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dukçafarklıvegüzelbiraçıklamayapmasışeyhülislâmındikkatiniçektivebuyabancıyıtanımakistedi.Odakendini“hakkındabirtakımithamlarbulunanNûreddinzâdedenilenâsivegünahkârkişi”diyetanıtıncaşeyhülislâmdurumuöğrenmişolduvebiradamınısadrazamagönderipkendisinibundanhaberdaretti;Nûreddinzâdehakkındasöylenenleriniftiradanibaretolduğunu,onuâlimvekâmilbirkişiolarakgördüğünübelirtiptezkiyedebulundu(a.g.e., 
s. 212213).Nûreddinzâdeİstanbul’agitmedenönceFerecik’teAlib.SinanilegörüştüğünegöreonunbaşşehregelmesiAliEfendi’ninvefattarihiolan970 (156263) yılındanöncegerçekleşmiştir.ÖteyandanMünîrîBelgradî,Nûreddinzâde’nin,şeyhiSofyalıBâlîEfendihakkındakidedikodularyüzündenİstanbul’agittiğinisöyler
(Silsiletü’lmukarrebîn,vr.113a).BudurumdaonunBâlîEfendi’ninvefatettiği
960’tan(1553)önceşehregeldiğinikabuletmekgerekir.Nûreddinzâdedahasonrasadrazamlagörüştü.Kendisindençoketkilenensadrazamınteklifiüzerinememleketinegidipailesiniİstanbul’agetirdiveKüçükAyasofyaZâviyesişeyhliğinetayinedildi.VefatınakadarburadafaaliyetgösterenNûreddinzâde’ninmüridlerinetasavvufeğitimininyanısıradinîbilgilerdeöğrettiği,tefsirvehadislerdennakillerdebulunduğusohbetlerineilerigelenâlimlerindekatıldığıbelirtilmektedir.OnunmeclislerinetalebelikvemuîdlikyıllarındaAzizMahmudHüdâyî’nindekatıldığı,zikirtelkinettiğikişilerarasındabaştaKanûnîSultanSüleymanveSokulluMehmedPaşaolmaküzerebirçokönemlizatındayeraldığınakledilmektedir.Rivayete göre Kanûnî Sultan Süleyman’ınSigetvarseferiiçinkararvermesindeNûreddinzâde’ninbirrüyasıetkiliolmuştur.Kanûnî,Sigetvarseferineonudagötürdü.Kaleninfethihenüzgerçekleşmedenpadişahınvefatetmesiüzerinenaaşınınİstanbul’agetirilmesiişindeVezirAhmedPaşaveMîrâhurFerhatAğailebirlikteNûreddinzâdevedervişlerideyeraldı(Atâî,s.100;Solakzâde,II,313).ÖteyandanSigetvar’dapadişahıniçorganlarınıngömüldüğüyereyaptırılantürbevezâviyedeNûreddinzâde’ninhalifelerindenBosnevîAliDedegörevlendirildi(Atâî,s.
465466).Kanûnî’nin,hernamazsonrasıvirdiniokuduğu1000tanelitesbihivefatınayakınŞeyhNûreddinzâde’yeiadeettiği,onundatesbihidahasonraŞeyhAhmedŞernûbî’yehediyeettiğibelirtilmektedir
(Harîrîzâde,II,vr.181b182a).Sadrazam

bi’s-Sey yid £Alî; el-Cev he rü’n-naŠîŠ fî 
šavâ£idi’t-tecvîd (a.g.e.,elMüteferrišåt, 
VI,89157); Na¾mü âdâ bi’l-ba¼¦.
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HalvetîCemâlîþeyhi.
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908 (15021503)yılındabugünBulgaristansınırlarıiçindekalanFilibe’ninGöpsinahiyesinebağlıAnbarlıköyündedoğdu.AsıladıMustafaMuslihuddin’dir.BabasıNûreddinAhmedEfendi’yenisbetleNûreddinzâdediyetanındı.KanûnîSultanSüleymandönemiAnadolukazaskerlerindenMîrimKösesidiyemeşhurMehmedEfendi’denilimtahsiletti.ArdındanHalvetîşeyhiSofyalıBâlîEfendi’yeintisapetti,seyrüsülûkünütamamladıktansonraTatarpazarcığı’naşeyholarakgönderildi.Buradaaçtığıtekkedekifaaliyetleriylepekçokmüridedindi.Ancakkendisiniçekemeyenler,siyasîemelleriolduğunadairİstanbul’aasılsızhaberlergönderiponututuklatmakistediler.DurumuöğrenenNûreddinzâde,günümüzdeYunanistansınırlarıiçindebulunanFerecik(Fe re)kasabasındafaaliyetgösterenZeyniyyeşeyhiAlib.Sinan’ınyanınagiderekistişaredebulunduveonuntavsiyesiüzerinehakkındatakibatbaşlatılmadanİstanbul’agitti
(Atâî,s.80).İstanbul’daZeyrekCamiiimamınamisafirolanNûreddinzâde,birsüresonraonunla birlikte Şeyhülislâm EbüssuûdEfendi’nincumanamazlarındansonraverdiğitefsirderslerinekatılmayabaşladı.Derstebirâyetinmüzakeresisırasındaol

ye (Bûsîrî) (a.g.e.,I,211233); TaÅ mî sü 
Lâ miy ye ti’l-£Acem (Tuğrâî) (a.g.e., I,
235270); TaÅmîsü’l-Æa½îde ti’l-Hem-
ziy ye (Bûsîrî); TaÅmîsü Æa½îde ti “Yâ 
men yerâ” (Ebü’lAlâelMaarrî) (a.g.e., 
I,273278); Yâ delîle’r-rek bi ilâ Necd 
(31beyit); Øalâtü ¬i’l-celâl; Ey A½l-ı 
Cüm le-i Kâßinât; Ev¦ešu’l-£urâ fi’½-½a-
lâ ti ve’s-selâm £alâ Åay ri’l-verâ; Ri-
sâ le man¾ûme ile’s-Sul¹ân Selîm el-
£O¦ mâ nî; ŞerÅu’d-Dür re ti’l-£arû²iy ye 
(1425/2004). Belâgat: £Ame lü’½-½ıyâ³a fî 
£il mi’l-belâ³a (elA£mâlü’lkâmile,elMec
mû£atü’lbelâ³ıyye,IV,3170); Ten š¢ ¼u’l-
£ibâ rât fî tav²î¼i’l-is ti£ârât (Bağdat1936
[£İlmü’lbeyânadıyla],a.g.e.,elMecmû£a
tü’lbelâ³iyye,IV,190262); Man ¾û me tü 
fet¼i’r-ra¼mân fi’l-me£ânî ve’l-beyân 
(a.g.e.,elMecmû£atü’lbelâ³ıyye,IV,275
346); Gay¦ü’r-rebî£ fî £il mi’l-bedî£ (a.g.e.,
elMecmû£atü’lbelâ³ıyye, IV,351432). 
Hadis: £İšdü’d-dü rer fî mu½¹ala¼âti 
eh li’l-e¦er (İbnHacerelAskalânî’ninha
disterimlerinedairNuÅbetü’lfikeradlı
eserininmanzumhalegetirilmişşeklidir;
elA£mâlü’lkâmile,elMecmû£atü’lu½ûliy
ye,V,221278); Ten vî rü’²-²amîr fi’½-
½alavâti’l-müş te mi le £alâ esmâßi’l-be-
şî ri’n-ne×îr (Hediyyetü’l£ârifîn,II,369); 
Keş fü’l-esef fi’½-½a lât ve’s-selâm £alâ 
sey yi di eh li’ş-şe ref; Tenvîrü’l-£uš†l 
fî e¼âdî¦i mev li di’r-Resûl; Ez hâ rü’l-
Åamâßil fi’½-½a la vâ ti’l-müş te mi le £ale’ş-
şemâßil (Î²â¼u’lmeknûn,I,66); Tenvîrü’l-
be½âßir fi’t-ta¼×îr £ani’l-ke bâßir; Keş fü’l-
beßsâß bi-e× kâ ri’½-½abâ¼ ve’l-mesâß; 
Fet¼u’r-rez zâš fî e×kâri ref£i’l-imlâš. 
Kelâm: el-Fe râßid fi’l-£ašåßid (Ne
sefîakaidininmanzumhaldeifadesidir,
Musul 1314/1896, elA£mâlü’lkâmile,
elMecmû£atü’lu½ûliyye,V,55195); ed-
Dür re tü’l-ferîde li-¹â li bi’l-£aš¢ de (a.g.e.,
elMecmû£atü’lu½ûliyye, V, 197220); 
Fet¼u’l-Mecîd fî £il mi’t-tev¼îd. Fıkıh: 
Æa¹rü’l-£ârı² fî £il mi’l-ferâßi² (Bağdat
1939; elA£mâlü’lkâmile,elMüteferrišåt, 
VI,159280); Sül le mü’l-vü½ûl ilâ ma£ri fe-
ti’l-u½ûl (a.g.e.,elMecmû£atü’lu½ûliyye, 
V,279318). DiğerEserleri: Man ¾û me-
tü’l-£arû² (elA£mâlü’lkâmile,elMütefer
rišåt,VI,281329;edDürretü’l£arû²iyye 

diyeanılaneseriNûrîb.BâbâAlielKa
radâğîşerhetmiş[nşr.AlâeşŞeyhNûrî,
Erbil1425/2004],Ömerb.Muhammed
Emînİbnü’lKaradâğîdebirhâşiyeyaz
mıştır); Î²â¼u’l-me¼ac ce ve išå me tü’l-
¼uc ce £ale’¹-¹â£in fî ne se bi sâ dâ ti Ber-
zen ce; Na¾mü’r-risâle ti’l-£AŠu diy ye fî 
(£ilmi)’l-va²£ (a.g.e.,elMüteferrišåt,VI,
337350); el-Burhânü’l-celî fî me nâ šı-
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lıŞeyhMehmedileTırhalalıŞeyhCâferTırhala’da kurulan zâviyelerde faaliyetgöstermişlerdir.KüçükAyasofyaZâviyesi’ninzâkirbaşısıFoçalıHatîbZâkirîHasanEfendi,KaragümrükKethüdâKadınCamiivâiziŞeyhHasanNefâyisî,KüçükNûreddinolarakdatanınanAydınlımüderrisHamzab.TurgutveFilibeliEbûbekirEfendideŞeyhNûreddinzâde’ninyanındayetişenlerdendir.Halvetiyyeşeyhlerinden
Le me zâtmüellifiCemâleddinHulvî’ninNûreddinzâde’nindamadıolduğukaydedilmektedir.

Eserleri. 1. Tef sîr.En‘âmsûresinekadargeldiğibelirtilenbuArapçatefsirinBakarasûresi40.âyetinekadarolanbirnüshasıSüleymaniyeKütüphanesi’ndedir
(ReşidEfendi,nr.42).AynıkütüphanedeAsrsûresi(HasanHüsnüPaşa,nr.763/4,
vr.37a43a;yanlışlıklaNûrsûresiolarak
kaydedilmiştir) ve İhlâs sûresi (Dârül
mesnevî,nr.55/4,vr.53a54a)tefsirleridevardır.2. Risâle fî mi‘râci’n-Nebî aley-
his se lâm (SüleymaniyeKtp.,EsadEfen
di,nr.1448/8,vr.68b80b;ReşidEfendi,
nr.1117/1,vr.1b10a). 3. Fezâilü’l-cihâd 
(SüleymaniyeKtp.,Ayasofya,nr.1987,vr.
1b24b). 4. Makåle fi’l-avâli mi’l-kül liy-
ye (SüleymaniyeKtp.,HasanHüsnüPa 
şa,nr.763/7,vr.58a59b;HâletEfendi,nr.
805/8,vr.54b55a).Lâhût,ceberût,melekût,mülkvenâsûtâlemlerinedairTürkçebirrisâledir.Bazıkaynaklarda“Vahdetivücûdrisâlesi”şeklindekaydedileneserbuolmalıdır.5. Ter cü me-i Me nâ zi lü’s-
sâirîn (SüleymaniyeKtp.,ŞâzelîTekke
si,nr.159/13,vr.107b120a).Herevî’yeaiteserintercümesiolanburisâleyimüellif
Şer¼-i Menâziladıylaşerhetmiştir(İÜ
Ktp.,TY,nr.3689). 6. Şer ¼u’n-Nu½û½ 
(SüleymaniyeKtp.,ŞehidAliPaşa,nr.
1278,vr.1b166a).SadreddinKonevî’ninvahdetivücûdunesaslarınadairen-Nu-
½û½ fî ta¼š¢ši’¹-¹av ri’l-ma¼ sûs’ununşerhidir.7. Şer¼u’l-Vâridât (Risâlefîî²â¼i
mavaša£afi’ssırri’lle×îebânehûMa¼mûd
esSimâvî) (SüleymaniyeKtp.,Cârullah
Efendi,nr.2079/17,vr.209262).BedreddinSimâvî’nineserinitenkitiçinyazılmışbirşerhtir.Müellifburadanaslarınte’vili,varlıkanlayışı,âhiret,meleklervemücerretvarlıklargibikonulardaŞeyhBedreddin’ieleştirmiştir(DİA,XLII,521). 8. 
Ter cü me-i Fık hü’l-Key dâ nî (Süleyma
niyeKtp.,HâletEfendi,nr.827/17, vr.
100b103a).LutfullahenNesefîelKeydânî’ninFıšhü’l-Key dâ nîdiyedebilinen
Mu šad di me tü’½-½alâtadlıeserinintercümesidir.KaynaklardaNûreddinzâde’yedahabaşkaeserlerdenisbetedilmiştir.

yemeklerdenyemesi,halkilearasınamesafekoymayıpalçakgönüllüdavranmasıtasavvufprensiplerindenuzaklaşmadığınınkanıtısayılmıştır.ŞeriatkurallarınıuygulamadakititizliğiylebilinenNûreddinzâdeyetiştirdiğihalifeleri irşad içingönderirkenAllahveresulününhakkınıbütünhalkınhakkınatercihetmelerinitavsiyeederdi.BusebepleBayramiyyeşeyhlerindenHâşimîEmîrOsmanEfendi,bazıithamlarlakarşılaşıncadürüstlüğüneinandığındanonudergâhınaalıpmüridliğekabuletmişveüzerindekitöhmetinbertarafedilmesinisağlamıştır(Atâî,s.
463).AncakbirbaşkaBayramîMelâmîkutbuHamzaBâlîhakkındaolumsuzkanaattaşıdığındanonuncezalandırılmasıiçingayretgöstermiştir.Nûreddinzâde’nintarikatsilsilesiSofyalıBâlîEfendi,KåsımÇelebi,CemâliHalvetî
(Çe le bi Halîfe),PîrMuhammedErzincânîvasıtasıylaHalvetiyye’ninikincipîriSeyyidYahyâyıŞirvânî’yeulaşır.VefatındansonraKüçükAyasofyaZâviyesi’ninmeşihatıhalifelerindenKırımlıŞeyhTatarİbrâhimveTatarÎsâEfenditarafındansürdürülmüştür.YinehalifelerindenBosnalıŞeyhAbdülmü’min,İstanbulFatih’teDrağmanTekkesi’nde(TercümanZâviyesi),AyasofyaCamiivâizlerindenTırhalalıŞeyhAliKemâlîileSüleymaniyeCamiivâizlerindenŞeyhDervişEfendi,PîrîPaşaZâviyesi’nde,KırımlıŞeyhMehmedVarna’da,Malkara

SokulluMehmedPaşa,İstanbulKadırga’daMimarSinan’ainşaettirdiğikülliyedeNûreddinzâdeiçinbirtekkeyaptırdı,ancakinşaattamamlanmadanNûreddinzâdeölünceburayapîrdaşıKurtMehmedEfendi tayin edildi. Zilkade 981 (Mart 

1574)tarihindevefatedenNûreddinzâde,Edirnekapı’daHayrettepedenilenyeredefnedildi.KabiryeriCumhuriyetdönemininbaşlarındaaynıyerdeşehidleriçindüzenlenenmezarlıkçalışmalarısırasındakaybolmuştur.Vefatına“hayrü’lamel”ve“vâşeyhidîn”terkipleritarihdüşürülmüştür.Nûreddinzâdeyöneticilerleyakınilişkikurması,birçokmüridesahipolmasıveonlarahilâfetvermedeaceleetmesigibisebeplerledöneminbazısûfîleritarafındaneleştirilmiştir.ÖzelliklepîrdaşıSarhoşBâlîEfendi,onundevletadamlarınınkapısınagidipgelmesiniöncekilerdegörülmemiş bir bid‘at diye nitelemiş,bid‘atınisefitnevesilesiolduğunuifadeetmiştir.Nûreddinzâdebutenkidekarşı,yöneticilerenasihatederekonlarındoğruyoldanayrılmamalarınıveâdildavranmalarınısağlamanınhalkızulümdenkurtarmakanlamınageldiğini,budurumunbinmüridiirşadetmektendahafaziletlikabuledildiğinisöylemiştir.Öteyandanonundevleterkânıylayakınilişkiiçindebulunduğuhaldeyemeiçmevegiyimdesadeliğitercihetmesi,zâviyesindepişen

Nûreddinzâde’nin Arapça tefsirinin ilk iki sayfası  (Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 42)
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olarakAmerikaBirleşikDevletleriDışişleriBakanlığıtarafındanbuülkeyedavetedildi.Amerika’dakaldığıbeşhaftaboyuncaçeşitliüniversiteleriveakademikçevreleriziyaretetti,seminerlerekatıldıvebilimçevreleriylegörüşmeleryaptı.AmerikadönüşündeParis’edeuğradı.ArdındanTürkiye,Suriye,Irak,Küveyt,SuudiArabistan,Sudan,Mısır,LübnanvePakistan’ıziyaretetti.Ocak1969’daEndonezya’yadöndü.Gezilerisırasındamüslümanliderlerveilimadamlarıylagörüştü.İkiaysonraKralFaysal’ındavetiüzerineMüslümanÖğrencilerBirliği’ninonöğrencisiylebirlikteMekke’yegiderekhacfarîzasınıyerinegetirdi.MüslümanÖğrencilerBirliği’ninhedefleriniaçıklayanvefikrîmisyonunuortaya koyan bir kitapçık hazırlamayabaşladı.Ni lai-Ni lai Da sar Per ju an gan adıylayayımlanançalışma,Mayıs1969’daDoğuCava’nınMalangşehrindekiMüslümanÖğrencilerBirliğikongresinderehberkitapolarakkabuledildi.
1972’demezunolduğuInstitutAgamaIslamNagaraSyarifHidayatullah’aöğretimgörevlisiolaraktayinedilenNurhâlisMâcid,19711974yıllarındaCakarta’dayayımlananMin bardergisininbaşeditörlüğünüyaptı.Cakarta’daarkadaşlarıylabirlikteSosyalBilimlerAraştırmaEnstitüsü’nükurarak19731976yıllarındaburanın,19741992yıllarıarasındaCakarta’dakiSamanhudiİslâmAraştırmalarıEnstitüsü’nünmüdürlüğünüyürüttü.

1974’teEndonezya’yıziyaretedenFazlurrahmanvemeslektaşıLeonardBinder’letanıştı.19761984arasındaEndonezyaİlmîAraştırmalarKurumu’ndagörevaldı.BuradaEndonezyadinîvesiyasîdüşüncesininoluşumuvetarihîgelişimihakkındaseminerlervekonferanslarverdi.1976’daFordFoundationtarafındandesteklenenChicagoÜniversitesi’ndeki“IslamandSocialChange”adlıuluslararasıaraştırmaseminerinekatıldı.ChicagoÜniversitesi’ndedoktorayapmaküzereeşiveikiçocuğuylabirlikte1978’deAmerika’yagitti.Fazlurrahman’ındanışmanlığında1984’te tamamladığıIbn Ta imi ya on Ka lam and 
Fal sa fah: Prob lem on Rea son and Re v-
e la ti on on Is lamadlıtezindeTakıyyüddinİbnTeymiyye’ninçoğuinsanındüşündüğügibireformcuolmadığınısavundu.Ardındanhemklasikhemmoderndinîilimlerdeiyiyetişmişbirilâhiyatçıolarakülkesinedöndü.InstitutAgamaIslamNagaraSyarifHidayatullah’abağlıFakultasPascaSarjana’yaöğretimüyesitayinedildi;birsüresonradaİslâmFelsefesiKürsüsü’ndeprofesöroldu.1986’daarkadaşlarından

dakiGontor’dakurulanPondokModernDârüsselâm’ınKülliyyâtü’lmuallimîne’lİslâmiyyekısmınagirdiveonaltıyirmiikiyaşarasıöğreniminiklasikpesantrenusulüylemoderneğitimibirleştirenbuokuldasürdürdü.DiğerpesantrenlerdesporvemüziklieğlenceharamsayılırkenGontor’daki pesantrende öğrencilerinsporyapmaları,müzikleilgilenmeleriteşvikediliyordu,kendisiburadaİngilizcevesosyaliçerikliderslerdealıyordu.1960’ta Gontor’dakipesantrenibitirdiğindeArapçaveİngilizce’debellibirdüzeyeulaşmasıyanındamodernİslâmdüşüncesinidetanımışoldu.ZamanlaneomodernistbirmüslümandüşünürolmasındaFazlurrahman’labirliktegelenekselRejosovemodernGontorpesantrenlerinindepayıvardır.Nurhâlis,1960’taCakarta’dakiInstitutAgamaIslamNegara’yabağlıEdebiyatFakültesiİslâmTarihiveArapEdebiyatıBölümü’negirdi.BuradaEndonezyacaveArapça’nındışındaİngilizceveFransızca’sınıdageliştirdi;farklıiçtimaîvefikrîçevrelerdengelenöğrencigruplarıylatemaskurdu.
1965’telisansöğreniminitamamladıktansonraaynıbölümdeyükseklisansabaşladı.1968’deAl-Qu ran Se ba gai Bu ku
Ber ba ha sa Arab dan Hu bun gann ya 
den gan Ke ma nu si aan Kan dung nya 

(Arap ça bir ki tap ola rak Kur’an ve onun in san 

çevresiyleilişkisi)adlıteziyleyükseklisansaeşdeğerolan“doktorandus”unvanınıaldı.Üniversiteöğrenimisırasındaöğrencifaaliyetlerindederolaldıveöğrenciliderliğiyaptı.Ülkeninkarşılaştığısiyasal,sosyalvedinîsorunlarlailgilenmeyebaşladı.
1963’teülkeninenbüyüköğrenciteşkilâtıolanMüslümanÖğrencilerBirliği’nekatıldıve19671971arasındagenelbaşkanlığınıüstlendi.BuaradaGüneydoğuAsyaMüslümanÖğrencilerBirliği’nindeilkbaşkanlığınaseçildiveikiyılbugörevdekaldı.19691971yıllarındaMilletlerarasıMüslümanÖğrenciDernekleriFederasyonu’nungenelsekretervekilliğiniyürüttü.Ekim1968’deöğrenciteşkilâtılideri
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(1939-2005)

Yenilikçidinîdüþünceleriyletanýnan
Endonezyalýmüslümanaydýn,

eðitimcivefikiradamý.
˜ ™

17Mart1939’daDoğuCava’nınJombangşehriyakınlarındakiMojoanyarköyündedindarbiraileortamındadoğdu.AdınınLatinharfleriyleimlâsıNurcholishMadjidşeklindedir;halkarasındaCakNurlakabıylatanınır.Nehdatü’lulemâteşkilâtıiçerisindeönemlibirkonumuolanbabasıEbûTâhir(hacdönüşündensonrabe-
nimsediğiadıylaAbdülmâcid[AbdulMadjid]), 19451947yıllarındaçoğuİslâmcıgruplarcadesteklenenMajlisSyuraMusliminIndonesia(MAS YU MI)Partisi’ningenelbaşkanlığınıyapmıştır.Nurhâlisilköğrenimisırasındaayrıcababasınınmedresesindedinîeğitimaldı.DahasonraRejoso’dakiNehdatü’lulemâbağlantılıPesantrenDârülulûm’agirdiveburadaikiyılboyuncaKur’an,tefsir,hadis,kelâm,mantık,ahlâk,tasavvuf,fıkıhveArapdiliyanındamatematik, fenbilgisi okudu, yabancıdilöğrendi.Pesantreninçevresindekilerin MASYUMI Partisi’ne karşı olmalarıvekendisinirahatsızetmeleridolayısıylahuzurubozulduveburadanayrılmakzorundakaldı.Babasınınyönlendirmesiyle,DoğuCava’nınPonorogoşehriyakınların
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