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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. 110-133; 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. 323-350; 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. 315-341; 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. 
486-505; 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. 22-23; 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. 71-88; 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. 59-70; 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, 254-255.
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Kýraat ve fýkýh âlimi,

mutasavvýf.
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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).

BİBLİYOGRAFYA:M. Kamal Hasan, Mus lim In tel lec tu al Re
spon ses to “New Or der” Mo der ni za ti on in In do
ne sia, Ku ala Lum pur 1980, s. 20-29, 89-141, 188-
233; K.Steenbrink,“Nurc ho lish Mad jid and Inc lu-

si ve Is la mic Fa ith in In do ne sia”, Mus lims and Chris
ti ans in Eu ro pe: Brea king New Gro unds: Es
says in Ho no ur of Jan Slomp (ed. Gé Spe el man 

v.dğr.), Kam pen 1993, s. 28-43; FauzanSaleh, 
Mo dern Trends in Is la mic The olo gi cal Dis co urce 
in 20 th Cen tury In do ne sia: A Cri ti cal Study, Lei-
den 2001, s. 240-284; A.H.Johns–AbdullahSaeed,“Nurc ho lish Mad jid and the In ter pre ta ti on 

of the Qu ran: Re li gi ous Plu ra lism and To le rance”, 
Mo dern Mus lim In tel lec tu als and the Qu ran (ed. 

Su ha Ta ji-Fa ro uki), Ox ford 2004, s. 67-96; A.Kull, 
Pi ety and Po li tics: Nurc ho lish Mad jid and His 
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nr. 20350).Feyyûmî’ninşerhindekikayıt-tanAlieş-Şerîfez-Zevâvî’nindeeserebirşerhyazdığıanlaşılmaktadır.6. Mušad-

dimefi’l-fıšhve’t-tev¼îd(Mušad di me 
fi’l-fıšh ve’t-ta½av vuf).Akaidletahâretvenamazahkâmınadairolup (elMušad
di me tü’n-Nûriy ye fî a¼kâmi’½-½alât  £alâ 
me× he bi’ssâde ti’lMâli kiy ye ve cüm le tin 
mi ne’l-aÅlâši’l-İslâmiy ye,nşr.NizârHam
mâ dî, Ka hi re 2011)Ahmedb.Guneymb.Sâlimen-Nefrâvîel-Mısrîtarafındanşer-hedilmiştir(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 6181/5/

Abdeliyye,nr.10323/5,9160/1/Abdeliyye,
nr.9964/1,12994/Ahmediyye,nr.6023,
15206/Ahmediyye,nr.3058;elMektebe
tü’lEzheriyye,nr.504).Müellifdeeserini
el-Hedyüve’t-tebyînfîmâfi£luhûfar²u
£aynin£ale’l-mükellefînismiyleşerhet-miştir(TunusMillîKtp.,nr.19475/Nûriy
ye,nr.319,müellifhattı). 7.Menâsikü’l-
¼acve’l-£umreve’z-ziyâre(nşr.Abbas
b. Mu ham med en-Nû rî, 1988).Muham-medb.Yûsufel-KâfîHibetü’n-nâsik£alâ
teßlîfi’ş-ŞeyÅ£Alien-Nûrîfi’l-menâsik
(Ka hi re 1330),Muhammedb.Muham-med Mâdûr ed-Dürerü’s-seniyye fî
şer¼i’l-Menâsiki’n-Nûriyye (Tu nus 

Mil lî Ktp., nr. 508)adıylaeserebirerşerhyazmışlardır.8.Risâlefîhüšmi’s-semâ£
vefîvücûbikitâbeti’l-mu½¼afbi’r-res-
mi’l-£O¦mânî.SelâmiyyetarikatınınşeyhiAbdüsselâmb.Osmanet-Tâcûrî’ninTrab-lusgarp’taulemâarasındatartışılanbuikikonudamüellifeikirisâlegönderipfikrinisormasıüzerinetelifedilmiştir.Eserdesemânındefverakseşliğindeicrasınıncâizolmadığı,mushaflarınHz.Osman’ınimlâsıylayazılmasınınisemendupdeğilvâcipolduğuilerisürülmüştür(elKelâm 
fî mesßele teyn te te£al lešåni bi’ssemâ£ 
va ša£a’liÅtilâfü fîhimâ bey ne fušahâßi 
ªrab lus,nşr.MuhammedMahfûz,Bey
rut 1406/1986). 9.Risâlefîta¼rîmi’d-
düÅân.Müellifbukonudabirervaraklıküçrisâlekalemealmıştır.BirincisisigaraiçmeyialışkanlıkhalinegetirenCellâshal-kınahitaben(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 3219), ikincisideAbdülbâk¢b.Yûsufez-Zürkånî’-
nin Şer¼u’l-mušaddimeti’l-£İzziyye’desigaraiçmeyimubahsaymasımünase-betiyleyazılmıştır(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 

16517).Üçüncürisâlebirkasidedir(Tu nus 

Mil lî Ktp., nr. 16517). 10.Mu£înü’s-sâßilîn
minfa²lirabbi’l-£âlemîn.Duaâdâbına,duanınşartlarıverükünlerinedairolaneserdesahihnebevîdualarderlenmiştir
(nşr.NizârHammâdî,Kahire2009). 11. 
Ed£iyetüÅatmi’l-Æurßân(nşr.Abbasb.
Mu ham med en-Nû rî, Se fâ kus 1403/1983). 

12.el-Münšı×mine’l-va¼lefîma£rife-

etmeküzereyazılmışbireserdir(İbnü’l
Kåsıh’ıneş-Şâ¹ıbiy yeüzerineyazdığıSirâ
cü’lšårißi’lmüb tedî ve te×kârü’lmušrißi’l
mün tehîadlışerhininkenarında,Bulak
1293; Ka hi re 1304, 1330, 1346, 1352/ 

1934,1373/1954,1375/1955;nşr.Ahmed
MahmûdAbdüssemî‘eşŞâfiîelHafiy
yân,Beyrut1425/2004,2008;nşr.Cemâ
leddin Muhammed Şeref, Tanta 1425/
2004).Sâlimb.Gurmullahb.Muham-medez-Zehrânîeseridoktorateziolarakneşrehazırlamıştır(bk. bibl.). 2.Tenbî-
hü’l-³åfilîn ve irşâdü’l-câhilîn £am 
mâyeša£u lehümmine’l-Åa¹âß¼âle
tilâvetihimli-Kitâbillâhi’l-mübîn(nşr.
MuhammedeşŞâzelîenNeyfer,Tunus
1974;Kahire1986;Beyrut1407/1987). 3. 
Mesâßilmüfredemintarîši’d-Dürre
ve¥ırzi’l-emânî(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 

19119, vr. 187-195). 4. Feh re se.Nûrî’nin,talebesiAhmedb.Muhammedel-Acemîel-Müknî’yeverdiğiumumiicâzetvesile-siylekendisininbatıvedoğuİslâmdün-yasındaicâzetaldığıbütünhocalarınınveisnadlarınınderlendiğibirçalışmadır.Kettânîbazı formalardanoluşaneserigördüğünüveistinsahettiğinikaydeder
(Fih ri sü’lfehâris, II, 674). 5. el-£Aš¢de-

tü’n-Nûriyyefîmu£tešadi’s-sâdeti’l-
Eş£ariyye(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 13958/1; 

TunusAhmediyyeKtp.,nr.2126/1).Senû-sî’ninel-£Aš¢detü’½-½u³râ’sındanihtisaredilmişsedegörüşlerindelillerieklenipyenidendüzenlenmiştir.KendisağlığındaAlib.Ahmedel-Hureyşîel-Fâsîel-Mevâ-
hibü’r-rabbâniyye £ale’l-£Aš¢deti’n-
Nûriyye (Tu nus Mil lî Ktp., nr. 20161/

Nûriyye,nr.539,ayrıcanr.20163;Rabat
Umu mi Ktp., nr. 2140, mec mua için de) veAhmedb.Ahmedb.Abdurrahmanel-Feyyûmîel-Garkâvîel-ƒıla£u’l-behiyye
£ale’l-£Aš¢deti’n-Nûriyye(Tu nus Mil lî 

Ktp.,nr.19959/Nûriyye,nr.539;Dârü’lkü
tübi’lMısriyye,MustafaKâmil,Mecâmi‘,
nr. 223)adıylaeserişerhetmiş,müellifinöndegelentalebelerindenAlib.Muham-medel-Muahhares-SefâkusîbuikişerhiihtisaredipMübelli³u’¹-¹âlibilâma£ri-
fe ti ( £il mi)’l-me¹âlibadıylabirdiğerşerhtelifetmiştir(el£Aš¢de tü’nNûriy ye fi£ti
šå di’l-eßim me ti’l-Eş£ariy yeadıylametin
vebuşerhbirlikte,nşr.Habîbb.Tâhir,
Dımaşk1429/2008).AyrıcaAhmedel-Us-fûrîet-Tûnisîel-Fevâßidü’l-£U½fûriyye
£ale’l-£Aš¢deti’n-Nûriyyeadlıbirşerhkalemealmış(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 19955), Ahmedb.Hüseyinel-Bühlûlet-Trablusî
Dürretü’l-£ašåßidvenuÅabü’l-fevâßid adıyla eseri seksendört beyitteman-zumhalegetirmiştir(Tu nus Mil lî Ktp., 

imamlığıteklifinidegeriçevirdi.Akde-niz’defaaliyetgösterenMaltakorsanları-nınSefâkuskıyılarınıtâcizleticaretiçinbirtehditoluşturmalarıüzerineşehrinöndegelenleriylegörüşüpbirfiloteşkilettirdivekorsanlarakarşıhareketegeçilmesinisağladı.Kahire’deedindiğitıpbilgisisaye-sindeSefâkusveçevresindekuduzhasta-larınıtedavietti,butedaviusulüTunus’unbağımsızlığınıkazandığıyıllarakadarah-fadıtarafındandauygulandı.Hayatınınsonyıllarındakendisiniçeke-meyenlerinMurâdîleryönetimialeyhinebirfaaliyetiçindeolduğunuihbaretmeleriüzerinetakibatauğradı.GizlicekaçıpTu-nusveZağvânarasındabulunanŞeyhEbûHacbeZâviyesi’nesığınarakkurtulduysadaüzerinegönderilenaskerlermüridvetalebelerinitutuklayıphapseattılar.Birsürebuzâviyedekaldı,dahasonraarayagirenbazıkimseleringirişimiyleaklanıpmemleketinedöndü.Nûrî12Rebîülev-vel1118’de(24 Ha zi ran 1706)vefatetti.MuhammedveAhmedadlıikioğlundanküçüğüolanAhmedonunyerinegeçti.Nûrî’ninmedrese-zâviyesindekurduğuzenginkütüphane,yazmaeserlerinmillîkütüphanedetoplanmasıprojesiçerçe-vesinde1969yılındaTunusMillîKütüp-hanesi’nenakledilmiştir.Aliez-Züvârî,
His to ire de la fa mil le an-No uri de Sfax 

des ori gi nes (XVII e) siècle à la fin du 

XIXe siècle (Aix-en-Pro ven ce 1973),Mu-hammedMahfûz,“Alien-Nûrî:¥ayâtühûveâ¦âruhû”(Te¹av vü rü £ulûmi’l-bi¼âr ve 
dev ru hâ fi’nnü müv vi’l¼aŠârî, dirâsât li’l
£ulû mi’½-½a¼î¼a bi-Sefâšus, Mül tešå £Alî 
enNû rî, Tu nus 1976, s. 138-175),YûnusYaîş,£Alîen-Nûrîes-Sefâšusî:£A½ruhû
ve¼ayâtühûveâ¦âruhû(yeterliliktezi,
1987, Tu nus Üni ver si te si, da ha son ra ba-

sılmıştır,Sefâkus2007)adıylabirerçalış-mayapmışlardır.
Eser le ri. 1.øay¦ü’n-nef£fi’l-šırâßâ-

ti’s-seb£.Kıraatlericem‘tarikiyletilâvet

Ali b. Sâlim en-Nûrî’nin Sefâkus’taki mezarı
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sü’lfehâris, II, 673-675; Mahfûz, Te râ ci mü’l
müßel lifîn, V, 49-62; HasanHüsnîAbdülvehhâb, 
Kitâbü’l-£Ömr fi’l-mu½an nefât ve’l-müßel lifîne’t-
Tûni siyyîn (nşr.MuhammedelArûsîelMatvî–
BeşîrelBekkûş), Bey rut 1990, I, 179-184; Aliez-Züvârî,“£Alî en-Nû rî”, Dâßiretü’lma£âri fi’t
Tûni siy ye, Kartâc 1990, I, 53-60; MuhammedBûzîne, Meşâhi rü’t-Tû nisiyyîn, Tu nus 1992, 
s. 392-393; el-Fih risü’ş-şâmil: el-Fıšh ve u½û-
lüh (nşr.elMecmau’lmelekî), Am man 1423-
24/2002-2003, VII, 546; X, 381, 570; Sâlimb.Gurmullahb.Muhammedez-Zehrânî, øay¦ü’n
nef £  fi’l-šırâßâti’s-seb£ li-Ebi’l-¥asan  £Alî b. 
Sâlim b. Mu ¼am med en-Nû rî e½-Øe fâ šu sî (dok-

to ra te zi, 1426), Câmi atü Üm mi’l-kurâ, Kül liy ye-
tü’d-da‘ve ve usûli’d-dîn, s. 38-212; MuhammedMahlûf, Şe ce re tü’n-nûri’z-ze kiy ye fî ¹abašåti’l-
Mâli kiy ye (nşr.AliÖmer), Ka hi re 1428/2007, II, 
253-255, 307, 308, 311, 312, 318.

ÿAhmetÖzel

9-30; a.mlf., el£Aš¢de tü’nNûriy ye fî i£ti šå
di’l-eßim me ti’l-Eş£ariy ye (nşr.Habîbb.Tâhir), 
Dımaşk1429/2008,neşredeningirişi,s.15-46;HüseyinHoca, ¬ey lü Beşâßiri eh li’l-îmân bi-fü tû-
¼â ti Âli £O¦mân (nşr.TâhirelMa‘mûrî), Lib ya-
Tu nus, ts. (edDârü’lArabiyyeli’lkitâb), s. 127-
129; el-¥ule lü’s-sün dü siy ye, III, 122-125; Alib.Huleyfeel-Mesâkinî, Feh re se (nşr.Muhammed
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