ 

memleketleri, kıtaları imha ve ihya edebilir. Abd-i has olan kul istediği zaman on sekiz 

bin alemi ziyaret edebilir. Makamı meleklerin de üstünde yer alır. Zaman ve mekan 

onun eline verilmiş bir oyuncak gibidir. Bedeni de zamanı ve mekanı aşabilecek 

kabiliyettedir. Abd-i has ölmeden önce ölümü tatmıştır.369 

Sonuç olarak mutasavvıflar nefsi daha iyi tanıyabilmemiz için kategorize 

etmişler ve tek tek özelliklerini açıklamışlardır. Müellifimiz Nurbaki de nefsi bu 

                                                           
363 Fecr Suresi, 89/28. 
364 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 225. 
365 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, ss. 364- 365; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 525-526. 
366 Küçük, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, s. 144. 
367 Özgül, Nefs-i Emmâre, s. 38. 
368 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 140. 
369 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 225-226 . 
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sistemle yedi basamakta incelemiştir. Diğer tasavvufî kavramlarda olduğu gibi ayrıntılı 

bir şekilde ve örnekler vererek konuları ele almıştır. 

5. Kalp- Gönül 

Allah Teâlâ kalbi kulluğun mekanı olarak belirlemiştir. İnsanın sahip olduğu 

sevgi-nefret, korku-ümit, sevinç-keder, huzur gibi duygular kalpte biraraya gelmiştir.370 

Kalp kelimesi sözlükte “çevirme, döndürme, değiştirme” anlamlarına gelmektedir.371 

Tasavvuf ıstılahında ise ilahi hitabın mahalli olarak kabul edilen kalp,  irfanın kaynağı, 

keşf ve ilham mahalli manalarında kullanılmaktadır. Tasavvufun ana konusu ise kalp 

temizliğidir.372 

İmam Gazali kalbin iki manaya geldiğini belirtir. İlkinde onun cismani 

yapısından bahseder ve vücutta bulunduğu yer itibariyle tanımlar. İkincisinde ise 

Rabbani ve ruhani bir latife olarak ele alır. İnsanın anlayan, bilen ve arif olan özelliğinin 

bu kalpte yer aldığını söyler. İlahi hitaba mazhar olan, ceza çekecek olan, kınanan ve 

arzulanan kalp budur.373 

Kur’an-ı Kerim’de kalp kelimesi 100’den fazla ayette yer almış374 ve farklı 

şekillerde kullanılmıştır. Kalbin idrak merkezi oluşu ayette şu şekilde bildirilmiştir: 

“Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup 

da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen, birçoklarını cehennem için 

var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta 

kendileridir.”375 Başka bir ayet-i kerime de ise “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, 

düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü 

                                                           
370 Mecdî el-Hilâlî, Önce İman, terc. İshak Doğan, Beka Yay., İstanbul 2014, s. 39. 
371 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, c. 1, ss. 685-689. 
372 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 358. 
373 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c.3, s. 11; Karabulut, Tasavvuf ve Edepleri, s. 237. 
374 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 549-550. 
375 A’râf, 7/179. 
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gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.”376 buyrularak kalbin 

düşünme merkezi oluşundan ve asıl körlüğün kalpte yaşandığından bahsedilir.  

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın kalpleri mühürlendiğinden bahsedilmektedir. 

“Onları uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler, Allah onların kalplerini ve 

kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinin önünde de bir perde vardır.”377 Bu ayetle ilgili İbn 

Arabi’nin yorumu ise şu şekildedir: “Allah onların kalplerini mühürlemiştir, ki, 

kalplerinde O’ndan başkası için yer olmasın. Onları sağır kılmıştır, ki bütün 

kelamlardan ancak O’nun sözünü işitsinler. Gözlerini perdelemiştir ki, onlarla 

kendisine işaret eden şeylerden başkasını müşahede etmesinler. Allah veli kulunun 

kalbini mühürlediği zaman oraya kendisinden başka bir varlık giremez. O, “Yere göğe 

sığmadım, kulumun kalbine sığdım.” buyurmuştur.378  

Peygamber Efendimiz (sav.) kalpten bahsettiği bir hadislerinde kalbin dört 

çeşidinin olduğunu söyler. Birinci kalp tertemiz olan, içinde parlayan bir nur bulunan 

kalptir. Bu, müminin kalbidir. İkincisi simsiyah olup ters döndürülmüş kalptir. Bu, 

kafirin kalbidir. Üçüncüsü kılıfına konup ağzı bağlanmış kalptir. Bu, münafığın 

kalbidir. Dördüncüsü ise yüzü çevrilip terkedilmiş kalptir. Onun içinde iman da vardır, 

nifak da vardır. Kalpteki iman, temiz suyun büyütüp beslediği yeşillik gibidir. Bu 

ikisinden, (iman ve nifaktan) hangisi galip ise, kalp ona göre şekil alır, hareket eder.”379 

Nurbaki gönlü, ruhun insana yansıdığı mekandan bir çeşit intikal noktası olarak 

tanımlar. Bu yüzden gönüllere gelen duyguların doğuş sebebi, ruhtan kaynaklanan emr-i 

ilahidir. Bizim gizli sandığımız duygular ilahi bilgisayar sisteminde apaçık seyredilir. 

Nurbaki gönlü aynı zamanda esma-i ilahi karşısında duran bir aynaya benzetir. Eğer 

ayna temizse ilahi esmaları aynen yansıtır ve Allah kendi cemalini bu aynada seyreder. 

                                                           
376 Hac, 22/46. 
377 Bakara, 2/6-7. 
378 Ali Bolat, “Muhyiddin İbnü’l Arabî’de Melamet Tasavvuru”, Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırma 

Dergisi (İbnü’l Arabî Özel Sayısı-2), 2009, sayı 23, s. 467. 
379 Ahmed b. Hanbel, Müsned,  Çağrı Yay., İstanbul 1982, 3/17. 
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Aksi halde gönül nefsin bütün kötülüklerini barındırıyorsa lunaparklarda komiklik olsun 

diye konulan aynalar gibi ilahi esmaları ters görüntüler şeklinde yansıtır. Biz de 

önümüze çıkan hadiseleri abes olarak görüp, bitmeyen vesveseler ve evhamların, 

sıkıntıların altında eziliriz. İnsanın gönlünde doğan her duygu ve haslet hangi gaflet ve 

enaniyet odağından zuhur etmişse Allah Teâlâ ilahi ekranda bunu tüm ayrıntı ve 

analiziyle görür. Nurbaki’nin bu görüşleri Gazâlî’nin görüşüyle örtüşmektedir. Zira 

Gazâlî de kalbi her şeyin hakikatinin yansıdığı bir aynaya benzetmektedir.380 İnsanı 

diğer varlıklardan ayıran en temel özelliği gönlüdür. Zira iman da ilahi esmaların gönle 

tecelli etmesi  neticesinde ilk ortaya çıkan harika bir duygudur. Gönül ilahi esmaların 

önünde duran bir mercek gibidir. Güneş ışığı nasıl ki kainatta bulunan her şeye yansır 

ve onun özelliğine göre yansırsa ilahi esmalar da tüm kainata yansıyan büyük bir sırra 

sahiptir. Güneşin ışığı hiçbir eşyada yoktur. Ancak her cismi onun ışığı ile görürüz. 

Güneşin önüne bir mercek konulursa güneş ışınlarının hepsini toplayıp yansıtır. 

Böylelikle güneş daha yakından görülmüş olur. Gönülde esma-i ilahi karşısında tıpkı 

güneşin önündeki mercek gibidir. İnsanın gönül ekranında bulunan tek iradesi onun 

imanı seçmesidir. Mercek doğru bir şekilde konumlandırılırsa ilahi esmaların sonsuz 

tecellileri yansır. İmanda meydana gelen kusurlar ve zafiyetler merceğin ayarını bozar. 

Mevlana da gönlü ilâhi esmâ ve sıfatların yansıdığı bir aynaya benzetmektedir. Gönül 

aynası dünya hırsı gibi manevi kirlerden arınırsa onda hem Yaratan hem de yaratılanlar 

seyredilebilir.381 Aynı zamanda gönül sırr-ı Muhammedi’yi taşır. İman, hamd ve arınma 

sadece alemlerin Efendisinden yansır. Bu yüzden Allah Teâlâ gönüllerde habibinin 

sevgisini, aşkını, hazzını arar. Fahr-i Kainatın yer almadığı gönüller karanlıklar altında 

kalmış, yıkık dökük, viran olmuş harabelere benzer.382 

                                                           
380 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c.3, s. 31. 
381 Kerim Kara, “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül”, Tasavvuf, Ankara 2005, yıl. 6, sayı. 14, ss. 

483-523. 
382 Nurbaki, Kur’an’ın Harika Mesajları, ss. 226-228. 
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Nurbaki başka bir eserinde gönlü; enfüsümüzde yer alan bir radyo alıcısına 

benzetir. Gönlün her türlü ışığı görme ve her türlü sesi duyma kabiliyeti vardır. Gönül 

öyle bir özelliğe sahiptir ki bununla Fahr-i Kainat Efendimiz’in kokusu duyulur, görülür 

ve işitilir. Çünkü gönül ezel aleminde Fahr-i Kainata aşık olarak yaratılmıştır. Bu 

yüzden fiziki kanunlar gönül plağının karşısında aciz kalırlar.383 Gönül zorunlu olarak 

sevgi ve cazibeyi alır, ilahi güzelliklerinden sonsuzluğuna açılır.384 Nurbaki “Gönül 

nedir?” sorusuna; “sırr-ı Muhammedi’yi arayan, onun nurunu bulup özünü bulan harika 

bir güzelliktir.” cevabını verir. İnsan; küçük alem, gönül ise büyük alemdir. Gönle 

bakınca Ashab-ı Güzin ve Ehl-i beyt görülür.385 Nurbaki gönlü, Fahr-i Kainat 

Efendimiz’in nuruna mekan olarak tarif eder.386 Zira kutsî hadiste “Ben ne göğüme ne 

de yerime sığabildim; ancak mü’min kulumun kalbine sığdım.”387 buyrulmuştur. 

Mutasavvıflara göre Allah insanın gönlüne nazar etmektedir. Bu yüzden gönül 

nazargâh-ı ilâhi olarak görülmektedir. Allah’ın nazar ettiği gönül manevi kirlerden 

arınmış temiz bir gönüldür. Mevlana günahta ısrar edip kalbini kirleten kimselerin 

“Bizde de gönül var.”  sözlerinin doğru olmadığını ifade eder.388 

Nurbaki kalbin mana yönünü ifade eden gönlün, diğer varlıklarda bulunmadığı 

için insanın en üstün özelliklerinden biri olduğunu ifade eder. Kişinin sahip olduğu 

merhamet duygusunun, önsezilerin ve sevginin gönülden kaynaklandığını belirtir.389 

Gönlü tüm evrenlere açılan bir pencereye benzeten Nurbaki, geçmişin ve 

geleceğin şu an yaşanıyormuşçasına bu pencereden seyredilebileceğini ifade eder.390 

Nurbaki Mekke’yi gönle benzetir ve gönül nasıl tüm evrenlere açılan bir pencere 

ise Kabe’nin de başka bir evren boyutu olan cennete açılma merkezi olduğunu söyler. 

                                                           
383 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 255. 
384 Nurbaki, Tek Nur, s. 120. 
385 Nurbaki, Gönüllerde Sema, s. 10. 
386 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 249. 
387 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c.3, s. 469, (hadis no: 2256). 
388 Kara, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül, Tasavvuf, Ankara 2005, yıl. 6, sayı. 14, ss. 483-523. 
389 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 159. 
390 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 160. 
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Gönül yıkmanın Kabe’yi yıkmak gibi büyük bir günah olduğunu belirtir.391 Hz. 

Mevlânâ da gazelinde bu durumu şöyle ifade etmektedir:  

“Gönüldeki Kabe’yi tavaf et sen gönülden 

Gönül mânâ kabesi onu çamur sanma sen 

Kabe’yi sen binlerce kez yaya tavaf etsen 

Bil ki kabul olunmaz tek gönül incitirsen”392  

Nurbaki insanın içine düştüğü hüzün ve acı dolu zor günlerde içinde bulunan 

“ben” yani gönlün varlığını yakînen mutlaka sezdiğini söyler. İnsan o vakit kalbinin bir 

gözü ve kulağı olduğunu anlar. Kalbinde sevgi ve merhamet taşıyanlar ancak gönül 

gözüyle görebilir. Kin, nefret ve hasetle dolu olan kalpte gönül gözü kararır. Gönül 

sırrına ulaşan insan zaman ve mekan ötesindeki nağmeleri dinler ve güzellikleri temaşa 

eder. Duygu ve sezgilerin merkezi kalptir. İnsanın kainatın sonsuz sırlarına açılan 

manevi sırrının odak noktası da kalptir. Böylelikle gönül, enfüste yer alan insan 

hakikatinin merkezi durumundadır. Allah’ı mutlak surette sadece kalp idrak eder. 

Allah’ı bilmek kalpteki sezgiyle olur. Kalbin sınırsız buutlarında insana gerçekleri 

gösteren bütün evreni seyrettiren bir ekran olduğunu söyleyen Nurbaki bu ekrana 

“teklik”  sırrının yansıdığını söyler.393 Aynı zamanda kalp bütün bedenden sorumludur. 

Diğer organlar ancak kalpten aldıkları emir nisbetinde hareket ederler. Bu yüzden kalp 

irade ve karar merkezi olarak kabul edilir.394 Peygamber Efendimiz (sav.): “Vücutta 

öyle bir et parçası vardır ki o, iyi (doğru ve düzgün) olursa bütün vücut iyi olur; o 

bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki! O kalptir.”395 buyurarak kalbin vücuttaki 

önemini vurgulamıştır. 

Nurbaki’nin mürşidiyle de tanışmasına vesile olan kalbin üzerindeki Allah 

lafzını görmesi ve bunu insanlara duyurması onun İslam adına yapmış olduğu güzel 

                                                           
391 Nurbaki, Fahr-i Kâinat Efendimiz, s. 110. 
392 Mevlânâ, Seçme Gazeller Okyanusun Kendi Sesi, çev. İsa Nurazer, Şule Yay., İstanbul 2006, s. 191. 
393 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, ss. 179-180. 
394 el-Hilâlî, Önce İman, s. 40. 
395 Buhârî, İman, 39. 
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çalışmalardan bir tanesidir. Nurbaki bir gün Sobotta Atlasını396 incelerken gördüğü 

resim karşısında hayrete düşüyor. Resimdeki kalbin tam merkezinde, adeta kalbinde 

lafza-i celalin yazılı olduğunu görüyor. Yanılma ihtimaline karşı elindeki resimle 

odasında bulunan Allah lafzını karşılaştırdığında arasında hiçbir fark göremiyor. Meslek 

hayatında yapmış olduğu otopsilerde de eline aldığı her kalpte aynı imzaya şahit oluyor. 

İmzanın atıldığı noktanın insanın en önemli merkezi olan kalp olmasına da dikkatleri 

çekiyor. Bu muhteşem manzaraya ilk şahit olduğu anda Rabbinden af diliyor ve bu 

imzası olmasa dahi Rabbinin Allah olduğundan şüphe duymayacağını ifade ediyor.397 

Nurbaki insanın kalbinde, biyolojik olarak sol auricula398’da Allah yazdığını 

daha önceki çalışmalarında delilleriyle birlikte ispatladığını belirttikten sonra insanın 

gönül kalbinde de Muhammed isminin yazılı olduğunu ifade etmektedir.399 

Nurbaki insan bedeninin sağlıklı olmasının gönül sağlığına bağlı olduğunu, 

gönül sağlığının ise infak ve Ehl-i beyt sevgisine bağlı olduğunu söylemektedir.400 

Kalbin her atışında bir derviş edasıyla Rabbinin adını sürekli zikrederek kainata ilan 

ettiğini ifade etmektedir.401 

Nurbaki bu dünyada yaşayabilmek için her insanın akciğere muhtaç olduğu gibi 

cennette yaşayabilmek için de manevi bir ciğere ihtiyaç duyduğunu belirtir. “Cennet 

ciğeri” şeklinde isimlendirdiği bu manevi ciğerin gönül sırrına bağlı olduğunu, gönül 

sırrı diri olarak cennete giderse orada yaşayabileceğini ifade eder.402 

                                                           
396 Sobotta, Alman anatomist Johannes Sobotta tarafından yazılmış bir insan anatomisi atlasıdır. 2 ciltten 

oluşmaktadır. Baş, boyun, üst ekstremite ve gövde, iç organlar ve alt ekstremite konularını ihtiva 

etmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sobotta. Erişim Tarihi: 15.01.2020. 
397 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, ss. 31-32. 
398 Atrium’lar damarlardan (venler) gelen kanın ventricül’lere geçmesini sağlayan kalbin boşluklarıdır. 

Kalbin tabanında bulunan atriumlar; atrium dextrum ve sinistrum olmak üzere iki tanedirler. Atriumlar 

venlerle aldıkları kirli kanı ventricüllere nakletmeye yararlar. Bu nedenle fazla bir dirençle karşılaşmadık-

larından dolayı duvarı ventritricül'lerin duvarından incedir. Atriumların öne doğru uzantılarına auricula 

denir. Auricula’nın sağ atrium’dakine auricula dextra, sol atriumdakine auricula sinistra 

denir. https://www.biyologlar.com/kalbin-icindeki-bosluklarin-yapisi Erişim Tarihi: 19.10.2019. 
399 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 90. 
400 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 141. 
401 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s. 34. 
402 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 167. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sobotta
https://www.biyologlar.com/kalbin-icindeki-bosluklarin-yapisi
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Özetleyecek olursak; Nurbaki de pek çok mutasavvıf gibi gönül kavramını 

sembollerle izah etmeye çalışmıştır. Gönül ilahi esma ve sıfatların yansıdığı bir ayna 

gibidir. Yansımanın net olması için gönlün nefsin kötülüklerinden arınması gerekir. 

Fahr-i Kainat Efendimiz de ancak gönül vasıtasıyla görülebilir. İçinde Fahr-i Kainat 

Efendimiz’in sevgisinin bulunmadığı gönül ise harabeye benzemektedir. 

6. Zikir 

 Sözlükte “hatırlama, anma, yad etme” anlamlarına gelen zikir tasavvuf 

ıstılahında, Allah’ı anmak ve hatırlamak, gaflet içinde bulunmamak, Allah kelimesini, 

tekbir, tehlil, tesbih, tahmid lafızlarını sürekli tekrar etmek, korku ve sevginin şiddetiyle 

gafletten kurtulmaktır.403 Zikir kavramı Kur’an’da farklı kalıplarda 200’den fazla ayette 

geçmektedir.404 Bu ayetlerin bazısında zikir emredilmiş,405 Allah’ı zikreden 

mü’minlerden övgüyle bahsedilmiş ve kendileri için mağfiret ve büyük mükafatlarla 

müjdelenmiştir.406 Ayette “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım.”407 

buyrularak zikir emredilmiştir. Başka bir ayette ise: “Yüce Rabbinin ismini tesbih et.”408 

buyrulmuştur.  

Nitekim Peygamber Efendimiz (sav.) bir hadislerinde zikrin en faziletlisinin 

lâilâhe illallah olduğunu bildirmiştir.409 Bir başka hadiste ise “Allah’ı zikreden kimseyle 

zikretmeyen kimse arasındaki fark ölü ile diri arasındaki fark gibidir.”410 buyrularak 

zikir ibadetinin önemine vurgu yapılmıştır.  

Peygamber Efendimiz (sav.) Allah katında en faziletli ibadetin zikir olduğunu 

bildirmiştir: “Size amellerinizin en hayırlısını, Rabbiniz katında en temizleyicisini, 

                                                           
403 İbn-i Manzûr, Lisânü’l-Arab, c. 4, ss. 308-311; İsfehânî, Müfredât, s. 179; Cebecioğlu, Tasavvuf 

Terimleri, s. 546; Serrac, Lüma’, s. 253; Uludağ, Tasavvuf Terimleri, ss. 392-394. 
404 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres ss. 270-275; Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 162. 
405 Bakara, 2/152. 
406 Ahzab, 33/35. 
407 Bakara, 2/152. 
408 A’lâ, 87/1. 
409 İbn Mâce, Edep, 55. 
410 Zeynü’d-dîn Ahmed b. Ahmed b. Abdi’l-Lâtîfi’z-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, trc. Kâmil Miras, 

DİB. Yay., 1988, 12/353. 
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derecelerinizin en yücesini, sizin için altın ve para infakından daha erdiricisini, 

düşmanla karşılaşıp birbirinizin boynunu vurasıya savaşmanızdan daha hayırlısını haber 

vermemi istemez misiniz? İşte o bahsettiğim, Allah’ı zikirdir.”411 Bununla birlikte 

Allah’ı zikretmenin ve Kur’an okumanın, kalbin cilası olduğunu ifade etmiştir.412 

Sufiler zikrin kelime manalarından biri olan “unutulan şeyi hatırlamak” 

ifadesinden muradın elest gününü ve orada verilen misakı hatırlama olduğunu ifade 

etmişlerdir.413 

Zikir dil, kalp ve beden ile yapılmak üzere 3 çeşit olarak sınıflandırılmıştır. 

Lisan ile zikir, kalpten gelen yardımla sürekli zikretmekten tat alır ve Allah’ı güzel 

isimleriyle anar, O’na hamd eder, O’nu tesbih eder ve Kur’an okur. Kalbin zikri 

havâssın zikridir ve Allah’ı gönülden çıkarmamaktır. Bedenin zikri ise bütün organların 

Allah’a itaat edip nehiylerinden sakınmasıyla olur.414 

Zikir için tayin edilmiş bir vakit olmadığı gibi Kur’an’da “Beni zikretmek üzere 

namaz kıl.”415 ayetiyle namazın da bir zikir olduğu anlaşılır. “Allah’ı zikretmek çok 

büyüktür.”416 ayetiyle de zikrin ne denli önemli olduğuna vurgu yapılır. İbadetlerin 

hepsi de Allah’ı farklı şekillerde zikretmektir. Kur’an’da  “Beni zikredin ki sizi 

zikredeyim.”417 buyrulmaktadır. 

Zünnûn Mısrî hakiki manasıyla zikri, Allah’tan başkasını unutmak olarak 

tanımlamaktadır.418 Zikir kalbin ameli, şükür ise azaların ameli olarak kabul 

                                                           
411 Tirmizî, Daavât, 6. 
412 Celâluddin Ebu’l-Fazl Abdurrahman b. Ebî Bekir b. Muhammed Suyûtî, Câmiu’l-ehâdis, Beyrut 2004, 

c. 3, s. 178, hadis no: 8007. 
413 Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, Esma Yayınları, İstanbul 1985, s. 238; 

Ali Tenik, Vahit Göktaş, Tasavvufi Düşüncede Zikir ve Zikrin Benlik İnşasına Etkisi, Toplum Bilimleri 

Dergisi, Ocak 2014, c. 8, sayı. 15, s. 265. 
414 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 546; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 716. 
415 Taha, 20/14. 
416 Ankebut, 29/45. 
417 Bakara, 2/152. 
418 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 302. 
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edilmiştir.419 Sehl Tusterî Allah’ı unutup zikretmemenin ise en çirkin günah olduğunu 

bildirmiştir.420 

Nurbaki de zikri sadece Allah’ı anma olarak tanımlar ve diğer mutasavvıflar ve 

İslam alimleri gibi lisan zikri, gönül zikri ve fiil zikri olmak üzere üçe ayırır. Lisan zikri, 

ilahi esmaları belli bir sayıda tekrar etmektir. Gönül zikri, her daim ilahi hikmetleri 

seyretmek ve anlamaktır. Fiil zikri ise Kur’an’a uymaktır. Ayet-i kerimede 

“zikredenler” ifadesi yerine “zikre uyanlar”421 emrinin geçmesinden kasıt fiili bir 

zikirdir. Kur’an’ın emir ve nehiylerine uymak, ibadetleri yapmak, helalle yetinip 

haramdan sakınmak, sabırlı olmak, merhametli olmak gibi hasletler birer fiili zikirdir.422  

Nurbaki zikrin bir diğer tanımını da “Ahlak-ı Muhammedi’ye uymak” olarak 

ifade eder. İnsanoğlunun ne kadar gayret ederse etsin Kur’an’ı hayata geçirmekte 

başarısız olacağını sadece Ahlak-ı Muhammedi’ye uyduğu takdirde Kur’an’ı hakkıyla 

fiili olarak zikretmiş olacağını belirtir.423 Hasan-ı Basrî zikrin iki çeşit olduğunu ifade 

eder. İlki kul ile Allah arasındadır. İkincisi ise bundan daha üstün olan zikirdir ki 

Allah’ın yasak kıldığı şeylere yaklaşırken O’nu anıp haramlardan sakınmaktır.424 

Nurbaki taşların zikrettiğinin bilimsel olarak ispat edildiğini ifade eder. Bütün 

moleküllerin çekirdek kısmında bulunan manyetik rezonans bir tür frekanstır. Her 

atomun da kendine ait bir titreşimi vardır. Bu titreşimler ses kayıtları alınıp 

incelendiğinde besteleri dinlenebilir hale gelir. Laboratuvarlarda kimyasal maddeleri 

analiz etmek için nükleer manyetik rezonans  kullanılır. Nurbaki moleküllerdeki bu 

zikirden hareketle mü’minlerin kendine büyük bir ders çıkarmasını ister. Zira 

                                                           
419 Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer Sühreverdî, Gerçek Tasavvuf Avârifü’l-Maârif, çev. Dilaver Selvi, 

Semerkand Basım Yayın, İstanbul 2014, s. 509. 
420 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 305. 
421 Yasin, 36/11. 
422 Nurbaki, Yasin Suresi Yorumu, s. 18; İsmail Karagöz, Kur’an’da Zikir Kavramı ve Allah’ı Zikir, DİB. 

Yay., Ankara 2007, ss. 39-76. 
423 Nurbaki, Yasin Suresi Yorumu, s. 18. 
424 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c.1, s. 714. 
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mikrokosmosta ve makrokosmosto zikretmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün varlıklar 

yaşamak için zikretmeye mahkumdurlar.425 

Taşların zikrine Asr-ı Saadette Efendimiz (sav.) ile Ebu Cehil arasında yaşanan 

hadiseyi de örnek olarak gösterir. Peygamber Efendimiz (sav.) Mîraç’tan döndüğünde 

Ebu Cehil ve arkadaşları Efendimiz’i mahcup etmek için “Madem her şeyi biliyorsun, 

bil bakalım avucumda ne vardır?” diye sorduğunda Allah Teâlâ da Efendimiz’e şöyle 

ilham eder: “Ben mi onları bileyim yoksa onlar mı beni bilsinler?” diye sualine sualle 

cevap verir. Ebu Cehil avucundakilerin bilmesini isteyince avucundaki taşlar kelime-i 

şehadet getirirler.426 

Zikir nefsin terbiye ve tezkiyesinde en önemli etkenlerden biri olarak kabul 

edilmektedir.427 Nurbaki zikrin amacını “insan kompleksini damla damla Allah 

cereyanı ile doldurmak” şeklinde ifade etmektedir. Böylelikle de nefsin küfür perdeleri 

üzerinde, nokta nokta mana perdelerinin açılacağını söyler. Bu yüzden insanın her türlü 

meşgale esnasında Allah’ı anmakla yani zikirle görevlendirildiğini belirtir. Zikrin en 

ideal şekli ise namazda ortaya çıkar. Günlük işler arasında damla damla gerçekleşen 

zikir, namaz esnasında adeta bir çağlayan gibi akmaya başlar. Bugünkü neslin daha iyi 

anlayabilmesi için zikri, gönül aküsünü doldurmaya yarayan bir dinamoya benzetir.428 

Hasan Basrî de “Manevi zevki üç şeyde arayınız: Namazda, zikirde, Kur’an okumada.” 

buyurarak zikir ve namazın insana manevi huzur verdiğini bildirmiştir.429 Zikir manevi 

beslenme yollarından birisidir. Vücudun gıdası yemek yemek ise ruhun gıdası da 

zikirdir.430 

Müellifimiz “Allah” kelimesini söylemek her zaman zikir olur mu? sorusuna iki 

örnek üzerinden cevap verir:  

                                                           
425 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, ss. 26-27. 
426 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, ss. 25-26. 
427 Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, s. 421. 
428 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 228-229. 
429 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 304. 
430 Mahmud Sâmî Ramazanoğlu, Musâhabe 6, Erkam Yay., İstanbul 2016, s. 163. 
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“Bir sarhoşun türkü söylerken Allah demesi zikir olmaz ancak 

aynı sarhoşun maddi manevi ızdırap içinde Allah’ı anması zikre bir 

başlangıç olur. Çünkü ızdırap, zarurete, zaruret de Samed kapısına 

koşmaya sebebiyet verir. Samed kapısına gelmekle zikir başlar. Gösteriş 

için “Allah” diyen kimse de zikretmiş olmaz. Çünkü Samed kapısına 

yaklaşmamıştır.”431 

Zikirde esas olan şey kalbin daima Allah ile beraber olmasıdır. Zikir esnasında 

masivayı kalpten çıkarmak gerekir.432 Sadece dil ile yapılan, kalbin gafil olduğu zikrin 

ise yararı yoktur.433 Zikirde sayının şart olmadığını belirten Nurbaki, günde iki kez 

“Allah” demenin veya kalpten geçirmenin de zikir olduğunu söyler. Subhanallah tesbihi 

A’la sûresinde, Elhamdülillah Rahman sûresinde ve Allahu Ekber de pek çok ayetle farz 

kılınmıştır. Namazın arkasından 33 defa okunması tavsiye edilen bu tesbihlerdeki 

miktarın gönle başka düşünce getirmeyen ortalama miktar olduğunu ifade eder. 

Buradaki sayıya Peygamber Efendimiz kefil olduğu için gönle başka şeyler gelse de 

zikrin bozulmayacağını ancak başka zikirlerde kalp başka işle meşgul olursa zikir 

şeklen devam etse de aslen bozulmuş olacağını beyan eder.434 

İsmail Hakkı Bursevî Hz. kelime-i tevhid zikrinin en üstün zikir olduğunu zira 

içinde hem nefiy (lâilâhe) hem de ispat (illallah) cihetiyle iki özelliği barındırdığını ve 

bu nedenle çokluğu ifade eden gündüz vaktinde zikredilmesi gerektiğini söyler.435 Zikir 

bahsinde kelime-i tevhidin önemli bir özelliğinden bahseden Nurbaki ise bu konuyu 

şöyle açıklamaktadır:  

“Bir insan “Lailahe illallah” demekle nur-i Muhammedi’yi talep 

etmiş olur. O nur da tecelli edince “Muhammedun Resulullah” der. 

Hatta gözleri kapalı ise “Muhammedun Resulullah” derken gözlerini 

açması gerekir. Tevhid kaç kere söylenirse söylensin sonunda mutlaka 

“Muhammedun Resulullah” demek mecburidir. Kelime-i Tevhid, bir 

                                                           
431 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 229. 
432 Muhammed b. Abdullah el-Hânî, Âdâb, çev. Ali Hüsrevoğlu, Erkam Yay., İstanbul 1995, s. 211. 
433 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmid-dîn, c.1, s. 726. 
434 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 230. 
435 Reşat Öngören, “Zikir”, DİA., İstanbul 2013, c. 44, ss. 409-412. 
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anlamda “Ya Rabbi, her türlü gayriden temizlendim, gönlümde senin 

derdinden başka dert kalmadı.” demektir.”436 

Zikrederek mi ahlaka kavuşulur sorusuna Nurbaki, hayır cevabını verdikten 

sonra öncelikle ahlak yolunda ilerlemek gerektiğini, arınmaya (Mustafa sırrı437) 

ulaştıktan sonra zikrin yani hamd sırrının ortaya çıkacağını beyan eder. Ashab 

Efendilerimiz de öncelikle Efendimiz’in (sav.) ahlakını her anlamda örnek almışlar daha 

sonra zikirle emr olunmuşlardır.438 

Özetle Nurbaki Allah’ı anmak ve ahlak-ı Muhammedi’ye uymak olarak 

tanımladığı zikri; dil zikri, gönül zikri ve fiili zikir olmak üzere üç kısımda ele alır. Dil 

belli sayıda ilahi esmaları tekrar ederek zikreder. Gönül her daim Allah’ı anarak 

zikretmiş olur. Zikrin asıl gayesi ise ahlak-ı Muhammedi’yi hayata geçirip Kur’an’a 

uymaktır ki bu da fiili zikirdir. Bilimsel olarak kainattaki her varlığın zikrettiğinin 

ortaya çıkması da yaşamak için zikretmenin zorunlu olduğunun bir göstergesidir.  

7. Ezan 

Sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek” manalarına 

gelmektedir.439 Dini bir kavram olarak ezan farz namazların vaktinin girdiğini özel 

sözlerle insanlara duyurmaktır.440 

Ezan hem İslam’ın hem de müslümanın varlığının nişanesidir. Manası itibariyle 

de namazla birlikte İslam’a çağrı yapılmaktadır. İslam’ın üç ana ilkesi; tevhid, nübüvvet 

ve asıl kurtuluşun ahiret mutluluğunda olduğu ezanla birlikte ilan edilmektedir.441 

Nurbaki ezanın tam olarak isminin Ezan-ı Muhammedî olduğunu belirttikten 

sonra “Senin şanını yücelttik.”442 ayetiyle ezanın kastedildiğini belirtir. Dünyanın 

                                                           
436 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 230. 
437 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nurbaki, Fahr-i Kainat  Efendimiz, ss. 47-51. 
438 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, ss. 42-43. 
439 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c.13, ss. 9-14; Mevlüt Sarı, Türkçe-Arapça Sözlük, İzmir, s. 546. 
440 Abdurrahman Çetin, “Ezan”, DİA., c. 12, s. 36, İstanbul 1995; Komisyon, Dini Kavramlar, s. 166. 
441 Çetin, “Ezan”, DİA., c. 12, s. 36; Ömer Sabuncu,  “Ezanın Teşrîi ve İlk Müezzinler”, Ortak Dilimiz 

Ezan, Nida Yay., İstanbul 2018, s. 13. 
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dönmesiyle birlikte 24 saat boyunca bütün evrene ezan okunmaktadır. Ezanda dört defa 

tekrar edilen tekbirin insanın sahip olduğu dört unsura seslendiğini ifade eder. İlk tekbir 

bedene, ikinci tekbir ruha, üçüncü tekbir kalbe, dördüncü tekbir ise nefse hitap eder. 

Kelime-i şehadetin ilk tekrarı ruha, ikinci tekrarı ise kalbe yöneliktir. Namaza ve felaha 

davet sözlerinin birincisi nefse, ikincisi ise gönle yöneliktir. Ezan-ı Muhammedî’nin 

sonunda yer alan kelime-i tevhid ise insanın bütününe hitap ederek, ezanı dinleyen 

kimsenin dört unsuru birleşmiş ve tevhide hazır hale gelmiştir.443  

İslam’da ezan; namaz, çok önemli bir haberi duyurmak, Cuma hutbesi ve yeni 

doğan çocuğun ismi verilirken okunur. Ezan okunduğu esnada onu dinlemek 

mecburidir, zaruri bir iş yapan kimse de en azından gönlüyle ezana yönelmelidir.444 

Ezan günlük meşgaleler arasında yorulan, sıkıntılar yaşayan insanı rahatlatarak en 

büyük olanın Allah olduğunu hatırlatıp dünyaya fazla önem vermemeye davet eder.445 

Ezan okunduğunda ölü olan kalpler canlanır çünkü o esnada ibadetle görevli melekler 

anında zikre ve niyaza dururlar.446  

Nurbaki ezanın enfüsi manada elest alemini canlandırdığını ifade eder. Allah’ın 

daveti gerçekleştiğinde mü’min bütün benliği ve zerresiyle ilahi huzurda beklemeye 

başlar. Aynı zamanda ezanı Allah’ın Rahim esmasının tecellisi olduğunu ifade eder. Bu 

yüzden de kainatın ve evrenlerin rahmetidir. Kainattaki bütün nimetlerin sırrı da ezanda 

saklıdır. Nurbaki maddi ve manevi sağlığımızın da ezana bağlı olduğunu söyler. Ezan 

elest aleminden beri vardır ancak Efendimiz’in dünyaya teşriflerinden sonra 

minarelerde okunur hale gelmiştir. Neil Armstrong da aya ilk ayak bastığında ezanı 

işittiğini söylemiştir. Ezan insanoğluna asıl kimliğini hatırlatan bir çağrıdır.447 

                                                                                                                                                                          
442 İnşirah, 94/4. 
443 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 11. 
444 Komisyon, İlmihal, c. 1, ss. 269-270; Buhari, Ezan, 7. 
445 Hüseyin Peker, Namaz Psikolojisi, TDV. Yay., Ankara 2018, ss. 25-26. 
446 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 11. 
447 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 12. 
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Nurbaki insandan çıkan ter misali her şehirde içinde yaşanan günahlardan ötürü 

bir kasvet dumanı oluştuğunu ifade eder. Her şehrin üzerinde manevî bir kir bulutu 

olduğunu ve bunu manevi anlamda mana gözü açık olanların görebildiğini söyleyen 

Nurbaki, Ezan-ı Muhammedî ile manevi olarak dumanın temizlendiğini ifade 

etmektedir.448 Yine Nurbaki en güzel, en temiz nefesin Ezan-ı Muhammedî okunurken 

alınacağını zira bu esnada şeytanlar uzaklaştığı için Efendimiz’i soluduğumuzu ifade 

eder.449 

Ezanla ilgili Haluk Nurbaki’nin mürşidiyle birlikte yaşamış olduğu özel bir 

anısını paylaşmaktadır: 

“Herkes bu oldu mu, olmadı mı kavgasıyla endişeliydi. Halbuki 

ben bu hadisenin olduğu gün televizyondan Armstrong’un aya ayak 

basışını tevafuk olarak mürşidimle seyrediyordum. O sırada hiç adeti 

olmadığı halde mürşidim bana döndü ve “Çok enteresan bir şey oluyor 

Nurbaki, işitiyor musun? Ezan okunuyor ayda.” dedi.  Ben bunu 

kulağımla duyamadım ama mürşidim ısrarla “Ezan okunuyor, bu çok 

büyük bir mucize-i ilahidir.” dedi. Seneler sonra Armstrong’un 

Kahire’de ezan sesini duyup da, ben bu sese benzer bir sesi ayda ayak 

basarken işittim dediği zaman, o zaman anladım mürşidimin de 

gerçekten o ezanı işittiğini.”450 

Özetle Nurbaki İslam’ın şiarı olan ezanın insanın sahip olduğu dört unsura 

(beden, ruh, kalp ve nefis)  hitap ettiğini belirtir. Ezanın tarihi elest alemine 

dayanmaktadır. Eferndimiz’in (sav.) dünyaya teşrifleriyle birlikte minarelerden duyulur 

hale gelmiştir. Şehirlerin üzerinde günahlardan ötürü biriken manevi kir bulutları da 

ezanın okunmasıyla dağılmaktadır. Ezan-ı Muhammedî okunduğu sırada şeytanlar da 

uzaklaştığı için en temiz havanın solunduğunu ifade etmektedir. Bütün ibadetlerde 

olduğu gibi Ezan-ı Muhammedî de maddi ve manevi her hastalığın şifasıdır. 

                                                           
448 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 145. 
449 Nurbaki, Gönüllerde Sema, s. 74. 
450 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, s. 37. 
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8. Abdest 

Sözlükte Farsça’dan gelen ve “el suyu” manasında olan abdest kelimesi 

Arapça’da “güzellik ve temizlik” anlamına gelen “vudû” kelimesiyle ifade 

edilmektedir.451 Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresi 6. ayette namaz için abdestin farz 

olduğu bildirildikten sonra abdestin farzları sayılmaktadır.452 

Peygamber Efendimiz (sav.) abdestin faziletiyle ilgili şöyle buyurmuştur: 

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, 

elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten 

kimse bunu yapsın.”453 Abdest alan kimsenin günahlarından da arınmış olacağını ise şu 

hadisinde bildirmiştir: “Müslüman veya mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, 

gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden 

çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun 

son damlası ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek 

işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ayaklarından çıkar. Neticede 

o mümin kul günahlardan temizlenmiş olur.”454 

Nurbaki abdesti kulun nefsine ağır geleni yaparak kulluğunu ispat ettiği ilk 

ibadeti olarak tanımlar. Nefs abdest ibadeti sayesinde içinde bulunduğu uyuşukluktan 

kurtulup ilahi huzura çıkmaya hazır hale gelir. Allah, kuluna göstermiş olduğu bu 

itaatten dolayı ona peşinen sağlık nimetini bahşeder. Zira abdesti emreden ayetin 

sonunda “Abdest alın ki size verdiğim nimetlerimi tamamlayım.”455 buyrulmaktadır. 

Nurbaki abdesti bir Kur’an mucizesi olarak nitelendirir ve abdestin hikmetlerini üç 

grupta toplayarak anlatır: 

                                                           
451 Cürcânî, Tarifat, s. 246. 
452 Maide, 5/6. 
453 Buhari, Vudu, 3. 
454 Müslim, Taharet, 32. 
455 Maide, 5/6. 
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a)  Abdestin Dolaşım Sistemine Verdiği Sağlık Nimetleri: İnsan vücudu damar 

sisteminin esnek olması durumunda sağlığını korumaktadır. Yanlış beslenme ve sinirsel 

faktörler damarların daralmasına ve esnekliğini yitirmesine neden olur. Bu durum 

ilerledikçe damarlar tıkanır. Eğer bu olay beyinde gerçekleşirse ihtiyarlık erken yaşanır. 

Bu tehlikeli durumdan kurtulmanın en basit yolu damarların esneklik kazanmasıdır. 

Abdest ise damarlara esneklik kazandıran ilahi bir reçete hükmündedir. Sinir sistemine 

bağlı yorgunlukların da ilacı gusül abdesti almaktır.  

b) Abdestin Korunma Sistemine Verdiği Sağlık Nimetleri: Mikroplara karşı 

korunma ve savunma sistemi lenf sistemi sayesinde olmaktadır. Lenf sisteminin sağlıklı 

olması da dolaşım sisteminin sağlıklı olması kadar önemlidir. Zira lenf damarları kan 

damarlarından on kat daha ince bir yapıya sahiptir. Abdest bu sistemin sağlığı için de 

bulunmaz bir nimettir. Abdest ve gusül bütün hastalıklara karşı hatta kansere bile siper 

olmaktadır.  

c) Abdestin Vücudun Statik Elektriğini Gidermesi: Bütün hücrelerin etrafında 

statik elektrik bulunmaktadır. Vücut bu statik elektriği haberimiz dahi olmadan 

dengelemektedir. Ancak giyilen plastik giysiler, havada bulunan iyonlar sayesinde 

vücutta elektron artışı sağlanıyor. Bu da dıştan içe doğru insanın sinir sistemini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Aynı şekilde deri üzerinde biriken elektronlar da cildin 

esnekliğini kaybedip kırışmasına neden olmaktadır. Akupunktur tedavisiyle yapılmak 

istenen şey de vücuttaki statik elektriğin dışarı atılmasıdır. Bunun sadece iki yolu vardır; 

ya toprağa dokunmak yada su ile yıkanarak elektronlardan uzaklaşmaktır. Durgun su, 

güneşte ısınan su ve kullanılmış su ile abdest alınamamasının hikmeti de bu suların 

elektron atma kabiliyetini kaybetmiş olmalarıdır. Başın mesh edilmesiyle baştaki 

elektronlar atılır, sinirsel gerginlikler ve eklem ağrıları ortadan kalkar.456 Abdestin bu 

                                                           
456 Nurbaki, Namazın Sırları, ss. 13-15. 
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ilahi özelliklerini sayan Nurbaki bir gün aklı başında olan herkesin abdest alacağını 

sözlerine ekler.457  

Buraya kadar abdestin insan biyolojisine katkılarını anlatan Nurbaki daha sonra 

da abdestin manevi tesirlerinden bahseder. Ona göre abdestin manevi tesirleri şunlardır: 

Aklın en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Abdest alan kişi abdest azalarını yıkarken 

Allah’ın kendisine verdiği bu nimetler karşısında hamd eder. Ağzını temizleyerek onu 

zikre hazır hale getirmiş olur. Burnu yıkayarak Bûy-i Muhammedi’yi458 (sav.) duymak 

için hazır hale gelmiş olur. Yüzünü temizleyerek hannâsların459 görüntüsünden 

kurtulmuş olur. Kulakları Ezan-ı Muhammedi’yi duyacak hale getirir. Elleri ve ayakları 

yıkamak suretiyle yapılan tüm hatalardan arınma ve ilahi iradeye teslim olmayı sağlar. 

Mahşerde şahitlik yapacaklarının bilinciyle gururdan uzaklaşır. Ancak bu şekilde Bûy-i 

Muhammedî (sav.) ve Nûr-i Muhammedî hissedilip kainatın seyri mümkün olacaktır.460 

Nurbaki’nin bu görüşleri İbnü’l-Arabî’nin görüşleriyle örtüşmektedir. Zira İbnü’l-Arabî 

de abdestin sağladığı manevi kazanımlardan bahseder. Ona göre, ellerin yıkanması ile 

manen cimrilikten arınmış olur. Ağzın yıkanması ile dedikodu ve çirkin sözlerden 

temizlenip Allah’ın zikrine uygun hale gelir. Burnu yıkamak manen gurur, kibir gibi 

kötü hasletlerden temizlenmeyi ifade eder ve böylelikle vuslat kokusunu almaya hazır 

hale gelir. Yüzü yıkamak Allah’tan haya etmeyi ifade eder.461   

Abdesti, Kur’an mucizesi ve kulluğun ispatı olarak gören Nurbaki, nefse ağır 

gelen bu temizliğin yapılmasıyla birlikte Allah’ın insan vücuduna bahşettiği sağlık 

nimetinden bahseder. Abdest alan insan damar, lenf ve sinir sisteminin sağlıklı olması 

                                                           
457 İmanla Gelen İlim 1, s. 140. 
458 Bûy: Koku anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Istılahî manada ise kalbin ilgi ve bağlantı dolayısıyla 

haberdar olmasıdır. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 88; Uludağ, Tasavvuf Terimleri, s. 80. 
459 Hannâs: Şeytanın nefisle birleşmesinden oluşan görüntüye denilir. Allah adı anıldığı zaman geri kalan 

şeytandır. Nurbaki, Namaz Sureleri Yorumu, s. 217; İsfehânî, Müfredât, s. 159.  
460 Nurbaki, Namazın Sırları, ss. 16-17. 
461 M. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’ye Göre İbadetlerin Manevî Yorumları, İnsan Yay., İstanbul 

2015, ss. 142-146. 
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ile bütün hastalıklardan korunmuş olur. Abdestin insan bedeni üzerinde maddi ve 

manevi pek çok kazanımları vardır. 

9. Namaz 

Farsçada “eğilmek” anlamına gelen “namaz” kelimesinin Arapçadaki karşılığı 

“salat”  kelimesiyle ifade edilir. Sözlükte “dua etmek, istiğfar, övgü”  manalarına 

gelmektedir. Dini bir terim olarak İslam’ın beş ana esasından biri olan, Allah’ın 

emrettiği, Resulullah’ın uygulayarak öğrettiği, belli rükünleri olan kalp, dil ve bedenle 

yapılan bir ibadettir. 462 

Kur’an’da “Salat” kelimesi türevleriyle beraber yaklaşık 100 defa yer 

almaktadır.463 Kur’an’da “ibadet”,464 “kıyam”,465 “kıraat”,466 “rükû”,467 “secde”,468 

“zikir”,469 “dua”, “tesbih”, “huşu” ve “kunut” manalarında da geçmektedir.470 İmandan 

sonra Müslümanların yapmakla yükümlü oldukları ilk ibadet olan namazı471 sufiler 5 

çeşit olarak sınıflandırılar. Bunlar: 

1. Bedenin namazı: Farz ve nafile namazlar. 

2. Nefsin namazı: Nefsin kötü arzularından uzaklaşarak, manevi olarak 

ilerlemek. 

3. Kalbin namazı: Allah ile huzura kavuşmak.  

4. Sırrın namazı: Dünyadan uzaklaşıp, sır deryasında yüzmek. 

5. Ruhun namazı: Fena fillah ve beka billah’a varmaktır.472 

                                                           
462 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 357;  Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 514; İsmail Karagöz, 

Halil Altuntaş, Namaz İlmihali, DİB Yay., Ankara 2011, s. 25. 
463 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 413-414. 
464 Hacc, 22/77. 
465 Hacc, 22/26. 
466 İsra, 17/78. 
467 Bakara, 17/43. 
468 Bakara, 2/125. 
469 Bakara, 2/239. 
470 Karagöz, Altuntaş, Namaz İlmihali, s. 25. 
471 Karagöz, Altuntaş, Namaz İlmihali, s. 26. 
472 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, ss. 357-358. 
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Mutasavvıflar namazın ruhuna ve manasına önem vermektedirler. Namaz sadece 

hareketleriyle  değil, insanı manen yetiştiren yönüyle kıymetlidir. Zira namaz ruhun 

miracıdır.473 

İmam Gazali kalp huzurunun namazın ruhu olduğunu söyler. Ruhun en düşük 

derecesi tekbir alınırken ortaya çıkan huzur halidir. Huzurun artmasıyla ruh da namazın 

bütün rükünlerinde yayılmaya başlar. Namazın bütün anlarında gaflette olup da sadece 

tekbir esnasında kalp huzuru yaşayan insan, hareketsiz bir canlıya benzer.474 

Yüce Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Çünkü namaz, insanı 

hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak olan namaz elbette en büyük 

ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.”475 Peygamber Efendimiz (sav.) de namazı 

“gözümün nuru” olarak ifade etmiştir.476 Resûlullah huzuru ve mutluluğu namazda 

bulduklarını beyan etmiştir. 

Hücvirî namaz ibadetini, müridlerin ve taliplerin Hak yolunu buldukları, 

makamları keşfettikleri bir ibadet olarak tanımladıktan sonra şu yorumu yapmaktadır: 

“Abdest, müritler için tevbe yerindedir. Bir Pîr’e taalluk ve onun 

eteğine sarılmak, isabetle kıbleye yönelme yerindedir. Nefs mücadelesi 

ile uğraşmak namazdaki kıyam yerindedir. Daimi zikir, namazdaki kıraat 

yerindedir. Tevazu rüku yerindedir. Nefsi tanıma ve onun hakkında 

marifet sahibi olmak sücud yerindedir. Selam, dünyadan tefrid ve 

ayrılma, makamların kaydından çıkma yerindedir.”477 

Ebu Said Harrâz’a, “Namaza nasıl girilir? diye sorulduğunda şöyle cevap 

vermiştir: “Namaza durmak demek, kıyamette Allah’ın huzurunda bulunmak gibi O’na 

yönelmektir. Sen ve O karşı karşıyasınız. Arada tercüman yok. Sen O’na yönelmiş 

münacat ediyorsun ve büyük bir Melik’in huzurunda bulunduğunun bilinci 

                                                           
473 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 358. 
474 Gazâlî, İhyâ, c.1, s. 373. 
475 Ankebut, 29/45. 
476 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/128; Veysel Akkaya, “Sûfilerin “Gözümün Nuru Namazda Kılındı” 

Hadisindeki “Kurretu Ayn”a Bakışı”, Hitit Üniv. İlahiyat Fakültesi Der., 2014/2, c. 13, sayı. 26, s. 65. 
477 Hücvirî, Hakikat Bilgisi Keşfu’l-Mahcûb, s. 363. 
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içindesin.”478 Namaz kulun Rabbiyle arada tercüman dahi bulunmaksızın 

gerçekleştirdiği en özel buluşmadır. Bu yüzden ibadetlerin temel esası olarak kabul 

edilmiştir. 

Namaz tüm mahlukatın ibadet şekillerinin bir sentezi ve özeti gibidir. Dağların 

ayakta duruşu kıyamı, hayvanların eğilişi rükuyu, ağaçların kökleriyle gıdalarını alışı 

secdeyi temsil etmektedir.479 

Müellifimiz Nurbaki ise namazı; bedenden ruha, ruhdan gönle kadar bütün 

benliğiyle insanın Allah huzurunda yaşadığı vecd hali olarak tanımlamaktadır.480 O, 

namazın pek çok özelliği ihtiva eden özel bir ibadet olduğunu, bunun hikmetinin de 

Allah’a yakın olmanın patentini taşımasından kaynaklandığını ifade eder.481 Sırr-ı 

Muhammedi’nin yansıdığı gönlün nefsin tesiri altında kalıp boğulmaması, 

kireçlenmemesi ve paslanmaması için namaza ihtiyacı olduğunu beyan eder. Kul 

kıbleye yönelip namaza durduğunda tekbir getirerek kibirden arınarak Allah’ın 

büyüklüğüne teslim olur. Allah Teâlâ da bu hale bürünen kulunu yüceltir.482 Namazın 

saatlerinin de insanın nefsinin onu tahrip edeceği süreye göre ayarlanmış olduğunu ifade 

eder.483  

Nurbaki namazın, nefsimizin hile ve tuzaklarından kurtulmamız için Peygamber 

Efendimiz (sav.) tarafından Miraç’tan getirilen en güzel hediye ve bir şefkat-i 

Muhammedi olduğunu belirtir.484 Ayrıca namazı taklit ve gerçek namaz olmak üzere iki 

sınıfa ayırır. Bununla birlikte dışta görünen taklit namazla özde yer alan gerçek namaz 

arasında binlerce namaz olduğunu vurgulamaktadır. İnsana düşen ise her gün hakiki 

namaza ulaşma gayretinde bulunmaktır. Maun sûresinde “Yazıklar olsun o namaz 

                                                           
478 Serrâc, el-Lüma’, s. 173. 
479 Abdullah Yıldız, Namaz, Pınar Yay., İstanbul 2016, s. 20. 
480 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 20. 
481 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 56. 
482 El-Hakim Ebu Abdullah et-Tirmizi, Kulluk Bilinci ve Namaz, trc. Enver Arpa, DİB. Yay., İstanbul 

2018, s. 37. 
483 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 165. 
484 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 166. 
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kılanlara ki”485 ifadesinde yer alan namazı da riya namazı olarak tanımlamaktadır. Riya 

namazının belirtilerini ise şöyle sıralamaktadır: 

1. Fakirlere ve gariplere hem cömert hem de şefkatle yaklaşmalıyız. Aksi 

takdirde infak ve sadaka verirken hataya düşenlerin namazı Maun sûresinde bahsedilen 

riya namazı olur.  

2. İnsan namaz kıldığı için gurura kapılmamalıdır. Zira insanoğlu ne kadar 

düzgün namaz kıldığını sanırsa sansın, gerçek namazın yanında eksiği pek çoktur. 

3. En azından Fatiha sûresinin beşinci ayetini “Allah’ım yalnız sana ibadet 

ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”486 hissederek okumalıyız ve açık şirklerden 

uzaklaşmalıyız. 

4. Namaz kılarken kesinlikle gösterişe düşmemeli, yalnız nasıl kılıyorsak 

başkalarının yanında da aynı şekilde kılmalıyız. 

5. Namaz esnasında insanın aklına gelen uygun olmayan düşünceler riya namazı 

belirtisi değildir. Bunlar şekil düzeyinde namaz kılmanın neticesidir. 

Ayrıca gönül almak, ezanı dinleyerek tekrar etmek, bol bol istiğfar etmek, her 

namaz için abdest almak, namazdaki dua ve sureleri net okumak, bol bol infak etmek, 

gariplere ve kimsesizlere karşı mütebessim olmak, hiçbir kimseyi azarlamamak 

namazları riya namazından kurtarıp hakiki namaza yaklaşmasına vesile olur.487 

Nurbaki taklit namazı; riyadan uzak ancak sadece şekil olarak kılınan namaz 

diye tarif eder. Taklit namaz zamanla gönle huzur ve huşu vermeye başlar. Şeklen 

kılınan namaz bile insana üç önemli fayda sağlar. Birincisi bedene, ikincisi ruha, 

üçüncüsü ahlakımızadır. Namazın bedene sağladığı faydalar ise şunlardır: 

                                                           
485 Maun, 107/4. 
486 Fatiha, 1/5. 
487 Nurbaki, Namazın Sırları, ss. 22-23. 
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a) Gözleri dinlendirir. Zira göz mercekleri bir buçuk metrelik mesafeye bakarak 

dinlenirler ki bu da kıyam esnasında secde yapılan yere bakış mesafesidir. Bu ise göz 

sağlığı açısından en büyük nimettir. 

b) Eklemler namaz esnasında dinlenir ve sağlığına kavuşur. 

c) Elektromanyetik eksenler namaz hareketleri ile en uygun çizgiye ulaşırlar.  

Namazın Ruhumuza sağladığı faydaları ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Günde beş vakit namaz sayesinde yaklaşık bir saat dünya sıkıntılarından uzak 

kalırız. 

b) Namaz kılanlar kötülüklerden ve buna bağlı olarak ortaya çıkan streslerden 

kurtulmuş olur.  

c) Namaz kılarak tevekkül sahibi olan insan vesveselerden kurtulur. 

Namazın ahlaka sağladığı faydalara gelince onları da şöyle ifade edebiliriz:   

a) Namaz kılan insan supanaliz yapar yani kendini hesaba çeker, nefsiyle 

mücahede eder. Böylelikle yüce bir ahlaka sahip olur.  

b) Namazda sürekli secdeye varan insan şeklen de olsa gurur hastalığından 

kurtulur. Her secdeye gidişinde gururu törpülenmiş olur. Şeklen kılınan namaz bile 

imanı korur.488 

Nurbaki namazın taklitten çıkıp yükselmeye başladığının belirtileri üzerinde 

önemle durur. Ona göre taklitten çıkıp yükselen namazın özellikleri şu şekildedir: 

a) Namaz vakti yaklaştığında sevinç duymak, kaçırdığında ise üzülmek. 

b) Sübhaneke duasını okuduktan sonra huşu ile Allah’ı tesbih ve tenzih etme 

hissinin oluşması. 

c) Fatiha’yı okurken baştan sonuna kadar vesveseden ve gafletten uzak olmak. 

                                                           
488 Nurbaki, Namazın Sırları, ss. 20-30. 
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d) Rüku ve secdelerdeki tesbihleri okurken her tesbihte biraz daha fazla huşu 

duymak. 

e) Tahiyyat duasını okurken sonsuz bir zevke dalmak.489 

Gerçek namazı ise Hz. Ali’nin kıldığı namaz gibi,490 namazda derisi yüzülse 

dahi hissetmeyecek derecede huşu ile kılınan namaz olduğunu ifade eder. Gerçek 

namazı kılan kulun Fatiha’yı önce hissedip daha sonra yaşadığını belirtir.491 

Nurbaki gerçek namazın en önemli tesirinin gönle gelen yumuşama hissi 

olduğunu söyler. Eğer bir kişinin gerçek namaza yaklaştıysa yada başladıysa gönlünde 

bir değişim olacağını, kin duyduğu insanları affedeceğini, daha önce merhamet etmediği 

insanlara merhametle yaklaşacağını, infak ederken daha çok vereceğini ve 

üzülmeyeceğini dile getirmiştir.492 

Gerçek namazda Sübhaneke duasını okumayı, Allah cereyanının düğmesini 

çevirmeye benzeten493 Nurbaki, Fatiha sûresi hakkıyla okunduğu zaman Elest 

meclisinin seyredileceğini anlatır.494 Hakiki namazın anahtarının ise “İyyâke na’budu ve 

iyyâke nesteîn”495 olduğunu söyler. Kişinin kendi kendine kime kulluk yaptığının 

hesabını sorması gerektiğini, paraya mı, makama ve mevkiye mi, güzele mi, çoluğuna 

çocuğuna mı, annesine babasına mı kulluk yaptığını düşünmesini ister. Buradaki 

kulluğu da şu şekilde açıklar:  

“Yakınlarının hatalarına rağmen, onları beşeri zaaflarla hoş 

görmekte bir kulluktur. Oğlu inanca karşı çıkmıştır, hoş görür, oğlu diye, 

o kulluktur. Elâlem ne der? diye namaz kılmaktan korkar, başını 

                                                           
489 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 29. 
490 Hz. Ali’nin sırtına düşman oku saplanmıştır ve kendisi namaz kılarken oku çıkarmışlardır. Hz. Ali 

namaz esnasında gönlünü Allah’a bağlayıp, kendinden geçtiği için çıkarılan okun acısını hissetmemiştir. 

Adem Ceyhan, Fatih Koyuncu, “Dört Halifeye Dair Menkıbeler ve Râfizi’ye Nasihatler”, Cumhuriyet 

Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Der., c. 41, Haziran 2017, sayı. 1, s. 35. 
491 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 31. 
492 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 66. 
493 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 31. 
494 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 63. 
495 Fatiha, 1/5: “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”. 
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örtmekten korkar, bir takım soytarılıklar, bu kulluklar varken namaz 

taklit namaz olur. İnsanlar, paraya, çevreye, mevkiye, siyasi güçlere 

karşı kulluk ediyor diye bu insan namaz kılmasın, dinden çıktı demek de, 

biraz fazla ileri gitmek olur. Bu kulluklardan kurtulmak biraz zor bir 

iştir.”496  

Nurbaki “İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn” ayetini güzel söyleyebilmek ve 

hakiki namaza ulaşabilmek için en önemli etkenin yalandan sakınmak olduğunu ifade 

eder.497 

Nurbaki gerçek namaz, riya namazı ve taklid namazın yanında bir de miraç 

namazından bahseder. 498 

Miraç namazı: Kul ne kadar yücelirse yücelsin asla Fahr-i Kainat 

olamaz ancak miraç olan namazla yaklaşabilir. İftitah tekbiriyle kendine 

dünyayı haram kılan nefis ilahi huzura karşı ilk yaklaşımını gerçekleştirir 

ve ellerini çevirdiği kıbleye ışınlanmış olur. Miraç namazında okunan 

Sübhaneke, Efendimiz’in Mustafa (sav.) sırrında yok olmaktır. Mana sırrı 

içinde Fatiha sûresini hissederek okur. Bu sırada nur-u Muhammedi 

intişar eder. Miraç olan namazda okunan zammı sureyi Allah lütfeder. 

Bu sonsuz intikaller içinde kul rükuya varır ve Rabbini tenzih ederek 

tesbih eder. Rükuda açılan evren kanallarından intikal ederek Rabbini 

bulmaya çalışır. İlahi hitap olan “vescüd”499 emri ile enfüsi manada 

“tamamen yok ol” hitabını hissederek secdeye varır ve yine Rabbini 

tesbih eder. Mü’minin bu secdesinde artık ondan herhangi bir eser 

kalmaz. Allah kendi cemalini kendi sonsuzluğunda seyreder. Mü’min 

dünyaya dönebilmek için Tahiyyat duasını okur. Kulluğuna tekrar 

dönebilmek için tahiyyat duasını okumak zorundadır.500 

Nurbaki kulun ömrü boyunca zamanla taklit namazı, gerçek namaza, gerçek 

namazı da Miraç namazına çevirmesi gerektiğini ifade eder. Kulun benim namazım 

miraç namazı olmadı diye namazının geçersiz olduğunu düşünmemesi gerektiğini, 

                                                           
496 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 70. 
497 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 73. 
498 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nurbaki, Namazın Sırları; Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 157. 
499 Alak, 96/19. 
500 Nurbaki, Namazın Sırları, ss. 39-46. 
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kurallarına uygun bir şekilde kılındığı müddetçe namazın geçerli olduğunu ve farz olan 

namazın da taklit namaz olduğunu belirtir.501 Nurbaki, dışardaki hayatımızla namazdaki 

hayatımız arasındaki tezadı azaltmakla yükümlü olduğumuzu ifade eder.502 

Özetle müellifimiz namazı; taklit namaz, riya namazı, gerçek namaz ve miraç 

namazı olarak dört kategoride açıklamaktadır. Taklit namaz şeklen kılınan namazdır. 

Her müslümanın namazını taklitten hakiki namaz seviyesine çıkarma gayretinde olması 

gerekir. Gerçek namaz şirkten arınmış sadece Allah’ın huzurunda olduğunun bilinciyle 

kılınan namazdır. Riya namazı ise gösteriş yapanların, yetimi hor görenlerin, yoksulları 

doyurmaktan zevk almayanların ve yardımlaşmaya karşı çıkanların namazıdır. Bir de 

miraç namazı vardır ki bu namazda, Fatiha sûresi okunduğunda, nur-i Muhammedî’nin 

ortaya çıktığı, zammı sûreyle birlikte okunan ayetlerin yaşandığı namazdır. Namaz 

ibadeti ile birlikte Allah Teâlâ insan bedenine, ruhuna ve ahlakına pek çok faydalar 

sağlamaktadır. 

10. İnfak  

Sözlükte “harcama, karşılıksız yardım, bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek, 

malı veya parayı elden çıkarmak” gibi manalara gelen infak terimi tasavvuf ıstılahında; 

Allah yolunda malı ve canı seve seve feda etmek,  karşılık beklemeden yardım etmek, 

Allah’ın kula ihsan ettiği gibi kulun da başkasına vermesi demektir.503 İnfak kavramı 

hem farz olan zekat ibadetini hem de Allah rızası için yapılan her türlü hayrı ifade 

eder.504 İnfak kavramı Kur’an’ı Kerim’de 70 ayette geçmektedir.505 

                                                           
501 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 56. 
502 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 62. 
503 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 317; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 242, Uludağ, Tasavvuf 

Terimleri Sözlüğü, s. 187. 
504 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 317. 
505 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 715-716. 
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Yüce Rabbimiz Kur’an’da şöyle buyurur: “Onlar gayba inanırlar, namazı 

dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”506 

Ayette de vurgulandığı gibi iman ve namaz ibadetinden sonra infak emredilmektedir.  

Her türlü nimetin gerçek sahibi Allah Teâlâ olduğu için, emanet olarak verdiği 

nimetleri başkalarıyla da paylaşmamızı emreder.507 İnfak ederken gösteriş ve riyadan 

uzak olmalı, sadece Allah rızası gözetilerek, karşıdaki kişinin onurunu zedelemeden ve 

iyi ve güzel şeylerden verilmelidir.508 Zengin olan Müslümanların mallarında 

yoksulların haklarının olduğu509 bildirilmiştir. Yapılan iyiliğin karşılığı bire on şeklinde 

verildiği halde Allah yolunda harcamanın sevabı bire yedi yüz olduğu vurgulanarak510 

Allah’ın infak ibadetine ne denli önem verdiği gözler önüne serilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de mümin kulların özelliklerinden bahseden bir ayette şöyle 

buyrulmaktadır: “Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 

(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden 

bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz.”511 Her türlü iyilik sadece Allah rızası için yapılır 

ve karşılığı da yalnızca Allah tarafından beklenir.  

Allah Teâlâ felaha ermenin ancak nefsin cimriliğinden kurtulmasına bağlı 

olduğunu şu ayette ifade etmektedir: “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda 

(Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri 

severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son 

derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 

cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”512 

                                                           
506 Bakara, 2/3. 
507 Nur, 24/33. 
508 Bakara, 2/261-274. 
509 Zariyat, 51/19; Mearic, 70/24-25. 
510 Bakara, 2/261. 
511 İnsan, 76/8-9. 
512 Haşr, 59/9. 
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Peygamber Efendimiz (sav.) de pek çok hadisinde infakın önemini anlatmıştır. 

Bu hadislerden bir kaçı ise şu şekildedir: “Ateşten korunun. Velev ki bir hurma 

tanesiyle olsun. Hatta onu da bulamazsanız güzel bir söz ile yapın bu işi.”513  

“Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir.” Ashap sordu: “Zengin değilse?” 

cevap verdi Peygamberimiz: “El ile çalışır, kazanır; bundan hem kendi yer, hem de 

sadaka verir. “Bunu da yapamazsa?” diye sordular. Bu defa şöyle buyurdu: “Sadaka 

olarak başı sıkışmış bir ihtiyaç sahibine bedenen yardım eder.” “Peki bunu da 

yapamazsa?” diye sordular. Şu cevabı verdi: “İyilik emreder, iyiliği tavsiye eder.” “Ya 

Rasulallah bunu da yapamıyorsa nasıl davranmalı?” şeklinde soru sordular. “Şerden 

elini çeksin bu da onun için bir sadaka sayılır.” cevabını verdi.514 

İnsanın hayat yolculuğundaki en büyük yardımcısı olan, sahip olduğu maddi ve 

manevi şeylerden vermek, elinde olmayan gücünün yetmediği durumlarda da gönlünden 

geçirmek, niyet etmek anlamına gelen infak ibadetini515 Rağıp İsfehânî; “Maldan 

olabileceği gibi, bunun dışında kalan şeylerden de olabilir.” şeklinde tanımlamıştır.516  

İnfak sadece dinen zengin olanların yükümlü olduğu bir ibadet olmayıp, 

herkesin kendi imkanları dahilinde sahip olduğu maddi manevi her türlü nimeti 

başkalarıyla paylaşması ve yardım ederek insanların hizmetine sunmasıdır. Sabretmek, 

sevmek, tatlı dille konuşmak, gönül almak da birer infaktır.517  

Nurbaki infak kavramını “Allah’ın insana verdiği her türlü nimetlerden, 

başkalarına vermek.” şeklinde tanımlamaktadır. Maddi ve manevi her türlü 

kazanımların infak konusu olduğunu belirtir. Maddi imkanların yanında insanın sahip 

olduğu güzel ses, güzel duygu ve hasletler, çile, manevi huzur, felah, ilim ve bilginin de 

diğer insanlarla paylaşmaya mecbur olduğumuz şeyler olduğunu açıklamaktadır. İnfak 

                                                           
513 Müslim, Zekat, 66-68. 
514 Müslim, Zekat, 55. 
515 Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, s. 309. 
516 İsfehânî, Müfredât, s. 502. 
517 Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, s. 309. 
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ibadeti gönüllerde sevginin oluşmasını sağlayan esrarlı bir olaydır. Gönüllerde Allah 

sevgisinin oluşması için infak ibadeti çok önemlidir.518 

Müellifimiz, sevginin kaynağının ve mucidinin aynı zamanda yeryüzüne 

intikalinin de Efendimiz (sav.) olduğunu vurgulayarak; insana sevgiyi öğreten tek 

eğitim metodunun infak olduğunu belirtir. Sevgi teorik bilgi ile elde edilemez, sevgiyi 

öğrenmenin yolu; infak etmek, paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Efendimiz (sav.) 

mü’minin kardeşi doymadan doymasına izin vermemiştir. Elinde olanın olmayana 

vermesini emretmiştir. En iyi insanın infak yapan insan olduğunu söylemiştir. Güzel 

ahlakın yalnızca başkalarına yardım ederek kazanılacağını belirtmiştir. İslam’ın 

emrettiği infak anlayışında sevgi bir zorunluluktur. Müslüman olan hiç kimse 

sevmiyorum ama ben Müslümanım diyemez. Peygamber Efendimiz’in (sav.) öğrettiği 

sevgi anlayışını en güzel Asr-ı Saadetteki Ashab Efendilerimiz, Selçuklular ve 

Osmanlıların ilk dönemi hayata geçirmiştir.519 

Nurbaki’yi tanıyanlar onun hayat felsefesinin infak olduğunu, infak etmeye çok 

önem verdiğini belirtirler. İnsanın başına gelen sıkıntılarda çıkış yolu olarak infakı 

tavsiye etmiştir.520 İnfak kavramının sadece maddi yardım olarak anlaşılmaması 

gerektiğini vurgulayan Nurbaki, ilahi sıfatlardan hangi lütfa uğramışsak onunla ilgili 

olan infakla yükümlü olduğumuzu belirtir ve maddeler halinde şöyle sıralar: 

1) Allah, Hadi sıfatıyla bizi hidayete erdirdiyse, bu hidayetin infakıyla 

çevremizdeki insanlara doğru yolu göstermeliyiz. 

2) Vedud sıfatıyla ilgili nimete kavuşanlar aynı şekilde infakını yapmakla 

yükümlüdür. 

3) Rahman isminin tecellisiyle sevgi, şefkat ve merhametin infakı yapılmalıdır. 

                                                           
518 Nurbaki, Gönüllerde Sema, s. 71; Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 166. 
519 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, ss. 9-10; Nurbaki, Kutsal Mücadelem, ss. 21-22. 
520 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1). 
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4) Alim ve Rab isimlerinin tecellisiyle ilme ve bilgiye kavuşanlar bu bilgileri 

paylaşmak zorundadırlar. 

5) Yetimler, garipler ve yoksullara yakınlık da infakın başka yoludur. Zira 

yoksullar Allah’ın Mustaan ismine sığınırlar, Allah’ın halife kıldığı insan da 

onlara yardım etmek zorundadır.  

6) Latif ve Şafi ismine mazhar olanlar da sahip oldukları sağlık ve mutluluğu 

infak etmeliler. 

7) Veliler de sahip oldukları feyz ve mana nimetlerinden infak etmekle 

yükümlüdürler. 

8) Savaşmak da bir çeşit can infakıdır.521 

İnfak ibadetinin hikmetlerini ise şu şekilde sayar:  

a) Nefsine muhalefet etmiş olur ki, nefis terbiyesinde yol kat etmiş olur. 

b)  Malını haramdan kurtarır, helalinden yemiş olur. 

c) “Sadaka verenin ömrü uzar.” hadisindeki müjdeye nail olur. 

d) Elinde olanı verdiği için yeni nimetin gelmesine kapı açmış olur. 

e) Allah’ın Rezzak ismi veren kişinin elinden tecelli etmiş olur.  

f) İnfak edenin kalbi, gönlü huzurla dolacağı için dünya sıkıntılarından 

kurtulmuş olur. 

g) Eğer verilen sadaka Allah’ın nazlı kuluna isabet etmişse en büyük kazancı 

elde etmiş olur. 

h) Kendinde olanı başkasına vererek Muhammedilik kapısına gelmiş olur.522 

İnfak ibadetiyle Allah malın gerçek sahibinin kendisi olduğunu, kulların ise 

onun vekili ve geçici mülkiyet hakları olduğunu vurgular.523 

                                                           
521 Nurbaki, Kur’an’ın Harika Mesajları, ss. 232-233. 
522 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 168. 
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Kalbin yumuşaması sadaka ile olur, bu da infak sırrıdır.524  

Nurbaki Peygamber Efendimiz’in (sav.) bizim gönül becerimiz nisbetinde, 

Allah’ı bize anlatıp tanıtmasıyla infak görevini yerine getirdiğini ifade eder. Sevgiliyi 

ancak sevgilisi bilir, Allah sevgilisi de Allah’ı en iyi bildiği için bize bunu infak ettiğini 

bildirir.525 

Nurbaki Peygamber Efendimiz’i (sav.) sevindirmenin esas yolunun da infak 

kanalıyla, yani yoksullara ve yetimlere yardım ederek gerçekleşeceğini ifade eder.526 

Nurbaki’yi tanıyanlar onun hayat felsefesinin infak olduğunu belirtmektedirler. 

İnsanlara infakı ve vermeyi tavsiye eden Nurbaki, hastalık ve sıkıntı durumlarında da 

infakın çok önemli bir yeri olduğunu söylemiştir. Kaderde var olan olumsuzlukların 

sadece sadaka ile değişebileceğini ifade etmiştir. İslamiyet’te en önemli iki şeyden 

birinin infak olduğunu ve nefsi yok edecek tek şeyin de yine infak olduğunu 

anlatmıştır.527  

Haluk Nurbaki’nin sohbetlerine katılan Mesude Hanım infak konusunda 

hocasının şunları söylediğini aktarmıştır: 

“İnfakla ilgili şunu anlatmıştı: Allah vereni o kadar çok sever ki, 

mesela bir hacı amca düşünün 5 vakit namazını kılıyor ama kapıya biri 

geldiği zaman “Git, Allah versin.” diyor. Ama bir sarhoş düşünün yolda 

bir insan gördüğünde cebindeki son kuruşu ona veriyorsa, onun Allah’ı 

bulma şansı daha fazladır. Cimrilik çok kötüdür, infak çok önemlidir. O 

yüzden infak yapanın Allah’ı bulma şansı daha fazladır. İnfak emri 

geldiğinde İslam daha çok yeniydi 10-15 günlüktü. Efendimiz’in 

etrafındakiler bizim hiçbir şeyimiz yok, ne vereceğiz, demişler. Güzel 

sesle Kur’an okumak, ezan okumak da bir infak, cenazesi, hastası olana 

gidip gönlünü almak da bir infak, derdi. İlla ki maddi bir şey değil, sizin 

sevginiz, yardımınız da bir infak, derdi. Bu da size yolları çok açar. İnfak 

yaptığınız şey direk olarak Allah’a gider. Allah da kuluyla yaptığı 

ticarette hiçbir zaman geri kalmak istemez, onu mutlaka kat kat size bir 

yerlerden geri gönderir. İnfakı kulun Allah’la yaptığı ticarete benzetirdi. 

Ebu Zer Gıfari infak etmeyi çok severmiş, eline ne gelirse dağıtırmış, 

                                                                                                                                                                          
523 Nurbaki, Kur’an’ın Harika Mesajları, s. 235. 
524 Nurbaki, Kur’an’ın Harika Mesajları, s. 244. 
525 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 15. 
526 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 102. 
527 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1), Mesude Özdemir ile yapılan 

röportaj (Ek-2), Derya Türkan Yenihançer  ile yapılan röportaj (Ek-3). 



 

128 

vefat edeceği gün elinde ne varsa dağıtmış. Çok şükür elimde hiçbir şey 

olmadan Allah’a kavuşuyorum, demiş o sırada kapıya birisi gelmiş, 

Basra valisinin kendisine  bir kese altın gönderdiğini söylemiş. Bize bunu 

anlatmıştı. Siz verdiğiniz sürece Allah size mutlaka gönderir, demişti. 

Kaderinizde ciddi bir hastalık var, yada ölüm var, başınıza gelecek 

büyük bir felaket var bunu rüyanızda  hafif bir şekilde atlatmanıza vesile 

olur infak, demişti. İnfak sizin yaşam garantinizdir, ömrü uzatır, kazayı 

belayı def eder, kaderinizdeki zor noktayı rüyanızda hafif olarak 

geçirirsiniz, derdi.”528 

Sohbetlerinde; “İslam’da iki şey çok önemlidir. Bunlardan birincisi infak 

etmektir. Bundan da pek çok hoca bahsetmez. Çünkü cemaatten birisi çıkar ve der ki 

“hocam sen ne kadar infak yapıyorsun?” Bu sorunun cevabı olmayacağı için 

bahsetmezler. İşte infak maddi manevi yardım, onu mutlaka yapın.” derdi.529 

Nurbaki’nin sohbetlerine katılan talebelerinden Türkan hanım ise infak 

konusuyla ilgili hocasından duyduklarını şu şekilde aktarmaktadır: 

“Namaz, infak ve zekat üzerinde çok duruyordu. Bir adamın eli 

cebine gitmiyorsa istediği kadar seccade parçalasın, derdi. Allah’ın 

ibadetimize ihtiyacı yok; bizim ibadete ihtiyacımız var, derdi.  

Namaz, infak ve zekat varsa her şey gelir, derdi. Hastalık varsa 

üzüntü varsa onu dua ve infakla giderebilirsiniz; önce bunu yapın sonra 

doktora gidin, derdi. Yetim olursa daha iyi olur, derdi. 

Hiç parası kalmazdı. Bordronuzda illaki bir yetimin, bir fakirin 

parası vardır, derdi. Kaç lira alırsan al hiç önemli değil, illaki birinin 

orda payı vardır. Hocamın işini gördüğü insanlar vardı. Bazısına denk 

gelirdik muayenehanesine gelirdi. Aylıkçıları vardı, cebinde parası 

olmazdı. Ben bu dünyadan böyle gideceğim, derdi. Öyle geldim öyle 

gideceğim, derdi. Mutlaka paylaşırdı, maaşını da bir şekilde böyle 

dağıtırdı. 

İnsanın nefsini yok edecek tek şey infaktır. Mesela siz infaka 

niyetlendiniz ya anında önünüze nefis 500 tane kart çıkarır. Ya 

hastalanırsan, ya sonra lazım olursa, 5 vereceksem yarısını mı versem 

diye nefs anında kartlar çıkarır. Siz de son anda 5 vereceğinize 10 verin, 

al sana kocaoğlan iyi oldu deyin, derdi. 

Ramazanlarda sakın alışveriş yapmayın, derdi. Üst baş kıyafet 

hiçbir şey almayın. Yada mecbursanız çok almak istediyseniz aynı 

miktarda infak yapacaksınız, derdi. Öyle ev eşyası almak yok Ramazan 

çok özel bir zamandır. Hatta bir hacı annemiz vardı: “Hocam yapma 

benim perdelerim çok eskiydi, perde değiştirecektim.” deyince “Olmaz 

yemezler o parayı infak edeceksin yada aynı miktarı vereceksin yada 

yaptırmayacaksın.”  dedi.  Ona çok titizlenirdi. Sakın alıp da Allah’ı 

                                                           
528 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
529 Mesude Özdemir ile yapılan röportaj (Ek-2). 
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incitmeyin, Ramazan çok özel, derdi. Varsa paran infak yap, fakir 

fukaranın gönlünü gör, derdi.”530 

Nurbaki’nin büyük oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ise babasının infak konusundaki 

tavsiyelerini şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Babamın Türk kültüründe yerleştirdiği kelimelerin bir tanesi 

“Fahr-i Kainat” sözüdür. Bir tanesi de infak. Çok net bir şekilde infakı 

olmayanın namazı olmaz, derdi. İnfakı zekat ve sadakayla karıştırmamak 

lazım. İnfak ille de parasal olması gerekmiyor. İnsanlara devamlı güler 

yüz göstermek, bir insanın bir derdine koşmak, bir insanın sıkıntısına 

çare olmak, bir insana odun götürmek, bir insana iki tane somun ekmek 

vermek bunların hepsi infak. Eğer infakınız azaldıysa kendinizi bir 

yoklayın, ben bir şeyleri eksik yapıyorum, deyin. O yüzden infaka 

olmazsa olmaz gözüyle bakardı.”531 

Talebelerinden Hülya Hanım ise bu konuda şunları söylemiştir:  

“Bizden ve hiç kimseden hiçbir şey istemedi, hiçbir talebi olmadı. 

Onkologun olmadığı dönemde onkolog idi, bir milletvekiliydi, 

muayenehanesi olan bir doktordu ama  dünyadan ayrılırken üzerinde 

hiçbir mal varlığı yoktu. Çünkü o kadar çok infak ediyordu ki… Parayla 

pulla, dünya zevkleriyle işi yoktu.”532 

Müellifimiz ömrünü infakı yaşayarak ve anlatarak geçirmiştir. İnsanın sahip 

olduğu maddi-manevi her şeyden infak etmeyi tavsiye etmiştir. Tıbbî tedavinin yanında 

infak etmeyi de manevi bir reçete olarak sunmuştur. İnsanın başına gelen bir sıkıntıda 

infakını gözden geçirmesi gerektiğini, kaderin karşısına çıkardığı zorlukları infakla 

aşabileceğini tavsiye etmiştir. İslam’daki en önemli ibadetlerden birinin infak olduğunu 

ifade etmiştir. Nefsi terbiye noktasında da infakın önemini vurgulamıştır. 

                                                           
530 Derya Türkan Yenihançer  ile yapılan röportaj (Ek-3). 
531 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
532 Hülya Akgün ile yapılan röportaj (Ek-5). 
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11. Oruç 

Farsçadaki “rûze” kelimesinden Türkçe’ye geçmiş olan oruç kavramının 

Arapça’daki karşılığı “savm” veya “sıyam”dır. Sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir 

şeye karşı kendini tutmak, alıkoymak” manalarına gelir. Dini bir terim olarak, imsak 

vaktinden iftar vaktine kadar yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten uzak kalmak 

demektir.533 

Kur’an-ı Kerim’de oruç kavramı 13 yerde geçmektedir.534 Yüce Rabbimiz orucu 

şu ayetle farz kılmıştır: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç 

tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı 

günlerdedir. İçinizde hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta 

veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye 

vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer 

bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”535 

Peygamber Efendimiz (sav.) oruç ibadetiyle ilgili şöyle buyurmuştur: “Sabır 

imanın yarısıdır.”536 “Oruç da sabrın yarısıdır.”537 Kutsî bir hadiste ise şöyle 

buyrulmuştur: “Oruç benim içindir; onun mükafatını ben vereceğim.”538 

Oruç ibadeti Allah’ın samediyet sıfatının tecellilerinden bir yansıma olduğu için 

Allah katında mükafatı yüksek olan ve Allah’tan başkasının bilemeyeceği gizli 

amellerden sayılmıştır.539 Ebu Süleyman Darânî, “Dünya amelinin anahtarı tokluk, 

ahiret amelinin anahtarı açlıktır.” demiştir.540 Sühreverdî açlık ve tokluk kavramlarını 

                                                           
533 İsfehânî, Müfredât, s. 291; Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kûb Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, Müessese-

i Risale, Beyrut 2005, s. 1131; Ali İhsan Yitik, “Oruç”, DİA., İstanbul 2007, c. 33, s. 414; Komisyon, 

İlmihal 1, DİB. Yay., Ankara 2006, s. 381; Halil Altuntaş, İsmail Karagöz, Oruç İlmihali, DİB. Yay., 

Ankara 2010, ss. 39-40. 
534 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, s. 417. 
535 Bakara, 2/183-184. 
536 Ebu Bekir Ahmet b. Hüseyin Beyhakî, Şuabu’l-İman, Daru’l-Ulûm, hadis no. 9715. 
537 Tirmizî, Daavât, 87; İbn Mâce, Sıyâm, 44. 
538 Buhârî, Sıyâm, 2; Müslim, Sıyâm, 160. 
539 Sühreverdî, Avârifü’l-Maârif, s.415. 
540 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 231. 
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nehire benzeterek açıklamıştır. Tokluğu, nefsin içinde şeytanın gelip gidip sulandığı, 

açlığı ise ruhta meleklerin sulandığı bir nehre benzetir.541 Bişr-i Hâfî; “Açlık kalbi 

saflaştırır, hevayı öldürür, ince ve sırlı ilimleri temin eder.” demiştir. Zünnûn-i Mısrî ise 

“Doyana kadar yiyip, kanana kadar içtiğim bütün zamanlarda, ya Allah’a isyan etmiş ya 

da bir günaha meyletmişimdir.” demiştir.542 

Sufiler demişlerdir ki; İnsanlar cennete Allah’ın rahmetiyle girip, ibadetleri 

neticesinde cennetteki derecelerini kazanırlar, cennette ebedi kalmak ise oruç ibadetinin 

mükafatıdır.543 

İmam Gazali orucu; halkın orucu, seçkin kişilerin orucu ve mana aleminde 

bulunanların orucu olmak üzere üç dereceye ayrıldığını belirtir. Seçkin kimselerin 

tuttuğu orucun gayesi organlarını günahtan uzaklaştırmaktır; bu nedenle altı şeyi yerine 

getirdikleri takdirde oruçları gerçekleşir: gözleri, gönlü Allah’ı anmaktan alıkoyacak 

çirkinliklerden korumak, dili boş sözlerden, gıybetten, dedikodudan yalandan, 

tartışmalardan koruyup, susmasını sağlamak, kulakları çirkin sözlerden korumak, el ve 

ayak gibi bütün organları  günahlardan uzak tutmak, bilhassa mideyi şüpheli gıdalardan 

korumak, iftarda az yiyerek karnı tıka basa doldurmamak ve iftardan sonra gönlün 

korku ve ümit arasında olması. Bu şekilde tutulan orucu seçkin kimselerin tuttuğu oruç 

olarak açıklamaktadır.544 

Nurbaki ise orucun ne fakirliğe alışma ne de nefse bir eziyet olarak görülmemesi 

gerektiğini belirttikten sonra orucu şöyle tanımlamaktadır: Sabah ezanından akşam 

ezanına kadar hazım kanalına her çeşit gıdanın, sinir ve bevlî sistemde şehvetin 

yasaklanmasıdır.545 

                                                           
541 Sühreverdî, Avârifü’l-Maârif, s. 416. 
542 Sühreverdî, Avârifü’l-Maârif, s. 417. 
543 Hücvirî, Keşfü’l-Mahcûb, s. 382. 
544 Gazâlî, İhyâ, c.1, ss. 554-558. 
545 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 172. 
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Bütün ibadetlerde olduğu gibi öncelikle oruç ibadetinin de insan sağlığına 

faydalarını şöyle sıralamaktadır: Oruç tutan kimse gıda alamadığı için gereksiz 

yorgunluklardan uzaklaşır.  Şehvetten uzak kalışı ile de sinir sisteminin dinlenmesine 

olanak sağlamış olur. Oruçlu iken sinirli olan kimselerin içinde bulundukları hal sinir 

sistemiyle alakalı olmayıp tamamen nefislerine yönelik bir durumdur. Oruçlu iken 

gündüz kandaki kolestrolün seviyesi düşer ve damar kanallarında bulunan eski 

kolestrolün artıkları dolaşıma dahil olarak sertliklerini gidermiş olurlar. Oruç ve abdest 

ibadeti kalp tıkanıklığı ve felç olma riskini neredeyse ortadan kaldırır. Oruç tutup abdest 

alan 300 ihtiyarın tansiyonlarını incelediği bir araştırmada 65 yaşın üzerindeki bu 

insanlarda tansiyonlarının 12’nin üzerine çıkmadığına bizzat şahit olduğunu ifade eder. 

Doğum anından ölüm anına kadar çalışan hazım sistemi oruç ile istirahate çekilmiş olur. 

Orucun en bariz sıhhat belirtisi karaciğer üzerindedir. Oruç esnasında kanın kimyasal 

faaliyetleri kolaylaşır. Zayıf olduğu için oruç tutmayan kimselerin asıl rahatsızlığının 

oruçsuzluk olduğunu belirtir. Böbreklerin dinlenmiş olması da vücut için ayrı bir sıhhat 

kapısıdır.546 Orucun insan sağlığı üzerindeki faydalarını gören batılı bir bilim adamı 

orucu bıçaksız ameliyat olarak tarif etmektedir.547 

Nurbaki orucun beden sağlığı üzerindeki etkilerini anlattıktan sonra dört çeşit 

oruçtan bahseder. Bunlar; beden orucu, nefis orucu, ruh orucu ve gönül orucudur. Beden 

orucunda vücut sıhhate kavuştuğu için açlık ve susuzluğu, oruç tutmadan aç kalan insan 

gibi hissetmez. Nefis orucunda her türlü şehevi arzulardan uzak kalmak gerekir. Şehvet, 

gurur gibi kötü hasletlerin yok edilmesiyle nefis orucu tutulmuş olur. Ruh orucunda 

hissedilen her duygu yalnızca Allah için olmalıdır. Eğer zevki, acıyı ve sağlığı kendinde 

hissederse ruh oruç tutmuyor demektir. Gönül orucunda ise; gönlünde Efendimiz’in 

                                                           
546 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 174-176. 
547 Alparslan Özyazıcı, Din ve Bilimin Işığında Oruç ve Sağlık, DİB. Yay., Ankara 2004, s. 68. 
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(sav.) sevgisinden başka sevgi kalmamışsa gönül orucu gerçekleşmiştir. Zira gönle 

giren diğer sevgiler gönül orucunu bozmaktadır.548 

Nurbaki gönül orucunda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birinin 

de fakirlere ve yoksullara karşı daha sıcak, gurur ve kibire yakalanmış, benliğinin esiri 

olan insanlara karşı da soğuk yaklaşılması gerektiğini ifade etmektedir. İnsanların 

karşısına gelen kişinin sosyal ve ekonomik düzeyine göre farklı davranmasının gönül 

orucunu bozduğunu söyler. Mesela bayramda eve alınan iki, üç ayrı cins şekerden 

kalitesiz olanların fakirlere tutulmasının, Allah katında kıymeti olmayan adamlara da 

çikolata ikram edilmesinin tutulan oruçların boşa gitmesine neden olduğunu belirtir. 

Çünkü bu davranışıyla Cenab-ı Hakk’ı gücendirmiş olacağını ifade eder.549 

Nurbaki, bir tıp doktoru olarak orucun insan sağlığı üzerindeki faydalarını 

ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Daha sonra da orucu sınıflandırarak açıklamıştır. Ona 

göre oruç; beden orucu, ruh orucu, nefis orucu ve gönül orucu olmak üzere dört kısma 

ayrılmaktadır. Beden orucunda insan vücudu sıhhate kavuşur. Nefis orucunda insan her 

türlü kötü hasletlerinden arınır. Ruh orucunda sadece Allah’ın rızasını gözetmenin 

zevkini yaşar. Gönül orucunda da sadece Fahr-i Kainat Efendimiz’e (sav.) olan sevgiyi 

gönlünde taşır. 

12. Hac 

Sözlükte “ziyaret, kasıt, yöneliş, yürüyüş, gelmek, çekişmek” anlamlarına gelen 

hac dini bir terim olarak, bazı şartları taşıyan Müslümanların, Zilhicce ayında Kabe, 

Arafat, Müzdelife ve Mina’da belli dini görevleri usulüne uygun bir şekilde yerine 

getirdikleri bir ibadettir.550 Tasavvufî bir terim olarak hac; Hakk’a ermek için varlık 

                                                           
548 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 176-177. 
549 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, ss. 130-131. 
550İsfehânî, Müfredât, s. 107;  Cürcânî, Tarifat, s. 83; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 184; Uludağ, 

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 150; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 210; Mehmet Keskin, Halil 

Altuntaş, İsmail Karagöz, Hac İlmihali, DİB. Yay., Ankara 2009, s.21; İlmihal, c.1, s. 511; Ömer Faruk 
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diyarından yokluk diyarına yapılan yolculuk olarak tanımlanır. Noksanlıktan olgunluğa 

ermek için mikatta gösteriş elbiselerinden arınıp kefeni andıran takva elbisesine 

bürünür. Arafat’ta arif olur, Mina’da nefis koçunu kurban eder, nefsinin şeytani 

yönlerini taşlar, Safa’da saflığa, Merve’de mürüvvete erer, Kabe’de Allah’ın haremine 

girip manevi huzurla dolduktan sonra memleketine geri döner. Bu itibarla Sufiler gönlü 

Kabe olarak görürler.551 

 Kur’an’ı Kerim’de “Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar 

üzerinde bir hakkıdır.” buyrularak hac farz kılınmıştır.552 Sufiler hacca giden kimsenin 

telbiye ile birlikte Allah’ın davetine icabet ettiklerini ikrar ettikten sonra bir daha nefis 

ve şeytanın aldatmacalarına kanmayacaklarına söz verdiklerini, dünya gözüyle 

Beytullah’a bakarken, gönül gözüyle de onu hacca çağırana nazar ettiklerini, 

bedenleriyle Beytullah’ı tavaf ederken de “Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile 

tesbih ederek Arş’ın etrafını kuşatmışlardır.”553 ayetini hatırlayarak meleklerin tavafına 

şahit olmuş gibi ibadetlerini ifa ettiklerini anlatırlar.554 

Mutasavvıfların hac ibadeti ile ilgili yorumlarına baktığımızda onların hac ile 

seyrü sülûk arasında yakın bir ilişki kurduklarını görmekteyiz. Zira hacca giden mü’min 

Allah’a kavuşma arzusu ile manevi bir yolculuğa çıkmış olur. Kefeni andıran ihramları 

giyerek ölmeden önce ölmek sırrına erip adeta ahiretin provasını yaşamış olur. Cüneyd 

Bağdadî’nin de ifade ettiği gibi mikatta ihrama girerken elbiselerini çıkardığı gibi 

dünyaya ait bütün beşeri sıfatlarından da arınır. Arafat’ta vakfeye durduğunda 

marifetullaha erip, Müzdelife’de nefsinin arzularından uzaklaşır. Mina’da kurban 

kestiğinde nefsinin arzularını da kurban eder. Cemerat’a taş atarken nefsinin 

                                                                                                                                                                          
Harman, “Hac”, DİA., İstanbul 1996, c. 14, ss. 382-386; Veysel Akkaya, Sûfî Gözüyle Hac ve Umre, 

Erkam Yay., İstanbul 2016, s. 14. 
551 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 184; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 150. 
552 Al-i İmran, 3/97. 
553 Zümer, 39/75. 
554 Serrâc, el-Lüma’, s. 194. 
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kötülüklerini de taşlayıp arınmış olur.555 Bu şekilde yerine getirilen hac ibadeti mü’mine 

pek çok manevi hikmetler kazandırır. Zira Peygamber Efendimiz (sav.) de makbul bir 

haccın insanın günahlarından arınmasına vesile olacağını şu şekilde bildirmiştir: 

“Beytullah’ı haccedip çirkin söz söylemeyen, doğru yoldan sapmayan ve günah 

işlemeyen kişi annesinden doğduğu gün gibi tertemiz hale gelir.”556 

Nurbaki ise haccı tevhidden önceki son durak olarak tanımlamaktadır. Başka bir 

ifadeyle tevhidden önceki son adım olarak da ifade edilebilir. Zira kelime-i şehadet 

İslam’ın ilk giriş şartı olmakla beraber İslam esaslarının sonuncusu olarak hac 

zikredilir.557 

 Haccın tanımından sonra hikmetlerini ise şöyle sıralamaktadır: Hac ibadeti ile 

Hz. İbrahim’in sırrı yerinde görülmüş olur. Fahr-i Kainatın doğup, büyüdüğü, ayak 

bastığı İslam’ı anlattığı toprakları adım adım ziyaret etmiş olur. Dünyadaki Müslüman 

kardeşleri ile buluşup o yüce topluluğun içinde tevazuya erer. Avam haramdan, havas 

maddeden, ehas ise her şeyden sakınacağına dair Peygamber (sav.) huzurunda söz 

vermiş olur.558 

Nurbaki, haccın manevi hikmetlerine de dikkat çekmiştir. Ona göre haccın 

manevi hikmetleri şunlardır:  Her hac yılı o yılki nazlının hürmetine ümmet-i 

Muhammed için ayrı bir manevi bahşiş verilir. Her mü’min kula tevhidine ulaşması için 

Medine’den gelen manevi bir feyiz verilir. Muhammedî olan her kul Efendimiz’le (sav.) 

teşerrüf eder. Hacca giden kul ya maddesini yada manasını veya ikisini beraber 

                                                           
555 Hücvirî, Hakikat Bilgisi Keşfu’l-Mahcûb, s.391; Bünyamin Erul, Ekrem Keleş, Haccı Anlamak, DİB. 

Yay., Ankara 2010, ss. 23-27; Mehmet Necmettin Bardakçı, “Alvarlı Efe ve Hac İbadetine Yüklediği 

Anlam”, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu (25-26 Nisan 2013, Erzurum) 

Bildiriler, 2013, c. 2, s. 341-351. 
556 Buhârî, Kitâbu’l-Muhsır, 9. 
557 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 184. 
558 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 184. 
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peygamber beldesinde terk eder. Son olarak bayram sabahı nefsini Efendisi uğruna 

kurban edene tevhid sırrı bizzat Peygamber Efendimiz (sav.) tarafından öğretilir.559 

Özetleyecek olursak müellifimiz Nurbaki de diğer mutasavvıflar gibi hac 

ibadetinin daha çok manevi hikmetlerine dikkat çekmiştir. Ona göre, İslam’ın beş 

esasından biri olan hac ibadeti içerisinde pek çok sırlar ve hikmetler barındırmaktadır. 

Hacca giden kul nefsini Allah yolunda kurban ederse tevhid sırrına ermiş olur. 

13. Kurban 

Sözlükte “yakınlık, yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey” 

anlamlarına gelen kurban, dini  bir terim olarak  ibadet niyetiyle belirli şartları taşıyan 

hayvanı usulüne uygun bir şekilde boğazlamayı ve boğazlanan hayvanı  ifade eder. Bu 

şekilde kesilen hayvana Arapça’da “udhiyye” denilir.560 

Tasavvuf ıstılahında kurban, “fenâ mertebesi, fedakarlık, kulun nefsini kurban 

etmesi, dış alemde kesilen maddi kurbanla birlikte, kulun manevi alemindeki hayvanî 

yönlerinin kurban edilip öldürülmesi”  manalarına gelmektedir.561 

Sufiler “Allah bir sığır kesmenizi emrediyor.”562 ayetindeki kurban ifadesiyle 

nefsin kastedildiğini söylemektedirler. Zira nefsin üç halinden bahsederler. Bunlar: 

nefsin süluktan önceki hali kebş (koç), süluka başlaması (sığır), makamları kat ederek 

yol almasına bedene (deve) derler.563 

Allah Teâlâ her vesile ile kullarını sınamaktadır. Abdülkadir Geylânî Hazretleri 

Allah’ın kullarını en sevdikleriyle imtihan ettiğini, peygamberlerin de yine en 

sevdiklerini kurban etmekle imtihan edildiklerini şu örneklerle açıklamıştır:  

                                                           
559 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 184-185. 
560 İsfehânî, Müfredât, ss. 398-399; Cürcânî, Tarifat, s. 179; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 294; 

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 221; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 388; İlmihal, c. 2, 

s.1; Ahmet Güç, “Kurban”, DİA., İstanbul 2002, c. 26, ss. 433-435. 
561 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 294, Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 221. 
562 Bakara, 2/67. 
563 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 221 



 

137 

“İbrahim (as.) oğlunu sevdi; onu kurban etme imtihanına tabi 

tutuldu. Yakub (as.) oğlu Yusuf’u sevdi; kırk yıl onu kaybetti. Onun 

ayrılık imtihanına tabi tutuldu. Resulullah (sav.) Efendimiz de Hazret-i 

Hasan’ı ve Hazret-i Hüseyin’i sevdi; kalpten onlara karşı bir bağlantı 

kurdu. Bunun üzerine Cebrail geldi; Resulullah (sav.) Efendimiz’e şu 

haberi getirdi; Onlardan biri zehirlenecek, diğeri de şehit edilecek. Ta ki 

sevilen zattan başkası sevilmesin.”564 

Hac ibadetiyle kurban ibadetini iç içe geçmiş bir sır olarak gören Nurbaki; 

bayram sabahı nefsini kurban eden kimsenin tevhid sırrına ulaşacağından bahseder. 

Kurbanı şekil ve maddeden ötede tamamen mana sırlarıyla çevrelenmiş bir ibadet olarak 

tanımlamaktadır. Tıpkı mananın maddeye çevrilmiş hali olarak görmektedir. Kurbanı 

tanımladıktan sonra hikmetlerinden şöyle bahsetmektedir: 

Allah’ın celal sıfatının ortaya çıkmasıdır. Görünen yüzüyle adeta Allah kuluna 

şöyle seslenmektedir: “Ey kulum sen ilan etmekle her türlü fedakarlığı göze aldın, 

canını bile seve seve vereceğini söyledin. Ben ise celalime rağmen Fahr-i Kainat hatrına 

bir kurbana razıyım.” Hz İbrahim en sevdiğiyle, evladını kurban etmekle imtihan 

olunmuştu. Allah burada “Siz en büyük fedakarlığa hazır olacaksınız ben de dilersem 

imtihanınızı kolaylaştırırım.” mesajını vermektedir. Zira bu imtihandan sonra Allah Hz. 

İbrahim’e tevhid sırrını ve Peygamberimiz’in neslinden zuhur etmesini niyaz etmek gibi 

bir duayı Hz. İbrahim’in gönlüne düşürdü. Burada bize verilen ders ise şudur: İmtihanı 

kazandıktan sonra tevhide ulaşıp, sırr-ı Muhammedî’den doğan “mana çocuğu” bizlere 

lütfedilir. Kurban bayramında Allah Teâlâ kuluna şu şekilde hitap etmektedir: Ramazan 

bayramındaki cemal suretinden nasıl memnun olup bayram ettiysen, celal tezahüründe 

de aynı bayram neşesi içinde karşıla ki tevhid sırrına varabilesin. Lütuf ve belayı aynı 

sürurla karşılamayan tevhidin inceliğine ve sırrına ulaşamaz.565 

                                                           
564 Abdülkadir Geylânî, Gunyet’üt Tâlibîn, çev. Abdülkadir Çiçek, Sağlam Yay., İstanbul 2018, s. 678. 
565 Nurbaki, Sonsuz Nur, s.186-187. 
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Mutasavvıflar Allah’a yakınlığı üç kısma ayırmışlardır. Birincisi avamın 

kurbudur; gönülden eşyanın sevgisinin kaybolmasıdır. İkincisi havassın kurbudur; 

gönlün Allah ile huzur bulmasıdır. Üçüncüsü ise ehassu’l-havassın yakınlığıdır ki kul 

ile Allah’ın arasındaki perdenin kalkmasıdır.566 Nurbaki de kurbanı aynı şekilde 

sınıflandırmıştır. Havas kurbanını şöyle ifade etmektedir: Kul eğer nefsini Allah için 

kurban ederse Allah da tevhid sırrını kuluna bahşeder. Zira terbiyeden geçen nefis 

koyun teslimiyetine ulaşmıştır, yoksa eşekten kurban edilemez. Ehas kurbanında da 

Allah nazlısı olarak gördüğü kuluna miraçta Habibine verdiği söz üzere tevhid perdesini 

açarak tevhid sırrını seyrettireceğini müjdeler.567 

Özetle kurban ibadeti şekilden ziyade manevi sırları barındıran adeta maddenin 

manaya çevrilmiş halidir. Kurban ibadeti ile kul en sevdiklerinden Allah için 

vazgeçtiğini gösterek, canını bile O’nun yoluna feda edeceğini ispatlamış olur. 

14. Tevhid Sırrı 

Lügatte “birlik, birleştirmek, bir şeyin tek olduğuna hükmetmek ve böyle 

olduğunu bilmek” anlamlarına gelen tevhid kavramı, tasavvuf ıstılahında “Allah’ın 

zatını, aklen ve zihnen tasavvur ve tahayyül edilen her şeyin ötesinde görmek” şeklinde 

tanımlanır.568 

Sufiler ilk dönemden itibaren tevhid konusuyla ilgilenmişler ve tevhidi tarif 

etmeye çalışmışlardır. Örnek vermek gerekirse Kuşeyri tevhidi; “Allah’ın bir olduğunu 

söylemek” şeklinde  açıklamaktadır.569 Cürcani ise tevhidi, “Allah’ın zatını akılla 

tasavvur olunan, zihnen hayal edilebilen her şeyden uzak tutmak.” şeklinde 

                                                           
566 Komisyon, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 568. 
567 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 186-187. 
568 İsfehânî, Müfredât, ss. 514-515; Cürcânî, Tarifat, s. 67; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 495; 

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 358; Komisyon, Dini Kavramlar, s. 659; Mevlüt Özler, “Tevhid”, 

DİA., İstanbul 2012, c. 41, ss. 18-20. 
569 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 386. 
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tanımlayarak üç şekilde olduğunu söyler; Allah’ı rububiyeti ile bilmek, vahdaniyetiyle 

ikrar etmek, eş ve benzerlerini O’ndan nefyetmek.570 

Sufiler tevhidin üç çeşit olduğundan bahsederler: Hakk’ın Hak için tevhidi, 

Allah’ın kendisinin tek ve benzersiz olduğunu bilmesi. Hakk’ın halk için tevhidi, 

Allah’ın tek ve eşsiz olduğunu kullara bildirmesi. Halkın Hakk’ı tevhidi, insanların 

Allah’ın tek ve benzersiz olduğunu dile getirmeleri.571 

Nurbaki ise tevhid sırrını kelime-i şehadet ile açıklar. Ona göre;  

“Kul kelime-i şehadetin ilk cümlesini söylediğinde enfüsten bir 

nida gelir. “Ey İnsanoğlu! Benden başka hiçbir kudret ve kuvvetin 

olmadığını ilan ediyorsan, peki sen kimsin, sendeki sahte varlık nedir?” 

Kul eğer tevhid sırrına ermemişse bu soru karşısında imanı yok olur 

gider. Mü’minden başka bütün insanlığın hali bu şekildedir. Bu yüzden 

mü’minin dışındaki her insan ölüdür. Mü’min olan kul ise bu soru 

karşısında kelime-i şehadetin ikinci cümlesini söyler. Aslında ben 

boyutsuz bir noktayım, yani yokum. Ancak Sen Fahr-i Kainat için 

muhabbetinde bir çizgi çizdin, bu çizgi ise Fahr-i Kainat sevgisidir. Eğer 

o sevgide yer alıyorsam mana ifade ederim, yoksa nokta olarak hiçbir 

varlığım yoktur. İşte bu tevhid sırrıdır.”572 

Kısaca insanı diri kılan sahip olduğu imanıdır. İman sahibi olmayan her insan 

adeta yaşayan bir ölü gibidir. İnsan Allah’ın varlığına imanı ve Fahr-i Kainat 

Efendimiz’e duyduğu sevgi ile varlığını gösterebilir. 

15. Ahlak-ı Muhammedî 

Sözlükte “huy, seciye, tabiat, mizaç, karakter” anlamına gelen hulk kelimesinin 

çoğulu olan ahlak “huylar, beşeri davranışlar” anlamına gelmektedir. Tasavvuf 

                                                           
570 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 495. 
571 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 358. 
572 Nurbaki, Sonsuz Nur, s.188. 
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ıstılahında insanın manevi  seciyesini temyiz eden özelliklerdir ki, bu sayede fiiller 

kolaylıkla meydana gelir.573 

Mutasavvıflar ahlakı, ahlak-ı hamîde (övülen, güzel davranışlar) ve ahlak-ı 

zemîme (yerilen, kötü davranışlar) olmak üzere ikiye ayırırlar. Tasavvufun ana gayesi 

kötü huylardan uzaklaşıp (tahalli), iyi huylarla bezenmektir (tehalli). Tasavvufun 

kendisi ahlaktır.574 

Peygamber Efendimiz (sav.) “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere 

gönderildim.”575 şeklindeki ifadesiyle ahlaka dikkat çekmiştir. Hz. Ayşe annemize 

Efendimiz’in (sav.) ahlakı sorulduğunda “Onun ahlakı Kur’an’dı.” buyurmuştur.576 

Peygamber Efendimiz (sav.) İslam’ı tanımlarken; “İslam güzel ahlaktır.”577 şeklinde 

ifade etmiştir. İslam’da ahlakın esası Kur’an’dır, Hz. Ayşe annemizin ifade ettiği gibi de 

Kur’an’ı yaşayarak ahlakına aksettiren üsve-i hasene578 olan Efendimiz (sav.)’dir.  

Nurbaki ahlakı sadece toplumsal bir vakıa olarak değil; bununla birlikte 

biyolojik bir zaruret olarak görür. Allah’ın insan vücuduna koyduğu kan ve sinir sistemi 

gibi bir zorunluluk olarak açıklar. Öyle bir vakıa ki, kökleriyle hücrenin en ince 

derinliklerine giderken, dal ve çiçekleriyle de ruhun en ileri maverasında çiçek 

açmaktadır. Bu örneği verdikten sonra fen bilimlerinin ilerde ahlaksız insanın 

yaşayamayacağını ispat edeceğini söylemektedir.579 

Nurbaki ahlakı beş kısıma ayırır. Bunlar hükmî, ilmî, amelî, nefsî ve manevî 

ahlaktır. Hükmî ahlak, haram ve helaller ile ilgilidir. İlmî ahlak, vicdan ve fazilet ile 

                                                           
573 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 35; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 30;  Komisyon, Dini 

Kavramlar Sözlüğü, s. 13. 
574 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 30. 
575 Malik b. Enes, Muvatta, Dâru İhyâi’l Kütübi’l-Arabiyye, Kahire 1918, Husnü'l Halk, 8, s. 904. 
576 Müslim, Müsâfirin, 139. 
577 Ali el-Muttaki b. Hüsameddin el-Hindi, Kenzü’l-Ümmâl, Müessese-i Risâle, Beyrut 1979, c. 3, s. 17, 

no: 5225. 
578 Ahzab, 33/21: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, 

Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” 
579 Nurbaki, Sonsuz Nur, s.16-17. 
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ilgilidir. Amelî ahlak, ibadetlerle ilgilidir. Nefs mücahedesi, ruh ve nefsin tanzimi ile 

ilgilidir. Manevî ahlak ise ruh ve nefsin kemali ile ilgilidir.580 

Nurbaki, Ahlak-ı Muhammedî kavramını sırat-ı müstakimi temsil eden gönlün 

arınması, mutlak ahlakın kendisi olan Efendimiz’in (sav.) yaşam biçimi  olarak 

tanımlamaktadır.581 Ahlak-ı Muhammedî kavramını biyoloji ilmindeki hücrelerden 

misal vererek açıklar. Ona göre Ahlak-ı Muhammedî, “20 tane hücreyi bir araya 

getirseniz asla bir doku oluşturamazlar. Çünkü dokunun oluşabilmesi için iki unsura 

ihtiyacı vardır. Birincisi hücreleri bir arada tutacak idare şartı, ikincisi ise her 

hücrenin yanındaki hücreyle bir arada yaşayabilmesi için uyum kabiliyeti yani 

koordinasyon.”582 

Bu örneği bir de insan üzerinden inceleyip değerlendirmiştir.  

“Yirmi insanın yan yana gelmesiyle asla bir toplum ortaya 

çıkmaz. Bu topluluğun, bir arada yaşadıklarını iddia edebilmeleri için 

aralarında bir takım uyum kurallarına göre yaşamaları gerekir. En basit 

uyum kuralları ise her toplumda bulunan sıradan ahlak kurallarına 

benzetilebilir. Bu uyum en mükemmel şekilde düzenlenmesi ve 

uygulanması ise ahlak-ı Muhammedi’yi gözler önüne serer. İnsanların 

huzur ve saadet içerisinde yaşama metodunun uygulayıcısı ve muallimi 

Hz. Muhammed (sav.) Efendimizdir.”583 

Ahlak-ı Muhammedî’nin öyle bir metodu vardır ki daha önceki ahlak 

felsefelerinde bulunan ahlaktan farklıdır. Çünkü affın yanında cezayı, tevazuun yanında 

vakarı, sükûnun yanında mücadeleyi, yani sevgiyle, merhametle birlikte kuvvete 

dayanılmasını, uyulması zorunlu bir düsturdan öte inanarak ve Rabbine karşı kulluk 

                                                           
580 Nurbaki, Sonsuz Nur, s.18. 
581 Nurbaki, Sonsuz Nur, s.8; Nurbaki, Namazın Sırları, s. 59. 
582 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 8. 
583 Nurbaki, Sonsuz Nur, s.9. 



 

142 

borcunu ödemenin huzurunu verir.584 Nurbaki, Ahlak-ı Muhammedî’yi kısaca sonsuz 

nur olarak tanımlar.585 

Ahlak-ı Muhammedî’nin ve sırat-ı müstakimin temel yapısı üzerinde de 

durmuştur. Bu yapıyı maddeler halinde şu şekilde ifade etmektedir. 

a) Ahlak-ı Muhammedî mutlak kulluktur. Mutlak kulluk ise; kainattaki tüm 

güzelliklerin, yüce mimarı Allah’ın kuvvet ve kudretini idrak ederek gurur gibi 

yanılgılardan uzaklaşmaktır. Bu yüzden Efendimiz kutsi bir hadisinde “el fakru fahri” 

(yokluğumla övünürüm)586 buyurmuştur. 

b) Bütün yaratılmışlara karşı içten ve samimi bir şekilde saygı ve sevgi duymak. 

Bunun en güzel örneğini de yine Efendimiz’in (sav.) Hz. Zeyd ile birlikte tebliğ için 

gittiği Taif’ten taşlanarak, hakarete uğrayarak çıkarıldığı esnada yaptığı duasında 

görmekteyiz. İnsanlık tarihine en büyük ahlak dersini verdiği duasında Efendimiz şöyle 

buyuruyor: “Aman Ya Rabbi onlar gerçeği bilmiyorlar, onları affet, sakın azabınla 

kahretme”587 diye kendisine hakaret eden, taşlayan Taiflilere dua ediyor. 

Peygamberimiz (sav.) her zaman merhamet ve şefkat ile ümmetinin üzerine titremiş ve 

kendisine zulmedenlerin bile bağışlanıp affedilmesi için dua etmiştir.588 

c) Gayret ve teslimiyeti bir arada yaşamak. İnsanın imkanlarının sonuna kadar 

çaba sarfetmesi; imkanlarının bittiği yerde de teslimiyetin verdiği huzura kavuşması 

gerekir. Yine Efendimiz’in hayatında bilhassa hicret esnasında yaşadıkları gayretinin ve 

teslimiyetinin muhteşem bir örneğidir. 

                                                           
584 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 9. 
585 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 9. 
586 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c. 3, s. 194 (hadis no: 1835). 
587 Muslim, Cihâd, 37; İbn Mâce, Fiten, 23. 
588 Erdoğan Köycü, “Hz. Muhammed’in (sav.) Eğitim Metotlarından Emsâl (Örnekler) ile Eğitim 

Metodu”, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2018, sayı: 4, ss. 15-36.  
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d) Zıt gibi görünen hasletlerin bir arada bulunmasıdır.  Mü’min hem cesur hem 

de merhametlidir; gariplere ve kimsesizlere karşı merhametli, zalimlere karşı da 

cesurdur.  

e) Kadere rıza göstermektir. “sırat-ı müstakimde yeşermeyi amaçlayan bir 

insan; dünya hayatındaki görüntülerden hiçbirisinin, Cenab-ı Hakk’ın hikmetli 

saltanatının dışında olduğunu düşünemez.” 

f) Kainatı hamd ile seyretmek. Her şeyin yaratıcıdan gelen bir ihsan olduğunu 

bilerek daima hamd etmek. 

g) Efendimiz’e (sav.) karşı en az mecazi aşktan daha fazla bir sevgi duymak. Bu 

sevgi duyulmadığı müddetçe diğer maddelerdeki özelliklere ulaşmak mümkün 

değildir.589  

 Sonuç olarak müellifimiz Ahlak-ı Muhammedî’nin insan vücudunun sağlıklı 

kalabilmesi için kan ve sinir sistemi gibi hayati önem taşıdığını belirtir. Ahlak-ı 

Muhammedî hayatın her alanında Efendimiz’i örnek alarak yaşamaktır. Ancak bu 

şekilde nefsin kötü hasletlerinden arınıp sırat-ı müstakime ulaşılabilir. 

16. Nur-i Muhammedî- Sırr-ı Muhammedî 

Sözlükte kaçmak anlamındaki “n-v-r” kökünden türeyen nur kelimesi, 

“karanlığın zıddı olarak, aydınlık, ışık, ziya” manalarına gelmektedir.590 Tasavvuf 

ıstılahında Hakîkat-i Muhammedî olarak da adlandırılan Nur-i Muhammedî’yi sufiler, 

“Allah’ın ilk yarattığı şey Peygamber Efendimiz (sav.) ve O’nun nurudur, diğer 

yaratılan varlıklar ise yine O’nun nurundan yaratılmışlardır.” şeklinde 

anlatmaktadırlar.591  

                                                           
589 Nurbaki, Namazın Sırları, ss. 60-62. 
590 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 530. 
591 Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul 2015, s. 217; 

Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 376; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 280. 
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Nurbaki’ye göre Nur-i Muhammedî öyle bir ışıktır ki, gönülde yanmaya 

başladığında Allah’ın güzelliğini o gönle yansıtır. Nur-i Muhammedî kainatı madde ve 

manasıyla öyle bir sarar ki her zerrenin varlığında o zerreden evveldir.592 

Kainatta bulunan her şeyde hücrelerde bile sevda sırrı olduğunu söyleyen 

Nurbaki, Allah’ın gözbebeği olarak yarattığı insanın gönlüne de bu sevda sırrından 

vermiştir. Çünkü Allah “Ben kendi güzelliğimi seyretmek, kendi bilinmezliğimi bilmek 

için evrenleri yarattım.”593  buyurmuştur ve sevdasının özünde Nur-i Muhammedî yer 

alır. Çünkü kendi sevdasını seyredebilmek için bir aynaya ihtiyacı vardır. Elbetteki O 

her şeyden münezzehtir, o ayna da kendi sırrı içinde kendi yarattığı aynadır.594  

Aşk ve sevgi teorik bir bilgi halinde iken Nur-i Muhammedî’nin yaratılmasıyla 

birlikte yaşanır, duyulur hale gelmiştir. Kainatın temelinde yatan hadise de işte budur. 

Allah’ın kullarında görmek istediği de onların Fahr-i Kainata karşı olan sevgi bağlarıdır. 

Bu yüzden bir insanın kıymeti ancak Efendimiz’e (sav.) duyduğu aşk ile ölçülür. 

Allah’ın mizan terazisi budur, Levh-i mahfuzdaki kayıt da buna bağlıdır. Cennetteki 

derecesini bilmek isteyen Efendimiz’e (sav.) duyduğu sevgiye bakmalıdır.595 

Fatiha Suresi 4. ayet okunduğu esnada Nur-i Muhammedî’nin intişar edeceğini 

belirten Nurbaki, Nur-i Muhammedî’yi şöyle tasvir eder: “Karşılığı bir renk olmayan, 

zıddı bulunmayan parlak siyah bir nurdur. En parlak siyah bile bu nur yanında gri gibi 

sönük kalır. Bir mü’min evrenin kanallarına intikal etmek için Nur-i Muhammedî’ye 

ihtiyaç duyar.”596 

Nurbaki, Nur-i Muhammedî’nin insanı hazdan bayıltacak derecede parlak siyah 

bir renkte tecelli edeceğini ve derinlerinde bir noktadan başlayıp tüm boyutları ve insanı 

saracağını ifade eder. Nurbaki, Nur-i Muhammedî’nin tecellisiyle birlikte tarifi 

                                                           
592 Nurbaki, Gönüllerde Sema, s.10; Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 248. 
593 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c.3, s. 311 (hadis no: 2016); Ayrıca bkz. İbrahim Hakkı Aydın, “Kenz-i Mahfî”, 

DİA., Ankara 2002, c. 25, ss. 258-259. 
594 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 10. 
595 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 11. 
596 Nurbaki, Namazın Sırları, s. 44. 
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imkansız bir kokunun ortaya çıkıp bütün benliğe yayıldığını söyler. Bu öyle bir kokudur 

ki benzeri olmamakla birlikte, mana aleminde gül kokusuyla birlikte amber ve öd ağacı 

kokularının karışımına benzer.597 

Nurbaki gönülde doğan aşkın; ilahi tecelliyi yansıtarak ilahi güzelliğin 

seyredilmesine aşk makamı, Nur-i Muhammedî’nin yansımasıyla da sırr-ı Muhammedî 

makamının doğacağını ifade eder.598 Sırr-ı Muhammedî’nin mekanı ise gönüldür.599 

Müellifimiz, kainatta bulunan her şeyin güzelliğini Nur-i Muhammedî’den 

aldığını söylemektedir.600 Nur-i Muhammedî’nin yansımasının ise Efendimiz’in gönül 

sırrının muhatabı olan Hz. Fatıma annemizin sırrının yansıması olan Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin Efendilerimiz’den kaynaklandığını ifade etmektedir.601 

Özetle, yukarıda belirtildiği gibi kainat yaratılmadan evvel her şey yokluk 

aleminde idi. Allah Teâlâ bilinmeyi murat etti ve her şeyi Nur-i Muhammedî vesilesiyle 

yokluk karanlığından varlık alemine çıkardı. 

17. Keramet veya Zuhurat 

Sözlükte; “değer, kıymet, şeref, azizlik, itibar, kerim, cömertlik” anlamlarına 

gelir.602 Tasavvuf ıstılahında ise Allah’ın veli kullarından sadır olan olağanüstü olaylara 

denir.603  Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü haller “mucize” adını alırken, salih 

amel sahibi olmayan kimsenin gösterdiği bu tür hale “istidrac” denir. Keramet ise 

Allah’ın veli kuluna bir ikramı olarak görülür. Mutasavvıflar kerameti ikiye ayırırlar. 

İlki manevi keramet, hakiki keramet olarak adlandırılır; ilimde, ahlakta, amelde, edepte 

ve insanlıkta görünen üstün faziletler olarak kabul edilir ve “İstikamet kerametten 

                                                           
597 Nurbaki, Fahr-i Kainat Efendimiz, s. 148. 
598 Nurbaki, Gönüllerde Sema, s. 11. 
599 Nurbaki, İnsan Bilinmezi, s. 183. 
600 Nurbaki, Gönüllerde Sema, s. 66. 
601 Nurbaki, Yüce islam Büyükleri, s. 55. 
602 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 281; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 211; Komisyon, Dini 

Kavramlar Sözlüğü, s. 372. 
603 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 281; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 211. 
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üstündür.”, “En büyük keramet kişinin kötü huylarından kurtulup iyi hallere 

kavuşmasıdır.” denilir.  İkincisi ise sufiler tarafından hayz-ı rical olarak kabul edilen 

sûri, kevnî keramettir. Su üzerinde yürüme, ateşte yanmama, az olan yiyeceğin 

bereketlenmesi gibi haller sûri keramete örnektir. Mutasavvıflar ise bu tür keramete 

önem vermezler, çocukları eğlendiren oyuncaklara benzetirler. Bu yüzden “Keramet 

zahir olur ama izhar edilmez.” denilir.604 

Sûfîler, evliyaullahın keramet göstermesi noktasında ittifak etmişlerdir. 

Kerametin caiz oluşuna ise Kur’an’dan şu ayetleri delil olarak gösterirler: “Kitaptan 

bilgisi olan biri, “Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm” dedi.”605 Hz. 

Zekeriya’nın: “Bu yemişler sana nereden geliyor?”, şeklindeki sorusuna Hz. 

Meryem’in: “Allah’ın nezdinden”606 şeklinde cevap vermesidir.607 

Kerametin olabileceği hadislerde de ifade edilmiştir. “Bir gece Resulullah’ın 

yanından evlerine gitmek üzere yola çıkan iki sahabenin yolunu ellerindeki asalarının 

aydınlatması”608 olayı kerametin hadis kaynaklarındaki delili olarak gösterilir.609 

Sufilerin keramet konusundaki görüşlerine baktığımızda, Hücvirî velilerin keramet 

göstermesini, onların sadık ve samimi oluşlarının bir alameti olarak görmüştür.610 

Kuşeyri ise evliyaullahtan kerametin sadır olmasını caiz olarak nitelendirdikten sonra bu 

halin keramet gösteren kimsenin istikamet üzere olduğunun göstergesi olarak 

açıklamıştır.611 

Sehl b. Abdullah şöyle demiştir: “Ayetler sadece Allah’a aittir. Mucizeler 

peygamberlere, kerametler de velilere ve salih müminlere.” Başka bir sözü ise şu 

şekildedir: “Kırk gün süreyle samimiyet ve ihlasla zühde devam eden kişide Allah 

                                                           
604 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 281; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 211. 
605 Neml, 27/40. 
606 Âl-i İmran, 3/28. 
607 Kelâbâzî, Ta’arruf, ss. 118-119; Selvi, Kur’an ve Tasavvuf, ss. 502-507. 
608 Buhari, Fezail. 
609 Kelâbâzî, Ta’arruf, s. 119. 
610 Hücvirî, Keşfü’l-Mahcub, s. 281. 
611 Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, s. 433; Uludağ, Keşif ve Keramet, Sufi Kitap, İstanbul 2017, s. 87. 
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tarafından bir takım kerametler zahir olmaya başlar. Kimden böyle bir şey zahir 

olmamışsa bu onun zühdündeki sadakat ve ihlas noksanlığındandır.”612 

Nurbaki ise Allah dostlarının bir keramet deposu olarak gösterilmesini ve 

onların bu yönlerinin ön plana çıkarılmasını eleştirir ve konuyu şu şekilde açıklar: “Her 

Veli’nin bir özelliği vardır, o da Ahlak-ı  Muhammedî’den bir sırrı temsil etmesidir. Bu 

yüzden her veli ayrı bir sırrı temsil etmektedir. Mesela Hz. Geylani, ilahi heyecanı 

temsil etmiştir. Bu ilahi heyecanı gönülden gönüle aktarmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli, 

Cenab-ı Hakk’ın kaderine teslimiyeti temsil etmiştir. Bu teslimiyeti gönülden gönüle 

aktarmıştır. Hz. Mevlana, sevgiyi temsil etmiştir. Bu sevgiyi gönülden gönüle 

aktarmıştır.” diyerek önemli olan onların temsil ettiği sırrı kavrayıp örnek almak 

olduğunu belirtmiştir. Veli kulların ellerinde olmadan gösterdikleri zuhuratı ön plana 

çıkarmanın onlara yapılan haksızlık gibi büyük bir yanlış olduğunu ifade etmiştir.613 

Nurbaki veli kulların göstermiş olduğu bu halleri olağanüstü olarak kabul etmez. 

Bu görüşünü şu şekilde açıklar: “Bir mü’min olarak, hakiki bir mü’min olmak o kadar 

çok büyük meziyetleri kavrıyor ki, o mü’minin Cenab-ı Hak tarafından verilmek şartıyla 

ve eğer keramet veyahut zuhurat diyorsak yapamayacağı bir şey yoktur.”614 

Kişinin kerameti kendisinin ihdas edemeyeceğini tamamen Allah’ın irade ve 

isteğiyle gerçekleştiğini söyleyen Nurbaki velinin bu özelliği ile birlikte insanları 

toparlamak için ve insanlara daha güçlü intikal ettirmek için gerçekleştiğini 

söylemektedir. Birinci planda kesinlikle veli kulların ahlakının güzelliğinden 

bahsedilmesi, keramet ve zuhuratlarının ilk sıraya alınmaması gerektiğini belirtir.615 

Haluk Nurbaki’yi tanıyan kişilerle yaptığımız görüşmelerde de kendisinin 

keramete önem vermediği, bu hallerin tamamen Allah’ın lütfu olarak kullarına verildiği 

                                                           
612 Serrâc, el-Lüma’, s. 369. 
613 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, s. 41. 
614 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, s. 41. 
615 Nurbaki, Kutsal Mücadelem, s. 42. 
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ve bu durumların izhar edilmesinden hoşlanmadığı belirtilmiştir.616 Sohbetlerine bizzat 

katılıp yaşadıkları güzellikleri, hocamız bunun söylenmesinden razı olmazdı diyerek 

kayda geçilmemesini istemişlerdir. Hayatta iken de bu hallere şahit olup insanlara 

anlatan kişilere kızgınlıklarını ifade etmişlerdir.617 

Sonuç olarak, bütün mutasavvıflar gibi müellifimiz de Allah’ın lütfu ile şeklen 

ortaya çıkan keramete önem vermemiştir. Asıl olağanüstü olan halin hakiki mü’minin 

istikamet üzere olmasını ifade etmiştir.  

18. Merhamet-Mücahede 

Merhamet, “r-h-m” kökünden türeyen bir isim olarak “hayır, iyilik, ihsan, nimet 

ve kalp inceliği” anlamlarına gelmektedir.618 Merhamet ve aynı manaya gelen rahmet 

kavramları öncelikle Allah’ın bütün mahlukata karşı lütuf ve ihsanda bulunmasını ifade 

etmektedir. Bununla birlikte insanların da birbirlerine karşı yardım etmelerini, iyilik ve 

ihsanda bulunmalarını sağlayan şey sahip oldukları merhamet duygusu sayesindedir. 

İnsanda bulunan merhamet duygusu Allah’ın insanlığa vermiş olduğu en büyük 

lütuflardan biridir. Merhamet duygusu neticesinde evlat sevgisi, anne babaya saygı, 

sevgi ve itaat, yaşlılara, hastalara, yoksullara, engellilere, kimsesizlere, yetimlere 

yardım etme gibi hasletler ortaya çıkmaktadır.619 

Kur’an-ı Kerim’de merhamet kelimesi bir defa yer alırken620 rahmet kavramı 

114 defa tekrar edilmektedir. 260 kadar ayette de Allah’ın, Rahman ve Rahim 

isimleriyle aynı kökten olan fiil ve isimler yer almaktadır.621 

                                                           
616 Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler ile yapılan röportaj (Ek-1), Mesude Özdemir ile yapılan 

röportaj (Ek-2). 
617 Derya Türkan Yenihançer  ile yapılan röportaj (Ek-3). 
618 Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, ss. 1111-1112; İsfehânî, Müfredât, ss. 191-192. 
619 Mustafa Çağırıcı, “Merhamet”, DİA., 2004, c.29, s. 184. 
620 Beled, 90/17. 
621Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 304-309;  Mustafa Çağırıcı, “Merhamet”, DİA., Ankara 2004, 

c.29, s. 184. 
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Kur’an-ı Kerim’de ilahi rahmetin her şeyi kuşattığı, Allah’ın rahmeti, merhameti 

kendisine ilke edindiği bildirilmiştir.622 Bir kutsi hadiste ise şöyle buyrulmuştur: 

“Benim rahmetim gazabımı aşmıştır.”623 Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in 

müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli olduğu,624 Allah Resulü’nün ve müminlerin 

birbirlerine karşı merhametli, inkarcılara karşı sert ve tavizsiz oldukları,625 Allah’ın 

eşler arasına sevgi ve merhamet koyduğu626 bildirilmekte ve yaşlı anne babaya karşı 

evlatların şefkat ve merhamet kanatlarını germeleri627 emredilmektedir.  Bir hadis-i 

şerifte ise Peygamber Efendimiz (sav.) Allah’ın rahmeti yüz parçaya ayırıp birini 

yeryüzüne yönelttiği, bu sayede bütün canlıların merhamet duygusuyla davrandığı, 

geride kalan doksan dokuz merhametini ise ahiret hayatına bıraktığı bildirilmiştir.628 

Peygamber Efendimiz (sav.): “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da 

merhamet etmez.”,629 “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”630 buyurarak Allah’ın 

rahmetine mazhar olabilmek için insanların birbirlerine merhametle yaklaşmak zorunda 

olduklarını bildirmiştir. Resulullah yaratılan her varlığa karşı merhametle yaklaşmayı 

emretmiş, zor durumda kalan bir hayvana yardım ettiği için o kişinin cenneti hak 

ettiğini,631 bir hayvanı ölüme mahkum eden kimsenin de cehennemlik olduğunu632 

bildirmiştir. 

 Mücahede, sözlükte “vuruşmak, dövüşmek, savaşmak, mücadele etmek” 

anlamlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında ise “Allah tarafından istenen ancak nefse zor 

gelen şeyleri nefs-i emmareye yükleyerek onunla savaşmak, nefsi ezmek, hatta ölmeden 

önce öldürmek, nefsin Allah’ın rızasını kazanma yolunda kullanılması, nefse şehvet sütü 

                                                           
622 A’râf, 7/156, Mü’min, 40/7, En’âm, 6/12,54. 
623 Buhârî, Bed’ül-halk, 1,Tevhid; Müslim, Tevbe, 14-16. 
624 Tevbe, 9/128. 
625 Fetih, 48/29. 
626 Hadid, 57/27. 
627 İsrâ, 17/24. 
628 Buhârî, Edep, 19; Müslim, Tevbe, 17-19. 
629 Buhârî, Tevhid, 2; Müslim, Fezâ’il, 66. 
630 Buhârî, Edep, 18; Müslim, Fezâ’il, 65. 
631 Buhârî, Mezâlim, 23, Enbiya, 54; Müslim, Selam, 153-155. 
632 Buhârî, Bed’ül-halk, 16, Enbiya, 54; Müslim, Küsûf, 9, Tevbe, 25, Selam, 151-152. 
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emzirmeyi terk etmek, kalbi istek ve vesveselerden uzak tutmak” manalarına 

gelmektedir.633 

Mücahede insanın nefsani arzularına, kötü isteklerine ve şeytanın askerlerine 

karşı savaşması olarak tarif edilmektedir. İbadetler, zikirler, dua ve tesbihler ise bu 

savaşın silahları mesabesindedir. Nefis düşmanına karşı ibadet silahıyla ve riyâzat ile 

karşı konulabilir. Riyâzat ise nefsin arzu ve isteklerini kesmek, aza indirmek, ona zor 

gelen şeyleri yaptırmak, az yemek suretiyle nefsi zayıflatmaktır.634 Nefsi ruhun emrine 

verme gayreti olarak tanımlanan riyazat, mücahede ile beraber anılmıştır ki onda gayret 

ve çabanın temel olduğunu göstermektedir.635 

Mücahedenin üç amacı vardır ki bunlardan birincisi; takva sahibi olmak, şeriatin 

emirlerine tam olarak uymak ve nefsi disiplin altına almaktır. Bu duruma “vera” 

denilir. İkincisi ise Fatiha suresinde “bizi sırat-ı müstakime ilet”  ayetinde geçtiği gibi 

doğru yolda olmaktır. Üçüncüsü ise keşf ve ilham sahibi olmaktır.636 

Mutasavvıfların mücahede kavramını nasıl ele aldıklarını incelediğimizde Hasan 

el-Kazzaz’ın mücahedeyi şu şekilde tanımladığını görmekteyiz: “Ancak belini 

doğrultacak kadar az yemek, sadece ağırlık bastırdığı zaman uyumak, zaruret 

olmadıkça konuşmamak.”637 İbrahim b. Ethem ise bir kimsenin salihler derecesine 

ulaşabilmesi için şu altı engeli aşması gerektiğini bildirir: 

a) Nimet kapısını kapatmalıdır. 

b) Nefsani isteklerinin kapısını kapatmalıdır. Nefsinin boynunu eğme kapısını 

açmalıdır. 

c) Rahatlık kapısını kapatmalıdır. Çalışıp gayret etme kapısını açmalıdır. 

d) Uyku kapısını kapatmalı, uyanıklık kapısını açmalıdır. 

                                                           
633 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 345; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 259. 
634 Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 191. 
635 Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, s. 193. 
636 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 259. 
637 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 346. 
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e) Varlık kapısını kapatıp, Allah’a muhtaçlık kapısını açmalıdır. 

f) Gereksiz ümitlerin kapısını kapatıp, ölüme hazırlık kapısını açmalıdır.638 

Kuşeyri ise tasavvufi sülûkun başlangıcında mücahede sahibi olmayanların bu 

yolun kokusunu bile alamayacaklarını ifade eder.639 Çünkü mücahede de amaç takva 

sahibi olmaktır. Bunun da yolu tasavvuftan geçer. 

Yüce Rabbimiz Kur’an’da “Bizim için mücadele edenleri doğru yolumuza 

iletiriz, şüphe yok ki, Allah ihsanda bulunanlarla beraberdir.”640 buyurmuştur. 

Rabbimiz de kulundan hak yol üzere gayret göstermesini istemektedir. 

Peygamber Efendimiz (sav.)’e “Cihadın en faziletlisi hangisidir?” diye 

sorulunca “Zalim padişahın yanında adalet kelimesini söylemek.” cevabını vermiştir.641 

Peygamber Efendimiz (sav.) de asıl mücahedenin güçlü olan insanların karşısında 

hakkın söylenmesi gerektiğini bildirmiştir. 

Nurbaki İslam ahlakındaki merhamet kavramını şu şekilde tarif etmektedir: 

Bütün insanlar ilahi mührü taşıdıkları için herkese şefkat ve muhabbetle yaklaşmaya 

mecburuz. Her şey kainatın tek ve benzersiz sahibinin eseri olduğu için merhamet 

göstermeliyiz. Cansızlar alemi de Allah’ın sanat eserleri olduğu için onlara karşı da 

sonsuz saygı ve hürmetle yaklaşacağız. Zira Ahlak-ı Muhammedî’de sureten çok çirkin, 

kokusu en fena olan bir şeye karşı bile tiksinerek bakmak yasaktır. Bu yüzden ayağı 

kırık bir karıncanın tedavisi bile emredilir. Merhameti ifradın son hudutlarına dayanarak 

tanımladıktan sonra şu önemli açıklamayı ilave etmektedir: Karıncanın yarasını 

sarmakla mükelleftir ama tifüs salgınında bit nesline karşı en amansız mücadeleyi 

açması yine Ahlak-ı Muhammedî emrindendir. Mutlak zararı tesbit edilen hayvanın 

öldürülmesi İslam’ın en kesin bir emridir. Kerih bir manzarayı tiksinmeden ve nefret 

                                                           
638 Geylânî, Gunyet’üt Tâlibîn, ss. 1021-1022. 
639 Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, s. 193. 
640 Ankebut, 29/69. 
641 İbn Mace Fiten, 20. 
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etmeden seyretmesi emr olunmuştur ama, neticede kirli olan her şeyi imha etmek de 

İslami bir emirdir. Merhamet konusunda birkaç noktaya temas ederek yaptığı tanımdan 

sonra yıllardır sosyologların halledemediği açıklığa kavuşturamadığı mevzuyu ilimlerin 

ötesinde bulunan İslam’ın gayet sarih bir şekilde açıkladığını vurgular. Yine dünyadaki 

fikir adamlarının da merhamet noktasında ya ifrat yada tefrit noktasında kaldığını, her 

konuda olduğu gibi bu konuda da mutlak itidal noktasında merhametin sonsuzluğunda 

mücadele hududuyla zaafa düşmeyen en güzel örneğin Efendimiz (sav.) olduğunu 

belirtir.642 

Nurbaki mücadele (mücahede) kavramını şöyle ifade etmektedir: “İyi ve 

kötünün birinden diğeri yok edilmesi zaruret halinde ise, bu zaruret yine fena 

hazırlanmışsa fenanın yok edilmesi haktır. Mesela bir buğday tarlası çekirge salgını ile 

harap olacaksa çekirge öldürülmelidir.”643 

Mücadelede kötünün ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Nurbaki 

burada da dikkat edilmesi gereken hususun ifrada kaçmamak olduğunu bildirir. 

Yukarıda verdiği örnekten hareketle hepsi de çekirgedir diye düşünüp zararsız 

çekirgelerin imha edilmemesi gerektiğini söyler. 

Müslümanın savaş esnasındaki halini de tam bir merhamet içinde olmak 

şeklinde tarif eden Nurbaki konuyu şöyle açıklamaktadır: Kendi milleti bakımından 

cemiyetinin masum camiasını kurtarmak, müdafaa etmek esasen merhametin tam 

merkezidir. Savaştığı millet içinse onun azgın kılıcını kırmak, zalim düşmanını 

öldürmekle de, şerrin devamına engel olmuştur ki; Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi 

“Taarruz eden kafirin ölümü, kendisi için rahmet, öldüren için merhamettir.” Hz. 

                                                           
642 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 81-82. 
643 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 82. 
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Musa-Hızır kıssasında buyrulduğu gibi “Hızırın ikram gördüğü evin, ilerde şaki olacak 

oğlunu öldürmesi”. İşte bu öldürüş de yine hak ve merhamettir.644 

Merhamet ve mücahede kavramlarını tanımladıktan sonra Haluk Nurbaki 

tasavvufi bakış açısıyla bu kavramları şu şekilde izah etmektedir:  

İslami bakış açısına göre bir mü’min savaşta bile olsa düşmanına karşı nefsine 

yenik düşerek zulmetmemelidir. Müslüman, her insana karşı sevgi ve merhametle 

yaklaşmalı ve nefsi adına kimseyi incitmemelidir. Hz. Ali’nin savaş esnasında kendisine 

tüküren kafiri öldürmekten vazgeçmesi gibi nefsin müdahalesi savaşta bile meşru 

olmaz. Müslümanın savaştaki merhametini düşman yaralılarının tedavi edilmesi 

noktasında da görmekteyiz. Bir demircinin duasında olduğu gibi: “Ya Rabbi benim 

cismimi o kadar büyüt ki, cehennemini kaplasın da, benden gayri hiç kimse yanmasın.”  

diyebilecek kadar başkalarının adına yanmayı göze alabilmeyi merhamete örnek olarak 

vermektedir.645 

Müellifimiz Nurbaki’nin merhamet hakkındaki görüşleri Yunus Emre’nin 

“Yaratılanı sevdik Yaratan’dan ötürü” görüşü ile örtüşmektedir. Nurbaki canlı cansız 

her varlığa karşı merhamet ile yaklaşılması gerektiğini savunurken zaruri durumlarda 

mücahedeyi merhametin hudutlarını belirlemede gerekli görmüştür. Hz. Musa ve Hızır 

örneğinden hareketle bizim şer olarak gördüğümüz bazı şeylerin aslında merhametin 

farklı bir tezahürü olduğunu söylemektedir. 

19. Sabır ve Gayret 

Sabır, sözlükte “dayanma, dayanıklılık, birini bir şeyden alıkoymak, katlamak, 

hapsetmek, tutmak, sabretmek” anlamlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında ise “Başa gelen 

musibetlerden ötürü Allah’tan başka kimseye şikayetçi olmamak, yakınmamak” 

                                                           
644 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 83. 
645 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 83-84. 
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anlamına geldiği gibi Allah’a ibadette devam ve isyandan sürekli kaçmaya da sabır 

denmektedir.646 

Kur’an’da sabır kavramı yetmişten fazla ayette geçmektedir.647 Yüce Rabbimiz 

Kur’an-ı Kerim’de “Allah sabredenlerle beraberdir.”648 buyurur. Allah Teâlâ 

“Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak verilecektir.”649 buyurarak sabredenleri övüp, 

cennetle müjdelemektedir. 

Kur’an’da mü’minlere sabırlı olmaları,650 bela ve musibetlere karşı sabırlı 

olduğu kadar dinin emirlerini yerine getirme ve yasaklarından sakınma noktasında da 

sabırlı olmaları651 tavsiye edilmiştir. Hz. Musa İsrailoğullarına “Allah’tan yardım 

isteyin ve sabredin.”652 tavsiyesinde bulunmuştur. Hz. Lokman da oğluna; “Yavrum! 

Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı 

sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”653 şeklinde öğütte 

bulunmuştur. 

Peygamber Efendimiz (sav.) sabrı şu şekilde tarif etmiştir: “Sabır üçtür: 

Musibetlere karşı sabır, kullukta sabır, günah işlemekte sabır.”654 Efendimiz (sav.) 

sabrın musibetle ilk karşılaşıldığı anda gerçekleştiğini bildirmiştir.655 Başka bir hadiste 

Peygamber Efendimiz (sav): “Gerçek mücahid; nefsiyle mücahede eden kimsedir.”656 

buyurmuştur. Nefisle mücahede ise ancak sabırla gerçekleşir.  

                                                           
646 İsfehânî, Müfredât, ss. 273-274; Cürcânî, Tarifat, s. 137; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, ss. 421-422; 

Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 409; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 302. 
647 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 399-401; Mustafa Çağırıcı, “Sabır”, DİA., İstanbul 2008, c. 35, 

ss. 337-339. 
648 Bakara, 2/153. 
649 Zümer, 39/10. 
650 Kehf, 18/28. 
651 Bakara, 2/249; Meryem, 19/65. 
652 A’raf, 7/128. 
653 Lokman, 31/17. 
654 Ali el-Muttaki, Kenzü’l-Ümmâl, c. 3, s. 273, no. 6515. 
655 Buhârî, Cenâiz, 32; Müslim, Cenâiz, 14,15. 
656 Tirmizî, Fezâilü’l Cihad, 1621. 
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Eşrefoğlu Rûmî, sabrın kişiyi hayvanlıktan insanlığa çıkardığını belirtir ve sabrı 

üç mertebeye ayırır: Birincisi; şiddete ve musibete sabırdır. İkincisi; ibadet ve taatin 

zahmetine sabırdır. Üçüncüsü ise günah işlememek için sabırdır.657 

Mutasavvıf Abdülkadir Geylânî Hazretleri ise sabrı üç şekilde ele alır: sabrun 

lillah, sabrun maallah ve sabrun alellah. Sabrun lillah; Allah’ın emirlerini yerine 

getirmek ve nehiylerinden sakınmak noktasında gösterilen sabırdır. Sabrun maallah; 

bela ve musibetle karşılaşıldığında gösterilen sabır. Sabrun alellah; Allah’ın vereceği 

mükafatları düşünerek sabretmektir.658 

Sühreverdî, sabrı farz ve faziletli olmak üzere ikiye ayırır. Farzları yapmak ve 

haramlardan sakınmak farz olan sabırdır. Fakirliğe, musibetlere, sıkıntıları gizleyerek 

şikayet etmemeye, kendisine verilen manevi lütuf ve kerametleri saklama noktasındaki 

sabır ise fazilet olan sabırdır.659 

İbrahim Havvâs, sabır konusunda şunları söylemektedir: “Halkın ekserisi sabır 

yükünü taşımaktan kaçtı, rızık talebi için esbaba sığındı ve esbaba güvenerek sanki 

sebepler onların rabbları oldu.”660 İmam Gazâlî sabrı farz, nafile, mekruh ve haram 

davranışlara nisbetle dört şekilde ele alır:  Harama karşı sabretmek farz, zorluklara karşı 

sabretmek nafile, haram eziyetlere karşı sabretmek haram, kendisine ilişen eziyetlere 

sabretmek ise mekruhtur.661  

Sûfîler sabrın pek çok çeşidi olduğundan bahsetmektedirler.  Nefsin isteklerine 

karşı sabır, Allah’a itaatte devam etmeye sabır en önemli sabır çeşitlerindendir. 

İnsanlara eziyet etmemek de sabır gerektirir ki bu da bir çeşit sabırdır. Zira Allah Teâlâ 

                                                           
657 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, s.252. 
658 Geylânî, Gunyet’üt Tâlibîn, s. 1056. 
659 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 603. 
660 Serrâc, el-Lüma’, s. 49. 
661 Gazâlî, İhyâ, c.4, s. 143. 
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kullarına adaleti emretmektedir.662 İnsanların eziyetlerine tahammül etmek de 

muhsinlerin makamı olarak kabul edilmiştir.663 

Sabrın en zor ve en makbul olanı ise nimet içerisindeyken gösterilen sabır 

olduğu bildirilmiştir. Nitekim Sehl b. Abdullah et-Tüsteri; “Afiyete sabır, belaya 

sabırdan daha zordur.” buyurmuştur.664 Sahabeden Abdurrahman b. Avf ise şöyle 

demiştir: “Biz önceleri sıkıntılarla imtihan edildik sabrettik fakat genişlikle imtihan 

edildiğimizde sabredemedik.”665  Yukarıdaki örneklerden hareketle belaya ve 

musibetlere karşı sabretmek, nimete karşı sabretmekten daha kolaydır. 

Nurbaki sabrı; “bir çok ruhi faziletlerle işlenip meydana gelen bir kompleks, 

psikolojik bir dava, mutlak kemalin göstergesi” olarak tanımladıktan sonra Ahlak-ı 

Muhammedî’de sabrın dört farklı açıdan ele alınması gerektiğini bildirir: 

a) Psiko-medikal açıdan sabır: Nefsin sonu gelmez ihtirasları insanı ümitsizliğe 

sürüklerken, ruh ve gönlün ihtiyaçsızlık içindeki hikmeti ümitsizliğin pençesinden 

insanı korur. Bu yüzden sabır, ruh ve gönlün nefse vurduğu bir gemdir. Her 

mücadelenin sonunda beklenen ve beklenmeyen acizliğe, sanki bir şey olmamış 

nazariyle bakabilmek, İslam’ın psiko-medikal açısından sabır tanımıdır. Bu sabır; beyni 

cinnetten, nefsi zahmetten, ruhu mahvolmaktan kurtarır. 

b) Sosyal psikoloji açısından sabır: Toplumsal olarak fertler sosyal hayatın 

karşılarına çıkardığı her zorluğa karşı sabrederek üstünden gelirler. Sabır dünyada 

insana huzur verir.666 O yüzden hiçbir düşman silahı Müslümanları ezse de yok edemez. 

c) Ruhi ibadet unsuru olarak sabır: Müslüman kaderinin karşısına çıkardığı her 

cilveyi sabırla karşılar. Zira en sevdiğinin ölüm haberini aldığında “Allah’tandı, O’na 

döndü” der, sünnet gereği iki damla gözyaşı döker, ondan sonra sabreder. Sabır 

                                                           
662 Nahl, 16/90. 
663 el-Mekkî, Kûtü’l-Kulûp, c. 2, ss. 247-248. 
664 Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, s. 230. 
665 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 604. 
666 Siraceddin Önlüer, Kalp Âlemi 2, Semerkand Yay., İstanbul 2014, s. 28. 
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noktasına temas eden Nurbaki burada gayretin önemini de vurgular. Eğer o yakını 

henüz ölmemişse gayretinin son merhalesine kadar onun hayatta kalması için çaba 

sarfeder. Takdirin sonucunda ise sabra sarılır. 

d) Gayretin ve nimetin en üstününü elde etmek için gösterilen taktik sabır: 

Buradaki sabır gayrete bir hazırlık safhasıdır. Savaşta düşmanı daha iyi mağlup 

edebilmek için beklenen an bu sabrın örneğidir. Çünkü Müslüman Allah’ın kendisine 

verdiği gayret nimetini boşa harcamamak için bu bekleyişin acılarını severek yudumlar, 

zamanı geldiğinde de gayrete geçer.667 

Nurbaki dört unsur açısından sabrı tanımladıktan sonra tasavvufi açıdan sabır 

kavramını ele almaktadır: 

a) Sabır Allah’ın esmasından olduğu için Allah tarafından lütfedilir. Sabır 

rızanın mecburi ahengidir. İbrahim Ethem Hz.’lerine kendini kemale ermiş olarak gören 

biri şöyle der: “Biz Allah verirse şükrederiz, vermezse sabrederiz.” İbrahim Ethem 

Hz.’lerinin cevabı : “Belh’in köpekleri de öyle yapar. Biz verirse dağıtırız, vermezse 

şükrederiz.” Müellifimiz, İbrahim b. Ethem Hz.’nin bu görüşünü esas alarak kulun her 

zaman Rabbine şükretmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

b) Sabır, ehline öyle tatlı gelir ki, başka birine gelecek belayı kendi adına ister. 

Hakiki dost olan için Allah’ın verdiği musibet ile en büyük lütuf hali farksızdır. 

c) Sabır madde ve mananın anahtarı hükmündedir. Cenin anne karnında 40 hafta 

sabrettiği için dünyaya, insanoğlu da 60-100 yıl dünyaya sabrettiği için ebedi hayata 

intikal eder. Sabır meydana geliş ve oluşun zorunlu ilahi kanunudur. Kul demek razı 

demektir. Rıza ise sabırla ispat edilir. Muhammedilik de sabretmek demektir. Zira 
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sabrın en kemal noktasını bütün kudretler elinde olduğu halde sabra sarılarak İslam’ı 

bizlere tanıtan Efendimiz’in (sav.) hayatında görüyoruz.668 

Sabrın tanımını ve tasavvufi açıdan sabrı yorumladıktan sonra gayret kavramını  

“bitmez, teşebbüsler, sönmez didinme ve çalışma sanatı” olarak ifade eden Nurbaki, 

yine tasavvuf açısından gayretle ilgili iki önemli hususa temas etmektedir. Gayret öyle 

bir sırdır ki gönlünün tahrik oluşunu gösteren en üstün kıymettir ve gayretin 

tasavvuftaki formülü ise “İki günü birbirine denk olan aldanmıştır.”669 hadis-i şerifidir. 

Gayrette de ölçüyü Efendimiz (sav.) bizlere bu hadisiyle öğretmektedir.670 

Kısaca, Nurbaki’ye göre sabır insanı psikolojik ve ruhsal hastalıklardan koruyan 

zırh gibidir. Nurbaki sabır kavramını açıklarken son ana kadar gayretin gösterilmesi 

gerektiğini vurgular. Bu yüzden ona göre, sabır ile gayret içiçe geçmiş gibidir. 

Müellifimiz verdiği örneklerle sabır ve gayreti birlikte ele alıp açıklamıştır. 

20. Tevazu-Vakar 

Tevazu sözlükte “alçakgönüllü olmak” anlamına gelir. Tasavvufi bir terim 

olarak ise; “insanın nefsini  tanıyıp alçaltması, Hakk’ın huzurunda kulluğunu ortaya 

koyması, insanlara karşı şefkatli olup, kibir ve gurura düşmemesi” olarak tanımlanır.671 

Allah Teâlâ mü’min kullarının özelliklerinden bahsederken şöyle buyurmuştur: 

“Onlar yeryüzünde tevazu içinde yürürler. Cahiller kendilerine takıldıkları zaman, 

güzel ve yumuşak söz söylerler.”672 Başka bir ayet-i kerimede ise üstünlüğün sadece 

takva ile olduğu bildirilmektedir: “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 

gelmekten en çok sakınanınızdır.”673  

                                                           
668 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 91. 
669 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c.3, s. 564, (hadis no: 2406). 
670 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 89-93. 
671 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 493; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 355. 
672 Furkan, 25/63. 
673 Hucurat, 49/13. 
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Peygamber Efendimiz (sav.) de “Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan 

kimse cennete girmez.”674 buyurmuşlardır. Başka bir hadiste ise şöyle buyrulmuştur: 

“Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, kuşkusuz Allah da onun derecesini 

yükseltir.”675 Peygamberimiz karşılaşılan kimseye ilk önce selam vermeyi, selam 

verene karşılıkta bulunmayı, meclisin gerisinde oturmaya razı olmayı, övülmekten, 

nefsini temize çıkarmaktan ve iyiliklerinin anılmasından hoşlanmamayı tevazu olarak 

nitelendirmektedir.676 

Tasavvufta önemli bir konu olan tevazu kavramını mutasavvıflar ayrıntılı bir 

şekilde ele alıp açıklamışlardır. Örnek verecek olursak; Kuşeyri, bir insanın kendisine 

karşı mütevazi olmadığı takdirde hiç kimseye karşı mütevazi olamayacağının 

söylendiğini bildirir.677 Cüneyd-i Bağdadi tevazuyu, insanlara şefkatle yaklaşıp, 

yumuşak davranmak şeklinde tanımlamıştır.678 Lokman (as.): “Her şeyin bir bineği 

vardır; amelin bineği de tevazudur.” demiştir.679 Ebu Abdullah Mağribî şöyle demiştir: 

“İnsanların en zelili, zengine yağcılık yapan veya tevazu gösteren fakirdir. İnsanların 

en azizi fakirlere tevazu gösteren ve onlara karşı hürmeti muhafaza eden zengindir.”680 

Sufiler tevazuyu güzel ahlakın tezahürü olarak görürler ve kulun tevazu elbisesinden 

daha güzel bir elbise giymediğini söylerler.681  

Nurbaki yüce ahlaklılık metodu olarak gördüğü İslam’da asıl ve daim olan şeyin 

tevazu olduğunu belirttikten sonra bunun kesinlikle bir aşağılanma ve acizlik olmadığını 

söyler. İslami tevazu kavramını, insanın her an muhtaç ve aciz oluşunu hatırlaması ve 

buna uygun yaşaması şeklinde tanımlamaktadır. İhtiyaç ve acziyet sadece Allah’a karşı 

                                                           
674 Müslim, İman, s. 147; İbn Mâce, Zühd, 16. 
675 Müslim, Birr ve’s Sıla, 69. 
676 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 306. 
677 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 234. 
678 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 306. 
679 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 306. 
680 Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, ss.125-126. 
681 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 305. 
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olduğu için tevazu da sadece Allah adına yapılırsa meşrudur. Tevazuda bulunması 

gereken iki önemli özellik olduğunu vurgulayan Nurbaki bunları şu şekilde açıklar: 

1) Tevazu mecburi olmayacak. Zaruret karşısında gösterilen tevazu ahlaki bir 

davranış olmadığı gibi kötü bir ahlak, nefse ait bir haslet olur. Paraca, mevkice üstün bir 

insana karşı gösterilen tevazu ise şirke girmektedir. 

2) Tevazu sadece Allah adına yapıldığı için, tevazuyla yapılan gösteriş de nifak 

olarak görülür.682  

Ahlak-ı Muhammedî’nin öğrettiği tevazu özellikle kendinden daha zayıf ve aciz 

olana karşı gösterilen ve Allah adına yapılan tevazudur. İslamda fakirlere, yaşlılara, 

dertlilere karşı daima tevazu ile yaklaşanlara mütevazi denilir. Zira memurun amirine 

karşı gösterdiği tevazu zaruretten kaynaklanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken 

diğer hususunda mütevazi olayım derken kuvvetlinin karşısında aşağılaşmanın gurur 

kadar yanlış ve Ahlak-ı Muhammedî’de yer almadığını ifade etmektedir. 

Modern psikolojide tevazu konusunda yeterli bilgi bulunmadığı için konunun 

tasavvufi açıdan değerlendirilmesi gerektiğini savunan Nurbaki, tevazu kavramının 

tasavvufi açıdan tahlilini şu şekilde yaparak açıklamaktadır:  

1) Kulluk birinci derecede acziyet demektir. Mütevazilik de kulluğun birinci 

dereceden uygulanması, hayata geçirilmesidir. Kullukta tevazuya ulaşan bir dervişe: 

“Sen ermişsin.” denildiğinde memnun olmadığı gibi, “Eğer kasdın beni yüceltmekse, 

bana isnat edeceğin bu hoş iltifat “Sen hiçsin, yok olmuşsun.” demektir.” şeklinde 

karşılık verir. 

2) Avam olan bizler hakiki tevazu olan “hiçlik” kavramını idrak edemeyiz. Zira 

Mevlana Fîhi Mâ fîh’de şöyle buyurur: “Hallâc “enelhak” demekle mağrurane değil, 
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bilakis mütevazice hareket etti. “Ben Hakk’ım.” demekle “Ben yokum.” demek istediği 

pek aşikar. Eğer “Ben Mansur’um.” deseydi mağrurane bir kelam etmiş olacaktı.” 

3) Tevazuda gizli bir gurur bulunur, buna kesinlikle yer vermemek gerekir. Ruh 

mütevazi olmak ister ama nefs onun arkasına saklanarak gizli bir gurura saplanmasını 

ister.  

4) İbrahim Ethem Hazretleri süpürge ile temizlik yaptığı esnada içinde oluşan 

gizli gururu fark ettiği esnada süpürgeyi atıp sakalıyla temizliğe devam etmiştir.683 

İslam ahlakındaki en önemli hasletlerden biri olan tevazuyu kulluğun birinci 

dereceden şartı olarak gören Nurbaki zaruret altında olmaması gerektiğini vurgulayarak 

tevazunun kişinin kendinden daha zayıf ve aciz olan insanlar karşısında gösterilmesi 

gerektiğini anlatır. Bununla birlikte tevazu göstereyim derken içine düşülmemesi geren 

gurur ve nifak hastalığından şiddetle sakınılması gerektiğinin altını çizer. Tasavvuftaki 

tevazunun aslının da yine “hiçlik” olduğunu belirtir. 

Müellifimiz tevazu kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için vakar kavramı ile 

birlikte ele almıştır. Nurbaki tevazu kavramını yorumladıktan sonra vakar kavramını 

açıklayarak ikisi arasında bağlantı kurmuştur. Öncelikle vakar kavramını daha iyi 

anlamak için kelime anlamına bakacak olursak sözlükte “ağırbaşlılık” anlamına 

geldiğini görmekteyiz. Cürcani bu ifadeyi, herhangi bir işe yöneldiğinde, kişinin teenni 

ile düşünerek hareket etmesi olarak tanımlar.684 

Nurbaki İslam’da ki tevazu kavramının hastalığa kaçan yönlerinin vakar 

çemberiyle önlendiğini ifade eder. Tevazu olduğundan aşağıda imiş gibi davranmaktır. 

Vakar, içinde bulunduğu hale göre davranmaktır. Gurur ise kendinde hiçbir şey 

olmadığı halde varmış gibi hareket etmektir. Öyleyse vakar, gurur ile tevazu arasında 
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dengeyi sağlayan unsurdur. İslam ahlakında gurur kesinlikle yasaklanmıştır, tevazu ise 

ana unsurdur, vakar da tevazunun yanında bulunarak karakteri süslemektedir.685 

Vakarın gurur ile tevazu arasında yer aldığını belirttikten sonra vakarın nasıl 

olması gerektiğini  maddeler halinde şu şekilde sıralamıştır: 

1) Mütevazi olayım derken hastalık derecesinde aşağılaşmamak için ölçülü bir 

vakara sahip olmak gerekir. 

2) Bilhassa zalimin karşısında vakarı korumak gerekir. 

3) Müslüman olmanın en büyük şeref ve nimet olduğunun bilincinde olarak 

sürekli vakar içinde olması gerektiğini bilmek. 

4) Özellikle zayıf ve maddi imkanı olmayan insanların yanında hiç vakar 

duymamak. 

5) Her ne durumda olursa olsun, kendinden maddi anlamda üstün olan münkir 

ve münafığa karşı mutlaka vakarlı olmak. 

6) Darlıkta ve zorlukta vakarını kaybetmemek.686 

Müellifimiz, vakarın nasıl olması ve olmaması, hangi hallerde ve durumlarda 

olması gerektiğini maddeler halinde açıkladıktan sonra tasavvufî açıdan vakarı şöyle 

açıklamaktadır: Mü’min Allah’a kul olanın yanında köle gibidir, kul olmayanın yanında 

da öyle kudretlidir ki bir bakışıyla karşısındakinin madde ve manasını yok edebilir. 

Geceleri sırtında un çuvalıyla sabahlara kadar Medine sokaklarında dolaşan Hz. Ömer 

(ra.) bir gün Romalı bir generalle konuştuğu esnada sahip olduğu vakar ile karşısındaki 

general titremeye başlamış ve duyduğu haşyetten ötürü Müslüman olmuştur. Müslüman 

mü’minin yanında mütevazi, kafirin yanında ise vakarlı davranan kişidir. Bununla 

                                                           
685 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 115. 
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163 

birlikte vakar, İslam’ın sembolüdür. Vakar aynı zamanda bir ibadettir; zira zalimin 

zulmünü yüzüne söylemek en büyük ibadettir.687  

Sonuç olarak Nurbaki, tevazu ve vakar kavramlarını birlikte ele alarak 

açıklamıştır. Tevazu sadece Allah rızası için gösterilir. Kul mü’minlere karşı mütevazi, 

kafirlere karşı ise vakarlı olmalıdır. Nurbaki’ye göre mütevazilik vakar ile 

dengelenmektedir. 

21. Tevekkül-Cesaret 

Tevekkül, sözlükte “dayanmak, güvenmek, bel bağlamak, vekil tayin etmek, 

havale etmek” anlamlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında ise; “gereken çabayı sarf edip, 

bütün tedbirleri aldıktan sonra işi Allah’a havale etmek, her durumda sadece Allah’a 

sığınmak, kalbin Hakk’a dayanması” olarak ifade edilmektedir.688 

Kur’an-ı Kerim’de 40 yerde tevekkül ile ilgili ayet geçmektedir.689 Bu 

ayetlerden bazıları şunlardır: “Eğer müminlerden iseniz, ancak ona tevekkül ediniz.”690 

Allah Teâlâ müminlere tevekkülü emretmektedir ve başka bir ayette ise “Allah tevekkül 

edenleri sever.”691 buyurmaktadır. 

Sufilerin tevekkül ile ilgili görüşlerinden bazıları şu şekildedir: Eşrefoğlu 

Rumi’ye göre imanın aslı tevekküldür.692 Kuşeyri ise tevekkülün Allah’ın elinde olana 

güvenmek, halkın elinde bulunandan ümit kesmek olduğunu söyler.693 Ebu Bekir 

Zekkak tevekkülü; hayatı bir güne indirip yarın endişesinden kurtulmak şeklinde tarif 

eder.694 Cüneyd-i Bağdâdî; “Tevekkül, senin Allah Teâlâ’ya karşı, daha yaratılmadan 

                                                           
687 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss.115-117. 
688 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 494; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 357; Komisyon,  

  Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 658. 
689 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 762-763; Mustafa Çağırıcı, “Tevekkül”, DİA., İstanbul 2012, c. 

41, ss. 1-2. 
690 Maide, 5/23. 
691 Al-i İmran, 3/159. 
692 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, s. 235. 
693 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 254. 
694 Serrâc, el-Lüma’, s. 51. 
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önceki halin gibi teslimiyet içinde olman; Allah Teâlâ’nın da ezeldeki gibi senin her 

şeyine sahip olduğunu bilmendir.” diyerek açıklamıştır.695 

Serrâc Tûsî, el-Lüma adlı eserinde tevekkülü, müminlerin tevekkülü, havâssın 

tevekkülü ve havâssu’l-havâssın tevekkülü olmak üzere üç derecede açıklamaktadır. 

Müminler verildiğinde şükreder, verilmediği takdirde kadere rıza gösterip sabrederler. 

Havâssın tevekkülü; sebeplere bağlanmadan tevekkül etmektir. Ölmeden önce ölme 

sırrına erenler ancak bu tevekkülü gösterebilirler. Havâssu’l-havâssın tevekkülü; 

Cüneyd: “Tevekkül, kalbin her hâl u kârda Allah’a güvenmesidir.” şeklinde ifade 

etmektedir.696   

Tevekkül her işte Allah’ı vekil kılmaktır. Ancak buradaki vekillik işin yapılması 

noktasında değil, bizzat tarafımızdan yapılan işin sonucunu Allah’ın belirlemesi 

noktasındadır. Zira bu yetki sadece Allah’a aittir, Allah’ın Resulüne bile 

verilmemiştir.697 

Seyyid Burhaneddin Tirmizi Hazretleri tevekkülü kulun üzerine düşeni yaptıktan 

sonra ortaya çıkacağını şu güzel örnekle açıklamaktadır: “Allah’a tevekkül ederim 

demek işe girişirsen bir işe yarar. Düşman geliyor, bir kale var, ona kaçmak gerek. İşte, 

sığınırım demek bu kaleye sığınırım demektir. Kaleye girmeden “sığınırım, sığınırım” 

sözünü tekrarlamanın bir yararı yoktur.”698 Seyyid Burhaneddin Tirmizi Hz.’nin 

açıklamasına göre tevekkülde esas olan gayret ile birlikte sebeplere başvurarak tedbir 

almaktır. 

                                                           
695 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 625. 
696 Serrâc, el-Lüma’, s. 51-52. 
697 Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, s. 231. 
698 Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, s. 232. 
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Nurbaki, İslam dünyasındaki maddi ve zahiri yetersizliğin tevekkül ve cesaretin 

yerli yerine konmamasından kaynaklandığını belirttikten sonra tevekkülü “rıza sahibi 

olarak olaylara fiili bir müdahalede bulunmamak” şeklinde tanımlamaktadır.699  

Müellifimize göre, tevekkülün karşısında gayret değil cesaret yer alır. Zira 

gayret sabrın karşılığında olur. Cesaret ise tevekkülden doğabilecek olan hastalıklı halin 

acizliğin zıddı ve ilacı konumundadır. Eğer tevekküle karşılık gayret ele alınırsa, 

tevekkülden doğacak acizlik değişikliğe uğramaksızın hafiflemiş olur. Sabrın verdiği 

acizlik cesaret ile değiştirilmelidir. Çünkü cesaret ile tevekkül iç içedir. Bazen tevekkül 

cesaret olarak bazen de cesaret tevekkül olarak ortaya çıkar.700 

Nurbaki tevekkül kavramı hakkında genel bir bilgi verdikten sonra üç maddede 

açıklamaktadır: 

1) Tevekkül her türlü gayret gösterildikten sonra Allah’ın hükmünü güven dolu 

bir kalple beklemektir. 

2) Hakiki tevekkül ise maddi imkanların tükendiği, bütün kapıların kapanıp 

ümitlerin kaybolduğu anda sonucu bile düşünmeden Allah’ın emrine bağlanmaktır. 

3) Tevekkül, her türlü şüpheden ve kuşkudan uzaklaşıp, gönül huzuru ile hayrı 

beklemektir.701 

Bu üç maddeyle aynı zamanda ruh sağlığının da korunduğunu belirten Nurbaki, 

tevekkülün psiko-medikal anlamdaki faydalarından bahsetmektedir. Ona göre, 

olaylardan etkilenmeyerek ruhun yıpranmasını önleyen en önemli etken tevekküldür. 

Bununla birlikte ruhsal çöküntünün ve beyin iflasının en zor durumlarda dahi 

                                                           
699 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 118. 
700 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 118. 
701 Önlüer, Kalp Âlemi 1, s. 82; Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 119. 
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engelleyici unsurudur. Aynı zamanda insanı psikolojik sıkıntılardan kurtaracak olan da 

tevekküldür.702 

Tevekkül kavramını tasavvufî açıdan Cafer-i Tayyar ve Hz. Hüseyin örnekleri 

üzerinden ele alan Nurbaki, tevekkülün kolay bir hadise olmayıp çok zor bir vicdan 

meselesi olduğunu gözler önüne sermektedir.  

Peygamber Efendimiz (sav.) Habeşistan’a ilk hicret emrini Cafer-i Tayyar 

Hazretlerine verince Cafer-i Tayyar bir an kendini yetersiz gördü ve düşündü. Ancak 

Efendimiz (sav.) bütün hizmetleri ve sırları Cafer-i Tayyar Efendimize sunarmış gibi 

nazar edip “Git , muvaffak olacaksın.” dediklerinde mana tevekkülüyle donanıp öyle bir 

gitti ki bütün Afrika sayesinde feth oldu. Günümüzde de en zengin Müslüman kıtası 

Afrika’da bulunmaktadır. Bu ise Hz. Cafer’in tevekkül sırrından kaynaklanmaktadır. 

Hz. Hüseyin çocukken babasıyla birlikte Kerbela’dan geçerken, Hz. Ali oğluna 

gelecekteki kaderin cilvelerini oğluna anlattı ve “Ne yaparsın?” diye sorunca Hz. 

Hüseyin “Biz sabır ve tevekkül edenlerdeniz.”703 mealindeki ayetle cevap verdi.704  

Tevekkül kavramının tamamlayıcı halkasının cesaret olduğunu söyleyen 

Nurbaki cesareti; “ebedi olduğuna inanan insanın ispat fırsatı” olarak tanımlamaktadır. 

Bu yüzden mü’min olup da korkak olmanın imkansız olduğunu belirtir.705  

Nurbaki, Ahlak-ı Muhammedî’de yer alan cesaret kavramını, içinde bulunduğu 

her türlü imkansızlığa rağmen, Fahr-i Kainat adına her olmazı olur yapan bir inisiyatif 

sanatı olarak ifade eder. Kanser hastası olup yakın bir zamanda öleceğini bilen 

Müslüman hastanın en ufak bir korkuya ve üzüntüye kapılmayacağını zira bu durumu 

tevekkül ve cesaretle karşılayacağını “Rabbimin dediği olur.” inancıyla üstünden 

                                                           
702 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 119. 
703 Nahl, 16/42. 
704 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 121-122. 
705 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 122. 
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geleceğini ifade eder. Nurbaki bu örnekten hareketle cesareti tevekkülün bir meyvesi 

olarak görür.706 

Özetle, Nurbaki tevekkül ve cesaret kavramlarını birlikte ele alarak açıklamıştır. 

Müellifimiz tevekkül konusunda Kur’an ve Sünnetten örnekler vererek mutasavvıflarla 

benzer görüşler ortaya koymaktadır. Mü’minin gösterdiği tevekkülü cesaretle 

bağdaştırmaktadır. Ona göre mü’min yukarıda da belirtildiği gibi korkak değil cesaret 

sahibidir. Çünkü o her şeye Allah’ın nuru ile bakar ve gücünü Allah’tan almaktadır. 

22. Sıdk-İhlas 

Sıdk kavramı sözlükte, “doğruluk, doğru sözlü olmak, gerçeği söylemek, sözü 

yerine getirmek, hükmün vakıaya uygun olması” anlamlarına gelir. Tasavvuf ıstılahına 

göre ise “içte olanla dışta olanın aynı olması, her durumda hakkı söylemek, 

doğruluktan ayrılmamak” anlamlarına gelir.707 

Kur’an-ı Kerim’de sıdk kelimesi mecazi kullanımlarıyla birlikte yüzden fazla 

ayette geçmektedir.708 Sıdk kavramı Kur’an’da; iman ve salih ameller,709 ahde vefa,710 

doğru söz söylemek,711 doğruluk,712 Allah’ın vaadini yerine getirmesi,713 Kur’an,714 hak, 

gerçek,715 değerli, kıymetli, şerefli716 anlamlarında kullanılmıştır.717 

Peygamber Efendimiz (sav.) sıddîk kavramını bir hadisinde şu şekilde 

tanımlamıştır: “Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik 

de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye 

                                                           
706 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss. 122-123. 
707 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 434; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 316; Komisyon, 

  Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 592. 
708 Abdülbaki, El-Mucemu’l-Müfehres, ss. 404-406; Mustafa Çağrıcı, “Sıdk”, DİA., c. 37, s. 98. 
709 Maide, 5/119. 
710 Ahzab, 33/23-24. 
711 Al-i İmran, 3/95. 
712 En’am, 6/115. 
713 Al-i İmran, 3/152. 
714 Zümer, 39/32-33. 
715 Zariyat, 51/5. 
716 Meryem, 19/50. 
717 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 592. 
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kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücur) sürükler. Fücur da cehenneme götürür. 

Ki yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.”718 

Hadisten anlaşıldığına göre mü’min her işinde özü sözü bir olan kimsedir. 

Kul öncelikle Rabbine karşı sâdık olmalıdır. Bu konuda Abdulvahid b. Zeyd 

şöyle der: “Sıdk amel ile (ve fiilen) Allah Teâlâ’nın ahdine vefa etmektir. “O şahıslar ki 

Allah ile yaptıkları muahedeye sadık kalırlar.”719 ayeti bunu ifade eder.720 

Sıdk konusu ile ilgili mutasavvıfların görüşlerine bakacak olursak; Ebu Said 

Kureşi konu ile ilgili şöyle demiştir: “Sâdık, (ansızın ölüm gelince) içi açılsa (zahiri 

batınına mutabık olduğu için) utanmayan ve ölümü rahat bir şekilde karşılayan zattır. 

Allah Teâlâ: “Cennet bizimdir, iddiasında sadık iseniz ölümü temenni ediniz.”721 

buyurmuştur, demiştir.722 Ebu Said el-Kureşi başka bir sözünde sıddık ve sıddıkiyet 

kavramlarını şu şekilde açıklamıştır: “Sıddık, zâhiri ve bâtını istikamet üzerinde olup, 

kendisine bir çok halin gelip gitmesiyle Allah Teâlâ’ya ibadet eden bir kimsedir. Onu, 

herhangi bir yemek, uyku, içme ve benzeri şeyler, Allah Teâlâ’nın zikrinden perdelemez. 

Sıddık, nefsine istediğini Allah için ister. Hallerin nübüvvete en yakın olanı 

“sıddıkıyyet”tir.”723 

Nurbaki ise sıdk kavramını “kalpten gelen tartışmasız, sağlıklı bir gerçek” 

olarak tanımlamakta ve Hz. Ebu Bekir’in gösterdiği gibi samimi bir kabulleniş 

olduğunu ifade ederek örnek vermektedir.724   

Müellifimiz, mana ilminde sıdk kavramını; doğruluk, bağlılık ve fedakarlığın 

birleşimi olarak tarif eder. Bir kimsenin imanından bahsedilebilmesi için sıdk-u ihlas 

                                                           
718 Buhârî, Edep, 69; Müslim, Birr ve’s-Sıla, 103. 
719 Ahzab, 33/23. 
720 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 293. 
721 Bakara, 2/94. 
722 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 293. 
723 Sühreverdî, Avârifu’l Mearif, s. 674. 
724 Nurbaki, Tek Nur, s. 10. 
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sahibi olmak zorunda olduğunu söyler. Kısaca sıdkı; enfüsi doğruluk, ihlası; enfüsi 

sevgi ve bağlılık olarak ifade ettikten sonra sıdkın temel kurallarını şu şekilde sıralar: 

a) Sıdka sahip olan vicdan, doğruluk ve fedakarlıkta zaruridir. 

b) Doğruluğu onun ayrılmaz bir özelliği olduğu için, sözünü teyit ettirmek en 

büyük hakarettir. Asla riyaya bulaşmaz.  

c) Hayvan dahil her türlü canlı cansız mahlukatı aldatamaz. Çünkü hakikat sadık 

olan kulun vicdanını çepeçevre sarmıştır. 

d) Sıdkın içinde sıdka uygun bir yalan görünüş bulunabilir. Gizli kusurları 

örtmek, kırgın gönülleri barıştırmak ve savaşta düşmanı yenmek için sıdkın içine yine 

onun malı olan müdârâ katılabilir. Müdârâ ise anlayışsızın yanında hakikati gizlemek 

veya hakikatin gizlenmesine göz yummak anlamına gelir. Sıdkın içerisinde İslam 

zerafeti ve nezaketi de gizlidir. İslam kazık gibi doğruluğu reddeder. Hatta sadece 

kendisini doğru ve kusursuz  görüp hep karşısındakini suçlamanın sıdk kavramıyla da 

alakası yoktur.725 

 Müellifimiz sıdk ile ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etmektedir: Sıdk 

sahibi olan mü’min her zaman kibardır ve gönül kırmaz. Kusurları söylemesi 

gerektiğinde büyük bir incelikle ve nezaketle yaklaşır. Her insanın her an aynı hataya 

düşebileceğini peşinen kabul eder ve kendisini karşısındakinin yerine koymadan 

kınamaz ve eleştirmez.726 

Tasavvufî açıdan sıdk kavramını Hz. Ebu Bekir’in temsil ettiğini belirttikten 

sonra namaz secdesinin elestte Allah’a verilen sözün dünyadaki tekrarı olarak sıdkın bir 

ifade şekli olduğunu söyler. Has kulluğun ancak sıddıkiyetle elde edilebileceğini 

belirtir.727 
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Müellifimiz sıdk kavramını açıkladıktan sonra sıdkın ayrılmaz bir parçası olan 

ihlas kavramını ele almaktadır. Konuyu daha iyi kavramak adına kelime anlamına 

bakacak olursak; ihlas kavramı sözlükte “samimiyet, içtenlik, gösterişten uzak olmak” 

anlamlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında ise “tam bir doğrulukla kullukta bulunmak, 

amellerinde Allah’tan başkasından karşılık beklememek, sadece Allah’ın rızasını 

gözetmek, özün sözün bir olması, riyakar ve ikiyüzlü olmama” anlamına gelmektedir.728 

Konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ: “Ey Rasulüm! Şüphesiz ki Kitabı 

sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has kılarak ihlas ile kulluk et.”729  

buyurmuştur. Ayetlerde de şeytanın ihlaslı kullara zarar veremeyeceği bildirilmiştir.730 

Kur’an’da peygamberlerin en önemli özelliklerinden birinin ihlas sahibi olmaları ifade 

edilmiştir.731 

İhlas kavramı hadislerde de ahlaki bir erdem olarak anlatılmaktadır. Peygamber 

Efendimiz (sav.) ihlas ile iman eden kimsenin ahirette kurtuluşa ereceğini 

müjdelemiştir.732 Peygamber Efendimiz (sav.) şöyle buyurmuştur: “Şu üç hususta bir 

Müslümanın kalbi hıyanet ve hasette bulunmaz. Allah için ihlas ile amel yapmak, devlet 

adamlarına samimi surette tavsiye ve nasihatte bulunmak ve her halükarda İslam 

cemaati ile olmak.”733 Hadisten de anlaşıldığı üzere samimi olan müslüman karşılaştığı 

her olayda samimiyetini ortaya koyarak iyi niyetle hareket etmelidir. 

Kuşeyrî ise ihlasla ilgili şöyle der: “İhlas; taat ve ibadette sadece Allah Teâlâ’yı 

kastetmektir.  Bu da taatla -başka bir şeyle değil- sadece Allah Teâlâ’ya yaklaşmayı 

irade etmek suretiyle olur. Allah Teâlâ’dan başka bir mahluk için yapmacık bir şey 

işlemek, halkın meth ü senasını kazanmak, halk tarafından sevilmeyi arzulamak ve Allah 

Teâlâ’ya yaklaşan niyeti dışında herhangi bir mana ve maksat taşımak ihlasa 

                                                           
728 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 232; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 181. 
729 Zümer, 39/2. 
730 Hicr, 15/40; Sâd, 38/83. 
731 Yusuf, 12/24; Meryem, 19/51; Sâd, 38/45-46. 
732 Süleyman Ateş, “İhlas”, DİA., İstanbul 2000, c. 21, s. 536. 
733 İbn Mace, Mukaddime, 18. 
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manidir.”734 Çünkü burada amaç Allah’ın rızasını kazanmak değil halka kendini 

beğendirme güdüsüdür. İhlasta ise esas olan Allah’ın rızasını kazanmaktır. 

Eşrefoğlu Rûmî de ihlasla amel etmek isteyenlerin hiç kimseyi görmeden, gizli 

bir yerde bulunmalarını ve yaptıkları hakkında konuşmamaları gerektiğini bildirir. Farz 

olan amellerin açıktan yapılması gerektiğini aksi taktirde münafıklığa düşüleceğini 

söyler. Farz olan amellerin dışındaki ibadetleri Allah’tan başkasının bilmemesi 

hayırlıdır.735 Bu ifadeye binaen nafile ibadetlerin gösterişten uzak olması için yalnızken 

yapılması tavsiye edilmiştir. Bu durumda ibadetlerin riyadan uzak ihlaslı olması söz 

konusu olur. 

Sûfîlere göre ibadetin ruhu ihlasda gizlidir. Davranışa değer kazandıran şey 

ihlastır. İhlası olmayan amelin de amelsiz ihlasın da kula hiçbir faydası yoktur.736 

İhlassız ibadetler kirli olarak kabul edilmiştir. İbadetleri temizleyen şey ise sahip olunan 

ihlastır. İhlas ameli, tıpkı sütün kan ve pisliklerden ayrılması gibi kirlerden arındırır. 

Sütün saflığı kan ve pislikten berî olması gibi, amellerin halis oluşu da Allah rızasından 

başka her şeyden uzak kılınmasıdır.737 

Nurbaki ise ihlas kavramını “engin bir yürek genişliği ve içtenlikle kabulleniş” 

olarak tanımlamaktadır. İhlasın en müşahhas örneğinin de hicret esnasında Hz. Ali (ra.) 

tarafından sergilendiğini belirtir. Hz. Ali, Peygamberimiz’in (sav.) hicreti esnasında 

onun yatağına girip tereddüt ve korku duymadan uyumuştur.738  

Nurbaki bir insanda ihlasın var olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması 

gerektiğini söyler ve şöyle sıralar: 

a) İhlas sahibi olan insan iyi ve hüsnü zan sahibidir.  

b) İyimser olur, en sıkıntılı zamanlarında dahi genişlik sırrına erer. 

                                                           
734 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 289. 
735 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, s.384. 
736 Ateş, “İhlas”, DİA., c. 21, s. 536. 
737 Osman Nuri Topbaş, Allah’a Karşı Samimiyet “İhlas”, Altınoluk Der., 2000, Kasım, sayı. 177, s. 28. 
738 Nurbaki, Tek Nur, s. 10. 
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c) Her olayın ardındaki hayır ve güzel olan yönünü görür.739 

İhlas ile infak arasında sıkı bir bağ olduğunu savunan Nurbaki’ye göre ihlasa 

ulaşmanın yolu da infaktan geçer.740 İhlası Allah’a duyulan sevginin kanalı olarak 

niteleyen ve ilahi aşkın ihlas ikliminden zuhur edeceğini söyleyen Nurbaki, tasavvufî 

açıdan ihlas kavramını ise şöyle açıklamaktadır: İhlas enfüsten gelir. Bunun örneği ise 

Hz. Geylani’nin bebekken Ramazan ve on Muharrem’de meme emmesidir. İhlasın en 

güzel örneği Hz. Ali Efendimiz’in ölüm tehlikesine rağmen Fahr-i Kainat Efendimiz’in 

yatağında yatıp uyumasıdır. İhlasın bir diğer güzel örneği de Hz. Hasan Efendimiz’in 

savaşta en muazzam kahramanlığı sergiledikten sonra savaştan dönüşte hilmin ve 

inceliğin aslanı olmasıdır.741 

Sonuç olarak, müellifimize göre Ahlak-ı Muhammedî’nin en önemli 

vasıflarından olan sıdk ve ihlas kavramları birbirini tamamlayan en önemli unsurlardır. 

Şöyle ki; “Din samimiyettir.”742 buyuran Fahr-i Kainat Efendimiz (sav.) ihlas ve 

samimiyetin öncüsüdür. Bu minvalde bakıldığında mü’mini diğer insanlardan ayıran en 

temel özelliği sıdk ve ihlas sahibi olmasıdır. Mevlana’nın “Ya göründüğün gibi ol, yada 

olduğun gibi görün.” sözünde ifade ettiği gibi İslam ihlası ve doğruluğu esas almıştır. 

 

  

                                                           
739 Nurbaki, Sonsuz Nur, s. 136. 
740 https://www.youtube.com/watch?v=InxgwXfscKE&t=2074s Erişim Tarihi: 12.12.2019. 
741 Nurbaki, Sonsuz Nur, ss.136-137. 
742 Müslim, İman, 95. 
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HALUK NURBAKİ’DEN TAVSİYELER 

 “Efendimiz, bütün kainattaki sonsuz hayatı içerisinde Müslümanlar adına her 

zaman üzülür ve bunu hiç unutmayınız. Dualarınızda: “Aman Ya Rabbi benden 

Efendimiz’i üzecek bir hadise zuhur ettirme.” diye dua edin. Allah’a yalvarın. Çünkü 

her bir mü’minin yaptığı en ufak hatalardan Fahr-i Kainat Efendimiz hüzünlenir. Onun, 

daha büyük mükafatlarla Allah’a yakin noktaya gelme fırsatını kaçırdığı için Fahr-i 

Kainat Efendimiz üzülür.”743 

 “İnşallah Efendimiz’in gönlünü incitmeden hayatımızı devam ettiririz. Çünkü 

bizim her hareketimizin içinde, Efendimiz, bizim yaptığımız onun koyduğu usullere 

ahlaka karşı ters düşen her hareketimiz, Efendimiz’i üzüyor, bir kat daha yükünü 

artırıyor. Onun için biz dikkat ederek onun getirdiği o yüce ahlaka sadık kaldıkça, 

Efendimiz’e yük vermemiş oluruz inşallah.744 

 Allah alemlerdeki senaryoyu kendi için yazıyor. Allah senaryosunu kendi 

zevki, kendi güzelliğini seyretmek, yarattığı insandaki sonsuz mükemmelliği sergilemek 

için yazıyor. Sen kim oluyorsun ki, o senaryonun sana zevk vermesi veya vermemesi 

önemli oluyor? Hamd olsun ki biz müminlere, Allah’ın yazdığı her senaryo zevk 

veriyor. İşte diğer insanlarla, müminlerin arasındaki fark budur. Çünkü “Ben Allah’ın 

kuluyum. Vazifem, Fahr-i Kainat Efendimiz’e iman edip, onun sevdasını gönlüme 

perçinlemek.” dediğimiz zaman mutlaka gönlümüzde bir sevdayı Muhammedi doğduğu 

zaman ilk yapacağımız iş, Allah’ın yazdığı bütün çizgiler, bütün tecelliler birbirinden 

güzeldir, demektir.”745 

 “Kulluğun esas unsuru, Fahr-i Kainat Efendimiz’i sevmektir, Fahr-i Kainat 

Efendimiz’e sadık olmaktır.”746 

                                                           
743 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 18. 
744 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 120. 
745 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, ss. 28-29. 
746 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 169. 
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 “Fahr-i Kainat Efendimiz her an müminlerin derdiyle hemdert olmuş, 

gönlünü müminlere tahsis etmiş, o dertleri paylaşan bir muazzam gönül hastanesinin 

başhekimidir.”747 

 “Efendimiz’e benzemek için aslında, Efendimiz’in ahlakından örnek almamız 

lazım gelir. Yani, Sünnet-i Muhammedî denen şey, Ahlak-ı Muhammedi’ye intisaptır. 

Bir insan infak etmeden, ben sünnet-i Muhammedî’ye uyuyorum, diyemez. Yoktur öyle 

bir şey. Yani bir insan infak etmiyorsa, namaz kılmıyorsa kendi kafasından istediği 

kadar hayal ettiği bir şekle bürünsün, Sünnet-i Muhammedî’yi yapmış olmaz. Çünkü 

kapısı burasıdır.”748 

 “Bir insanın insan olabilmesi için, Fahr-i Kainat Efendimiz’den bir zerrecik 

taşıması lazımdır. Yoksa Fahr-i Kainat Efendimiz herhangi bir insan olarak yeryüzüne 

teşrif etmiş, insanlıkla bir şeref kazanmış değil. Bütün insanlar onda bir zerre taşıyarak 

şeref kazanmıştır. Fahr-i Kainat Efendimiz olmasaydı Allah’ı tanımamız, bulmamız, 

bilmemiz mümkün olmayacaktır.”749 

 “Hz. Abdullah Efendimiz’e gönlünüzde öyle bir sevgi duyacaksınız ki, Hz. 

Amine annemizin sizin gönlünüzde selamı tecelli edecek. Bu selam tecelli ettiği 

takdirde gönlünüzde muhabbet-i Muhammedi başlayacaktır. Abdullah Efendimiz’in 

sırrını gönlünüze sindirmeye çalışırken size verdiğim şu örnekleri hiç unutmayın. Biri, 

bir insanın hayatını kurtarmak için hiçbir şey düşünmeden kendinizi öne atma faziletine 

erin. İkincisi de, kadın erkek beraberliğine getirdiği müthiş teşhistir. İnsanların 

beraberliği mutlaka sevgi sırrıyla olur. Bu iki kaide beşeriyetin yani maddesel hayatın 

temelidir.”750 

                                                           
747 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 170. 
748 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 175. 
749 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 14. 
750 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 79. 
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 “Sevgili okuyucularıma özellikle rica ediyorum, her gün yatmadan Abdullah 

babamızla Âmine annemize üç İhlas bir Fatiha okumayı ihmal etmeyiniz.”751 

 “Hiç abartısız iddia ediyorum ki, bir gün gelecek inanmayanlar da abdest 

alacak.”752 

 “Madde telefonunda nasıl “Alo” denmeden konuşulmazsa, mana telefonunda 

da “Ali” denmeden konuşulmaz.”753 

 “Sevgi ve cesaret isteyen konularda Hz. Hüseyin Efendimiz kilit noktası 

olarak mütalaa edilmiştir. Ondan dolayı da tasavvufta bir kaide vardır. İnsanın ruh, 

nefis, gönül gibi üç tane görünmeyen sermayesi vardır. Bedeni var ama beden 

görünüyor. Şimdi, şu halde ruh, kalp, nefs gibi üç tane noktada insanın müşkülü vardır. 

Bunların sahipleri sırasıyla; Kalbin sahibi Hz. Hüseyin, Ruhun sahibi Hz. Hasan, nefsin 

sahibi Hz. Muhsin’dir. (Hasaneyn Efendimiz’in üçüncü kardeşi Hz. Muhsin’dir.) sekiz 

aylıkken dünyasını değişmiştir. Efendimiz ismini koymuş ve sekiz ay kucağında 

gezdirmiştir Hz. Muhsin’i. Niçin, Hz. Muhsin sekiz aydır. İşte nefsin bir anlamda 

müracaatçısı, erken gitmiştir, az tanıyoruz, onun için. O, Cenab-ı Hakk’ın bir cilvesidir. 

Cenab-ı Hakk belli bir yaşa kadar lütfetseydi, Hz. Hasan ve Hüseyin gibi, nefsi daha iyi 

anlayacaktık. Nefsin problemlerinin çözülmesindeki güçlük Hz. Muhsin Efendimiz’in 

dünyasını erken değişmesidir. Mana ilimlerini anlatıyorum, işte onun için ruhundaki bir 

kapının probleminden girmek için Hz. Hasan Efendimiz’e müracaat edilir.”754 

 “İnfak İslam toplumunun temelini teşkil eder.” 

 “İnfakı öyle özümüze sindirmeliyiz ki, elimizi açıp Allah’a ettiğimiz duanın 

bile yüzde 50’sini infak etmeliyiz. Kendimize bir şey istemeden açlara, hastalara, 

                                                           
751 Nurbaki, Fahr-i Kainat Efendimiz, s. 32. 
752 Nurbaki, İmanla Gelen İlim 1, s. 140. 
753 Nurbaki, Gönüllerde Sema, s. 48. 
754 Nurbaki, Yüce İslam Büyükleri, s. 142. 
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mutsuz insanlara, hür bir ortam içinde yaşama imkanı bulamayanlara yardım isteme 

alışkanlığını kazanmalıyız. Çünkü Allah “Duanızı bile infak edin ki, kabul olsun” der.” 

 “Dua etmek, Allah’a telefon etmek gibidir. Bu dünyada telefon etmek için bir 

takım koşullar vardır. Evvela telefonun ahizesini elinize alacaksınız, (o ahizeyi eline 

almak imandır, bir kere imanı olmayanın dua talebine hakkı yoktur.) Niyet ettiniz, bir 

adam arayacaksınız, o adamın varlığından şüpheniz varsa, nasıl ararsınız? Birincisi 

imandır, ikincisi çevir sesidir, bunu hiç unutmamak lazım. Çevir sesi ne zaman gelmez? 

İki sebeple gelmez, bir tanesi ahizeniz bozuktur, imanınızda hastalık vardır, ikincisi 

borcunuz vardır. Eğer Allah’a borcunuz varsa, çevir sesi gelmeden telefonu çevirirsiniz, 

çevirirsiniz, duam kabul olmadı der durursunuz.”755 

 “Yeryüzünde kadınlara hitap eden ilk yazılı belge Kur’an’dır. Ve o zamanın 

müşrikleri Kur’an’ın her konuda kadınlara da ayrıca hitap etmesini bir türlü 

hazmedememişlerdir.”756 

 “Bir gün gelecek, doktorlar hastalarına; namaz, abdest ve orucu reçete 

edecekler.”757 

 

  

                                                           
755 Nurbaki, Nur Dolu Geceler, s. 157. 
756 Nurbaki, Fahr-i Kâinat Efendimiz, s. 145. 
757 Haluk Nurbaki’nin oğlu Ahmet Veysi Nurbaki ile yapılan röportaj (Ek-4). 
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SONUÇ 

Tezimizde 20. yüzyıl mutasavvıflarından Haluk Nurbaki’nin hayatı, manevi 

şahsiyeti, eserleri ve tasavvuf anlayışını ele aldık. Yaşadığı dönemde meşhur bir 

onkolog ve ilim adamı olarak tanınan Haluk Nurbaki’nin tasavvufî kişiliğini elimizden 

geldiğince, bulduğumuz veriler ışığında tanımaya ve tanıtmaya çalıştık. 

Haluk Nurbaki (1924-1997), hayatını bulunduğu her zaman ve ortamda Fahr-i 

Kainat Efendimiz’e (sav.) ve Ehl-i beyt’ine duyduğu aşkı anlatmaya adayan önemli bir 

mutasavvıftır.  Nevşehir’in Nar Kasabasında 2 Şubat 1924 tarihinde dünyaya gelmiştir. 

Annesi Emine Nevriye Hanım, kendisini Tarih-Edebiyat ve Müzik alanlarında 

yetiştirmiş eğitimli bir hanımefendidir. Aynı zamanda Mesnevî okutan bir Mevlevî 

dervişidir. Babası Edip Ali Baki Bey ise Saint Boneît Fransız Lisesi’nden mezun olmuş 

tarih ve edebiyat alanlarında araştırmalar yapan aynı zamanda şair ve yazar kimliği ile 

de tanınan Fransızca öğretmenidir. 

1924’te Nevşehir’de dünyaya gelen Haluk Nurbaki ilkokul öncesindeki yıllarını 

Hacı Bektaşi Veli’nin yurdunda geçirmiştir. Daha sonra babasının tayini vesilesiyle Hz. 

Mevlânâ’nın yurdu Konya’ya gelmiştir. 7 yaşında ise Afyonkarahisar’a geçmiştir. 

Burada Hz. Mevlânâ’nın son türbedarı olan Mehmet Arısoy Efendi’nin himmetlerine 

mazhar olmuştur. 

İlk manevi eğitimi ve terbiyesini Mevlevî dervişi olan annesinden alan Nurbaki, 

babası Edip Ali Bey’in Allah dostlarının hayatlarını anlattığı eserler ile manevi 

dünyasının yapı taşlarını oluşturmaya başlamıştır. Çocukluk çağında evlerinin yanındaki 

camide haftasonları Kur’an okumayı ve namaz surelerini öğrenen Nurbaki namaz 

kılmaya ve oruç tutmaya başlamıştır. Fahr-i Kainat Efendimiz’e (sav.) duyduğu aşkı da 

bu yıllarda gönlüne düşmüştür. 9 yaşında iken görmüş olduğu bir rüya ile mana alemi 

ile tanışmıştır.  Rüyasında Abdülkadir Geylani Hazretleri kendisine: “Evladım, çabuk 
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kalk eviniz yanıyor.” der. Bunun üzerine uyanan Nurbaki mutfağın bacasının gerçekten 

yandığını görür. Hemen ev halkını uyandırır ve yangını söndürürler. 

Çocukluk yıllarında itibaren zekasıyla dikkatleri üzerine çeken Nurbaki, İstanbul 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanarak üniversite tahsiline devam etmiştir. Bu yıllarda 

Nuruosmaniye ve  Beyazıt Camii’lerinde hadis derslerine katılarak İslami ilimlerde de 

kendisini yetiştirmiştir. Aynı yıllarda Şemsettin Yeşil ve Necip Fazıl ile yolları kesişmiş 

ve Büyük Doğu Cemiyetini kuranlar arasında yer almıştır.  

1949 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Türkiye’yi adım adım 

gezerek pek çok derviş, meczup ve gönül dostuyla tanışmıştır. 1954 yılında mecburi 

hizmetini tamamlamak üzere Afyon’a gelen Nurbaki manevi hayatında dönüm noktası 

olan, sohbetlerinde Faik Ağabey diye bahsettiği mürşidi Faik Saraç Beyefendi’yle 

tanışmıştır. Nurbaki, Büyük Doğu Dergisi’nde insanın kalbi üzerindeki Allah yazısını 

tespit ettiğini yazıp ve yayınlamıştır. Bu yazıdan haberdar olan Faik Bey, Haluk 

Nurbaki ile tanışmak istemiş ancak kendisini bulamamıştır. Daha sonra Haluk Nurbaki, 

Faik Bey’i ziyarete gittiğinde kendisine “Kalbin üzerindeki Allah yazısını tespit eden 

genç doktor sensin demek. Peki doktor bey insanın maddi kalbinde Allah yazdığını sen 

tespit ettin. Manevi kalbinde ne yazdığını biliyor musun?” demiştir. Nurbaki ise 

“Muhammed” yazar Efendim diye cevap verince Faik Bey “Yıllardır bu cevabı 

bekliyordum. Demek ki sabırla beklediğim talebem senmişsin. Hoş geldin.” diye cevap 

vermiştir. Böylece 45 yıl sürecek dostlukları başlamıştır. 

Mürşidinin isteği ile 1961 yılında siyasete atılan Nurbaki, siyaset hayatının 

kendisine uygun olmadığını düşündüğü için 1965’te meclisteki görevinden ayrılmıştır. 

Tıp alanındaki çalışmalarına yoğunluk veren Nurbaki görev yaptığı Numune 

Hastanesi Camii’nde vaazlar vermiştir. Haftasonları da muayenehanesinde yapmış 

olduğu sohbetlerle insanların gönül dünyalarına hitap etmiştir. 
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Ömrünün son yıllarını İstanbul’da İslam’ın Nurdan Annelerini ve Yüce İslam 

Büyüklerini her ay vermiş olduğu konferanslarda anlatarak geçirmiştir. Yapmış olduğu 

tv programları, gazete ve dergilerde yazdığı makaleler ve yayınladığı kitaplar vesilesiyle 

insanlara Fahr-i Kainat ve Ehl-i beyt aşkını aktarmaya çalışmıştır. 

Onun tasavvuf anlayışı Ahlak-ı Muhammedî’nin hayata aktarılması için sevgiye 

dayalı bir eğitim yoludur. Nurbaki, kainata hüsnâ-i tasdik nazarıyla bakarak her şeyde 

Allah’ın sonsuz kudretini ve ilmini müşahede etmiştir. Yaşadığı dönemde popüler olan 

evrim teorisi ve ateizm gibi safsatalara bilimsel izahlarla cevap vermiştir. İlim adamı ve 

doktor olması hasebiyle ibadetlerin öncelikle bilimsel olarak insan bedenine ve ruhuna 

sağladığı faydaları izah ettikten sonra manevi hikmetlerini mana penceresinden bakarak 

açıklamıştır. 

Tezimizin ana gayesi Haluk Nurbaki’yi en doğru şekilde tanıtabilmektir. Bu 

amaçla, öncelikle kendi eserlerinden, evlatlarının ve talebelerinin vermiş olduğu 

bilgilerden hareketle çalışmamızı oluşturduk. Haluk Nurbaki’nin eserlerinde yer alan 

tasavvufî görüşlerini ele alırken ilk dönem ve son dönem mutasavvıfların konuyla ilgili 

görüşlerine de yer verdik. 

Bu çalışmamızda, hayatını Fahr-i Kainat Efendimiz (sav.) ve Ehl-i beyt aşkına 

adayan Haluk Nurbaki’yi tüm yönleriyle aktaramasak da bu gayretimizin onu tanımaya, 

bilinmesine ve anlaşılmasına ve daha sonra çok yönlü çalışılmasına vesile olmaktır. 
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EKLER 

EK-1. Haluk Nurbaki’nin Kızı Ceren Nurbaki Biler Röportajı 

Röportaj Tarihi: 01.02.2019 

Hastalığından hiç kimseye bahsetmedi, vefat ettikten sonra öğrendik hasta 

olduğunu. Muhtemelen iyileşmeyeceğini biliyordu çünkü çok hızlı ilerleyen bir hastalık 

akciğer kanseri. Hep şunu isterdi; “Ben son nefesime kadar sohbetlerime vaazlarıma 

devam edeceğim.” derdi.  Çünkü vefatından bir gün önce dahi televizyondaydı 

konuşması vardı, yatağa bağlı kalmak istemiyordu, istediği şekilde de oldu. 

  Kerameti kendinden bilmezdi, “O insanlara has, Allah’ın onlara verdiği 

ayrıcalıklar.” diye nitelendirirdi.  

Kendinden sonra kimseyi halife olarak bırakmadı.  

Bizim seveceğimiz şeyleri alırdı. Çocukları sevindirmeyi çok severdi. İnsanlar 

neyi seviyorsa onu alırdı. Bana özel 18. yaş günümde çok güzel bir saat almıştı. Doğum 

günlerimde, bayramlarda mutlaka arardı, özel günlerimde mutlaka gelirdi, atlamazdı.  

Davete icabet ederdi. Misafirlerini olabildiğince zengin bir şekilde ağırlardı. Esprili, hoş 

görülü, çok kibar ve sakin bir insandı. Misafirlerine karşı da öyle davranırdı. Hocalarına 

saygıda kusur etmez, onları hep dinlerdi. Kadınlara karşı çok kibardı. Kadın haklarını 

kuvvetle savunurdu. Bu konuda bir reformist olduğunu söyleyebilirim. Kendi haklarını 

savunmalarını isterdi. Okumalarını isterdi. Sohbetlerine katılan insanlara karşı 

davranışları çok kibardı. 

 Genelde sohbetlerini muayenehanede olurdu. Genelde cumartesi günleri 

muayenehanesinde sohbetleri oluyordu. Sohbet vermek için davet edilen evlere de 

gidiyordu. 

Çocukları çok severdi. Sadece ağabeyimin oğlu Hüseyin’i gördü torunlarından.  

Allah sevdiğine 3 şey verir derdi: “Hastalık, fakirlik ve rezillik.” İllet, kıllet, 

zillet. 

Zenginleri sevmezdi. Eli açık olması gerekiyordu. Eli sıkı zengini sevmezdi. 

Giyimi çok düzgündü, estetik sahibiydi, hep kravatlı takım elbiseli görürdünüz 

onu, giyimine çok özen gösterirdi. 

Tedavi için gerekli olan şeylerin yapılması yanında mutlaka infak edilmesi 

gerektiğini söylerdi. “Tedbirli olacaksınız ama sonrasında bir şey gelirse kaderdendir.” 

derdi. Her şeyin sahibinin Allah olduğunu her şeyi Allah’a bırakmak gerektiğini 

söylerdi.  

  Çok vefalı bir insandı, ben de onu sürdürmeye çalışıyorum. Asla eski dostlarını 

unutmaz, akrabalarını mutlaka ziyaret eder, küskünleri barıştırmaya çalışırdı. Kimseye 
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küsmez, küs kalamazdı, hiç böyle bir duygusu yoktu. Ve çok vefalı bir insandı, mutlaka 

gider, görür görüşürdü, bilhassa Nevşehir’deki akrabalarını ziyaret ederdi. 

“Gıybet yapmayın. En büyük günah; gıybettir.” derdi.  

Sünnete son derece bağlı bir insandı. Giyiminde, yeme içmesinde insanlarla 

ilişkisinde. Hiç şunu yemem demezdi, seçmezdi. 

  Kur’an’ı genelde içinden okurdu. Birkaç kez okurken dinledim. Çok geç 

saatlerde yatardı, okumalarım var derdi, onları yapardı. Din nazlılarının isimlerini 

dualarında mutlaka geçirirdi. 

Afyon’da ailesinin kabirlerini mutlaka ziyaret ederdi. 

Sadaka çok dağıtırdı. Mesela Hacı Bayram’a gittiğimizde karşısına gelen 

çocuklara sadaka verirdi. Ankara’ya geldiğinde ilk ziyaret ettiği yer Hacı Bayram’dı, 

Ankara’dan ayrılmadan önce yine ziyaret ederdi.  

Mübarek gecelerde dua ederdi. Dilenenlere de en az ekmek parası kadar 

verilmesini isterdi. 

Hep şükrederdi, olanı da dağıtırdı. Çok fazla yemezdi. Peynir ekmekle sahur 

yapardı.  

Umre ziyareti yaptı, 87-88 yıllarında. Sohbetlerinde Mekke ve Medine’den 

bahsederdi. Peygamber Efendimiz’i (sav.) çok severdi.  

Sohbetlerine katıldım ve dinledim. Deccal’den bahsediyordu, “Mehdi de tam 

tersi yönde imana çağıracak ama zor olacak.” demişti. İlerde inanç savaşları olacağını 

söylemişti. Deccal’in ölmüş bir insanı tekrar dirilteceğini bütün insanların televizyon 

ekranından seyreder gibi bunu göreceğini söylemişti. “Mehdi’ye ise insanlar 

gönülleriyle inanacaklar.” demişti. Son karşılaştığımda veda tarzında konuşmuştu ama o 

zaman anlamamıştım. 

Kahvaltı yapmazdı. Çayı çok içerdi, biraz şekerli severdi. Et yemeği severdi. 

Tavuk etini sevmezdi. Fransa’ya gittiğinde domuz eti yememek için hep tavuk eti 

yemiş, bıktığı için sevmezdi. Aşırıya kaçarak yemezdi ölçülüydü, yarı aç kalkmak 

gerekir, derdi. Arada atıştırmazdı. Günde iki öğün yerdi. Su içmezdi, Hz. Hüseyin 

Efendimiz’e (ra.) hürmeten su içemezdi. Kola içerdi, çay içerdi ama su içmezdi. 

Tutumlu biri değildi, cimri değildi. Biriktirmeyi sevmezdi. Parayı asla bankaya 

koymazdı. Parayı biriktireyim de ilerde sağlık problemim çıkarsa kullanayım 

düşüncesini sevmezdi. Bunu Allah’a karşı; “Sen bana hastalık verirsen ben de paramı 

kullanırım gibi Allah’a kafa tutmak.” olduğunu söylerdi. 

Açık görüşlü bir insandı. Ateistleri sevmezdi. Eğitime çok önem verirdi. 

Yabancı dili Fransızca idi. Türk edebiyatını da yabancı edebiyatı da okurdu. 

Okuldan beni her gün babam alırdı, arabada çok fazla sohbetimiz olurdu, çok 

fazla şey sorardım,  çok başını şişirirdim muhtemelen. O kadar çok şey sorardım ki ve 
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muhtemelen bu sorduklarıma cevap alabileceğim tek insandı. O kadar güzel cevaplar 

verirdi ki, bir takım şeyler kafamda otururdu. Bunları sormaktan çekinmezdim. Babam 

inancı olmayan insanların yanına gittiğinde bile kendini dinlettirirdi. Saygı duydururdu 

kendine. Babamla çok fazla zaman geçirdim. Muayenehaneye götürürdü beni, insanlara 

karşı davranışlarını görürdüm. Bunlar bana çok şey kazandırdı. Sakinlik, sabır, hoşgörü 

bunlar insanın kazanması gereken şeyler hayatta. Zorlukla mücadele ederken çok 

yardımcı olacak şeyler. 

Yetimleri çok severdi, çok önem verirdi, asla onların kırılmaması gerektiğini 

söylerdi. Yetim kalbi kırmanın çok büyük günah olduğunu söylerdi, bununla ilgili çok 

fazla hikaye anlatırdı. Kadınlara karşı çok kibar, sakin, hoşgörülü iyi bir insandı. Kolay 

kolay sesini yükseltmezdi. Çocuklarına, bize karşı da son derece neşeli, sakin ve 

sabırlıydı. 

Torunu Hüseyin’i 2 yaşına kadar görüyor. O zamanlar hiç birimiz hastalığını 

bilmiyoruz. Vefatından önce torunu Hüseyin’i alışveriş merkezi gibi bir yere götürüyor 

ve “Ne isterse onu alacağım.” diyor. Gelini “Baba niye böyle yapıyorsunuz?” diye 

sorduğunda “Beni hep hatırlasın istiyorum.” diyor ve ne isterse alıyor. Önemli olan şey 

yüreklerde sevgiyle hatırlanmak, anılmak.  

Hanımlarına karşı gayet anlayışlı ve hoşgörülüydü.  

İnfak etmeyi ve gıybet yapmamayı öğütlerdi. İman’a, Peygamber sevgisine, 

verici olmaya önem verirdi. 

“Ayetel Kürsi’yi okuduktan sonra isterseniz çernobile gidin.” derdi. Dualarda 

İslam büyüklerinin ismini geçirmemi isterdi. Hz. Fatıma, Hz. Hatice, Abdülkadir 

Geylani, İbrahim Hakkı Hz. Ahmet Kayhan’ı çok sever ve ziyaretinde bulunurdu. 

“Türkiye dört velî hatırına ayakta duruyor. Bunlardan birisi Ahmet Kayhan’dır.” derdi. 

En son İstanbul’a gittiğimizde yaptığımız gezmelerimiz aklımda kaldı. 

Küçükken karda kaldığımızı hatırlıyorum arabada. Çok sakindi insanı teskin eden, 

rahatlatan bir tarafı vardı. Sümbül Efendi’yi mutlaka ziyaret ederdi. İstanbul’a gittiğinde 

ilk ziyaret ettiği yerlerden biriydi.  

Bana “Güzel kızım.” derdi.  

Tefsire yönelik çalışmaları var. Bilimsel gelişmeleri yakından takip ederdi. 

Teknolojiyi çok severdi.  

Tasavvufun gönülle ilgili olduğunu söylerdi. İslam’da cevaplayamadığımız 

sorularda tasavvufun devreye girdiğini ve tasavvufun açıkladığını söylerdi. 

Esprili biriydi. Girdiği ortamda varlığını hissettirirdi. Herkesle konuşurdu. 

Köydeki insanlarla konuşmayı severdi. Maddi durumu iyi olmayan insanlarla daha çok 

muhabbet eder gönüllerini okşamaya çalışırdı. Hak ile adaletin farklı olduğunu söylerdi. 

“Eşit olmak adaletli olmak değil.” derdi. “Allah sevmediği umudunu kestiği insana her 

şeyi verir; Sağlık, zenginlik, çoluk çocuk.” derdi.  Zorluklardan dolayı insanın daha 

kolay iman edebileceğini söylerdi.  
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EK-2. Mesude Özdemir ile Yapılan Röportaj 

Röportaj Tarihi: 01.02.2019 

Tanışmamız çok ilginç oldu. Üniversite 2. sınıftaydım, teyzeme iftara gitmiştik. 

Ev çok kalabalıktı, iftara yarım saat kala televizyonu açtılar. Hocanın adını daha önce 

hiç duymamıştım. Hoca çıktı televizyonda, abdest ve namazın insan bedenine ve ruh 

sağlığına etkilerini anlattı. O kadar derin bilgileri o kadar güzel bir konuşma diliyle 

anlatıyordu ki, sesi çok etkileyiciydi. Bazıları insanları kıyafetine göre, davranışına göre 

dışlar ya hoca da hiç böyle bir tavır yoktu. O kadar güzel anlattı ki, ses tonu çok güzel, 

etkileyiciydi, kimseyi dışlamıyordu, sevgiyle anlatıyordu. “Allah’ım şöyle bir 

akrabamız olsa da sohbetlerine gitsem.” diye içimden geçirdim. Arkadaşım Türkan 

kayınvalidesinin kendisini sürekli bir hocaya götürdüğünü söylüyordu. Ben de “Niye 

gidiyorsunuz hocalara?” diye sitem ediyordum. Bir gün yine hocadan geldiklerini ve 

hocanın adının Haluk Nurbaki olduğunu söyledi. O an çok şaşırdım aradan iki yıl 

geçmişti ama ismini unutmamıştım, beni de sohbetlerine götürmesini istedim. Bir gün 

babam bana hocanın bütün kitaplarını almış. Bu arada fırsat buldukça kitaplarını 

okuyordum ama Türkan’dan hala haber yoktu. Bir gün rüyamda bir şey gördüm, melek 

olduğunu düşündüm, bir ses onun melek değil elçi olduğunu söyledi.  Türkan’ı gördüm 

ve ona darıldığımı söyledim, beni neden hala hocaya götürmedin, dedim. Daha sonra 

Cebeci’deki muayenehanesine gittik. Hastalar bittikten sonra sohbete başladı.  

O gün rüyamda hocayı gördüm. Resmi duvarda asılıydı altında da “Evliya-i 

Kibriya” yazıyordu. Ama bu kelimeyi daha önce hiç duymamıştım. Sohbetine gittim 

ama sormaya çekiniyordum bana baktı ve “Sen bana bir şey sormak mı istiyorsun?” 

dedi. Ben de “Evliya-i Kibriya ne demek?” diye sordum. O da “Çok büyük veli 

demektir. Veli insanları sahiplenen kişi demektir kızım, niye sordun?” dedi. “Rüyamda 

resminizin altında öyle yazıyordu.” dedim. Çok da espriliydi “Tabi benim ismimin 

altında yazacak, başka kimin resminin altında yazacak ki” diyerek geçiştirdi. Öylelikle 

sorularımın cevabımı aldım. Aklımdan geçen her soruya sohbetlerinde cevabımı 

buldum.  

Muayenesi bittikten sonra sohbetleri olurdu,  hafta sonu da Cebeci’deki 

muayenehanesinde sohbetler verirdi. Bize babalarımızdan dedelerimizden 

duyduğumuzdan daha farklı bir şekilde dini anlattı. En çok vurguladığı şey; “Herkes 

Müslüman’ım diyor ama İslamiyet’te iki şey çok önemlidir.” derdi. “Birincisi infak, 

ikincisi de kadın hakkıdır.” derdi. Bunlardan da pek çok hoca bahsetmez. Çünkü 

cemaatten birisi çıkar ve der ki “Hocam sen ne kadar infak yapıyorsun? Bu sorunun 

cevabı olmayacağı için anlatmazlar. İnfak maddi manevi yardım, onu mutlaka yapın.” 

derdi. “Bir de kadın hakkı, Efendimiz (sav.) kadınlara isterse ilim yapma, çalışma, 

çalışırsa isterse evini geçindirme isterse geçindirmeme hakkı ve eşini seçme özgürlüğü 

vermiştir. Efendimiz (sav.) bizzat bunu yaşamıştır. Eşlerinde bunu bizzat uygulamıştır. 

Hz. Ayşe ile yarışlar yapmıştır, Hz. Fatıma en büyük hemşiredir. Hz. Ayşe en büyük 

hukukçudur. Kadınların mutlaka sosyal yaşama taşımak istemiştir. Ama İslam’a en 

büyük kötülüğü Emevîler yapmıştır. İşte hiçbir zaman Emevîler’de İslam’ın kadına 

verdiği bu değeri ve haklarını vermemişler. Kadın arkada gelir, kadın okumaz, kadın 

erkeğin yanında yer almaz demişler. Efendimiz’den sonra Emevîler kadına değer 
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vermemişler ancak Efendimiz (sav.) kadına çok değer vermiştir.” Hep kadının ne kadar 

önemli olduğunu anlatırdı. Mesela Şifa annemizi anlatmıştı. Mekke’nin belediye 

başkanı olmuş, Peygamberimiz (sav.) ne zaman bir komisyon kursa yarısından fazlasını 

kadınlardan seçermiş. Kadınlara ne kadar değer verdiğini anlatırdı. Ondan en çok 

öğrendiğim şey infak, maddi manevi yardım. 

 Hocamızın yaşayışı tasavvuftu. Tasavvufun gönülden ibaret olduğunu söylerdi. 

Mesela infakla ilgili şunu anlatmıştı: “Allah vereni o kadar çok sever ki, mesela bir hacı 

amca düşünün, 5 vakit namazını kılıyor ama kapıya biri geldiği zaman “Git Allah 

versin.” diyor. Ama bir sarhoş düşünün yolda bir insan gördüğünde cebindeki son 

kuruşu ona veriyorsa onun Allah’ı bulma şansı daha fazladır. Cimrilik çok kötüdür, 

infak çok önemlidir. O yüzden infak yapanın Allah’ı bulma şansı daha fazladır. İnfak 

emri geldiğinde İslam daha çok yeniydi 10-15 günlüktü. Efendimiz’in (sav.)  

etrafındakiler “Bizim hiçbir şeyimiz yok ne vereceğiz?” demişler. “Güzel sesle Kur’an 

okumak, ezan okumak da bir infak, cenazesi, hastası olana gidip gönlünü almak da bir 

infak.” derdi. “İlla ki maddi bir şey değil, sizin sevginiz, yardımınız da bir infak.” derdi. 

“Bu da size yolları çok açar. İnfak yaptığınız şey direk olarak Allah’a gider. Allah da 

kuluyla yaptığı ticarette hiçbir zaman geri kalmak istemez, onu mutlaka kat kat size bir 

yerlerden geri gönderir.” İnfakı kulun Allah’la yaptığı ticarete benzetirdi. Ebû Zer el-

Gıfârî infak etmeyi çok severmiş, eline ne gelirse dağıtırmış, vefat edeceği gün elinde 

ne varsa dağıtmış. Çok şükür elimde hiçbir şey olmadan Allah’a kavuşuyorum demiş o 

sırada kapıya birisi gelmiş, Basra valisinin kendisine bir kese altın gönderdiğini 

söylemiş. Bize bunu anlatmıştı. “Siz verdiğiniz sürece Allah size mutlaka gönderir.” 

demişti. “Kaderinizde ciddi bir hastalık var, ya da ölüm var, başınıza gelecek büyük bir 

felaket var bunu rüyanızda yada hafif bir şekilde atlatmanıza vesile olur infak.” demişti. 

“İnfak sizin yaşam garantinizdir, ömrü uzatır, kazayı belayı def eder, kaderinizdeki zor 

noktayı rüyanızda hafif olarak geçirirsiniz.” derdi. 

“İnsanları hiçbir şekilde eleştirmeyin.” derdi.  Cerrahpaşa’da öğrenciyken arada 

öğlen namazına hızla giderken bir sarhoşu istifra ederken görmüş, içinden de “Hem 

yaşlı hem namaza gitmesi gerekiyor ama ben öğrenci olduğum halde namaza gidiyorum 

onun yaptığını yapmıyorum.” diye geçirmiş. O sırada yaşlı bir adam omzuma dokundu 

ve “Evladım onun yerinde sen, senin yerinde o olabilirdi.” dedi ve bu bana çok büyük 

bir hayat dersi oldu, diye anlatmıştı. O yüzden eğer etrafınızda alkolik, namaz kılmayan 

ya da kötü alışkanlıkları olan biri varsa sadece dua edin; “Allah’ım bana nasip etmedin, 

onun nasibinden kes. Bana çok şükür abdesti, namazı, Kur’an’ı nasip ettin, Allah’ım 

onlara da nasip et.” diye dua edin. Asla kimseyi eleştirmeyin. Kötü kadın falan denir ya 

“Sakın öyle demeyin, Allah isterse sizi daha kötü bile eder.” derdi.   

Ona Kimya’dan sorun, Fizik’ten sorun, Astronomi’den sorun hangi konuda 

sorarsanız sorun cevap verirdi, sadece tıp alanında uzman değildi. Mesela bir gün 

muayenehanesinde oturuyorduk bir dergiden geldiler. O zaman ozon tabakasındaki 

delik mevzusu meşhurdu. Ozon tabakasındaki delik hakkında ne düşünüyorsunuz? diye 

sordular. O da dedi ki: “Şunu öncelikle düzeltmek istiyorum, ozon tabakası uzun bir gaz 

tabakasıdır, gaz tabakası delinmez ama incelir. Allah bu dünyayı ilahi bir nizamla o 

kadar güzel yaratmış ki, onda da büyük bir nizam var.” dedi. Sıktığınız deodorantlar 

deliğe sebep oluyor deniyordu, bunun asla doğru olmadığını söylerdi. “Oksijen miktarı 
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azaldıkça özellikle kutuplardaki ozon tabakası azalıyor, kar yağmıyor, oksijen üretiyor 

%21 e ulaşınca bu sefer ozon tabakası kalınlaşıyor, hava soğuyor ve bu sefer kar 

yağıyor bu tamamen ilahi nizamdır. Sizin fısfıslarınız bunu etkilemez. Her şimşekte 

ozon tabakası yenileniyor. Dünyadaki atmosfer kirliliği arttıkça incelme devam edecek 

bu Allah’ın ilahi nizamıdır.” şeklinde açıklamıştı. 

Hz. Muhammed (sav.)’e karşı Efendimiz derdi. İnsanı, hayatı, tasavvufu çok 

güzel ele alır anlatırdı televizyonda. Sunucu hayretle ne kadar güzel anlattığını ifade 

ederdi. “Bu millet hiçbir şey anlamıyor derler ama anlatanın kendisi bilmiyor ki, güzel 

anlatmıyorlar.” derdi. “Gönülden anlatırsanız, bu millet her şeyi anlar.” derdi.  

Kocatepe’de bir konferans olmuştu, en son konuşmacı hocaydı. Diğerleri 

yabancı kelimelerle Arapça, Farsça kelimelerle anlatmışlardı, insanlara sıkıcı gelmişti. 

En son konuşmacı hocaydı, diğerlerinde hep bir uğultu vardı ama hoca çıkıp besmele 

çekince salonda herkes kulak kesildi. Hani sinek vızıltısı denir ya o bile duyulacak 

kadar sessizdi. Soru kısmına geçince herkes dedi ki: “Lütfen Nurbaki hoca cevaplasın.” 

En zor ayetleri bile insanın anlayacağı şekilde anlatırdı. O yüzden insanların sevgisini 

kazanıyordu.  

İnsanlara kitâbî dille yaklaşmazdı, anlayacağı dille yaklaşırdı. “Konuşmalara 

çağrıldığım zaman eğer önceden bir hazırlık yaparsam, hiç güzel olmuyor, ama akışına 

bırakıp doğaçlama gidersem, çok güzel oluyor. Bu da gösteriyor ki direk Allah; “Ben ne 

verirsem onu anlat.” diyor, “Sen kendini bir karıştırma.” diyor.” derdi.  

Beraber Veysel Karani Hazretleri’nin türbesine gitmiştik. Siirt Baykan 

Kasabası’nda Ziyaretköy diye anılıyor orası. Veysel Karani, Efendimiz (sav.) 

zamanında yaşamış ama Efendimiz’i hiç görmemiş. Ona gönülden aşık olmuş. Onun 

hikayesini anlatmıştı bize. “Annesi izin vermediği için geri dönmüş diye anlatılıyor ama 

gerçek hikaye böyle değil.” derdi. Annesiyle birlikte yaşıyor onu da yalnız bırakmak 

istemediği için annesini sırtına alıyor, kızgın çöllerde 13 gün gidiş 13 gün dönüş 

şeklinde yolculuk. Efendimiz, Veysel Karani Hz.’ni gönlünde hisseder, benim Halil’im 

dermiş. Veysel Karani de Allah’a çok dua ediyor “Ya Rabbi O’nu gönül gözüyle 

görmeyi bana nasip et.” diyor. Allah da diyor ki: “Sana dünya gözüyle O’nu görmeye 

izin yok Ya Üveys” o da “O zaman bastığı yeri öpeyim, o bile bana yeter.” diyor. Allah 

buna müsaade ediyor. Gittiğinde gerçekten Efendimiz camide. Efendimiz onun 

geleceğini biliyor, o da Efendimiz’in evde olmayacağını biliyor. Kapıyı Fatıma annemiz 

açıyor. Bastığı yeri bana gösterin, diyor. Mantık çerçevesinde bakınca onca yolu gelen 

biri en azından 1-2 saat gelmesini beklerdi. Orda ki hikmet şudur: “Efendimiz’den sonra 

da insanlar onu görmeden sevecek, Veysilik kanalı bu şekilde gerçekleşecek.  Yemen’e 

dönünce annesi vefat ediyor.” Bir de orda şunu anlatmıştı: “Kelime-i şehadet getirmek, 

şahidim ki; Hz. Muhammed (sav.) Allah’ın kulu ve elçisidir.” diyoruz. Allah kıyamet 

günü diyecekmiş ki bize işte şahit olmak demek onu görmek, demek. Her Müslüman 

gönlünü temizleyip onu görmek zorunda, madde olarak bu dünyada görmek 

zorundaymışız Efendimiz’i, eğer nefsimizi yok edersek görebilirmişiz. Zaten velîler de 

velîlik belgesini O’nun elinden alırmış. Bütün velîler dünya gözüyle O’nu görebilirmiş, 

görürmüş. O yüzden Efendimiz dediğinde hep gözünden iki damla yaş düşerdi. Tv 

programında da Efendimiz dediğinde yaşları görürdünüz. Bize anlatırken de öyleydi,  
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sesi giderdi. Allah diyecekmiş ki hani siz gördünüz mü, şahit olunuz mu? Pek çoğumuz 

görmediğimiz için hayır diyecekmişiz. Hadi o zaman cehenneme denilecekmiş.  O anda 

Veysel Karani Hazretleri çıkacakmış; “Ya Rabbi ben de göremedim dünya gözüyle.” 

deyip göremeyenlerin şefaatçisi olacakmış.  

“Görmeden sevmenin okuludur Veysel Karani.” derdi. Veysilik; Efendimiz’i 

görmeden sevmek, hissetmekmiş. Veysel Karani Hazretleri’nin kanalından bunu 

hissedersiniz, derdi. Çok düşük ücretle çobanlık yaparmış, ücretini alıp gelirken, orada 

kadın köleyi iki tane askerin götürdüğünü görüyor. “Bırakın o kadını yazıktır.” diyor. 

“Köle bırakmayız.” diyorlar. Müslümanmış kadın. “İstersen parasını verip alabilirsin.” 

diyorlar. “Ne kadar?” diyor. Tam onun aldığı çobanlık ücreti kadar. Parayı veriyor ve 

kadın onun kucağında vefat ediyor. Son nefeste Kelime-i şehadet getiriyor. Herkes 

boşuna verdin paranı deyince “Hiç olmazsa yarım saat nefes aldı ya o benim için yeter.” 

diyor.  Veysel Karani Hazretleri baya yaşlıymış, 80 yaşlarındayken Hz. Ali 

Efendimiz’in yanına Sıffin savaşına gidiyor. “Sen de mi geldin?” deyince Hz. Ali: 

“Senin uğruna ölmeye değer.” diyor ve o savaşta şehit oluyor. Efendimiz de hırkasını 

Veysel Karani Hazretleri’ne göndermiş.  

“Tasavvuf; gönül kırmamak, hoşgörülü olmak, insanları sevmek.” diye anlatırdı. 

“Gerçek namazda Fatiha’dan sonra Fil sûresini okurken fil ordularını, ebabil kuşlarını 

görürsünüz.” derdi. “Hangi sureyi okursanız onu görürsünüz.” derdi. “Ama o hemen 

olmaz. Ben hiçbir şey görmüyorum diye namazı terk etmek doğru değil.” derdi. “O 

yüzden gerçek namaza doğru hareket edin.” derdi.  

Benim engelli bir kız kardeşim vardı. “Bir eve gittiğinizde, Mesude’nin kardeşi 

gibi engelli biri varsa, yada evde yaşlılar varsa arkadaşınızın odasına girmeden önce 

evdeki yaşlıların elini öpün, halini hatırını sorun, hasta varsa onlarla mutlaka sohbet 

edin, onların gönüllerini mutlaka alın.” derdi. 

Anne baba hakkından bahsederdi. “Kayınvalidem, kayınbabam çok ters, bana 

şunu yaptı, annem, babam bana kötü davranıyor, bunu yaptı.” diyenlere şöyle derdi: 

“Annen, baban seni götürüp köle pazarında sattı mı? Onların hakkı çok büyüktür. 

Onların gönüllerini kazanmaya çalışın, mümkün olduğu kadar dualarını alın. Babaların 

duası tutar, babalar da bunu bilerek evlatlarını suiistimal etmemeli.” Bildiğimiz ne 

güzellik varsa Allah razı olsun hocamızdan öğrendik. “Velî insanları sahiplenen 

demektir, siz de isterseniz sizi sahiplenirim.” demişti. 

Bir gün de Geylani Hazretleri’ni anlatıyordu, onun Allah katında çok büyük yeri 

vardır. Peygamberimiz (sav.) Miraca yükselirken Abdülkadir Geylani Hazretleri 

boynunu Efendimiz’in ayağının altına koymuş. Efendimiz de ona dua etmiş: “Benden 

sonra gelecek bütün velilerin boynu da senin ayağının altında olsun.” demiş. “Allah 

katında Abdülkadir Geylani Hz.’nin çok büyük nazı vardır.” derdi. Abdülkadir Geylani 

Hz.’nin şöyle bir sözü vardır, derdi: “Benden sonra maddi, manevi dara düşüp beni 

gönülden yardıma çağırmayan herkesten kıyamet günü şikayetçiyim, davacıyım.” Sonra 

dedi ki: “Ama beni çağırırsanız, ben de gelirim.”  

“Velîler vefatlarından sonra daha aktif hale geçerler.” derdi. “Gönülden yardıma 

çağırdığımızda mutlaka icabet ederler. Kınından çıkmış kılıç gibidir.” derdi. 
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Hz. Mevlana’ya gittik birkaç kere. “Hz. Şems, Hz. Ali’nin sünnetini yapmıştır, 

cesedini bulamamışlardır.” dedi. Bir yeri gösterdi; “Burada Hz. Şems’in kanı yerde 

duruyor.” dedi. “Sokaklarda dikkatle bakarsanız Hz. Ali’yi de Hz. Şems’i de 

görebilirsiniz.” dedi. “Hz. Mevlana çok büyük bir alimdi ama gönül gözü açılmamıştı, 

Hz. Şems ile birlikte onun gönül gözü açıldı.” dedi. “Onlar gönülden konuşurlardı.” 

dedi.  

Bir arkadaşımız rüyasını anlatmıştı da; “Sizin manaya ulaşmanız çok kolay.” 

demişti. “Sohbetlerde nasıl Ehli beyt’i konuşuyorsak, onlar da bizden bahseder.” derdi. 

“Onlarla mana aleminde buluşmak çok kolay ama mesela arkadaşınızla pastanede 

oturdunuz konuşmaya çalışıyorsunuz, işte kamyonlar geçiyor, seyyar satıcılar bağırıyor, 

etrafınızda garsonlar, insanlar bir türlü konuşmanıza müsaade etmiyor. Siz aslında mana 

alemine o kadar yakınsınız ki ama gönlünüzdeki dünya ilgileri dünya sevgileri bu 

yakınlığı hep engeller. Siz dünyadan uzaklaştıkça manaya yaklaşırsınız, onlar da sizi 

hasretle bekliyor.” derdi.  

Bir cumartesi sohbetinde o kadar alçak sesle anlatırdı ki sinek sesi duyulurdu. 

“Biliyor musunuz bu sohbetimizde mü’min cinler, melekler de vardı. Gönül kapıları o 

kadar açıktı ki, şöyle gönüllerinize baktım, hiç birinizin gönlünde dünyaya ait bir şey 

yoktu.” dedi. 

Sohbetine gittiğimde gönlüm yüzde yüz şarj olup çıkıyordum. Sohbete alkollü 

gelenler olurdu, makyajla gelen olurdu, açık kıyafetle gelen olurdu. Hiç kimseye bir şey 

demezdi. Hiç kimseye namaz kıl demedi, hiç kimseye kapan demedi. Ama sonraki 

dönemlerde bunun gerçekten bir farz olduğunu, mutlaka yapılması gerektiğini özellikle 

vurgulamıştı. Sohbetlerde örtülü olmamız isteniyordu, dışarda örtmesek bile. Hiç 

kimseye bir şeyi empoze etmedi ama bir süre sonra herkes kendini namaz kılarken 

buldu, bir kısmı tesettüre girdi. Muayenehanesinde büyük bir salon vardı, sohbetler orda 

olurdu. Herkes çok huzurlu ve mutlu bir şekilde dinlerdi, genellikle Efendimiz’i 

anlatırdı, günlük meseleler çok gündem olmazdı.  

Türkiye hakkında hep güzel şeyler söylerdi. “Ben göremem ama sizler 

görürsünüz, rahmetli demişti diye bir Fatiha okursunuz.” dedi. “Türkiye dünyanın 

yükselen yıldızı olacak, Avrupalılar keşke Türkiye’de işçi olsak diye iç geçirecekler, 

çok güzel günler bekliyor, hem İslamiyet çok güzel yaşanacak hem de her alanda lider 

konumuna gelecek Türkiye.” O müjdeyi de bize vermişti. İnşallah o günler olur diye 

düşünüyoruz.  

“Kin olan gönle Allah gelmez.” derdi. En çok nefret ettiği şey: Cimrilik, alay, 

gurur ve yalandı. “Cehennemin en derin noktasında insanları küçümseyenler, alay 

edenler, yalan söyleyenler, gurura kapılanlar olacak.” derdi. Yalan gönle karşı işlenmiş 

bir suçtur, derdi.  İnsanın gönlü karşısındakinin yalan söyleyip söylemediğini hemen 

anlarmış ya “O yüzden gönül suçudur, yalan çok büyük günah.” derdi. “Allah gururu 

hiç sevmez, insanlarla alay edilmesinden hiç hoşlanmaz, ondan çok sakının.” derdi.  

“Dedikodu da çok büyük günah.” derdi. Allah “Bir araya gelince ya Benden ya 

Habibimden bahsedin.” der o yüzden bir araya gelince ya Allah’tan ya Habibinden 

bahsedin dedikodu yapmayın, günahtır.” derdi. 
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Annesi Mevlevîymiş, evde çocuk olmadığı halde mutlaka şekerleme, pasta, 

kurabiye yapar, çocuklara dağıtırmış. Babası da Fransızca hocasıymış. “Ben 

Efendimiz’in hayatındaki gibi tek çocuğum.” derdi.  

“Kitap seçimi konusunda çok titiz olun.” derdi. Elmalılı Hamdi Yazır’ı çok 

beğenirdi,  okumamızı tavsiye ederdi. “Bir dini tahrip etmek için dünya kadar adam 

tutun o kadar kitap yazdırın ancak bir dine bu kadar zarar verilebilir.” derdi. “Beni 

dinciler çok sevmez çünkü kadın haklarını ve infakı ön plana çıkarıyorum, onlar da 

bundan kaçıyorlar.” derdi. “Ateistler zaten nefret ediyor benden, o yüzden çok sevenim 

yok.” derdi. Hocası Faik Saraç’tan Faik Abi diye çok bahsederdi. Faik Abisinin 

kendisini hem sevdiğini hem de sitemle eleştirdiğinden bahsederdi. Çok fazla tarikattan 

bahsetmezdi. Harput’ta Nadir Baba türbesi vardı. Oraya da gitmiştik. 

Fransa’da Radyoterapi ihtisası yaptığı esnada bir bebek getiriyorlar, bebek çok 

ağlıyormuş, kansermiş. “Bir türlü susturamadılar onu. Kucağıma aldım ve ona dedim ki: 

“Bak Allah sana böyle bir şey vermiş, çok kısa zamanda cennete gideceksin, bütün 

ağrıların dinecek dedim ve dua ettim.” Bebek ağlamasını kesiyor. Oradaki doktorlar da; 

“Şu Müslüman ona bir şeyler söyledi ve bebek ağlamasını kesti.” diyorlar.  

Keramet olayına sıcak bakmazdı. “Ya sabreden fakir ol, ya şükreden zengin ol.” 

derdi. “Zenginlik daha kolay, fakirlik daha zordur.” derdi. “Zenginken malını infak 

etmiyorsan onun hesabı da zordur.” derdi. Davete icabet ederdi, çok az yerdi. 

Efendimiz’den dolayı yetimlere karşı çok hassasiyeti vardı. Yaşlılarla, hastalarla 

ilgilenmek gerektiğini vurgulardı. Siyasetten çok bahsetmezdi. İslamiyet’in en güzel 

ülkemizde yaşandığını söylerdi. Su içmezdi, su içerken onu gören olmazdı. Su böreğini 

çok severdi. Ramazan’da iftara davet etmiştik ama ben su içmediğini bilmiyordum. O 

zaman öğrendim su içmediğini, hemen kola alıp getirdik. Çay içerdi, çay yoksa kola 

içerdi. Çok şık ve temiz giyinirdi. Paraya önem vermezdi. “Allah’a çok şükür üzerimde 

fazla mal varlığı yok.” diye sevinirdi. 

İlk eşini çok severdi, kendisinden yaşça büyük ve hemşire olan Mesrure 

Hanım’la evleniyor. Onu hep sevgiyle anardı, çok saygılı bir hanımmış, hocamıza çok 

saygı gösterirmiş. Bazı yemekleri yerken “Rahmetli Mesrure bunu çok güzel yapardı.” 

diyerek ona karşı vefasını gösterirdi. 

Bir gün hocama: “Bazı insanların yanında konuşamıyorum, anlatamıyorum ama 

bazılarının yanında öğrendiklerimi çok güzel anlatıyorum, bunun sebebi nedir?” diye 

sordum. Hocam dedi ki: “Bazı insanların gönlü sünger gibidir, her şeyi çeker. Bazı 

insanların gönlü duvar gibidir, top atarsın sana geri gelir.”  

Askerdeyken köylü bir kızı muayene etmiş, kız iyileşmiş. Kese kağıdına iki tane 

elma koymuş bunu hocaya götürün diye yollamış. “Bu hediyeyi hiç unutamam.” dedi. 

Askeri doktorken bir araba veriyorlar. Köye arabayla gidiyorlar ve köylüler ilk kez 

görüyor arabayı. Biri diğerine diyor ki “Bu gavurlar ne akıllı adamlar.” Diğeri de diyor 

ki “Ne akıllısı akıllı olsalar Müslüman olurlardı.” “Askeri doktorum eve gidiyorum, 

evin girişinde hasta yavru bir kedi, şöyle baktım eve aldım, antibiyotik verdim. Sabah 

bir uyandım her yerim ter içinde bana ne oluyor diye baktım. Kedi iyileşmiş, elimi 

yüzümü yalıyor. Bu anıları hiç unutamam.” derdi.  
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EK-3. Derya Türkan Yenihançer ile Yapılan Röportaj 

Röportaj Tarihi: 01.02.2019 

Benim hocamla tanışmam kayınvalidem vasıtasıyla oldu. Kayınvalidem de kendi 

görümcesiyle gidiyormuş beni de götürmek istedi. O gün muayenehanesine gittik. 

Kayınvalidem beni tanıştırdı. Birkaç gün önce Niğde’ye gitmişlerdi. Bu kızı niye oraya 

getirmediniz diye sordu ilk gün. Müthiş bir enerji geçti, vuruldum o gün. O günden 

sonra sohbetlerine katıldım. Numune hastanesindeki odasına gidiyorduk bazen. Sohbet 

esnasında çam ağacının yere kadar eğildiğini gördük, rüzgar olmadığı halde. Hocam 

selamet selamet der, sohbetin o anki havasını değiştirirdi. Hocam sevgiyle, ürkütmeden, 

korkutmadan Efendimiz’i anlattı. Efendimiz’i anlatan kitabını okumuştum. Hocama çok 

etkilendiğimi söylediğimde bizzat Efendimiz’den izinlidir o kitap, dedi. Kitapta Taha 

geçiyor. Ne kadar güzel bir isim diye düşündüm. Gece telefonum çaldı bir kadın sesi 

“Taha orda mı?” diyor. Ama o zamana kadar duymadığım bir isim. Kitabı okumaya 

devam ettiğimde Taha’nın Efendimiz’in ledün aleminde ki ismi olduğunu öğrendim.  

Gerçek bir Muhammed aşığıydı. Efendimiz’in adını her andığında ağlardı. Aynı 

zamanda Hüseyniydi, ömrü boyunca su içmedi. Sıvı olarak çay ve kola içerdi. Bana da 

haramdır diye bir yudum su almadı. Yeryüzünde yaşanmış ve yaşanacak en acı olay 

Kerbala’dır, derdi. Bu olaydan nerdeyse Allah bile göz yaşı dökecekti, derdi. 

Bir insanı görmeden sevmenin nasıl olduğunu anlayamazdım. Hocam sevgi 

büyükten gelir derdi, büyük seni sevmeden onu sevemezsin derdi. 

Büyükleri ayırmayın derdi, hepsini aynı sevin, derdi. 

Hocam dünyasını değiştirene kadar hep bir aradaydık. 

Her şeyin Allah’tan geldiğini bilir. Kolu kırıldığında Allah beni kolu kırık 

görmek istedi demek ki, derdi. 

Bir ara yeğeninin evinde kaldı günlerce, aylarca kaldı. Bir gün kadın bakıyor ki 

yatak kırıkmış. Kadıncağız çok üzülüyor nasıl fark etmedim diye. Her şeyi Allah’tan 

biliyordu.  

Dünyasını değiştirene kadar Resulullah için gözyaşı döken, bu kadar seven daha 

onun üstünde başka kimseyi görmedim. Herhalde en çok o seviyor diye düşünüyorum.  

Allah nazlılarını öğretti bize. Birlikte Veysel Karani Hazretleri’ni ziyaret ettik.  

O gerçek bir Allah dostu, gerçek bir nazlıydı.  

Söylediği her sözde mutlaka bir hikmet vardı. Espri bile yapsa altında bir şey 

vardı. 

Son nefesini vermeden, emanetini vermeden doktorlar müdahale etmek 

istiyorlar. Çok tedavi olmadı, onun tercihiydi, biz sonradan duyduk hastalığını da. 

Doktorlara müdahale ettirmeyip, Rabbine gitmek isteyen gerçek bir mana ehliydi. 
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Hocam bizi hiç korkutmadı, hep sevdirdi. Sevmek çok özel bir şey. Cenab-ı Hak 

“Ben kulumun zannındayım.” diyor. Hocam bize her şeyi anlattı, beşeri bir kusur varsa 

bize aittir. Cenabı Hak bizi onunla birlikte eyler inşallah. Efendimiz’e layık bir ümmet 

olmayı nasip eder Rabbim inşallah.  

Namaz, infak ve zekat üzerinde çok duruyordu. Bir adamın eli cebine gitmiyorsa 

istediği kadar seccade parçalasın, derdi. Allah’ın ibadetimize ihtiyacı yok, bizim ibadete 

ihtiyacımız var, derdi.  

Namaz, infak ve zekat varsa her şey gelir, derdi. Hastalık varsa üzüntü varsa onu 

dua ve infakla giderebilirsiniz, önce bunu yapın sonra doktora gidin, derdi. Yetim olursa 

daha iyi olur, derdi. 

Faize kesinlikle karşıydı, Allah’a ve Resulüne savaş açmak derdi. Bir kadın 

gitsin genelevde çalışsın bu kadar günahı yok, derdi. Faiz en kötü günahtır. Bütün 

günahların en büyüğüdür. Alkol bile bunun yanında hafif kalır, bireysel bir şeydir, 

derdi.  

Hiç parası kalmazdı. Bordronuzda illaki bir yetimin, bir fakirin parası vardır, 

derdi. Kaç lira alırsan al hiç önemli değil, illaki birinin orda payı vardır. Hocamın işini 

gördüğü insanlar vardı. Bazısına denk gelirdik muayenehanesine gelirdi. Aylıkçıları 

vardı, cebinde parası olmazdı, ben bu dünyadan böyle gideceğim derdi, öyle geldim 

öyle gideceğim, derdi. Mutlaka paylaşırdı, maaşını da bir şekilde böyle dağıtırdı. 

İnsanın nefsini yok edecek tek şey infaktır. Mesela siz infaka niyetlendiniz ya 

anında önünüze nefis 500 tane kart çıkarır. Ya hastalanırsan, ya sonra lazım olursa, 5 

vereceksem yarısını mı versem diye nefis anında kartlar çıkarır. Siz de son anda 5 

vereceğinize 10 verin, al sana kocaoğlan iyi oldu deyin, derdi. 

Ramazanlarda sakın alışveriş yapmayın, derdi. Üst baş kıyafet hiçbir şey 

almayın. Yada mecbursanız çok almak istediyseniz aynı miktarda infak yapacaksınız, 

derdi. Öyle ev eşyası almak yok Ramazan çok özel bir şeydir. Hatta bir hacı annemiz 

vardı “Hocam yapma benim perdelerim çok eskiydi, perde değiştirecektim.” deyince 

“Olmaz yemezler o parayı infak edeceksin yada aynı miktarı vereceksin yada 

yaptırmayacaksın.”  dedi.  Ona çok titizlenirdi. Sakın alıp da Allah’ı incitmeyin, 

Ramazan çok özel, derdi. Varsa paran infak yap, fakir fukaranın gönlünü gör, derdi. 

Yetim çok önemliydi hocam için. Ancak hüznünüz sıkıntınız bir yetimin başını 

okşarsanız, onun gönlünü hoş ederseniz gider ve Allah’ı hoş etmiş olursunuz, derdi.  

Bir yerden çengel atarım o bile anlamaz derdi.  

Hocam bana mana aleminden Şifa ismini vermişti. 
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EK-4. Haluk Nurbaki’nin Oğlu Ahmet Veysi Nurbaki Röportajı 

Röportaj Tarihi: 10.02.2019 

Babamın yedi yaşından beri İslam’a ilgisi var. 7 yaşında namaza ve oruca 

başlamış. Orucu hep devam ettirmiş, belki namazı ara sıra sektelere uğramış ama hiçbir 

zaman namaz onu bırakmamış. Namaza hep devam etmiş. İstanbul’a gittikten sonra 

Salih Yeşil Hazretleri’nin vaazlarına gitmiş. Oradan Şemsettin Yeşil Hazretleri’nin 

vaazlarına gitmiş. Şemsettin Yeşil Hz.’ni hakikaten çok severdi. O çağa baktığınız 

zaman etrafta görmeye alıştığınız sarıklı, uzun giyimli hocalardan farklı olarak 

Şemsettin Yeşil Hz. takım elbiseli, bastonlu, şapkalı güzel giyimli bir insan. İnanılmaz 

derecede ilmi yüksek, arkasında keramet tarafı olan bir insan Şemsettin Yeşil Hazretleri. 

İşte o sıralarda da yine Necip Fazıl’la tanışıyorlar. Büyük Doğu kuruluyor, dokuz 

kurucudan birisi babam. Aynı zamanda da genel sekreterliğini yapıyor. Tıp Fakültesi 

bittikten sonra mecburi görev başlıyor. Köy köy dolaşıyor, Yozgat, Kütahya, Balıkesir 

buralarda hep frengi mücadelesi veriyor. Sonra Afyon’un büyük ilçelerinden 

Sinanpaşa’ya geliyor tayini. O sırada da Büyük Doğu’da da kalbe atılan imza adlı yazısı 

çıkıyor. Kalbin üzerindeki damarların verdiği şekil itibariyle “Allah” yazıyor. Faik 

amcam da o yazıyı okuyor. Bir şekilde bir yerde karşılaşıyorlar. “Doktor o yazıyı yazan 

sen misin?” diyor. “Evet efendim.” diyor. “Peki dışında Allah yazıyorsa içinde ne 

yazıyor kalbin?” diyor. O da hiç düşünmeden “Muhammed” diyor. O zaman bir 

muhabbet başlıyor. O muhabbet amcam dünyasını değiştirene kadar devam etti. Öyle 

bir muhabbetti ki amcamın çocukları babama amca derdi, ben de ona amca derdim. Faik 

amca demedim, amca dedim hep.  

Babam Kâdiri tarikatına mensup, Kâdiri idi. Faik amcamın şeyhi 93 Harbi 

imamlarından Osman Bedrettin, onun şeyhi Mahmut Samini, onun şeyhi Ali Septi, Ali 

Septi’nin şeyhi de Mevlana Halid Bağdadi. Mevlana Halid Bağdadi’nin şeyhi Abdullah 

Dehlevi. Abdullah Dehlevi Hazretleri Hindistan’da yaşayan bir şeyh. Bahâeddin 

Nakşibend Hz.’ne kadar gidiyor. Mevlana Halid Bağdadi, şeyhi Abdullah Dehlevi 

olmasına rağmen bir ucu da Abdülkadir Geylani’ye kadar giden bir silsileden Kâdirîlik 

icazeti olan bir insan. Dolayısıyla Mevlana Halid Bağdadi’den sonra hem Nakşîlik hem 

Kâdirîlik bir arada yürümüş.  

Bazı sohbetlerde amcam bir şeyler anlatırken babam bir bakarmış diğer 

arkadaşlarının hepsi uyuyor. “Abi hepsi uyuyorlar” diye sorunca babam, “Biz uyuttuk 

onları, bunu senin duyman gerekiyor.” şeklinde cevap alırmış. Birlikte çok sohbetleri 

olurdu. Amcam Afyon’daki işini kapattıktan sonra İstanbul’a geçti. Çengelköy’de güzel 

bir evi vardı. Oraya giderdik, babamla yere otururlardı dört, beş, altı saat ama kelime 

çıkmazdı ağızlarından, tamamen bir gönül sohbeti olurdu, gönülden alır verirlerdi. Bu 

artık eğitimin son perdeleriydi. 

Faik Saraç, Elazığ Harputlu. Elazığ’dan Ankara’ya geliyor. Orda 

Samanpazarı’nda bir dükkan açıyor. Doğu’dan kumaş falan getirip orada satıyor. Bir 

gün yine memlekete gidiyor mal getirmeye, döndüğünde bir de bakıyor ki dükkanı 

yanmış, kül olmuş. Tamam demek ki bizim nasip bu kadarmış, diyor. Ankara’dan 

çıkıyor. Ondan sonra Afyon’a geliyor. Civar köylerde epey vakit geçirmiş sonra 
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Afyon’un içinde İmaret Camii’nin yanında bir eve yerleşiyor. Orda da ufak bir dükkanı 

vardı, çivi satardı, halat satardı. Sonra babamın muayenehanesinin yanında Terakki 

Servet Bankası açılmıştı, bir şekilde orada çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul 

Vakıfbank’a transfer etti. 

Bacı Sultan var Emirdağ Karacalar köyünden. Bacı Sultan, Hüseynî, onun babası 

Hak Halili. Bacı Sultanın oğlu var Kadir Şahbaz. Bacı Sultan babaannemin arkadaşı. O 

vasıtayla muhabbet kuruluyor. Kadir’le babam ciddi anlamda kardeş gibiler. İnanılmaz 

Ehl-i beyt dostu insanlar. Onlarla beraber gönül dostluğu olmuş, birlikte sema etmişler, 

sabahlara kadar sohbetler etmişler. Babamın hayatında önemli bir etkisi olan bir 

gruptur. Bacı Sultan’ı ben kendim de hatırlıyorum, ninemim evine geldiği zamanlar. 

Bacı Sultan ciddi müritleri olan bir kadın, çok saygın bir insan. 

Mehmet Arısoy Dede var. O da Hz. Mevlana’nın son postnişini. Tekke ve 

zaviyelerin kaldırılması kanunu çıktıktan sonra her yeri kapatıyorlar, artık Konya’daki 

tekkeyi de kapayıp Mehmet Dede’yi uzaklaştıracaklar. Bir gün Hz. Mevlana, Konya 

Valisinin rüyasına giriyor, diyor ki “Eğer Mehmet’ime dokunursan iki gözünü oyarım 

senin!” diyor. Korkudan bir şey bulayım diyor, bekçi gibi Mehmet Dede’yi bırakıyor. 

Mehmet Dede, dedemin arkadaşı, dedemle tanışıklar. Dedem bir süre Konya’da 

Fransızca öğretmenliği yaptığı sıra Mehmet Arısoy Dede’yle tanışmış. Ama onun da bir 

Afyon bağlantısı var çünkü Mevlevîleri yeniden ayağa kaldıran yer Afyon’dur. 

Mevlevîlik sönmeye doğru giderken Afyon’da Sultan Divani Hazretleri var 

Mevlana’nın 22. kuşak torunu, onla birlikte canlanmış. Mehmet Arısoy Dede o yüzden 

Afyon’a gelip giden bir insan. Çok da dolu bir insan, tasarrufu olan bir insan, manası 

çok kuvvetli olan bir zat. Babam üniversite yılarındayken, Konya’ya ziyaretine gidiyor. 

Kendi mangalında kahve yapar içirirmiş dostlarına. Kahve yapmış orada “Aman 

Efendim biz yapalım.” dedilerse de “Ben yapacağım.” demiş. Kahveden sonra orada 

baston gibi bir şey duruyormuş, dikkatlerini çekmiş. Bu nedir? deyince “Aç içini bak 

Haluk.” demiş. İçini açıyor bakıyor ki mülkiye diploması. İlim açısından da sıradan bir 

insan değil. Hayatında önemli bir yeri olan bir insan. Hz. Mevlana ve Hz. Şems 

hakkında beslendiği ciddi bir kanal babamın.  

Babam 7 yaşındayken Afyon’a gelmiş. Mehmet Arısoy Dede’nin de ağrıları 

olurmuş, Afyon’a Gazlıgöl’e gelirmiş. Buraya gelince dedemler, Fadim Nineyi 

yanlarına yatılı almışlar. Kabristanda da babamın talebidir yan yana gömdük onları. 

Ninemle dedem, Fadim nine ve babam ile annem yan yana medfundur kabristanda.  

Fadim Nine, Mehmet Arısoy Dede’ye de çok hizmet ediyor. Mehmet Arısoy’un değerli 

biri olduğunu biliyor. Gazlıgöl’e gitmişler kaplıcaya, Mehmet Dede odasına çekildikten 

sonra ses gelirmiş sabaha kadar dua ediyor. Fadim nine de meraklıydı ne oluyor içerde 

birileri var herhalde diye anahtar deliğinden içeriye bakmış. Bakmış ama pek bir şey 

görememiş, kapıyı dinlemiş, sonra da yatmış. Gece rüyasında yılanlar bunu sarmış. 

Rüyada yılanlar beni boğuyordu zor uyandım Ahmet’im, derdi. Ondan sonra Mehmet 

Dede, “Hayırdır Fadime Hanım ne oldu dün gece uyuyamadın galiba”, demiş. 

Ninem de büyük bir Mevlevî terbiyesiyle büyümüş. Onun da geleni ziyaret edeni 

çok olurdu. Çelebilerin çoğu gelirdi sohbete. Anne tarafında bir Mevlevîlik boyutu var. 

Dedem ve ninem o zamanın modern insanları. Ninem Emine Nevriye Hanım, keman 
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çalar, o zamanların meşhur keman hocası Loyan Hanciyan’dan keman dersleri alıyor. 

Dedem dünyasını değiştikten sonra kemana elini sürmedi. Dedem de Saint Benoıt 

mezunu. Afyon Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. Süleyman Demirel, Ahmet 

Necdet Sezer onun talebesi. Ahmet Necdet Sezer aynı zamanda babamın da talebesi. 

Babam da fizik, kimya, matematik dersleri verdi aynı okulda. 

1960-1961 yılları arasında Diyarbakırlı Faik Yaşar Efendi ile tanışıyor. O da 

zamanının tasarruf sahibi insanlarından bir tanesi. O zaman Diyarbakır’a gidiyor babam 

uçakla onu karşılamaya gelmiş, dönüşte ben yolcu edeyim, diyor.  Yürürken Faik Yaşar 

ezan okumaya başlıyor. Tam ihtilal sonrası babam çekiniyor duyuyorlar mı diye, etraf 

asker dolu. O da “Üzülme Nurbaki, senden başka kimse duymuyor bu ezanı.” diyor. 

Faik Yaşar dede bizim eve gelir kalırdı. Mesela benim doğumumda Diyarbakırlı 

Faik Yaşar mektup yazmış. Adımı koyan da o zaten, 15 güne kadar acele etmeyin 15 

güne kadar Üveys geliyor, demiş. O zamanki mektup, ben doğmadan bir gün önce 

gelmiş. Ahmet de dedemin adı. Aslına Muhammed Veysi diye Faik Yaşar dede vermiş. 

Daha sonra yine onun izniyle Ahmet Veysi olarak nüfusa geçmiş. 

Babam, amcamın Faik Saraç’ın talebiyle seçimlere girdi. 1961-1965 mebusluk 

hayatı. 1965’ten sonra tekrar doktorluğa döndü babam. Siyasette yapamadı babam. 

Meclis’te bir şeyleri Kur’an’a daha uygun yapabiliriz diye düşünmüştü ama bir şeyin 

değişmediğini gördü. Meclis’teki en önemli özelliklerinden birisi hiçbir zaman elinde 

yazılı kağıt olmazdı, normal konuşmasında da, sohbetlerinde de olmazdı. Doğaçlama 

konuşurdu. Süleyman Demirel, dedemin de talebesiydi, babamla da okuldan 

tanışıklıkları vardı. Süleyman Demirel babamı tekrar çağırdı siyasete ama gitmedi 

babam. Siyaset bize göre değilmiş, dedi.  

O zamana kadar pratisyen hekimdi. 1965’ten sonra Ankara Numune 

Hastanesi’nde Radyoterapi Radyobiyoloji bugün ki deyimiyle onkoloji ihtisasını 

tamamladı. O zamanlar kadro yoktu, fahri olarak başladı. Bir sene falan fahri olarak gitti 

geldi. Sonradan kadroya geçmişti. Uzun süre Numune’de çalıştıktan sonra Ankara 

Kanser Hastanesi’ne geçti. Orada da bir süre çalıştıktan sonra oranın başhekimi oldu. 

Sonra tekrar Numune Hastanesi’ne geçti. Numune Hastanesi’nden de 65 yaşında yaş 

haddinden emekli oldu.  

Ben annemden olan dördüncü çocuğum. 2 tanesi düşük oluyor. Bir tanesi 

Muhammed, doğduktan 6 ay sonra dünyasını değişiyor. Annem de Tıp Fakültesi’ne 

girmiş ama iş kadavra kısmına gelince yapamamış, devam edememiş. Doktorluğu 

bırakıp hemşirelik okuluna dönmüş. Annem hemşire idi. Hemşirelik ve ebelik diploması 

almış. 1972’de annem dünyasını değişiyor kalp krizinden. Babam 1973’te Ceren ile 

Ali’nin annesi olan Güray ile evlendi. Trt’de haber merkezinde çalışıyordu Güray 

Hanım, orada tanışmışlar. 1992’de boşandılar. 1993’te Sungu Hanımla evlendi. Sungu 

hanımın önceki evliliğinden Çiğdem adında bir kızı vardı. Çiğdem de manevi bir kızı 

gibi olmuştur.  

2 Haziran 1997’de babam Hakk’a yürüdü. Bir hafta önce tv programındaki 

sohbetlerinde ayın 2’si gibi Afyon’da olacağım diyerek bir vedalaşması var son 

sohbetinde. 29 Mayıs 1997 tarihli sohbet olması lazım.  
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Babam dünyasını değiştikten sonra Karacaahmet’te yıkadık ve cenaze namazını 

kıldık. Oradan Ankara’ya Hacı Bayram Veli Hazretleri’ne getirdik, cenaze namazı 

kıldık. Daha sonra Afyon’daki aile kabristanına getirdik.  

Dedemin de vefat tarihi 2 Haziran. Birisi 1959 birisi 1997.  

Babam hayatta tesadüf diye bir şey yoktur, derdi. Bizim anlamadığımız şeyler 

acziyetimizdendir, derdi.  

Babam 80’li yıllarda Numune Hastanesi’nin camisinde vaazlar vermeye 

başlıyor. O zamanlar çok farklı bir vaaz verdiği için insanların dikkatini çekti. 

Muayenehanesinde de sohbetleri olurdu. İlmi yüksek olduğu için insan anatomisini iyi 

bildiği için, Fizik, Kimya, Matematik’te de ileri derecede bilgi sahibi olduğundan 

olayları anlatması ve aksettirmesi farklı oluyordu. Fransa’da ve İsviçre’de bulunmuştu.  

Babam gençlerden özel bir haz duyardı. Babamın dizinin dibinde oturup 

gençlerin sohbet dinlemesi, çok hoşuna giderdi. Afyon’a geldiğinde genç talebeleri 

babamı özlemişler, hocamıza jest olsun diye yürüyerek Afyon’a gidelim, demişler. 

Daha sonra Sivrihisar yakınlarında falan haberleşiyorlar ve babam arabaya binin gelin, 

diyor. 

Babam her zaman çok temiz giyinirdi, hep grand tuvalet dolaşırdı.  

Babamın Türk kültüründe yerleştirdiği kelimelerin bir tanesi “Fahr-i Kainat” 

sözüdür. Bir tanesi de “İnfak”. Çok net bir şekilde infakı olmayanın namazı olmaz, 

derdi. İnfakı; zekat ve sadakayla karıştırmamak lazım. İnfak ille de parasal olması 

gerekmiyor. İnsanlara devamlı güler yüz göstermek, bir insanın bir derdine koşmak, bir 

insanın sıkıntısına çare olmak, bir insana odun götürmek, bir insana iki tane somun 

ekmek vermek, bunların hepsi infak. Eğer infakınız azaldıysa kendinizi bir yoklayın, 

ben bir şeyleri eksik yapıyorum, deyin. O yüzden infakı olmazsa olmaz gözüyle 

bakardı.  

Babam Afyon’dayken meczuplar çok fazla. Bunlardan bir tanesi, adı Helva 

Yiyen olarak kalmış. Bu adamın en büyük özelliği gündüz çocukları kızdırır, çocuklar 

da bunu taşlar. Babamı da seviyor. Akşamları da Afyon’da iki üç tane eczane olduğu 

için bir tanesi nöbetçi. Sağlık eczanesi nöbetçi olduğu gün kışları sabaha kadar orda 

beklermiş, üşümemek için. Ara sıra babamın muayenehanesine gelir bir şeyler sorar. Bir 

gün babam Helva yiyen Hüseyin’e “Sen niye kendini taşlatıyorsun böyle” demiş. “Ben 

o her taşlanmada Taif’i hatırlıyorum Doktor” demiş.  Helva Yiyen’i tanımıyorlar, ona 

deli gözüyle bakıyorlar ama o ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkında. Babam “Çocuk 

hasta diye ararlar oraya giderim, eczaneye uğrar oradan hastaya giderim, bakarım Helva 

Yiyen, orda oturuyor. Helva yiyen bazen dermiş ki, “Geçti doktor hiç uğraşma, o 

Hakk’ın rahmetine kavuştu.” dermiş.  Bazen de yine böyle acele acele giderken “Dur ya 

acele etme her şey yolunda yavaş yavaş git.” dermiş. “O öyle derdi ama ben giderdim, 

gidince de dediğini görürdüm.” diye anlatıyor. 

Babamın muayenehanesine hasta geliyor, muayene ediyor, reçeteyi yazıyor. 

Hasta doktor param yok, diyor. İyi ne olacak önemli değil, diyor. “Peki Doktor Bey sen 
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bana reçete verdin, param yok ben bunu nasıl alacağım?” diyor. “O zaman Sağlık 

Eczanesi’ne git, Abdullah’a söyle ben ödeyeceğim parasını.” derdi. 

Hacı Bayram’a gittiğimizde oradaki fakir fukara nasıl sarılırdı babama, biri 

koluna, biri bacağına. Babam da bana buna 10, şuna 50 diğerine 20 lira ver derdi. 

Dışardan bakıldığında babam çok zengin bir insan gibi görünürdü. Hali, tavrı, 

giyimi, kuşamı… Dünyasını değiştiğinde cebinde parası bile yoktu. Babamın dünya 

malıyla hiçbir zaman işi olmadı. Neden? Çünkü bütün derdi Fahr-i Kainat Efendimiz’e 

layık bir insan olarak yaşayabilmekti. Onun için dünyayı boşadım derdi hep. Neden? 

Çünkü Hz. Ali Efendimiz dünyayı boşamazsan bir şey olmaz, diyor. Hep şunu söylerdi: 

Fahr-i Kainat Efendimiz ilmin şehri, Hz. Ali Efendimiz şehrin kapısı. Ali demedikçe 

hiçbir şey yapamazsınız, derdi. Dolayısıyla Emevî Saltanatını her yerde tenkit eden bir 

insandı. Bunlara sövmedikçe cennetin kapısının önünden geçmek mümkün değil, derdi. 

Çünkü Emevîler Efendimiz’in soyuna o kadar hainlik yaptılar ki…  

Efendimiz’e layık ümmet olabilmek için çabaladı. Dünyasını değişmeden önce 

yerime kimseyi bırakmıyorum, öyle bir niyetim de yok, çünkü dünyamı değiştikten 

sonra insanlar üzerindeki etkim daha fazla olacak, derdi. Hakikaten de bunu görüyoruz. 

Geçen birisi şöyle yazmış: “Bendeki kitaplarını okudum ve hocamın ses kayıtlarını 

dinledim. Vefatından sonra da insanları irşad ediyor, öyle bir irşad ediyor ki kendimi 

kaybettim.” Dediği doğru gerçekten, insanlar üzerindeki tasarrufu devam ediyor.  

Onun tesirli olmasındaki en büyük etken üslubuydu. Hep gönül gözüyle anlattığı 

için insanlara tesir ediyor. Hep insanların gönlüne dokunmayı istedi.  

Babam hemen hemen Türkiye’nin her yerini gezdi dolaştı. Kabir ziyaretine çok 

önem verirdi. Büyük zatları makamlarında ziyaret ederdi. Örneğin Siirt Baykan’da 

Veysel Karani Hz.’ne hemen hemen her sene giderdi. Beni de götürdü bir sene. Bir 

şehre gittiği zaman, o şehrin sahibine giderdi önce. Mesela Ankara’ya saat kaçta 

gelirsek gelelim gündüz veya gece saatin hiç önemi yoktur önce Hacı Bayram Veli 

Hz.'ni ziyaret ederdi, İstanbul’a gittiğinde önce Sümbül Efendi’ye gidilir, Çifte 

Sultan’lara uğranır. Afyon’a gelince Sultan Divani Hz.’ne gidilir.  

Siirt’e Veysel Karani Hz.’ne gittik. Vali gelmiş, konuşma yapıyorlar. Babam 

geldi Veysel Karani Hz.’ni anlatmak için. Bu arada babamın konuşmalarını kaydedecek 

talebeleri de. Türbede Veysel Karani Hz.’ne doğru döndü ve “Selamun aleyküm Ya 

Üveys,  Seni anlatmaya geldim, izin ver.” dedi. Daha sonra halka döndü ve anlatmaya 

başladı. Daha sonra teyipten ses kaydını dinliyoruz. O “Selamun aleyküm Ya Üveys” 

deyince, “Ve aleyküm selam” diye bir ses işitiliyor kayda geçmiş. Orada çok hoş bir 

Veysel Karani sohbeti yaptı.  

Babam “Eğer Veysel Karani Hazretleri, Fahr-i Kainat Efendimiz’i görmüş 

olsaydı, o noktadan sonra Fahr-i Kainat Efendimiz’i görmeyen Müslüman olamazdı.” 

derdi. Gönül frekansının çaılşması Veysel Karani Hz.’ne kadar gidiyor.  

Aslında babamın ismi Haluk Nur, bizim de isimlerimizi babam Ahmet Veysi 

Nur, Ceren Nur, Ali Nur olarak babam vermiş ama kimse Nur ile Baki’yi ayırmamış. 
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Resmi kayıtlara Nurbaki olarak yazılmış. Babama da hep Nurbaki dediler. 1995 yılında 

Kanada’dan döndükten sonra babama bu işi düzeltelim, dedim. Bazı yerlerde birleşik 

bazı yerlerde ayrı yazılıyor ve karışıklık oluyordu. Daha sonra mahkeme kararıyla 

Nurbaki olarak soyadını birleştirdik.  

Oğlum Hüseyin 1995 doğumlu, 2 yaşına kadar babam onu gördü. Namaz 

kılarken babamın sırtına çıkardı ona dokundurmazdı.  

Gerçek namazda imamın içinden okuduğu kısmı senin bilmen gerekiyor, derdi.  

Said Nursi dünyasını değiştiğinde cenazesini askeri uçakla Afyon’a getiriyorlar. 

Bir vesileyle yanına gidiyor.  

Muhsin Yazıcıoğlu ile uzun sohbetleri olurdu, onu çok severdi.   

Mustafa diye bir talebesi vardı, onunla birlikte çok yolculuk yapmışlar. Yola 

çıkarken kaç saatlik yol olduğunu konuşmayın, dermiş. Ama ben biliyorum ki beş 

saatlik yol iki saatte varmışız diye anlatmıştı. Bir günde yolda araba bozulmuş. Arabayı 

açıp bakıyor, distribütör kapağını açtığımda nasıl bir gül kokusu geliyor, hocam da 

oturmuş içerde bana bakıp gülüyor, diye anlatmıştı. 

Afyon’dan Ankara’ya dönüyoruz bir gün, grup halinde arka arkaya birkaç araba 

gidiyoruz. Yerler kar, karın altı da buz. Araba kaymaya başladı ben yatıyorum arkada, 

annemle babam öndeler. İki tarafta uçurum. Annem gidiyoruz galiba Haluk, deyince 

babam “Yetiş Ya Geylani” dedi. Araba hemen durdu. Derdi ki Abdülkadir Geylani 

Hazretleri: “Dara düşüp te benden yardım istemeyenlerden öbür dünyada davacı 

olacağım.” Onun için biz de ondan yardım istedik, derdi. Bizim araba durdu şimdi 

uçurumun dibinde. Arkadakiler de aynı şekilde durmuş.  

Suyu pek almazdı ağzına. Suyun başını vura vura dolanması tesadüf mü 

sanırsınız, derdi. Hz. Hüseyin’i susuz bıraktıkları zaman, su molekülleri Allah’a isyan 

etti, derdi. “Ya Rabbi biz eğer, Fahr-i Kainatın torununa bir damla işe yaramıyorsak biz 

görevimizden istifa etmek istiyoruz, moleküllerimizi dağıtmak istiyoruz Ya Rabbi.” 

Allah o sırada perdeyi açtı su moleküllerine dedi ki: “Bak Hüseyin ne diyor?” Hüseyin 

de diyor ki: “Ümmeti Muhammed’e dünyanın sonuna kadar vereceğin bütün belaları 

bana ver.” “Ben Hüseyin’in duasına nasıl kıyabilirim?” diyor. Bunlar mana gözü 

olmadan anlatılabilecek şeyler değil.  

İnanılmaz derecede şefkat ve merhamet doluydu.  

Hiçbir programından ücret almazdı. 70’lerin sonunda 80’lerin başında Trt’de 

program yaptı.  

Babamın büyük büyük dedelerinden geliyor Baki soyadı. 125 yaşındayken 

dünyasını değişmiş, müezzinmiş, minareye çıkarmış öğlene kadar oradan ezanı 

okurmuş. Adama bakmışlar ömrü uzun o yüzden Mehmedü’l Baki demişler. 
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EK-5. Hülya Akgün ile Yapılan Röportaj 

Röportaj Tarihi: 15.02.2019 

Annesi çok mübarek bir hanımmış.  

Kitapları ve verdiği sohbetler ve konferanslarla insanlara hizmet etti. Halife 

değildi. Mürşid olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi.  

Hocama ilk intisap ettiğimde bir rüya gördüm. Rüyamda Abdülkadir Geylani 

Hz.’nin türbesine gidiyorum. Sanki Anıtkabir Aslanlı yol gibi iki taraf kısa duvar, 

ucunda türbe görünüyor. Duvarın üstü tesbih dolu, onları toplaya toplaya gidiyorum. 

Sonra biri bana diyor ki, “Sana bu kadar zengin olacağını söyleseler sen bile 

inanmazdın, hadi bakalım vaadini yerine getir.” Benim vaadim de türbeyi restore 

etmekmiş. Bu rüyayı anlatmıştım, sessiz kaldı cevap vermedi. Daha sonra odaya 

geçtiğimizde tesbihle ders (Kâdirî dersi)  verdi bana, kesiksiz ders demişti.  

Hocamın bence en önemli yanı, Ehl-i beyt’i, Ashab-ı güzini birbirinden 

ayırmadan sevmeyi öğretti bize. Şimdi Hz. Ali’yi seveceğim diye Hz. Ömer’i 

reddedenler, Hz. Ebu Bekir’e sahip çıkacağım derken Ehl-i beyt’e hakaret edenler var. 

Bana göre en üstün yanı hepsini ayırmadan sevmeyi öğretmesiydi. Zaten hep şöyle 

derdi: “Hiç birini diğerinden üstün göremezsiniz, onlar gökteki yıldızlar gibidir. 

Hangisine tutunsanız kurtulursunuz.” Hz. Ali’yi anlatırken Hz. Ayşe’yi sevdirdi, Hz. 

Ömer’i anlatırken Hz. Hüseyin’i sevdirdi.  

Müthiş bir Ehli beyt aşığıydı. Bir insan sevdiği yücenin adını andığında gözleri 

dolar, duygulanabilir ama hocam her Hüseyin dediğinde gözüne kan otururdu. Gözleri 

anında kanlanırdı. Allah onu cennetinde en sevdikleriyle birlikte haşreylesin. 

Hayatımı hocamdan önce ve hocamdan sonra diye ayırırım. Elhamdülillah 

Müslüman’dık ama hiçbir fiili ibadet görmeden büyüdük. Biz zaten kayıp nesildik, 

bizim zamanımızda İslam’a bir muhabbet yoktu. Ancak birinin çocuğu askere 

gittiğinde, bir çocuk doğduğunda mevlit okunurdu. İslam’a bir ilgi yoktu, ailede de alt 

kültürde de yoktu. Hocama gidince anladım ki başka bir dünya var, mana var, Allah’ın 

nazlıları var. Sohbetler gerçekten neredeyse bizi Asr-ı Saadet’e ışınlıyordu, öyle derin, 

öyle güzel… O bize İslam’ın bütün emirlerini tebliğ etti, Allah’ın emirlerini tek tek 

anlattı. Hatalarımız bize aittir, ne hocama ne İslam’a. Ne hocamın eksik anlattığı bir şey 

var, ne Kur’an’ın. 

  Biz hocamın sohbetlerine başladığımızda bir tane hacı annemiz, bir tane de 

ablamız vardı örtülü. Hiç kimseye siz ne biçim İslam kadınısınız, şu saçınızın başınızın 

haline bakın, siz buraya sohbete geliyorsunuz, demedi. Hepimiz moda dergilerinden 

fırlamış gibiydik, sonra kala kala üç beş kişi kaldık başı açık. Ama hiç kimseye hakaret 

etmedi, zorlamadı. Belki bizim yüzümüzden zor durumda da kaldı. Veysel Karani 

Hz.’ni anma törenlerine gitmiştik Siirt’e. Çok kalabalıktı, oradan biri bağırdı. “Hoca 

tesettür konusuna nasıl bakıyorsun?” dedi. Tabi baktı yanında bir sürü artist kadın. Dedi 

ki: “Tartışılmayacak kadar net bir emirdir. Yanımdakilere bakıp söylüyorsan onlar da 

biliyorlar, inşallah Allah onlara da nasip eder.” dedi.  



 

206 

Hocam eğmeden bükmeden İslam’ın bütün emirlerini mana ile birlikte anlattı. 

Hocamla ilk tanışmamız, kız kardeşim vesilesiyle oldu. Siirt’e Veysel Karani 

Hz.’nin türbesine ziyarete gidiyorlardı, bizi de davet ettiler. Benim gitme amacım 

turistik bir ziyaret gibiydi, ancak ben orada vurgunu yedim. Daha sonra sohbetlerine 

katılmaya başladım. Dönüş yolunda otobüste 24 saat aralıksız “Allah’ım kocamı da 

hocamın kapısına düşür.” diye yalvardım.  

Bizden ve hiç kimseden hiçbir şey istemedi, hiçbir talebi olmadı. Onkologun 

olmadığı dönemde onkologtu, bir milletvekiliydi, muayenehanesi olan bir doktordu ama 

dünyadan ayrılırken üzerinde hiçbir mal varlığı yoktu. Çünkü o kadar çok infak 

ediyordu ki… Parayla pulla, dünya zevkleriyle işi yoktu.  

Ben sohbetlere katılmaya başladığım zaman hocanın arabası bozulmuştu. Allah 

razı olsun arkadaş da aylarca arabasını tamir edememişti. Hocaya şoförlük yaptım, 

hastaneye götürüyordum, oradan muayenehaneye götürüyordum. Kitap yazıyoruz, 

şoförlük yapıyorum, akşam oluyor sohbet başlıyor. Ben de hocamın yanında 

bulunuyorum sürekli.  

Hamileliğimde bir rüya gördüm. Bebeğin adının “Dıhye” olduğunu söylüyorlar. 

Ben de zaten Dıhye (ra.)’a hayranım, hocama da söyledim ve kararımı verdim adını 

“Dıhye” koyacağım. Doğum yaptım, hastaneye telefon geldi, kız kardeşim çocuğun 

adının geldiğini söyledi. Sormuyorum bile adı zaten “Dıhye” olacak diye düşünüyorum. 

Kız kardeşim çocuğun adının Haluk Baki olduğunu söyledi. Hocam da hastalığının en 

ağır evresini yaşıyor o dönemde. Bir arkadaşımızın evine geldi, biz de bebeği götürdük 

yanına daha 40 günlük. Hülya’nın oğlunun adına “Haluk Baki” adını verdim, Nur’unu 

da kendi kazansın bana da mürşidim vermişti, dedi. Ama iki ismini birden söylemeyin 

yoksa putlaştırırsınız, baksana zaten nur gibi dedi. Bundan sonra da doğacak çocuklara 

ya Haluk ya da Baki adını koyacaksınız, dedi. Daha sonra bebeğim üç aylıkken hocam 

dünyasını değişti.  

Bir hacı annem vardı, hizmetinde bulunduğum, bebek doğduğunda ziyaretime 

gelmişti. Üç ay sonra da hocam için taziyeye geldi. “Sen bana çocuğun adını 

söylediğinde içim cız etmişti, bir Allah dostu adını verirse gider zaten.” dedi.  

Hocam bir gün kalp kırmadı, bir gün kötü bir söz söylemedi, içkili gençler 

geliyordu, bir gün bile kızmadı. O kadar insanı sokağa dökülmekten kurtardı. 

Ben o zamanlar kötü bir alışkanlığım vardı, konken oynamayı çok seviyordum, 

hocama kalkmak zorundayım, oyuna yetişmek zorundayım, diyordum. Şeytanın bol 

olsun diyordu bana. “Gidiyorum ama zengin kadınların parasını alıp, yetimlere kıyafet 

alıyorum, o parayı hiç cüzdanıma sokmuyorum, kötü bir şey mi yapıyorum?  Günah 

mı?” diye sordum. İki türlü günahı var, dedi. Biri haram para, biri zaman israfı. Haram 

parayı dağıttığına göre zaman israfından Cenab-ı Hakk’a hesabını verirsin, dedi.  O 

günden sonra bir daha oynamadım, bıraktım. 

Öte git demediği gençlerin hepsi şimdi aile babası oldu, abdestli namazlı, 

çocuklarını çok güzel yetiştirmeye çalışan insanlar.  
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İslamiyet’teki can kurtarmayı herkes yanlış anlıyor, bir can kurtarmak imanını 

kurtarmak, derdi. Ne büyük adammış, kıymetini hiç anlayamamışız… 

Biri faizle ilgili bir soru sormuştu. Gitti Kur’an’ı Kerim’i getirdi, ilgili ayeti açtı. 

“Alan ve veren Allah’a ve Resulüne harp ilan etmiştir, hiçbir günahta harp hükmü 

yoktur. İçkide, zinada harp hükmü yok, sadece faizde var. Bu ne demek biliyor 

musunuz? dedi. Haşa çektin kılıcı Allah’a çekiyorsun.”  

Bir ekonomist gibi faizi uygulayan ülkelerin çöküş sistemini anlattı. Faizin 

haram kılınmasındaki hikmetleri çok güzel bir dille anlattı. 

Kur’an-ı Kerim dün inmiş gibi tazedir, kıyamete bakidir, geçerlidir. Derdi. 

Kur’an-ı Kerim’in bir harfini inkar etmekle 600 sayfasını inkar etmek arasında hiçbir 

fark yoktur, derdi.  

Allah şok eder, yaşayanları çok sever, bir insanın hayatı bir anda alt üst olur, 

tersine döner, ta ki o anda “Eyvallah Sen varsın Ya Rabbi” diyebilsin. O an da bunu 

derse kazanır. “Ama şunu unutmayın Ekvator’a giden bir trene binmişseniz, vantilatör 

isteme hakkına sahip değilsiniz, muradınız ilk istasyonda inmek olmalı.” derdi.  

Bir gün hocama: “Hocam Hacı Bayram Camii’nden kalkan cenazeler Hacı 

Bayram Veli Hazretleri istediği için mi oradan kalkıyor? diye sordum. Oradan onun izni 

olmadan kimsenin cenazesi kalkamaz.  Marifet cenazeyi oradan kaldırabilmek değil, 

marifet Sultan’ı namaza durdurabilmektir. Bu da nasıl oluyor biliyor musunuz? O kadar 

çok ziyaret edersiniz ki ama öyle Ulus’tan geçiyordum, yolumun üstü bir Fatiha 

okudum diye değil, evinden giyinip kuşanıp, abdestini alıp çıkacaksın. Bir büyüğünü 

ziyarete gider gibi, “Esselamu aleyküm Sultan’ım ben geldim, bak sana arkadaşımı 

getirdim.” diyerek o hürmeti, o sıcaklığı göstereceksiniz. Ankara’nın manevi sahibidir. 

Çocuğunuz evlense,  birisi altın getirse, siz onun çocuğunun düğününe giderken 6 tane 

su bardağı alıp gidemezsiniz, mecbur siz de eşdeğer bir hediye vereceksiniz. Sultan’ın 

jestleri de böyle olur, demişti.  
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EK-6. Hasan Akgün ile Yapılan Röportaj 

Röportaj Tarihi: 15.02.2019 

Bizim hocamızdan öğrendiğimiz en önemli husus, Hz. Ali’ye de Hz. Ömer’e de 

aynı yakınlıkta olabilmekti. Hz. Ali’ye aynı yakınlıkta iken Hz. Ayşe’ye de aynı 

yakınlığı gösterebilmek, onların büyüklüğünü ve yüceliğini ayrı ayrı hissedebilmek 

noktasındaydı. O dönemdeki yıldız yağmurunun, hepsinin ayrı ayrı birer yıldız 

olduğunu ve önem arz ettiğini bize anlattı.  

Ben, Nurbaki ile tanışmadan önce sol kültürden gelen biriydim. Bir gün namaz 

kılmaya niyetlendim. Eşim bu arada hocanın sohbetlerine gidiyor ve beni de götürmek 

istiyordu, ben de nasip olursa giderim diye düşünüyordum. Sendikada hukuk 

müşavirliği yapıyordum o zaman, sol görüşlü bir arkadaşım Tebbet sûresinin lafzı hiç 

Kur’an’ın üslubuna uyuyor mu, dedi. Biz de dilimizin döndüğünce hayır, böyle değildir, 

mutlaka bir sebebi hikmeti vardır, diye cevapladık. Bir Perşembe gecesiydi rüyamda 

Tebbet’i anlatıyorum, dairesel bir kalabalık, gittikçe çoğalıyor, ben anlatıyorum alkışlar 

daha da çoğalıyor ama ben bir türlü tatmin olamıyorum. Sabah kalktım dedim ki, bu kez 

Cuma’dan sonra görüşeceğim. Nurbaki kürsüye çıktı, bugün size şu sûreyi anlatacaktım 

ama vazgeçtim Tebbet’i anlatacağım, dedi. Sırtımdan terlediğimi hissettim. Sonra 

Tebbet’i çok kısa ve çok güzel bir şekilde anlattı. Tebbet sûresi sizin için zor olabilir, 

Arapça bilmiyorsunuz ama arapça bilen bir ulus için zor değil, anlamı ortada, ona 

eşinden başka kimse bu dünyada da ahirette de yardım etmeyecek. Peki neden 

Kur’an’ın Allah kelamı olmadığını söyleyen insanlar Ebu Leheb’e yardım etmediler? 

Eğer Ebu Leheb’e yardım etseler Kur’an’ın Hak’tan gelmediğini tartışabilirlerdi ama 

onu bildiklerine rağmen yardım etmediler. Bu Kur’an’ın en açık mucizelerinden biriydi. 

Bu olaydan sonra tanıştık, hem avukatlığını yaptım hem sohbetlerine katıldım. Uzun bir 

yolculuk oldu, öyle bir yolculuk ki, bu yolculukta ülkücü bir insanla sol kültürden 

gelmiş Hasan aynı masada aynı mana sohbetinden beslendiler. Nurbaki’deki bir farklılık 

da buydu. Başı açık, başı kapalı, çarşaflı, sol görüşlü, demokrat, ülkücü, sağ görüşlü 

hepsi aynı mana pınarından besleniyordu. Bu mana pınarı öyle yoğundu ki menbaını 

aldığı nokta mutlaka herkesin anlayacağı bir dilde anlatıyordu. Kimin neye ihtiyacı 

varsa onu alıyordu. Nurbaki… insan anlatırken zorlanıyor.  

Sohbetlerde beynimiz de gönlümüz de evet diyordu. Ben onunla birebir 

görüştüğümde şunu gördüm, madde tutkusunu tüketmiş bir insandı. Doktordu, emekli 

milletvekiliydi ama cebinde parası olmazdı. İnfakın İslam’ın yaşanmasında en önemli 

olgulardan biri olduğunu anlattı. Bize güzel ahlak üzere davranmayı, kimseyi 

kırmamayı, infak yapmayı, doğru sözlü olmayı, Kur’an’ın öğrettiği asıl insan olabilme 

özelliklerini anlattı.  

Bir gün otobüsle geliyorum, bir sarhoş bindi otobüse sağa sola yalpalıyor. 

İçimden dedim ki, Ramazan günü bugün bari yapmasaydın, bir de insanları rahatsız 

ediyorsun, olmaz diye içimden geçirdim. Bu olayı hocaya anlattım. Döndü baktı ve 

yanlış yapmışsın, dedi. Kalkıp yerini verecektin ve ona dua edecektin, dedi. Sana ne 

içtiyse içmiş, Rabbimin ona tanıdığı bir vakit vardır, inşallah o vakit gider.  
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Bize şu örneği verdi: “İki arkadaş meyhaneden çıktılar, iki arkadaş da camiden 

çıktılar sabaha karşı ve aynı sokaktan geçiyorlar. Namaz kılanlar iki büklüm olmuş yaşlı 

bir kadının odun ve kömür taşıdığını gördü, bakmadan çekip gittiler. Meyhaneden 

çıkanlar geldiler, teyzem sen nasıl taşıyacaksın, dur biz taşıyalım dediler, onun odun 

kömürünü taşıdılar, ceplerindeki parayı da o kadına verdiler. Şimdi Allah onları izliyor. 

Namaz kılıp evine giden insanlar gerçekten İslam’ı mı yaşadıklarını sanıyorlar, değil. 

Diğeri yanlış mı yaptı? Evet, içki haram ama ne yaptılar, Allah’ın hoşuna gidecek bir 

davranış yaptılar. O hoşa giden davranış onların imanlarını bir nevi olsun bir gün gelip 

kurtarabilir.”  

Benim hocamdan öğrendiğim bir şeyde; Gönle nefret kin girerse o gönül 

Yezid’leşiyor. Eğer gönle sevgi, merhamet girerse o gönül Hüseyin’leşiyor. Hüseyni 

olmak azınlıktır, Yezidi olmak çoğunluktur. Hüseyni olabilmek Allah’ın bizden istediği 

kulluk sıfatı olan infakı, yardımlaşmayı, güler yüzü, kardeşliği de beraberinde 

götürebilmek. Bunu yaparken geçmişteki İslam büyüklerini de sınıflamamak, 

ayırmamak. Hz. Ömer’i Hz. Ömer olarak, Hz. Osman’ı Hz. Osman olarak kabul 

ederken Hz. Ali’yi de olduğu mertebeye koyabilmektir. Dört halifeye karşı dördünün de 

aynı yücelikte olduğunu bize öğretti. Diğerlerinden farkı oydu. 

Herkesin davetine iştirak ederdi.  

Nurbaki bir cemaat, bir tarikat değildi, dergahtı, herkes birbirine aynı 

yakınlıktaydı. Yerini kimseye bırakmadı. İlim adamıydı eserlerini bırakmıştı, o 

eserlerinden bir noktaya ulaşmak mümkündü. Bu nedenle sohbetlerin çoğu 

muayenehanesinde ve davet edilen evlerde olurdu. Konu kendini açardı, o günkü 

ihtiyaca göre anlatırdı. Şeyh- mürit ilişkisi değil, hoca-talebe ilişkisiydi onun 

sevenleriyle iletişimi. Kendisinin sözüdür; “Beni kadın şeyhi olarak görürler.” derdi. 

Misafiri Allah’ın misafiri olduğunu düşünerek ağırlardı. Gelenin kim olduğunu 

bilemezsiniz, çok hatırlı birini kalkıp karşılamak değil de asıl gizli Rabbimin misafiri 

kim, onun için herkese karşı, aynı nezaket üslubu içerisinde davranırdı. Çocukları bir 

gelecek olarak görürdü. Gelen çocukların İslam’da büyük işler yapacağına inanırdı. 

Zenginlerle fazla muhabbeti yoktu.  

İnfak ve zekat konusunda çok hassastı. Zekatın bir ölçüsü olmadığını, kırkta 

birin en az verilecek miktar olduğunu, bir ölçü olmadığını söylerdi. Hz. Ebu Bekir 

misali tamamını verip bir de borç alıp vermek de var, diye anlatırdı.  

Veysel Karani’deydik, hocam konuşuyordu. Bir tane yaşlı zat, yanındaki açık 

bayanları kastederek tesettürle ilgili bir şeyler söyledi. Hoca: “Sen onları bırak da bu 

sene ne kadar zekat verdin bir onu anlat bakalım” dedi. Oranın yerli halkı dedi ki: 

“Hocam nerden anladın bu adamın bu kadar hasis olduğunu?” 

Kıyamet günü müminlerin ve müminelerin alnında tıpkı kömürcülerin alınlarına 

taktıkları fener gibi bir ışık olacağını söylerdi. Onların önünü o fener aydınlatır, derdi.  

İslam’ın geleceği ile ilgili çok olumlu görüşleri vardı. Gelecek yüzyılın belli 

ülkelerde de kabul göreceğini, İslam’ın söz sahibi konumuna geleceği noktasında 
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düşünceleri vardı. İrşad etmek dışındaki her şey onun için önemsizdi. Sohbete, insanlara 

bir şey vermeye vakit ayırırken zaman hiç önemli değildi. Diğer şeyleri bir an önce 

yapmak isterdi.  

Fazla su içmezdi, fazla yemek de yemezdi. Resulullah’ın sünnetine uygun olarak 

sofradan aç kalkar, ekmeğe değer verirdi. Giyim konusunda çok şıktı. Güzel giyinmeyi 

severdi, Efendimiz’in de imkanları nisbetinde güzel ve temiz giyindiğini söylerdi. 

Paraya önem vermezdi, paranın sadece bir araç olduğunu söylerdi. Derdi ki: 

“Cenab-ı Hak bir nasibi gönderiyor. Bu nasibin içerisinde pek çok kişinin faturası var. 

Ben sana bu nasibi verirken, sen de eleman çalıştırıyor gibi değerlendirerek Ahmet’in, 

Mehmet’in, Veli’nin hakkı da olduğunu gözeterek bu parayı kullanmalısın.” O yüzden 

para gelir ve giderdi, bir istasyon görevi görürdü.  

Faize karşı müthiş antipatisi vardı. Her şeye karşı bir özür noktası bulunabilirdi 

ama faiz konusunda özrü yoktu. Bir gün eşim sordu, dul bir kadın faizdeki parayla ev 

alabilir mi? diye. Kadını cehennemde mi yakacaksın? diye cevap verdi. En ufak 

toleransı yoktu. 

Kerbela vakasının son gününde yedi atlı gelir Hz. Hüseyin’e, yanında savaşmaya 

geldik, derler. Şeyhiniz yanlış yorumlamış, beni kurtarmayacaksınız, oğlumu 

kurtaracaksınız. Baygın bulup ona bir şey yapmayacaklar. Rabbim her birinize birer 

devlet ihsan etsin diye de dua ediyor. 7 tane Türk devleti kuruluyor.  

Her siyasi görüşün hatalarını çekinmeden söylerdi. Solcuyla, solculuğu 

tartışacak kadar, ülkücüyle ülkücülüğü tartışacak kadar entellektüeldi. Muhsin 

Yazıcıoğlu da çok severdi hocamı. 

Haluk Nurbaki’de bilime aykırı bir şey yoktu. Fizik’i ve ilmi olan kimse 

Kur’an’ı inkar edemez derdi. Edebi dili eserlerinde hissediliyor.  

Yetimlere çok önem verirdi. Ben yetime nasıl davranılması gerektiğini ondan 

öğrendim. Bir yetime dokunmanın insanın manasını bile değiştireceğini, amelini kat kat 

arttıracağını ondan öğrendim. 

Boşanma aşamasında bile eşi hakkında olumsuz bir şey söylediğini duymadım, 

kibarlığını hep korudu. Boşanma davasında önce arkadaşım ilgileniyordu, daha sonra 

ben devam ettim. Zerre kadar yanlış bir şey yazmamıza dahi müsaade etmezdi. Hakimi 

hiç unutamıyorum masaya vurdu ve böyle bir alimi bu masaya yatırmayın, gidin, dedi. 

Hiçbir sevgisi mana sevgisinin ötesinde değildi. Bir baba gibiydi. Herkesi sabırla 

dinlerdi. Son derece nazik ve kibardı. 

Yaşadığım bir olay oldu. Bir küçük hayvan almıştım, evde ziyafet vermek için, 

20 kilo et ya var ya yoktu. Yaklaşık yüz kişinin üzerinde insan geldi ben ürktüm, 

insanları ağırlayamayacağım diye. Hocam “Yeter, yeter artar bile.” dedi. Gerçekten de 

yüz kişiye o kadar yemek yetti de arttı.  

Büyük bir alimdi gerçekten. Siyaset, sanat, edebiyat, Arapça, tasavvuf, fıkıh 

hakkında engin bilgileri vardı.  



 

211 

EK-7. Uğur Canbolat ile Yapılan Röportaj 

Röportaj Tarihi: 17.03.2019 

Karacalar Köyündeki Bacı Sultanın babası Mısır’dan gelmiş. Mısır’da medrese ve 

tasavvuf eğitimi görmüş, Kadirî ve Hüseynî geleneğini yürüten birisi; ismi de Hak 

Halili olarak geçiyor. Mısır’dan kalkıp Afyon’un Karacalar Köyü’ne yerleşmiş. 

Buradan Aşık Yoksul Derviş diye birisi çıktı. Asıl ismi Şemsettin Kubat.  

Hocanın tasavvuf anlayışı Esma vererek, zikir vererek değil de daha çok sohbet 

üzerinden bir eğitim gerçekleştirdi. İhvanla muhabbetler yapardı. Hocanın en büyük 

özelliği; gözü yaşlı bir aşıktı.  

Hocam infak kavramını çok önemsiyordu. İnfak ve namaz, infak ile yetim, infak ile 

zekat ilişkisi kuruyordu. Talebelerine hep şunu derdi: “Maaşınızı aldığınızda eve 

götürmeden, maaşınızdan bir harcama yapmadan, önce fukaranın hakkı olanı, Hakk’ın 

hakkı olanı verdikten sonra paranızı harcayın.” 

Tasavvufta aslolan almak değil vermektir. Bu yüzden hoca asla bir dernek kurdurmadı. 

Vakıf ve dernek kurabilirdik ancak hoca şuradan tereddüt etti; vakıf ve dernek olduğu 

zaman aidat ve ödemeler oluyor ama hocanın yaklaşımı ise sen dervişsen kendinden 

vermeyi gerçekleştirmekti önemli olan, başkasından alıp vermek değil. Hoca her yerde 

döne döne infakı anlattı.  

Ben İstanbul’da 7 sene hocamla birlikte oldum. Oturup kalktığımız her sohbette 

mutlaka Yüce Kitabımız diye bir kavram geçer, Fahr-i Kainat Efendimiz kavramı 

geçerdi. Peygamber Efendimiz’den bahsederken mutlaka Fahr-i Kainat Efendimiz diye 

bahseder ve yutkunarak anlatırdı. İnfakın geçmediği sohbet de çok az olurdu. Hocanın 

en çok anlattığı 3 şey ne diye sorulsa Fahr-i Kainat Efendimiz, infak ve namaz olduğunu 

söyleyebilirim. Hüsna-i tasdik diye bir kavramdan bahsediyordu. Hocam tasavvufu ve 

mümini  “hüsna-i tasdik” olarak görüyordu. Allah güzelliğini onaylamak demektir. 

Kainata baktığın her şeyde Allah güzelliğinin her an her yerde ve her şeyde olduğunu 

görebilmek. Mümin ve özelde derviş her an bunu görebilen insandır, hocaya göre. 

Hocamızın talebelerine asla kimseyi yargılamamak gibi bir tavsiyesi vardı. “Asla 

kimseyi yargılamayın.” derdi. Kimsenin kimse hakkında hüküm vermemesi gerektiğini 

özellikle talebelerine söylerdi. Hoca, acz meselesini çok önemserdi. Ne kadar aczini 

fark ediyorsan Hakk’ın kudretini o kadar çok görüyorsun, ne kadar fakirliğinin 

farkındaysan Hakk’ın ganiyliğini o kadar görüyorsun. Hüsna-i tasdik kavramını ben 

başkasında görmedim.  

“Sure-i Yusuf insanlığın özetidir, insanlık hallerinin özetidir.” derdi. “Bir insanın başına 

gelen bir olay mutlaka Sure-i Yusuf’ta yer alır.” derdi. Bizim manevi hastalıklarımız 

için sunulmuş bir reçetedir. Benim hayatımda şöyle sorunlarım var diye gelenlere 

büyüklerin “Evladım sen Yusuf sûresini okumadın mı?” diye sorduklarını, “Git Sure-i 

Yusuf’u oku, orada her şey var.” şeklinde cevap verdiklerini anlatırdı.  
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Hayatla ilgili sorununu paylaşanlara hocamın klasik söylediği bir söz vardı: “İnfakını 

gözden geçir. Eğer senin başına bir mesele geliyorsa infakında bir zayıflama olmuş 

olabilir.” Hocanın tedavi yöntemlerden bir tanesi infakı canlı tutmasıydı. Haluk 

Nurbaki’den önce infak kelimesi bu kadar yürürlükte değildi, Kur’an’da geçiyor 

olmasına rağmen. Türkiye’de infak kavramını coşkulu bir şekilde, tekrar tekrar, içini 

dolu bir şekilde bence Haluk Nurbaki hocadan duydular. Hocanın bir özelliği de bu 

topluma infakı anlatıyor olması. Hocanın farkı, infakı canlı bir şekilde anlatıp 

öğrencilerini buna yönlendirmesiydi. Hocamızın öğrencilerini manevi ameliyeye tabi 

tuttuğu neşterlerden bir tanesi infak neşteriydi. İnfak bizim gönül yaralarımızı tamir 

ediyor. Hocanın kendisi de infak ehliydi. 

Hocamla birlikte Moral Fm’de “İlim Pınarı” adlı bir program yapmıştık. Birlikte gidip 

geliyorduk. Hocam Feneryolu’nda oturuyordu ben de Kadıköy’de oturuyordum. 

Radyonun arabası gelip bizi Yeni Bosna’ya götürüyordu. Bir gün giderken Aksaray’dan 

geçtik. Üstü başı sıkıntılı, kalacak yeri olmayan, yurtsuz, alkole müptela olmuş, saçı 

başı dağılmış kişilerin olduğu bir yerden geçerken, üstü başı hırpani birisi geldi cama 

vurdu, yardım istedi. Hocam camı açtı ona hatırı sayılır bir para verdi. Bizi radyoya 

götürüp getiren kişi de lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeniydi. O abinin 

yüzü değişti, hocaya bir şey söyleyecek ama büyük bir insan olduğu için nasıl 

söyleyeceğini düşünüyor ve sonunda dayanamayıp: “Hocam vermeseydiniz.” dedi. 

Hoca niye, diye sorunca; “Az bir para vermediniz, şimdi gidip onunla alkol alacak, 

içecek.” dedi. Hocam ilginç bir cevap verdi, hiç unutmam onu: “Evladım o, onun 

sorumluluğunda olan bir şey. Bizim sorumluluğumuz vermek. Onun nereye 

harcayacağını sorgulamak, yargıdır. Biz bir insana yardım yaparken onun hayatını 

yargılıyoruz. Bunu yapan asla derviş olamaz.”  

Afyon’da Pulcu Baba diye bilinen birisi varmış. Gün içerisinde dolaşıp insanların 

yanına gidip onlardan bir miktar para istiyor. Daha sonra da onlara mektup yazıyor. 

Mektubunda da başkasının bilemeyeceği, başkasının agah olamayacağı bazı şeyler 

söylüyor. 10 lira aldıysa, diyelim ki pul 5 kuruş, o 10 liralık pul yapıştırıyor. 20 lira 

aldıysa 20 liralık yapıştırıyor. O yüzden adı Pulcu Baba olarak biliniyor. O gönlü açık 

olan derviş Peygamberimizin “Az sadaka çok kazayı, belayı def eder.” hadisinden 

hareketle sıkıntıya düşeceğini hissettiği insanların yanına giderek ondan istiyor. Bir gün 

Kaymakam’ın yanına gidip bir miktar para istemiş. O da Pulcu Baba’yı azarlayarak: 

“Ne söyleyeceksen şimdi söyle, gidip mektup yazacaksın, üstüne de pulları 

dolduracaksın.” demiş. Bunu üzerine Pulcu Baba: “Ben bu paraları yemek için mi 

alıyorum sanıyorsunuz? Senin paran ancak pul olur, rızık olmaz.” demiş. Aradan bir 

zaman geçiyor. Dönemin yerel gazetesinde Kaymakam’ın hanımının başka birisiyle 

haberi çıkıyor.  

Hoca Fenerbahçe de oturuyordu. Hocam telaşla çıkmış yol kısa olsun diye diğer yolu 

tercih etmek istemiş ama daha evvel gittiği yoldan gitmiş. Sokağın başında birisi 

bekliyormuş, hava da soğukmuş, titriyormuş, celallenmiş ve arabasını durdurmuş 

hocanın ve “Nerde kaldın?” demiş. “Hayırdır?” diye sorunca, “Ben seni sabahtan beri 

bekliyorum. Evde çocuklarım var, onlara kömür almam gerekiyor. Sen neredesin?” 

demiş. Hocam: “Eğer o gün, zihnimden geçtiği gibi normal gittiğim yoldan değil de 
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diğer yoldan gitmiş olsaydım ve o kişiyle karşılaşmamış olsaydım Allah manamı 

alabilirdi.” demişti.  

Hoca infak konusunu anlatırken şu örneği verirdi: Mevlana’ya sormuşlar: “Sen Şems’le 

tanıştıktan sonra eskisi gibi bizimle gülmez oldun, muhabbet etmez oldun. Ne öğrendin 

Şems’ten?” Hz. Mevlana buyurmuş ki: “Şems olmasaydı benim imanım olmazdı.” Sen 

eskiden de medrese hocasıydın, hadis müderrisiydin, herkes seni bilirdi, tanırdı, 

yüzlerce taleben vardı, Şems’ten ne öğrendin ki bunu söylüyorsun? Bunun üzerine de 

Hz. Mevlana diyor ki: “Ben yeryüzünde üşüyen bir tek adam varsa bir müminin 

ısınamayacağını öğrendim Şems’ten. Ben artık sobaya odun atıp ısınamıyorum artık. 

Şems bana öğretti ki, yeryüzünde açlıkla yatağa giren bir insan varsa benim sofradan 

doyarak kalkamayacağımı öğretti. Ben artık sofradan doyarak kalkamıyorum.” 

Nezaket-i İslamiye’den bahsederdi. “Bir mümin bir şehirden başka bir şehre giderse 

kendi evine varmadan evvel oranın bilinen manevi sahibine gitmesi onun için bir 

nezaket-i İslamiye’dir.” derdi. Ankara’ya gittiğinde evine gitmeden evvel Hacı Bayram 

Veli’yi ziyaret ederdi. İstanbul’a geldiğinde evine gitmeden İstanbul’un manevi kalbi 

Çifte Sultanlara (Kocamustafa Paşada Sümbül Efendi Dergahında) gider onları ziyaret 

ederdi. Bayram namazlarından sonra, önce yine Çifte Sultanlarla bayramlaşırdı. Bir 

şehre gittiği zaman o şehrin manevi sahibini ziyaret ediyor, bayramda önce o şehrin 

manevi kalbiyle bayramlaşıyordu. Çifte Sultanların bakımını da üstlenmişti. Oranın 

türbedarı değildi ama türbedarı gibiydi. Her hafta, her fırsatta, her bayramda giderdi. 

İstanbul’a ziyarete gelen ihvanını Çifte Sultanları ziyaret etmeden kabul etmezdi. Önce 

annelerimiz ziyaret edilecek ondan sonra hocamızın yanına gelebileceklerdi. Ehl-i Beyt 

oldukları için İstanbul’un manevi kalbi olduklarını söylerdi.  

Haluk Nurbaki, Ehl-i beyt muhibbiydi. Ehl-i beyt’ten yana kalbimizi koymadıkça 

derviş, mümin olamayacağımızı söylerdi. Ehl-i beyt’i severek Peygamber Efendimiz’in 

gönlünde yer edebileceğimizi söylerdi. Ehl-i beyt’e vurgusunu anlatması bakımından 

hocanın verdiği bir örnek vardı; sahabeden Dıhye b. Kelbi’yi anlatırdı. Cebrail (as.) 

birkaç defa Medine’nin dışında oturan fukaradan sayılan Dıhye b. Kelbi suretinde 

gelmiş. Hz. Peygamber alem-i cemale yansırken Azrail (as.) da Dıhye b. Kelbi şeklinde 

gelmiş. Azrail’in müminlere sevdikleri suretinde gelmesi de bundan kaynaklanıyor. 

Peygamberimizin ayrılığından sonra Hz. Dıhye saçı başı dağınık vaziyette kendini 

paralayarak mescide geldiği görülmüş. Onu görenler: “Ya Dıhye sen niye böyle 

yapıyorsun? Onu ilk gören sensin, hane-i saadetten ilk çıkan sensin.” Demişler ve o 

zaman anlaşılmış ki Azrail (as.) Dıhye Hz.’nin suretinde gelmiş. Bunu hikmet alimleri 

tartışmışlar ve düşünmüşler niçin Hz. Dıhye seçildi de bir başkası değil? Hocamın 

anlatımına göre: “O zaman mana projektörü Efendimiz’in gönlüne yansıdı. 

Efendimiz’in gönlünde o sırada sevgisini en yoğun hissettiği kim diye baktı ve Dıhye 

olduğunu gördü. Bunun da sebebi Dıhye (ra)’ın Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e duyduğu 

sevgiden kaynaklandığı söyleniyor. Dıhye b. Kelbi henüz Müslüman olmadığı halde Hz. 

Fatıma annemize gelirmiş, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizi alırmış ve gezdirip 

oynatırmış. Fatıma annemizin dünya yükünü azaltırmış. Sahabe de düşünürmüş bu 

kadar Peygamber torunlarını seviyor, hizmet ediyor hatta Peygamberimiz geçerken Hz. 

Dıhye ayağa kalkar edep duruşuna geçermiş ama henüz neden Müslüman değil ve iman 

etmiyor diye. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: “Kimse Dıhye’ye iman teklifinde 
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bulunmasın.” demiş. Bir gün Efendimizin huzuruna iman etmek üzere gelmiş, 

Efendimiz o sırada mescidde ashabına sohbet ediyor, birden kalkıp mescidin kapısına 

gidiyor, hırkasını mescidin kapısının eşiğine seriyor ve Dıhye geliyor iman etmek üzere 

diyor. Ehl-i beyt’in sevgisiyle Peygamberimizin kalbinde oluşan sevginin işaretleri 

bunlar. O yüzden Haluk Nurbaki: “Peygamberimizin kalbinde yer bulabilmemiz için, 

Ehl-i beyt’in kalbimizde yer bulabilmesi lazım.” diyor. Dualarında da Ehl-i Beyt’e 

şenaati yanlışı dokunmayanlar diye dua edermiş. Yanlışlıkla Ehl-i beyt’i üzmüş birine 

de dua etmek istemezdi. Ehl-i beyt’e yan bakmış birini hayaline sokmak istemezdi. 

Hocamızın bir başka özelliği sentezdi;  hocamızın kalbinde Hz. Fatıma annemiz ne 

kadar yer alıyorsa Hz. Ayşe annemiz de o kadar yer alıyordu. Ehl-i Beyt muhabbetinin 

müminleri ayrıştırıcı değil birleştirici özelliği olduğunu düşünürdü.  

Trt’de Allah kelimesinin yasak olduğu dönemde hocam program yapıyordu, Allah 

kelimesini kullanmadan Allah’ı anlatabilen bir adam. Bunu ilimle yapıyor. Bir gün 

televizyonda soğanı, elmayı anlatıyor. Onun yaratılışını, onun üzerindeki esmaları 

anlatarak Allah’ı anlatıyor. Hücreyi, gökyüzünü, karadeliği anlatarak insanlara Allah’ı 

anlatıyordu. Gençlere onların anlayacağı bilim diliyle anlatıyordu. Tasavvuf ehli 

olmasına rağmen bu kimliğini ön plana çıkarmadan, Bilim adamı kimliğiyle, doktor 

kimliğiyle insanlara ulaşıyordu.  

Mümin oluşundan Müslüman oluşundan asla utanmayan bir insan. Müminliğinden, 

aşıklığından korkmayan bir adam. Bunu her makamda anlatmış. Numune Hastanesi’nde 

iken her cuma Numune hastanesinin camisinde vaazlar veriyor. Oraya katılanlar 

arasında Muhsin Yazıcıoğlu, Hasan Celal Güzel, Mehmet Yazar, dönemin bürokratları 

ve siyasetçileri var. O dönemin gençleri hocamdan istifade etmişler. Hocamız bizimle 

siyaset konuşmazdı ama siyasetçilerle siyaset konuşurmuştu.  

Hocamız geçmişinden, yaptıklarından bahsetmezdi, hep geleceğe dair konuşur ve 

anlatırdı. Geçmişe yönelik konuşması Asr-ı Saadet üzerinden olurdu. Hocam bir konuyu 

anlatırken; Mevlana’dan, Şems’ten, Hoca Horasani’den, Piri Geylani’den anlatırdı. 

Hocam erenleri birbirinden ayırmamak gerektiğini düşünerek anlatırdı. Hocamla birlikte 

radyoda Veliler Dünyasından Katreler programını yapmadan önce bana bir ikazda 

bulundu: “Ne sorarsan sor erenlerle ilgili ama birini sorarken diğeriyle kıyas ederek 

sorma, bu manada suçtur.” dedi. Bir özelliği de tasavvuf büyüklerini cem etmiş olması 

ve birlemesiydi.  

Hocam o dönemde tasavvuf kelimesine sıcak bakılmadığı için mana bilimleri olarak 

anlatırdı. Hoca tasavvufu anlatırken mana bilimleri diye anlatırdı. Tasavvufu bilimden 

faydalanarak bilim cümleleriyle yazıyor, bilimle ilgili bir makale yazacağı zamanda 

tasavvuftan yararlanıyor. Genelde de iki tür konuyu da bir arada çalışıyor. Tasavvufu 

anlatırken uzaydan karadeliklerden bahsediyor, uzayı karadeliği anlatırken de mana 

bilimlerinden bahsediyor. Hocam iki ilmi de birbirinden ayırmamış, iki ilmi de 

birbiriyle tevhid etmiş, ikisini birlikte kullanmış.  

Mürşidi Haluk Nurbaki’nin evine gidiyor onunla tanışmak için kapıyı eşi Mesrure 

Hanım açıyor ve hocamızın evde olmadığını söylüyor. Hocamız da iadeyi ziyarete 

gidiyor kendisine. Maddi kalbinde Allah yazdığını tespit ettin, peki manevi kalbinde ne 
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yazıyor, diye sorunca Haluk Nurbaki hiç tereddütsüz “Muhammed” yazar cevabını 

verdiğinde “Yıllardır beklediğim talebem sensin.” diyerek kucaklıyor. Mevlana ve Şems 

örneğinde olduğu gibi Faik Saraç da bir müddet sadece hocamızla sohbet etmiş, 

diğerleriyle sohbet edememiş. Faik Saraç’la sükut-u sohbetleri olmuş. Mürşidiyle 

ilişkisi bir ağabey-kardeş ilişkisi gibi. Mürşidinden bahsederken Faik Abi diye 

bahsederdi. Faik Efendi rahatsızlandığında sadece Halukı Nurbaki’yi çağırır sadece ona 

muayene olurmuş. Hocamız da gittiğinde ağrıyan yere elini koyar ve hiçbir şey yok 

Faik Abi, dermiş. Faik Abinin buradaki inancı şu “Allah bir mümini asla yalancı 

çıkarmaz.” 

Hocamız manevi hekimlik de yapıyor Anadolu’da hekimlik yaptığı her yerde. 

Hocamızın hizmeti sohbet şeklindeydi. Ev sohbetleri ve halka açık konferanslar 

şeklinde hizmet etti. Gazetelerde yazılar yazdı. Dergilerde yazılar yazdı. Büyük Doğu, 

İslamın Nuru ve Zafer Dergilerinde yazdı. Hocamın irşadı birebir intisap şeklinde değil, 

genele açık sohbetlerle, yazılarla, gazetelerle, dergilerle, konferanslarla, radyo ve tv 

programlarıyla oldu. 

Hocamın yazılarında bir etkililik vardı. Haluk Nurbaki hocanın yazıları gönüllerde 

kelebek etkisi yapan gönüllerde titreşim yapan bir etkisi vardı. Bunu dergide çalışan biri 

olarak ben de fark ediyordum ve derginin yöneticileri de bunu fark ettikleri için hocadan 

sürekli yazı istiyorlardı.  

Hocamızın ihvana vasiyeti: “Size birbirinizi sevmeyi emanet ediyorum.” sözüydü. 

Hocam bildiğimiz klasik tasavvuf sistemi işletmedi. Halifelik, biat, intisap gibi şeyleri 

görmedim. Ama hocam devamlı olarak sohbetlerine katılanları manevi olarak kabul 

etmiş oluyordu. İçinde bulunduğu pozisyon, sohbetine katılanların durumlarını göz 

önüne alarak bunları ön plana çıkarmamıştı. 

Hocam en çok Asr-ı Saadeti anlatmıştı bize. Hocam her an Devr-i Saadetten örnekler 

verirdi. Bir şeyin güzel olup olmamasına Peygamberimiz yapmış mı diye bakardı. 

Peygamberimiz’in yaptığı gibi yapıldığı takdirde güzel olacağına inanırdı. Asr-ı Saadet 

zamanında yaşanmış, katlanılmış, dürülmüş, rafa kaldırılmış bir hayat değil, derdi. 

Hemen arkasından; Asr-ı Saadet her an tekrar tekrar yaşanan bir hayattır, diye eklerdi. 

Eğer Asr-ı Saadetteki hayatlar başka müminlerin kalbinde, hayatında yaşanmazsa, hayat 

yaşanmaya değer bir şey üretmediği için artık yaşanmaması lazım. Hocamızın görüşü 

Asr-ı Saadet’i taklit için yaşamaktır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Fatıma 

birinde tezahür ediyor. Asr-ı Saadet’in canlı olarak yaşandığını düşünüyor ve 

karşısındakinde Asr-ı Saadet’ten izler buluyordu.  

Hz. Peygamberin hayatındaki anları mutlaka yaşatan meczuplar var. Helva Yiyen 

kendini çocuklara taşlatırmış, Taif’te Efendimiz’in yaşadığı sünneti hayatında yaşıyor. 

İslam Anneleri kavramını da hocam kullanmıştı. Elbette diğer alimler de kullanmıştır bu 

ifadeyi ancak alenen konferanslarda, radyo ve televizyonlarda kullanan ve anlatan 

hocamızdı. Hocam İstanbul’a geldiğinde ne yapalım diye düşündüğümüzde; İslam 

Annelerini anlatalım, demişti. Her ay bir konferans verdi İstanbul’da ve daha sonra bu 

konuşmalar Nurdan Anneler kitabını oluşturdu. Hocam belki de İstanbul’a İslam 

Annelerini anlatmak için gelmişti. O zamanın gençlerine manevi bir güç olmuştu bu 
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konferanslar çünkü İslam’a karşı baskıların olduğu bir dönemdi. Hocamın irşad yöntemi 

umuma açık ve bir gönül ilişkisi yoluyla anlatımdı. Manevi talebeleri vardı elbette 

ancak umuma açık bir şekilde anlatıyordu bunları. İslam Anneleri konferansları 

hocamın İstanbul’daki irşad göreviydi bence. İslam anneleriyle gençliği tanıştırması çok 

ilginçti. “Bir kız ben İslam annesi olacağım, peki benim annem kim?” diye düşünmeli 

derdi. “Eğer bir hadis Mevlana’da, Şems’te, İbn-i Arabi’de geçiyorsa o hadis mevzu mu 

diye tartışmam, gerçek kabul ederim.” derdi. “Çünkü onlar o hadisi mana açısından 

Peygamberimiz’e onaylatmışlardır.” diye düşünürdü. 

Hoca yazları gezerdi ve gittiği yerin manevi büyüklerini ziyaret ederdi. Hacı Bayram 

Veli Hazretleri’ne, Çifte Sultanlar’a, Adana’da Zelle Baba’ya gitmiştik.  

Adana’da bir konferansı olacaktı oraya gitmiştik. Yaşar Nuri Öztürk, Süleyman Ateş, 

bir kişi daha vardı ve hocam da açılış konuşmasını yapmıştı. Bir ara sahneden kayboldu. 

Ben tedirgin oldum acaba bir şey mi oldu, niye arkaya geçti diye. O kadar kişinin 

arasından geçtim, hostes kıza sordum. Buraya birisi geçti mi sen gördün mü, diye. Kız 

hocamı tarif etti. Evet, nerede dedim. Bu tarafa geçti deyinde ne yaptı dedim. Hoca o 

sırada namazı geçmesin diye onlar konuşurken, arkada ondan bir kağıt istemiş yere 

serip namaz kılmak için. Hocam o kıza demiş ki: “Kızım sen çok güzelsin. Namaz 

kılıyor musun?” Kızcağız bundan çok etkilenmiş.  

Haluk Nurbaki gönül üzerinden ilişki kurduğu için insanlar tarafından bu kadar sevildi, 

bilindi ve muhabbete vesile oldu. İnsanlara eksikleri üzerinden değil gönülleri üzerinden 

ilişki kurdu. 

2 Haziran’da vefat etti. O sırada bir tv kanalında haftalık program yapıyordu. Bir hafta 

öncesinden seyirciyle vedalaşmıştı, “Ben bir yolculuğa çıkacağım.” Diye helalleşti. Biz 

onu tatil gibi düşünmüştük. Hanımına Sungu anneye “Ben 2 Haziran’da Afyon’da 

olacağım.” demiş. Bu sözüne binaen Afyon’da sırladık hocamızı.  

Hocamız Afyon’da sırlanırken bir meczup ortaya çıktı. Bir acayip nutuk attı, kavga eder 

gibi: “Hocam bana bunu yapmayacaktın.” diye seslendi. Meğer hocamla mana aleminde 

görüşmüş, rüyasında görmüş, hocam benim bazı meselelerim var, İstanbul’a gelip 

seninle görüşeceğim, demiş. Hocam da manasında, rüyasında ona; “Ben 2 Haziran’da 

Afyon’a geliyorum, orada görüşürüz.” demiş.  

“Mürşidler hayatın öte yakasına geçince kınından çekilmiş kılıç gibi olurlar.” derdi. 

Hayattayken kınındaki kılıç, diğer tarafa geçince kınından çekilmiş, iki tarafı kesen kılıç 

gibi oluyor ruhu bedenden ayrılınca. Onun için mürşid hayattayken bir saygısızlık 

yapmışsan daha kolay affedilir ama öte tarafa göçmüşse daha çok dikkat etmek gerekir. 

Hocamın vefatında sırlanmasında Hz. Peygamber’in bir hadisini çok açıkça gördüm. 

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Biz hocamla 

Ankara’ya her gidişimizde Hacı Bayram Veli Hz.’ne gidiyorduk. Hocamın vefatında da 

yine Ankara’ya gittik ve yine Hacı Bayram’a uğradık. İlk cenaze namazı Hacı 

Bayram’da kılındı. Gece Ankara’da kendisinin başhekimliğini yaptığı Numune 

Hastanesi’nin morgunda bir gece misafir oldu. Orada vücut diriliğini de yaşadı, vücut 

göçmüşlüğünü de orada yaşadı. Evine, ihvanına gitmeden evvel gittiği Hacı Bayram’a 

gitti yine. Oradan Afyon’a yolculandı. 
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Ankara’ya girdik, Ankara’nın girişinde bütün ihvan bekliyordu. Sanki düğün konvoyu 

bekler gibi, büyük bir coşkuyla, herkes güzel giyinmiş, grand tuvaletler… Ben önce 

şaşırdım, kızacak gibi oldum. Kimse de ağlaşma, yeri göğü yıkma yok, herkes birbirine 

sarılıyor ve “Allah kavuştursun.” diyorlar. Acaba hocama kavuştursun mu demek 

istiyorlar diye düşünürken anladım ki; “Allah sevdiği olan Efendimiz’e kavuştursun.” 

diyorlar. Mevlana’nın şeb-i arus ifadesinin fiili tezahürünü hocamın sırlanışında 

gözlerimle gördüm. 

Her meşrepten insanla hocam görüşüyordu ve onları bir ayrıma tabi tutmuyordu. Bize 

şu meşrepteniz demedi mesela. Biz aşıkı Peygamberiz, Peygamber yolundayız, biz onun 

yolunda topal bir köpeğiz diyerek Efendimiz’in aşığı olmak üzerinden anlattı bize. 

Meşrep farklılığını vurgulayarak anlatmadı bize. O dönem o şekilde de olması 

gerekiyordu. Mana bilimleri diye anlatmasının sebebi bundan olabilir. Tasavvufun 

kucaklayıcılığı içinde bir meşrebi olmasına rağmen ona davet etmedi, muhabbete davet 

etti. Muhabbet-i Muhammedî’ye, zevk-i Muhammedî’ye davet etti. Bu yüzden bazıları 

Haluk Nurbaki hocayı Mevlevî, Bazıları Melâmî, daha yakın olanlar Kadirî derler. 

Hocaya dışardan bakanlar da bu bir alim, aşık derler. Çünkü her Peygamber deyişinde 

yüreği ağzına gelir, gözleri yaşarır. Hocama dışardan bakınca şu tarikattan demeyiz de 

“gözü yaşlı Hakk aşığı, Peygamber aşığı” deriz.  

Kendisinden sonra birini bırakmadı ama “sevmeyi” bıraktı. İstanbul Kadıköy’de Türk 

Edebiyatı Vakfında ayda bir konferansı olurdu. Orada bir vedalaşma konuşması 

olmuştu, bazıları anlamıştı. “Ben size birbirinizi sevmeyi bırakıyorum.” demişti. O 

sohbete gidişimiz de ilginç olmuştu. Hocamı almaya gitmiştim evine. Hocam 

halsizleşmişti, koluna girdim beraber iniyoruz hocam “Gitmesek mi acaba?” deyince 

“Evladım Allah hasta olduğumu bilmiyor mu?” dedi ve son konferansına gitti.  

Hoca bir soruyu binlerce kez cevaplamış olabilir. Ama her cevaplayışında ilk kez 

dinliyormuş gibi cevaplardı. Hocamın en önemli özelliklerinden biri buydu bence. “Bu 

soruyu Allah bu gönle duyurmak için soruyor.” diye düşünürdü. “Allah bu soruyu bir 

daha cevaplamamı istedi.” diye düşünüp aynı aşkla cevaplıyor. Allah ile ilişkisinin ne 

kadar sıcak olduğunu gösteriyor. Senden gelen soruyu Allah sordu diye cevaplıyordu.  

Hoca kendisine keramet atfedilmesinden hoşlanmazdı.  

Küçükköy’de bir evde başlamıştık ev sohbetlerine. Ayda bir ev sohbetlerine gidiyorduk 

hocanın sevenlerinin evine. İkinci ev sohbetine Kenan Koçyiğit’in evine gitmiştik. 

“Gönlünüzden sorun sorularınızı” demişti bize. “Eğer soruyu gönlünüze düşürürseniz 

mutlaka cevabınızı bulursunuz.” Hoca gönülle ilişkiye soktu bizi. Gönülle Kur’an ikiz 

kardeştir, derdi. Suhuf’tan okuduğu ayetle gönülden okuduğu ayeti birleştirebilen kişiye 

mürşit diyoruz. Biz sadece Suhuf’tan okuyoruz Kur’an’ı, onlar ise gönülden okuyor. 

Alimler Suhuf’tan okur, arifler gönülden okur Kur’an’ı. “Eğer evrende bir olay olacaksa 

o önce gönülde olur, gönüldeki olaylar daha sonra evrene yansır.” Mesela zelzeleler, 

felaketler, oluşlar, bitişler, geçişler… Bütün bunlar önce arifin gönlünde olur. Arifin 

gönlündeki niyazlarla baş edemediği, niyazların yetmediği zamanlarda bu evrene yansır 

ve biz o zaman fark ederiz. Aslında onların dualarıyla, niyazlarıyla, himmetleriyle, 

sabahlara kadar seher vaktindeki ibadetleriyle müminlerin başına gelecek o şeylerin 
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gelmemesi için onlar yükünü kaldırıyorlar. Mürşit senin yükünü kaldırdığı için mürşid 

oluyor zaten. Dolayısıyla bütün olaylar gönülde cereyan eder, gönülden yansır evrene.  

Maddeleşmiş bu çağın insanına, ateizme düşmüş, deizme düşmüş, soruların girdabına 

düşmüş olan bu çağın üniversite gençliğine gönül diye bir hatırlatmada bulunmuş Haluk 

Nurbaki. Gönlün ne olduğunu anlatmış, bunu bilimle anlatmış, ariflerden örnekler 

vererek anlatmış ve bu çağın gençliğini gönlündeki Kur’an’la tanıştırmayı hedeflemiş. 

Tefsirleriyle de bunu gerçekleştirmiş zaten.  

Hz. Fatıma annemizi anlatırken hep gönül vurgusu yaparak anlatıyor. Hz. Fatıma 

annemiz için “gönüllerde iman avcısıydı” diyor. “Hz. Fatıma’nın nazar ettiği bir gönlün 

iman etmemiş olması mümkün değildi, hepsi iman etti.” diyerek anlatıyor.  

Yazılarını almaya gittiğimde çıkışta taksi parasını kapının yanına koymuş oluyordu 

hoca. Öğrencilerine hiç masraf yaptırmadı. Ismarlatan değil, ısmarlayan, harcatan değil 

harcayan birisiydi. 

Süleyman Çelebi’yi çok severdi. Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Nebisini çok severdi. O 

bakımdan Bursa’ya her gittiğinde Süleyman Çelebi’yi ziyaret ederdi. Süleyman 

Çelebi’nin Efendimiz’i anlatış tarzına hayrandı. Bir Mevlid Kandili gecesi hocamın 

evinde bulunmuştum. Mevlid’i dinlerken hocamız ayağa kalkıp sırtlarımızı sıvazlamıştı.  

Hocamın muayenehanesi evi gibiydi, bir dergah gibiydi. Cemaatle namaz kıldırırdı. 

Talebeleriyle birlikte namaz kılardı. Kamusal alanda ibadet etmenin yasak olduğu bir 

dönemde hocam bize kamusal alanda namaz kıldırdı. Cemal Reşit Rey salonunda dergi 

adına bir şiir yarışması düzenlemiştim. Orada Haluk Nurbaki Hoca, Korkut Özal, Cem 

Karaca, Abdullah Gül, Sibel Eraslan pek çok isim gelmişti. O sırada hocamın da bir 

açılış konuşması vardı. Salonda bir mescid yoktu, hocam önümüzde imam oldu fuaye 

alanında, kamusal alanda namaz kıldırdı. Hoca İslam davası, Muhammed davası, 

Kur’an davası olduğunda meşrep farkı gözetmeksizin işin özüne bakarak sahip 

çıkıyordu.  

Dostane ve şakacıydı. Espriliyli. Oğlum, kızım derdi. Cesur birisiydi. Kadınlara karşı 

çok nazik davranırdı. Hatta bir hatırası var. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar 

Altıkulaç’la birlikte bir şehre konferansa gitmişler. Konferansa katılanların çoğu da 

kadınmış. O sırada konuşma bitip çıkarlarken hoca oldukları için buyur demişler. 

Tayyar Altıkulaç da hocama öncelik vermiş, buyurun demiş. Hocam demiş ki: “Biz 

burada İslam kadınlarından bahsettik. İslamiyet’in ilk iman eden 11 kişinin altısı kadın. 

Burada kadınlar varken, İslamiyet’in kapısından ilk onlar girmişken, biz onların 

önünden nasıl çıkalım?” demiş ve konferanstaki kadınlar çıktıktan sonra çıkmış hocam. 

Çocuklara karşı da çok müşfikti. İstanbul’dayken beraber Ceren gelecek diye 

Haydarpaşa’da otobüsün indireceği yerde bir saat, bir buçuk saat beklerdik, muhabbet 

ederdik. Oğlu geldiğinde gezdirirdi.  

Zenginlerle mesafeli ilişkisi olduğunu gözlemledim.  

Türkiye’de Hz. Peygamber aleyhine yazı yazanlara ilk cevap veren Haluk Nurbaki’dir. 

Aziz Nesin’e en sert cevapları veren hocamdır.  
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Kendisinin övülmesinden hoşlanmazdı. İnsanlara göre değişen bir çevre putu yoktu. 

Hoca kendini toplumdan ayrıştırmadı, entelektüel biri olmasına, pek çok makamda 

mevkide bulunmasına rağmen.  

Hastalığı büyütmelerini, ona odaklanılmasını istemezdi. 

Vefa hocam için çok kıymetliydi. Hocam vefayı çok kritik bir noktaya bağlıyordu: 

“Vefası olmayan da iman ışığı aramak beyhudedir.” diyordu. İnsanlığın Peygamber 

torununa vefa etmeyişine bağlıyordu.  

Her an sünnetin yaşandığına inanıyordu ve yaptığı her şeyin Hz. Peygamber’e 

benzemesini isterdi. Su içerken, otururken, kalkarken benzemesi… Peygamberin 

hayatına kendi hayatını ne kadar benzetirsen o kadar aşık, o kadar mümin olacağına 

inanırdı. 

Hz. Peygamber’in dedesi vefat ettikten sonra Ebu Talip’in evinde kalıyor ve Hz. Ali’nin 

annesi Fatıma Efendimiz’e annelik yapıyor. Bir gün Efendimiz’in yanındayken 

çocukları kendisine anne diye sesleniyorlar. Fatıma annemiz onlara çıkışıyor ve “Bir 

daha Muhammed yanımdayken bana anne demeyeceksiniz, annesi olmayan bir evlat var 

burada.” diyor ve bir daha Fatıma annemizin evlatları, Efendimiz yanlarındayken anne 

demediler. Hz. Peygamber Hz. Ali’nin annesi vefat edince kabri kazıyorlar ve önce 

kendisi giriyor. Orada “Ey toprak! Sana annemi gönderiyorum. Anneme bana 

davranacağın gibi davran.” diyor.  

Ömrü Kur’an’la geçti. Tefsirler yazdı. Gençliği Kur’an’la tanıştırdı. Amme cüzünde 

daha çok fiziksel şeyler var. Bilime sizin söylediğiniz şeyler Kur’an’da var diyor. 

Gençliğin okumuş olduğu fizik ve bilim dili üzerinden anlatıyor. Yazılarında bilimin 

verileriyle anlatıyor. Bir doktorun tefsir yapabiliyor olması muhteşem bir şey. 

Abdest alıp namaz kılan bir insanın ruh hastası olmayacağını söylüyordu. Mümin 

depresyona girmez diyordu.  

Kabir ziyaretlerini çok severdi. Kabir ziyaretini bir ölü ziyareti gibi yapmazdı, bize de 

böyle yapmamızı yasaklamıştı. “Türbeye gittiğinizde ölü ziyaretine gider gibi gitmeyin, 

onlar ölü değiller.” diyordu. “Onlar Hayy sırrıyla yaşıyorlar.” Saygıda kusur etmeden 

ayakta durarak, eli gönlünde ve hafif başı öne eğik şekilde dururdu. Hacı Bayram 

Veli’de şu cümleyi söylediğini duydum: “Ey gönlü diri olan Yüce! Biz ölülere mecal 

ver.” manasında bir şeyler söylemişti.  

Rızık konusunu çok önemsiyordu. Maaş alındığı gün pek çok kimse dinden çıkıyor, çok 

dikkat edin, diyordu. Patronun verdiği maaş miktarını Allah’ın rızık olarak verdiğini 

unutarak patron bana bu kadar verdi, hakkımı yedi, diyorsa, Allah nerde? “Sadece 

Allah’a inanırım, sadece O’ndan yardım dilerim.” İnancı nerede? Benim rızkıma Allah 

seni aracı yaptı diye bakmak gerekirken, patrona kızarak Allah’ın Rezzak ismini 

unuttuğumuza dikkatlerimizi çekerdi.  

İmam hatipleri çok seviyordu. İstanbul’da imam hatiplere konferansa götürmüştüm. 

Kadıköy imam hatip, Eyüp imam hatip, Pendik imam hatipe gittik. İmam hatipte 

okuyan kız çocuklarını görünce çok duygulanıyordu, onları aynı renk başörtüyü takmış 
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vaziyette görünce çok mutlu oluyordu. Bir papatya bahçesi, çiçek bahçesi gibi 

görüyordu onları. Gencecik yaşta o başörtüsünü başlarında taşımalarından öyle mutlu 

oluyordu ki… o devirde Haluk Nurbaki hoca gibi birinin onlara gidip konferans vermesi 

kuvveyi maneviye oluyordu. Okula gittiğimizde öğrenciler susmuyor, konuşuyorlar, 

müdür kızıyor susun diye. Hoca: “Kızma evlatlara.” dedi ve mikrofonu eline alıp 

besmele çekti çıt çıkmadı salondan. Konferans bittikten sonra öğrenciler dağılırken 

onlara o kadar güzel gözle bakıyordu ki o kadar mutlu olduğunu nadir gördüm. 

Sohbetine gelenler arasında kapananlar oluyordu, onlara da çok seviniyordu. “İnsanlık 

başını örtmeye, başörtüsünü takmaya mecbur kalacak.” demişti. “Çünkü Allah’ın 

farzının yaşanması lazım.” demişti.  

İslam’ın geleceğinden çok umutluydu. İnsanlığın İslamiyet’e gebe olduğunu 

düşünüyordu. İslam’ın geleceğinden gençler üzerinden bir umudu vardı. Gençleri 

gördüğünde sevinmesi, sürekli gençlere hitap etmesi, gençliğin diliyle hitap etmesi 

enteresan. 

Hocanın ilk kitaplarında Sonsuz Nur’da, Tek Nur’da Tanrı olarak geçiyor. Demek ki o 

dönemde öyle kullanmayı uygun gördü. Daha sonraki kitaplarında Cenab-ı Hakk, Yüce 

Yaratıcımız, Rabbimiz diyor. Gençliğin imanına bir şeyler söyleyebilmek için onların 

diliyle hitap ediyor.  

Almanya’dan Hitler tarafından sürülen hocalar tarafından dersler almış. Hoca 

İstanbul’da Tıp Fakültesine giderken İstanbul Üniversitesine gelen gerçek bilim 

adamlarından astronomiyi, fiziği, biyoloji derslerini birebir almış hoca. Hoca diyor ki: 

“Ben kitaplarımda ve yazılarımda onlardan öğrenmiş olduğum fizik yazılarını örnek 

olarak vermeye başladığımda daha o bilgiler lise ders kitaplarına girmemişti.” “İslam 

dünyasının ilk terk ettiği farz; ilim farzıdır.” diyor.  

Hz. Peygamber’in etrafındaki gençlere çok önem verirdi, çok içtenlikle anlatırdı. Hz. 

Ali Efendimizin genç oluşu ve gençken iman edişini anlatıyordu. İlk on bir Müslümanın 

arasındaki gençler. 

Suyu çok tercih etmezdi. Hz. Hüseyin Efendimizi suyla imtihan ettikleri için, Hz. 

Hüseyin Efendimizin içmediği suyu içerken görmedim. Konferansta önüne su 

konulurdu içmezdi mesela, çay içerdi.  

Hanımının fotoğrafını cüzdanında taşırdı.  

Namazlarında Rahman Suresini, Tekvir Suresini okurdu. Kabirlerde de Sure-i Tekvir 

okumamızı isterdi. Ehl-i Beyt’le ilgili olarak Kevser Suresini okumayı tavsiye ederdi.  

Gönüllerde Sema kitabını yazdığı esnada hocam bir rüya görüyor. Bir yarışma 

düzenlenmiş pek çok kişi kitap hazırlamış ve bir heyet tarafından birincilik açıklanacak. 

Büyük bir heyecanla bekliyorlar. Jürilerin içinden Hz. Fatıma annemiz çıkıyor ve eliyle 

“Bu kitap.” diye gösteriyor.  
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EK-8. Haluk Nurbaki’nin Oğlu Ali Nurbaki ile Yapılan Röportaj 

Röportaj Tarihi: 15.01.2020 

Benim bildiğime göre ailesi Nur Haluk olarak veriyor ismini. Daha sonra kendisi Haluk 

Nur olarak kullanıyor. Bize de o şekilde Nur ismini veriyor. 

Bize karşı çok şefkatliydi. Ben en küçük çocuğuyum. Aramızda elli dört yaş var. Biz 

hep şefkatli tarafını gördük. Bir şeye hayır dediğini duymadım babamın. Çok şefkatli, 

çok anlayışlı biriydi. Hep bir şeyler vermeye çalışırdı. Manevi yanı eksik kalmasın diye 

uğraşırdı.  

Efendimiz’in ahlakından uzaklaşmamayı öğütlerdi. Özellikle son dönemlerinde Ehl-i 

beyt’e çok sarıldı. Ehl-i beyt’e olan muhabbeti ilk dönemlerde de vardı elbette.  

Gençleri çok severdi, gençlere çok önem verirdi. Son zamanlarına kadar şurada üç kişi 

var sizi bekliyorlar dense, atlar giderdi hastalığına rağmen. İnsana çok kıymet verdi. 

Çağrıldığı hiçbir yeri özel bir sıkıntısı olmadığı müddetçe reddetmez ve giderdi. Maddi 

bir beklenti içinde yapmazdı hiçbir şeyi. Sık sık televizyona çıkardı son dönemlerine 

kadar. Her kesimden insanın ilgisini gördü. Bu da enteresan bir yönüydü benim 

gözümde.  

Diyanet saati vardı Trt’de o zamanlar. Perşembe akşamları yayınlanırdı. 85-86 

yıllarında başlayan bir seriydi. Televizyonda çıktığı dönem, darbe sonrası olduğu için 

Allah bile demenin sorun olduğu dönemlerdi. O dönem o boşluğu üstlenmiş oldu. O 

günün siyasi konjonktüründen kaynaklı geniş bir yelpazeye hitap ediyordu. Teknolojiyi 

çok iyi takip ederdi. Kesinlikle yeniliklere hep açıktı. O zamanlar cep televizyonu bile 

vardı. Açardı ajansı dinlerdi.  

Giyim tarzı olarak da modern ve şık giyinmeyi tercih ettiği için dini anlatırken insanlar 

çok üzerine gitmedi o zamanlar. O dönem için ince bir çizgide durdu gerçekten. Yusuf 

İslam, çıktığı zaman ona bir mektup yazdı yanlış hatırlamıyorsam ya da haber gönderdi. 

Dedi ki; kendi kimliğini bozma, değiştirme. Yusuf İslam kökten bir değişikliğe gitmişti 

o zaman. Eğer böyle yapmasaydı kitleleri peşinden sürükleme şansı vardı ama şu an 

artık o şansı yok, dedi. Biz babamdan şunu öğrendik giyim noktasında Allah aksini 

emretmiyorsa, şık ve o toplumun oturmuş değerleriyle benzeşir şekilde giyilmesi 

gerektiğidir. Güzel ve temiz giyilmesi şeklinde.  

Muayenehane günlerini hiç unutmam. O zamanlar ortaokula gidiyorum. Babam iş çıkışı 

muayenehaneye giderdi. Bizi de bazen muayenehaneye getirirdi evden önce. Orada hep 

bir sohbet ortamı vardı. Bir yandan hastalar gelip gidiyor ama bir yandan da hasta 

olmadığı dönemde sohbet dinlemeye gelen insanlar oluyor. Bu insanlar da kulaktan 

kulağa duyup gelen insanlardı çoğu. Her kesimden insan vardı. Hem maddi hem manevi 

olarak farklı sınıflardan, farklı tarikatlardan gelen insanlar olurdu. Farklı gelir 

guruplarından insanlar olurdu. Bir gün bakarsınız bakan gelmiş, bir gün sokaktan geçen 

biri gelmiş dinlemeye. Daha çok televizyondan bilirlerdi. Numune Hastanesi’nin 

Camii’nde vaaz verirdi hem Cuma günleri hem de Ramazan’da her gün. Vaazın 

takipçileri ayrıydı, bazıları muayenehaneye de gelirdi.  
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Bana “kuzum, yavrum” derdi.  

Tefsir tamamlamak istiyordu ama ömrü vefa etmedi.  

Koleksiyonerliği severdi. Tesbih koleksiyonu vardı, çakmak koleksiyonu vardı. 

Astrofizik’i çok severdi. Şunu söylerdi, insanın Kur’an-ı Kerim’i doğru 

yorumlayabilmesi için muhakkak temel bilimleri anlaması gerekir, derdi. Devrin size 

sunduğu ilmi kuşanmak gerekir görüşündeydi. Parite kuramını bulan kişiye mektup 

yazdı, bunun Kur’an’da geçtiğini haber verip onu İslam’a davet etti. Burada Fen 

Fakültesi’nde Kuantum fiziği dersleri veren profesörün derslerine katılmış o zaman. 

Temel bilimleri çok severdi, Fizik’i, Astrofizik’i. Bize de onu aşıladı.  

Tasavvuf büyüklerine çok ciddi saygısı vardı. Bir yere gittiği zaman muhakkak o şehrin 

manevi sahibini gider ziyaret ederdi. Böyle yapmak gerektiğini söylerdi. 

Düşkünlere çok yardım ederdi. Meczuplara önem verirdi. Yusuf’un devesi hikayesi 

vardır. Yusuf çakmak ustası. Anadolu’da görev yaptığı dönemlerde çok fazla Allah 

dostu ve meczupla tanışmış. Yusuf’un hikayesi de onun bir anısı. Anadolu irfanına çok 

kıymet verirdi. İnsan ayırmazdı. İman tohumunun atılacağı bir tarla olarak bakardı, dine 

uzak da görse karşısındakini. Yanlış içerisinde bile olsa gençleri ümitvar olarak 

görürdü. Şakacıydı, her yaştan insanla anlaşırdı. Bir gün muayenehaneye gelen gençler 

kendi aralarında birine bir şaka yapmışlar. Karı-koca birlikte geliyorlarmış, hanım 

hastaymış sanırım. Bu arada sohbetlere de katılmaya başlamışlar. Bu amcayla teyze 

Merkez Bankası emeklisiymiş. Oraya gelen genç arkadaşlar da demişler ki: “Amca bize 

para lazım, öksüz yetim çocuklar için biz Merkez Bankasını soyacağız. Siz de planları 

vardır, size güvendik.” demişler. Yaşlı başlı adam, olur mu evladım ben de plan ne 

gezer, emekli oldum zaten demiş. Adamı kandırmışlar ne diyeceğini bilemez hale 

gelmiş. O sırada babam kapıyı açmış, içeri girmiş: “Noluyor lan, banka mı 

soyuyorsunuz?” demiş. Adam ağaya kalkmış: “Vallahi hocam bende planları yok 

bankanın.” demiş.  

Sadakayı çok dağıtırdı. İnfakın ne kadar önemli olduğunu anlatırdı. “Namaz kılarlar ve 

infak ederler.” bunun üzerinde çok durdu.  

“Benim işim caminin dışındaki adamla, caminin içindeki adamla işim yok.” derdi.  

İmam-hatipleri çok severdi, çok ziyaret etti. İstanbul’da konferans verdi imam 

hatiplerde. 

Beni önce namaza başlattı. Şöyle başlattı; beraber bir tatile çıktık. “Bak tatildeyiz. Sen 

seferisin, hepimiz seferiyiz. Akşam namazı hariç namazlar 2 rekat.” dedi. Önce 

öğlenden başlattı. Tatilde olunca kılması kolay oldu. Tatil bittikten sonra da devam 

ettim ben de. Dini öğretirken korkutmadan, sevdirerek yaklaştı. Orucu da önce üç gün 

tutturdu, daha sonra tam tutmaya başladık. Sorduğumuz sorulara hiçbir zaman, böyle 

soru olmaz demedi. Bizi hiçbir zaman terslemedi.  

Cehennemi “arınma laboratuvarı” olarak anlatırdı. İslam’ın hiçbir emrini yumuşatmadı. 
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EK-9. Haluk Nurbaki Hakkında Devlet Arşivlerinde Bulunan Resmi Yazı 
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EK-10. Haluk Nurbaki’nin Mürşidi ile de Tanışmasına Vesile Olan Büyük Doğu 

Dergisi’ndeki Yazısı 
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EK-11. Sobotta Atlası’nda Yer Alan Kalp Resmi ve Kalbin Üzerindeki Allah Lafzı 
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EK-12. Haluk Nurbaki Hakkında Gazetede Yayınlanan Bir Haber 

 

 

 

 



 

230 

 

 

  



 

231 

EK-13. Haluk Nurbaki’nin Resimleri 

HALUK NURBAKİ’NİN BİR PORTRESİ 
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HALUK NURBAKİ’NİN TBMM KAYITLARINDA YER ALAN FOTOĞRAFI 
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HALUK NURBAKİ’NİN KUR’AN OKURKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 
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HALUK NURBAKİ’NİN BİR BAYRAM GÜNÜ ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 

 

 

HALUK NURBAKİ VE UĞUR CANBOLAT SON KONFERANSA GİDERKEN 
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HALUK NURBAKİ’NİN AFYONKARAHİSAR’DA YER ALAN KABRİ 

 

HALUK NURBAKİ BABASI EDİP ALİ BAKİ BEY’İN DE BULUNDUĞU AİLE 

KABRİSTANINA DEFNEDİLMİŞTİR. 
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KABİRDE BABASI EDİP ALİ BAKİ BEY, ANNESİ NEVRİYE HANIM, FADİM 

NİNE, İLK EŞİ MESRURE HANIM VE HALUK NURBAKİ MEDFUNDUR.  
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HALUK NURBAKİ’NİN MÜRŞİDİ FAİK SARAÇ’IN İSTANBUL 

ÇENGELKÖY’DE YER ALAN KABRİ 

 

MEZAR TAŞINDAKİ YAZI HALUK NURBAKİ TARAFINDAN KALEME 

ALINMIŞTIR. 
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ÖZET 

Şahin, Fatma. Haluk Nurbaki Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Yüksek Lisans 

Tezi, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Öncel Demirdaş, s. 249. 

Bu çalışmamızda 20. yüzyıl mutasavvıflarından Haluk Nurbaki’nin hayatı, 

eserleri ve tasavvuf anlayışı ele alınmıştır. Tezimiz iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde Haluk Nurbaki’nin hayatı, manevi şahsiyeti, sosyal hayatla 

ilgili görüşleri ve eserleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise müellifin eserlerinde yer 

alan kavramlar üzerinden tasavvuf anlayışı anlatılmıştır. Konular Kur’an ve hadis 

ışığında ele alınarak açıklanmış ve ilk dönem mutasavvıfların görüşlerine de yer 

verilmiştir. Araştırmanın sonuç kısmında ise; Haluk Nurbaki’nin hayatı, kişiliği, eserleri 

ve tasavvuf anlayışı hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Tezin sonunda bulunan ekler bölümünde ise Haluk Nurbaki’nin evlatları ve 

talebeleri ile yaptığımız röportajlara yer verilmiştir. Ayrıca kendisine ait birkaç fotoğraf, 

hakkında çıkan gazete haberi, Afyonkarahisar’da bulunan kabri ve mürşidi Faik 

Saraç’ın İstanbul Çengelköy’de bulunan kabrinin fotoğrafları yer almaktadır. 

2 Şubat 1924’te Nevşehir’in Nar Kasabasında dünyaya gelen Nurbaki, 2 Haziran 

1997 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve Afyonkarahisar’da bulunan aile kabristanına 

defnedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Haluk Nurbaki, Tasavvuf, 20. Yüzyıl, Onkolog, Doktor, İlim 

Adamı, Milletvekili. 
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ABSTRACT 

Şahin, Fatma. The Life and Thoughts on Sufistic Wiews of Haluk Nurbaki, Master of 

Arts Thesis, Advisor: Dr. Öncel Demirdaş, p. 249. 

In this study, the life of Haluk Nurbaki, one of the Sufis of the 20th century, his 

works and his understanding of Sufism were discussed. Thesis consists of two parts. 

In the first chapter, the life of Haluk Nurbaki, his spiritual personality, his views 

on social life and his works are examined. In the second part, the notion of Sufism is 

explained through the concepts in the author's works. The themes were discussed in the 

light of the Qur'an and the hadith, and the views of the early-period Sufis were also 

included. In the conclusion; A general assessment was delivered on Haluk Nurbaki's 

life, personality, works and understanding of Sufism. 

In the annexes at the end of the thesis, interviews with Haluk Nurbaki's sons and 

students are integrated. Some photographs of Dr. Nurbaki, the newspaper report about 

him, his grave in Afyonkarahisar and photographs of his master Faik Saraç's grave in 

Çengelköy, Istanbul are incorporated. 

Nurbaki was born on February 2, 1924 in the Nar district of Nevşehir. He passed 

away on June 2, 1997 in Istanbul and was buried in the family cemetery in 

Afyonkarahisar. 

Key Words: Haluk Nurbaki, Sufism, 20th Century, Oncologist, Doctor, Scientist, 

Member of Parliament. 

 


