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NÛREDDÝNZÂDE

olarakAmerikaBirleşikDevletleriDışişleriBakanlığıtarafındanbuülkeyedavetedil-di.Amerika’dakaldığıbeşhaftaboyuncaçeşitliüniversiteleriveakademikçevreleriziyaretetti,seminerlerekatıldıvebilimçevreleriylegörüşmeleryaptı.AmerikadönüşündeParis’edeuğradı.ArdındanTürkiye,Suriye,Irak,Küveyt,SuudiAra-bistan,Sudan,Mısır,LübnanvePakistan’ıziyaretetti.Ocak1969’daEndonezya’yadöndü.Gezilerisırasındamüslümanlider-lerveilimadamlarıylagörüştü.İkiayson-raKralFaysal’ındavetiüzerineMüslümanÖğrencilerBirliği’ninonöğrencisiylebirlik-teMekke’yegiderekhacfarîzasınıyerinegetirdi.MüslümanÖğrencilerBirliği’ninhedefleriniaçıklayanvefikrîmisyonunuortaya koyan bir kitapçık hazırlamayabaşladı.Ni lai-Ni lai Da sar Per ju an gan adıylayayımlanançalışma,Mayıs1969’daDoğuCava’nınMalangşehrindekiMüslü-manÖğrencilerBirliğikongresinderehberkitapolarakkabuledildi.
1972’demezunolduğuInstitutAgamaIslamNagaraSyarifHidayatullah’aöğre-timgörevlisiolaraktayinedilenNurhâlisMâcid,1971-1974yıllarındaCakarta’dayayımlananMin bardergisininbaşeditör-lüğünüyaptı.Cakarta’daarkadaşlarıylabirlikteSosyalBilimlerAraştırmaEns-titüsü’nükurarak1973-1976yıllarındaburanın,1974-1992yıllarıarasındaCa-karta’dakiSamanhudiİslâmAraştırma-larıEnstitüsü’nünmüdürlüğünüyürüttü.

1974’teEndonezya’yıziyaretedenFazlur-rahmanvemeslektaşıLeonardBinder’letanıştı.1976-1984arasındaEndonezyaİlmîAraştırmalarKurumu’ndagörevaldı.BuradaEndonezyadinîvesiyasîdüşünce-sininoluşumuvetarihîgelişimihakkındaseminerlervekonferanslarverdi.1976’daFordFoundationtarafındandesteklenenChicagoÜniversitesi’ndeki“IslamandSo-cialChange”adlıuluslararasıaraştırmaseminerinekatıldı.ChicagoÜniversite-si’ndedoktorayapmaküzereeşiveikiço-cuğuylabirlikte1978’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.Ardın-danhemklasikhemmoderndinîilimler-deiyiyetişmişbirilâhiyatçıolarakülkesi-nedöndü.InstitutAgamaIslamNagaraSyarifHidayatullah’abağlıFakultasPascaSarjana’yaöğretimüyesitayinedildi;birsüresonradaİslâmFelsefesiKürsüsü’ndeprofesöroldu.1986’daarkadaşlarından

dakiGontor’dakurulanPondokModernDârüsselâm’ınKülliyyâtü’l-muallimîne’l-İslâmiyyekısmınagirdiveonaltı-yirmiikiyaşarasıöğreniminiklasikpesantrenusulüylemoderneğitimibirleştirenbuokuldasürdürdü.DiğerpesantrenlerdesporvemüziklieğlenceharamsayılırkenGontor’daki pesantrende öğrencilerinsporyapmaları,müzikleilgilenmeleriteş-vikediliyordu,kendisiburadaİngilizcevesosyaliçerikliderslerdealıyordu.1960’ta Gontor’dakipesantrenibitirdiğindeArap-çaveİngilizce’debellibirdüzeyeulaşma-sıyanındamodernİslâmdüşüncesinidetanımışoldu.Zamanlaneo-modernistbirmüslümandüşünürolmasındaFazlur-rahman’labirliktegelenekselRejosovemodernGontorpesantrenlerinindepayıvardır.Nurhâlis,1960’taCakarta’dakiInstitutAgamaIslamNegara’yabağlıEdebiyatFa-kültesiİslâmTarihiveArapEdebiyatıBölü-mü’negirdi.BuradaEndonezyacaveArap-ça’nındışındaİngilizceveFransızca’sınıdageliştirdi;farklıiçtimaîvefikrîçevrelerdengelenöğrencigruplarıylatemaskurdu.
1965’telisansöğreniminitamamladıktansonraaynıbölümdeyükseklisansabaş-ladı.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 

çev re siy le iliş ki si)adlıteziyle-yükseklisan-saeşdeğerolan-“doktorandus”unvanınıaldı.Üniversiteöğrenimisırasındaöğrencifaaliyetlerindederolaldıveöğrencilider-liğiyaptı.Ülkeninkarşılaştığısiyasal,sos-yalvedinîsorunlarlailgilenmeyebaşladı.
1963’teülkeninenbüyüköğrenciteşki-lâtıolanMüslümanÖğrencilerBirliği’nekatıldıve1967-1971arasındagenelbaş-kanlığınıüstlendi.BuaradaGüneydoğuAsyaMüslümanÖğrencilerBirliği’nindeilkbaşkanlığınaseçildiveikiyılbugörevdekaldı.1969-1971yıllarındaMilletlerarasıMüslümanÖğrenciDernekleriFederas-yonu’nungenelsekretervekilliğiniyürüt-tü.Ekim1968’deöğrenciteşkilâtılideri
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ÿReşatÖngören

– —NURHÂLÝS MÂCÝD
(1939-2005)

Yenilikçidinîdüþünceleriyletanýnan
Endonezyalýmüslümanaydýn,

eðitimcivefikiradamý.
˜ ™

17Mart1939’daDoğuCava’nınJom-bangşehriyakınlarındakiMojoanyarkö-yündedindarbiraileortamındadoğdu.AdınınLatinharfleriyleimlâsıNurcholishMadjidşeklindedir;halkarasındaCakNurlakabıylatanınır.Nehdatü’l-ulemâteşkilâ-tıiçerisindeönemlibirkonumuolanba-basıEbûTâhir(hac dö nü şün den son ra be-
nim se di ği adıy la Ab dül mâ cid [Ab dul Mad jid]), 1945-1947yıllarındaçoğuİslâmcıgrup-larcadesteklenenMajlisSyuraMusliminIndonesia(MAS YU MI)Partisi’ningenelbaş-kanlığınıyapmıştır.Nurhâlisilköğrenimisırasındaayrıcababasınınmedresesindedinîeğitimaldı.DahasonraRejoso’da-kiNehdatü’l-ulemâbağlantılıPesantrenDârülulûm’agirdiveburadaikiyılboyun-caKur’an,tefsir,hadis,kelâm,mantık,ahlâk,tasavvuf,fıkıhveArapdiliyanındamatematik, fenbilgisi okudu, yabancıdilöğrendi.Pesantreninçevresindekile-rin MASYUMI Partisi’ne karşı olmalarıvekendisinirahatsızetmeleridolayısıylahuzurubozulduveburadanayrılmakzo-rundakaldı.Babasınınyönlendirmesiyle,DoğuCava’nınPonorogoşehriyakınların-
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Mâcid



363

NURHÂLÝS MÂCÝD

rılmasıkonusundaverdiğibirkonferanstaNurhâlisMâcideskiİslâmcıyenilikçilerindin-devlet ilişkisihakkındakigörüşleri-niveİslâmîdevletideallerinieleştirmiş,“İslâmtarihindehiçbirzamanİslâmîbirdevletolmamıştır;Hz.PeygamberveHu-lefâ-yiRâşidînzamanındabilekabilevîbirdevletşeklivardı”diyerekİslâmîdevletiddiasınıntemelsizolduğunusavunmuş-tur.Bufikirleri,1970’liyıllarınbaşlarındanitibarenbaştaMuhammedRâşidîolmaküzeresiyasalİslâmcılar’ınyoğuneleştiri-sinemâruzkalmışsada,onlarlapolemiğegirmekyerinefikirlerinivehedeflerinian-latanyazılaryayımlamayıtercihetmiştir.ÖteyandanonunbaşlattığıdinîyenileşmehareketiDjohanEfendi,DawamRahardjo,UsepFathuddin,UtomoDamanjayagibigençyenilikçiyazarlarveaydınlartarafın-dandesteklenmiştir.İslâmtoplumlarınınmodernleşmesi-nitemeldavasıhalinegetirenNurhâlisMâcid,bununlabirliktemodernleşmeninİslâmîbirbağlamdagerçekleşmesige-rektiğigörüşündedir.Onagöremodern-leşmeBatılılaşmaanlamınagelmez;mo-dernlikinsanlıktarihinintabiibirsüreci,tarihteüretilenbaşarılarındahaileriyegötürülmesidir.Aslındaİslâmiyet’invemüslümanlarınmoderndönemintemel-lerininatılmasındaönemlirolüolmuştur.ModernlikaklınfıtrattangeleninsanîbirözelliğidirvedindeKur’an’dakiifadesiylebirçeşitfıtrattır.Dinîprensiplerherza-manaklî,aklîolandatabiatıgereğidinî-dir.Sonuçtamodernleşmeaklîleşmeyleözdeştirvesünnetullahileuyumlubirşe-kildedüşünmeveçalışmabiçimidir.Mut-lakolansadeceTanrı’nınbirliğiveyaratıcıvasfıdır;modernliksegörecelibirkavramolupgelişimiengelleyengelenekseldeğer-lerdenkurtulmavegeleceğiolandeğerle-ribenimsemeiradesidir.Modernleşmeyigerçekleştirebilmekiçinliberalleşmesü-recigereklidir;busürecinkazandıracağıözgürlükmevcutİslâmîöğretilereyeniaçıklamalargetirilmesinisağlayacaktır.AncakNurhâlisMâcidliberalleşmeilelibe-ralizminfarklıolduğunusöyler.Liberalizmbirideolojidir;liberalleşmeisegelenekseldüşüncebiçimikarşısındahalkınözgürleş-mesidir.NurhâlisMâcidsekülerleşmeyidemodernliğinayrılmazbirparçası,aklîleş-mesürecininmantıkîbirsonucu,toplum-dakisosyaldeğişiminönşartıvenihayetküreselbirgüçolarakgörür.Sekülerleş-mebudünyadainsanhayatınınrefahınısağlamadaaklîveilmîotoritenintanın-ması,tabiatındadünyevîolannesnelerin,değerlerinveuygulamalarınsüreklideğiş-

liderarasındayeralmasıveSuharto’nundevletbaşkanlığıgörevindenayrılmasındaetkiliolmasıdır.Derinbilgisi,düşünceleri,tesirlifaaliyetleriyleülkesindevedünyadaönemlibirmüslümanilâhiyatçısıfatıylatanınanNurhâlis29Ağustos2005tarihin-deCakarta’davefatetti,devlettöreniyleburadakiKalibataKahramanlarMezarlı-ğı’nadefnedildi.
Görüşleri.NurhâlisMâcid,İslâmdüşün-cesiniyenidencanlandırmayıhedefleyenbirmüslümanaydınolarakEndonezya’dailkdefaİslâmîçevrelerdemodernleşme,liberalleşmevesekülerleşmekavramlarınıgündemetaşımış,bunlarafarklıyorumlargetirmiş,İslâmiyet’inmoderndönemlerinruhuylabarışıkolmasıgerektiğinicesaret-lesöylemiştir.1968’dePand ji Mas ya ra-

katveLi ga De mok ra siadlıdergilerdeyazdığıyazılarındamüslümantoplumlarınmutlaksurettemodernleşmevekalkın-masüreçlerinitamamlamalarıgerektiği-nivurgulamış,müslümantoplumlariçinBatı’dakindenfarklı,ateizmegötürmeyenbirsekülerleşmeyisavunmuştur.1970’liyıllarınbaşındanitibarenyenilikçidüşün-celerini ortayakoymuş, Suharto lider-liğindekurulanhükümetlerinkalkınmavemodernleşmeprogramlarınıdestek-lemiştir.2Ocak1970tarihinderamazanbayramımünasebetiylemüslümanöğren-civegençlikteşkilâtlarıncadüzenlenenbirtoplantıdayaptığı“İslâmîDüşünceninYenileşmesininGerekliliğiveMüslümanToplumunUyumuMeselesi”başlıklıko-nuşmasıtoplumdagenişyankılaruyandır-mıştır.Onagöredinîyenileşmehareketi,Endonezyamüslümanlarınıgelenekseldeğerlerekörükörünebağlıkalmaktankurtarıpevrenselveçağdaşdinîdeğerler-lebuluşturacaktır.Müslümantoplumla-rıngelişmesiliberalleşme,sekülerleşme,entelektüelözgürlüğünteşviki,ilerlemefikri,şeffaflıkgibiilkeleribenimseyipuy-gulamalarınabağlıdır.Ancakonunbutürkavramlarıkullanarakmüslümanlarındinîanlayışlarındayenileşmeolmasıgerekti-ğinisavunmasımuhafazakâr,hattamo-dernistçizgidekimüslümançevrelerinbüyüktepkisineyolaçmıştır.Yinekonuş-malarındaveyazılarındadinîteşkilâtlarınsiyasetdışındakalmalarınısavunmasıvebufikrinidahasonra“İslâm’aevet,İslâmîpartiyehayır”şeklindebirsloganhalinegetirmesi,dinî teşkilâtların siyasettenuzakdurmasınıöngörenhükümetpoli-tikalarıylauyuşurkensiyasal İslâmcılartarafındantepkiylekarşılanmış,20Ocak
1972tarihindeEndonezyamüslümanlarıarasındadinîanlayışınyenidencanlandı-

UtomoDaranjayailebirlikteCakarta’daYayasanWakafParamadinaadıylabirva-kıfkurdu.İslâmîeğitimiteşviketmek,ilmîaraştırmalaryapmak,sosyalvetoplum-saletkinlikleryürütmekamacıylakurulanvakfınevrenselİslâmîdeğerleriyaymak,Endonezyatoplumunungelişmesinedes-tekolmakgibihedefleridevardı.
1990’datekrarAmerikaBirleşikDev-letleri’negidenNurhâlisMâcidbuaradaEndonezyaCumhuriyetiİnsanHaklarıMillîKomitesiüyeliğinetayinedildi.1992-1993 yıllarındaKanada’nınMontrealşehrindekiMcGillÜniversitesi’ninİslâmAraştırmalarıEnstitüsü’ndemisafiröğretimüyesiola-rakdersverdi.1992’deCakarta’dakiTa-manIsmailMarzukiMerkezi’ndeverdiğikonferanstaİslâmiyet’inevrenselbirdinolduğunuifadeedipköktendinciakımlarıeleştirdi.Kur’an’dakibazıâyetleredaya-narak(elBakara2/62;elMâide5/69)ya-hudivehıristiyanların,hattaHinduizm,Budizm,KonfüçyanizmveŞintoizmgibidinmensuplarınıniyiamellerişlediklerimüddetçemüminsayılmalarıgerektiğinisavundu.Bukonuşmasıtoplumdaşiddetlitartışmalarayolaçtı,basındagenişyankı-laruyandırdı.25Haziran1995tarihindemuhaliflerininCakarta’dadüzenlediğibirseminerde“oryantalistlerinvesiyonistle-rinajanı”diyesuçlandı.NurhâlisMâcid,kuruluşundanitibarenbaşkanlığınıyaptığıParamadinaVakfı’nınsiyasîtartışmavefaaliyetlerdenuzakdu-rarakmüslümantoplumunsosyalvedinîproblemleriyleilgilenmesinisağladı;busebeplevakfınEkim1986’danitibarenheraydüzenlediğiseminerlerinsürekliartanbir ilgigörmesindebüyükkatkı-sıoldu.SyarifHidayatullahDevletİslâmÜniversitesi’ndekihocalığınınyanısıra,ParamadinaVakfı’nın1998’dekurduğuParamadinaÜniversitesi’ndeöğretimüye-liğiverektörlükgöreviniölümünekadarsürdürdü.Aktifsiyasetekatılmamaklabirlikte1987-1992ve1992-1997yıllarındaHalkDanışmaMeclisiüyeliğindebulundu.1990-1995arasındaSuhartohükümetle-riyleyakıntemasıolanEndonezyaMüs-lümanEntelektüellerBirliği’ninyönetimkurulubaşkanyardımcısıolarakülkenintemelsorunlarıylailgilendi.Modernleş-me,çoğulculukvedemokratikleşmeta-raftarıgörüşleriniSuhartoliderliğindekihükümetçevrelerindeyaymayaçalıştı.Siyasîalandakienönemlibaşarısı,Mayıs

1998’debaşşehirCakarta’dahüküme-tekarşıprotestovesokakgösterilerininarttığıbirortamda,Suhartotarafındangörüşlerinebaşvurulansekizmüslüman
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Post Bang sagibidergivegazetelerdeyayımladığımakalelerinedayanır.5. Pin-

tu-Pin tu Me nu ju Tu han (Jakarta1994). Müellifin,1989-1991arasındaPe li taad lıgünlükgazeteileTem podergisindeyayımlananilâhiyat,tarih,tefsir,ahlâk,çoğulculuk,siyaset,sosyalsorunlargibikonulardayazılarınıkapsamaktadır.6. Is-

lam Aga ma Pe ra da ban: Mem ban gun 

Mak na dan Re le van si Dok trin Is lam 

da lam Se ja rah (Jakarta1995).OnsekizmakalenintoplandığıbueserdeNurhâlisMâcid,Kur’anvehadisinyanındaklasikkaynaklardanyararlanıpmantıkîveaklîyorumlaryapmaksuretiyleyenilikçidinîgörüşleriniaçıklamayaçalışmıştır.7. Is-

lam Aga ma Ke ma nu si aan: Mem ban-

gun Tra di si dan Vi si Ba ru Is lam In do-

ne sia (Jakarta1995).Ondörtmakaleninbirarayagetirilmesiyleoluşanbueserdemüellifinyenilikçidinîgörüşleriniiçerir.Diğereserlerişunlardır:Mas ya ra kat Re-

li gi ous (Jakarta:Paramadina,1996), Ka ki 

Lan git Pe ra da ban Is lam (Jakarta1997), 
Tra di si Is lam, Pe ran dan Fung sin ya 

da lam Per ban gu nan di In do ne sia (Ja
karta1997), Ti dak Ada Ne ga ra Is lam: 

Su rat-Su rat Po li tik Nurc ho lish Mad-

jid-Mu ham mad Ro em (Jakarta1997), 
Bi lik-Bi lik Pe san tren: Se bu ah Pot ret 

Per ja la nan (Jakarta1997), Dia log Ke ter-

bu ka an: Ar ti ku la si Ni lai Is lam da lam 

Wa ca na So si al Po li tik Kon tem po rer 

(Jakarta1998), Ci ta-Ci ta Po li tik Is lam 

Era Re for ma si (Jakarta1999).NurhâlisMâcid’inbasılmamışİngilizcedoktoratezininyanısırakitapbölümüola-rakyazdığıbeşmakalesivardır.1.“TheIssueofModernisationAmongMuslimsinIndonesia:FromaParticipant’sPointofView”(WhatisModerninIndonesian
Cultureiçinde,ed.GloriaDavis,Athens
[Ohio]1979,s.143155;ReadingsonIslam
onSoutheastAsiaiçinde,ed.AhmedIb
rahim,SharonSiddique,YasminHussain,
Singapore1985,s.379387). 2.“IslaminIndonesia:ChallengesandOpportunities”
(IslamintheContemporaryWorldiçin
de,ed.CyriacK.Pullapilly,NotreDame/
Indiana1980,s.340357). 3. “TheNe-cessityofRenewingIslamicThoughtandReinvigoratingReligiousUnderstanding”
(LiberalIslam:ASourcebookiçinde,ed.
CharlesKurzman,NewYork1998,s.289
294). 4.“InSearchofIslamicRootsforModernPluralism:TheIndonesianExpe-riences”(TowardsaNewParadigm:Re
centDevelopmentsinIndonesianIslamic
Thoughtiçinde,ed.MarkR.Woodword,
Arizona1996,s.89117). 5.“Indonesian

daâyetlerlehadislerinzâhirîmânalarınasıkısıkıyabağlıolanSelefîhareketlere,köktendincidiyetanımlananİslâmcılar’aşiddetlekarşıçıkmış,onlarındinîmetinle-reyaklaşımtarzınıeleştirmiştir.Kur’an’ınevrenselboyutunukeşfetmekiçinâyetle-rinindiğitarihselarkaplanı,vahiyöncesiAraptoplumununsosyalvekültürelyapı-sını,vahyingeldiğisürecidikkatealmakgerekir.SonuçtaNurhâlisMâcid’ingörüş-leriveeserleriülkesindeçeşitlipolemik-lerevetenkitleremâruzkalmasınarağ-menözellikleöğrencilervegençaydınlararasındagenişilgigörmüştür.BaşlattığıhareketöncekimüslümanmodernistlerinfikirlerindenfarklıolduğuiçinkendisiBa tıdünyasındagenellikle“neo-modernist”diyetanımlanmış,Endonezya’dakiİslâmîyenileşmenin,liberalİslâmhareketlerininönderi,Endonezyatoplumununmodern-leşmesiniveİslâmlaşmasınıteşvikedenbirsosyalbilimci,klasikdinîilimlerya-nındamoderndinbilimleriniçokiyibilenentelektüelâlimgibideğişikniteliklerleanılmıştır.
Eserleri. 1. Kha za nah In te lek tu al Is-

lam (Jakarta1984).NurhâlisMâcid’inilkkitabıolup1978’deChicago’dahazırlan-mışvedönüşteEndonezya’dabasılmıştır.Ya‘k†bb.İshakel-Kindî,Ebü’l-Hasanel-Eş‘arî,Fârâbî,İbnSînâ,Gazzâlî,İbnRüşd,İbnTeymiyye,İbnHaldûn,MuhammedAbduhveCemâleddîn-iEfgånî’nineser-lerindenseçmemetinlerinEndonezyadi-lineçevirilerinikapsayaneseringirişbö-lümündebumetinlerdenhareketleklasikİslâmdüşüncesideğerlendirilmektedir.
2. Is lam, Ke mo der nan dan Ke in do ne-

siaan (Bandung1987).Müellifin1970’live
1980’liyıllardayazdığıdinîvegüncelkonu-larhakkındakimakalelerindenoluşur.Po-lemiğeveeleştirilereyolaçan“KeharusanPembaharuanPemikiranIslamdanMasa-lahIntegrasiUmmat”adlımakalesidebueserdeyeralmaktadır.3. Is lam, Dok trin 

dan Pe ra da ban: Se bu ah te la ah Kri tis 

ten tang Ma sa lah Ke ima nan, Ke ma-

nu si aan dan Ke mo de re nan (Jakarta
1992).Yazarınbuenönemlikitabı,1992 yılındaParamadinaVakfı’nındüzenlediğiseminerlerdeyaptığıotuzüçkonuşma-sınınmetinlerindenibarettirveİslâm’dademokrasi,çoğulculuk,hoşgörüvb.ko-nulardaNurhâlisMâcidtakipçilerininbaşucukitabıdır.4. Is lam, Ke rak ya tan dan 

Ke in do ne si aan: Pi ki ren-Pi ki ren Nurc-

ho lish Mu da (Bandung1994).Mâcid’inülkesorunlarınavedinîkonularadairye-nilikçigörüşleriniiçereneser,1970-1972 yıllarındaMim bar Ja kar ta, Tri bunve

mesidir.AncakonagöresekülerleşmedeBatı’daanlaşılanşekliylesekülarizmde-ğildir;sekülarizmbirideoloji,sekülerleş-meisetarihîbirgelişmesürecidirvedinîetkinindoğrubirsonucudur.SekülarizmKur’an’ınreddedilmesianlamınagelirvetoplumuateistbirdüşüncetarzınagötü-rür.Sekülerleşmeisehurafelereveefsa-nelereönemverengelenekseltoplumukurtarma,buanlamdabirözgürleştirme-dir.BuaynızamandatevhidmerkezlibirdinîeğitiminmantıkîneticesiolupbizzatHz.Peygamber,Mekke’dekiAraplar’ıben-zeribiranlayıştankurtarmıştır.NurhâlisMâciddininkurumsalyapıyerinemânevîveferdîbirolguşeklindegörülmesini,busebepledeİslâmiyet’inferdîleştirilmesinivesivilleştirilmesiniönerir.“İslâm’aevet,İslâmîpartiyehayır”tarzındakimeşhursloganıbudüşünceninürünüdür.Endo-nezya’dademokratikleşmesüreciyleil-giliolarak“çoğulculukdüşüncebiçimiyleuygulamahedefininbirbiriyleörtüşmesi,toplumunekonomik ihtiyaçlarınınkar-şılanması,vicdanhürriyeti,despotizmekarşıdiyalog,adaletvedemokrasieğiti-mi”şeklindesıraladığıyediprensiportayakoyanNurhâlisMâcid,Endonezya’dadev-letintemelfelsefesiniteşkileden,ancakçoğumüslümançevretarafındaneleştirikonusuyapılanPancasila’nın(beşprensip) İslâm’auygunolduğunuvemüslümanla-rındinlerinidoğruanlayıpuyguladıklarıtakdirdePancasila’yıdauygulamışolacak-larınıbelirtir.MedinevesikasıylaPancasi-laarasındaparalellikkurar;başlangıçtanitibarenİslâmdünyasındayaşanançokdinliveçokkültürlütecrübeninbuözel-likleritaşıyanEndonezyatoplumuiçindebirmodeloluşturduğunudüşünür.Nurhâlis Mâcid, sıklıkla vurguladığı“geçmişteki iyiolanımuhafazaetmek,günümüzdekiiyilerindeeniyisinialmak”şeklindekiilkesiuyarıncageleneklereeleş-tirelbirgözlebakar;müslümanlarınişineyaramayaneskialışkanlıklarınvedeğer-lerinterkedilmesigerektiğinisöyler.Onagöredinesastır,kültüriseikincildirveherzamandeğişebilir.Muâmelâtadairhu-suslardaictihadherzamanzorunludur;dünyevîalanaaithükümleriihtiyaçlarçer-çevesindedeğiştirmekmüslümanlarıngö-revidir.İctihadınuygulanması,belirliâyet-lerinzâhirîifadeleriyerineşeriatınanahedefleriyletoplumungüncelvegerçekçiihtiyaçlarınadayanmalıdır.İlkfakihlerinbenimsediği“maslahat”ve“makåsıd”,il-letlerindeğişmesiylehükümlerindeğişe-bileceğigibiprensiplergünümüzdedeuy-gulanmalıdır.NurhâlisMâcid,aynızaman-
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Geçiminihayır severlerinyardımlarıylasağladıveyineonlarınyardımıylagittiğiEzher’deMuhammedb.Abdullahel-Ha-raşî’denfıkıhvehadis,Burhâneddinİb-râhimb.Mer‘îeş-Şebrahîtî’denfıkıhvehadisyanındasiyervetefsir,Yahyâb.Muhammedeş-Şâvîel-Cezâirî’dennahivvekelâm,Nûreddineş-Şebrâmellisî,Alib.İbrâhimel-Hayyâter-Reşîdîel-MağribîveMuhammedb.Muhammedel-İfrânîes-Sûsî’denkıraat,Zekeriyyâel-Ensârî’nintorunuŞerefeddinYahyâb.Zeynelâbidînel-Ensârîveİbrâhimb.Muhammedel-Me’mûnî’denhadisokuyupicâzetleraldı.Ensârî’ninelindenhırkagiydi.Kahire’deŞâzeliyyetarikatınınNâsıriyyekolununku-rucusuİbnNâsıred-Der‘î’yeintisapede-rekicâzetaldı.Kahire’dealdığıicâzetler-denbazılarınıntarihleri(1663-1667)oradakaldığıdönemhakkındabirfikirvermek-tedir.Kıraat,tefsirvehadisyanındafıkıh,fıkıhusulü,kelâmgibiilimlerdemaharetkazandı.Astronomivetıpladailgilendi.Buaradahaccagitti(1076/1666).Sefâkus’adönenAlib.Sâlimen-Nûrîkendiadıylaanılanbirzâviyevemedre-seyeçevirdiğievindedil,mantık,dinîilim-lervekıraatdersleriverdi.TalebelerineKur’an’ı,EbûAmrb.AlâveAlib.Ham-zael-Kisâî’ninikimeşhurrâvisindenbiriolanEbûÖmerHafsed-Dûrî’ninrivaye-tiyleokuttu.Hergecetalebelerinimes-cidindörtköşesindegruplaraayırıpherbirineKur’an’ındörttebirinivererekha-timyaptırırdı.Halîlb.İshakel-Cündî’ninMâlikîfıkhınadairel-MuÅta½ar’ınıyıldaikidefabaştansonunakadarokuturdu.Kur’anveSünnetçizgisindemânevîeği-timverirdi.Nûrî,Nâsıriyyetarikatızikirveevrâdınıtelkinetti,teliflemeşgulol du,şehirdedinîeğitimhayatıonunsa-yesindecanlandı,bölgedebüyükbirünekavuştu.Zeytûne’yeveEzher’eyönlen-dirdiğitalebeleriarasındafehresesindekendisinegenişyerayıranAlib.Huleyfeel-Mesâkinî’denbaşkaMuhammedb.Mü-eddebeş-Şerefî,İbrâhimb.Ahmedel-Ce-meles-Sefâkusî,Muhammedel-Gurâb,Muhammedel-Mekkî,Ramazanb.EbûAsîde,Muhammedel-Hırkâfîes-Sefâku-sî’ninadlarıgeçer.TalebevemüridleriningeçiminibizzatsağlamasındanhareketleKahire’yeyerleşenhemşehrilerigibionundaticaretleuğraşmışolacağı,nitekimSe-fâkus’adöndüktensonradadokumacılıkveticaretyaptığıkaydedilir.MuhammedBâyb.Murâd(Hammûde Pa şa),zâviyesinibüyütmeküzerekendisinemaddîyardım-dabulunmayıteklifettiğindebunuka-buletmedi.Şehirdekiel-Câmiu’l-kebîr’in

In ter pre ta ti on of Is lam in Mo dern In do ne sia, 

Lund 2005; ZainulFuad,“Re li gi ous Plu ra lism in 

In do ne sia: Mus lim-Chris ti an Dis co ur se” (dok to ra 

te zi, 2007), Uni ver sity of Ham burg, s. 110133; AhmadGausA.F., Api Is lam: Nurc ho lish Mad jid 

Ja lan Hi dup Seo rang Vi si oner, Ja kar ta 2010; M.Monib–IslahBahrawi, Is lam dan Hak Asa si 

Ma nu sia da lam Pan dan gan Nurc ho lish Madjid, 

Jakarta 2011; BudhyMunawar-Rachman, Mem

ba ca Nurc ho lish Mad jid: Is lam dan Plu ralis me, 

Jakar ta 2011; G.Barton,“In do ne sia’s Nurc ho lish 

Mad jid and Ab dur rah man Wa hid as In tel lec tu al 

Ula ma: The Mee ting of Is la mic Tra di ti ona lism 

and Mo der nism in Neo-Mo der nist Tho ught”, 

Is lam and Chris ti anMus lim Re la ti ons, VI II/3, 

Bir ming ham 1997, s. 323350; AndiFaisalBakti,
“Pa ra ma di na and Its Ap pro ach to Cul tu re and 

Com mu ni ca ti on: An En ga ge ment in Ci vil So-

ciety”, Arc hi pel, sy. 68, Pa ris 2004, s. 315341; a.mlf.,“Is lam and Mo der nity: Nurcho lish Mad-

jid’s In ter pre ta ti on of Ci vil So ci ety, Plu ra lism, 

Se cu la ri za ti on and De moc racy”, Asi an Jo ur nal 

of So ci al Sci en ce, XXXI II/3, Sin ga po re 2005, s. 

486505; M.vanBruinessen,“Nurc ho lish Mad jid: 

In do ne si an In tel lec tu al”, ISIM Re vi ew, sy. 17, 

Lei den 2006, s. 2223; Akh.Muzakki,“Con tes ted 

Is lam: Exa mi ning the Ma te ri al Ba se of Is la mic 

Dis co ur ce in New Or der In do ne sia”, Gra du ate 

Jo ur nal of AsiaPa ci fic Stu di es, VI/2, Auck land 

2008, s. 7188; MunirRamuin,“Nurc ho lish Mad-

jid’s Idea of Inc lu si ve Theo logy in Is lam”, Is la mi

ka In do ne si ana, I/1, Ban dung 2014, s. 5970; M.R.Woodword,“Nurcho lish Mad jid”, The Ox ford 

Ency clo pe dia of the Mo dern Is la mic World (ed. 

J. L. Es po si to), London 1995, III, 254255.
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Ebü’l-Hasen (Ebû Muhammed)

Alî b. Sâlim b. Muhammed

en-Nû rî es-Se fâ ku sî

(ö. 1118/1706)

Kýraat ve fýkýh âlimi,

mutasavvýf.
˜ ™

1053’te(1644)Tunus’unSefâkusşeh-rindedoğdu.Bazıkaynaklardaisimzinci-rininAlib.Muhammedb.Sâlimşeklindekaydedilmesiyanlıştır(Mahfûz, V, 49; Ali 

ez-Züvârî, I, 53).ÖncelerimensupolduğuaileyenisbetleŞütûrûlakabıylatanınır-kenEzher’dekitahsilindensonrainsanlarıaydınlatmasınaişaretlekendisine“Nûrî”lakabıverilmiş,ahfadıdazamanımızaka-darböyleanılmıştır.Sefâkus’taVefâiyyeşeyhiEbü’l-Hasanb.EbûBekirel-Kerrâyel-Vefâî’dendersaldıveKur’an’ıezberledi.ÖğreniminiTunusveKahire’desürdür-dü.OndörtyaşındagittiğiTunus’taŞem-mâiyyeveMüntasıriyyemedreselerindeikametetti,ZeytûneCamii’ndeokuduveÂşûrel-Kosantînî,Süleymanel-Ende-lüsî,Muhammedel-Karevî’dendersaldı.

MuslimsEnteraNewAge”(Is la mic Pers

pec ti ves on the New Mil len ni um  için de, 

ed. Vir gi nia Hoo ker – Amin Sai kal, Sin ga-

po re 2004, s. 74-88).NurhâlisMâcid’infikirlerinikonualanveeleştirenbirçokkitap,makaleveyazıkalemealınmıştır.Enönemlimuhaliflerin-denolanMuhammedRâşidîeserlerinivegörüşlerinielealdığıSe ku la riz me da lam 

Per so alan La gi: Su atu Ko rek si Atas 

Tu li san Drs. Nurc ho lish Mad jid (Ja kar-

ta 1972)veSu atu Ko rek si la gi ba gi Drs. 

Nurc ho lish Mad jid (Ja kar ta 1973)adıylaikikitapyazmış,müellifyanındaarkadaşıEndangSaefuddinAnshari,Kri tik atas 

Pa ham dan Ge ra kan Pem ba ru an Drs. 

Nurc ho lish Mad jidadıylabireseryaza-rak(Ban dung 1973)bueleştirilerecevapvermiştir.Onudestekleyenveeleştirenâlimlerdenbazılarışunlardır:FachryAli–BahtiarEffendy,Me ram bah Ja lan Ba ru 

Is lam (İslâmîyeniyolunyayılışı,Bandung
1987);AbdulQadirDjaelani,Me ne lu su ri 

Ke ke li ru an Pem ba ha ru an Pe mi ki ran 

Is lam Nurc ho lish Mad jid (Nur hâ lis Mâ-

cid’inİslâmdüşüncesiniyenileştirmedeki
hatalarınıizleme,Bandung1994);AhmadHusran,Il mi ah In te lek tu al da lam So ro-

ton: Tang ga pan Ter ha dap Dr. Nurc ho-

lish Mad jid (Biraydınınilmîliği:Dr.Nur
hâ lis Mâ cid’e ce vap lar, So lo 1993);DaudRasyid,Pem ba ru an Is lam dan Ori en-

ta lis me da lam So ro ton (İslâmîyenileş
meveilmîlikteoryantalizm,Jakarta1993);Pardoyo,Se ku la ri sa si da lam Po le mik 

(Sekülerleşmepolemiği, Jakarta1993). AyrıcaUl† mu’l-Qurßånadlıdergininikisayısında(IV/1 [Ja kar ta 1993]; VI/3 [1995]) NurhâlisMâcid’inİslâmîyenileşmehare-ketinieleştirelaçıdanelealanmakaleleriyayımlanmıştır.Mâcidhakkındagazetevedergilerdekiyazılardanoluşanbirder-lemekurucusuolduğuvakıftarafından
Cak Nur in Fo cusadıylabasılmıştır(Ja-

kar ta 1993).
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Pi ety and Po li tics: Nurc ho lish Mad jid and His 


