ENDONEZYA
batı tarafındaki adalarda yaşayanlar İs
lamiyet'i kabul ettiler. Müslümanlar Yeni Gine'nin batısına doğru XVI. yüzyılda
tebliğ hareketi başlatmış ve özellikle XIX.
yüzyılın sonlarında faaliyetlerini yoğun
laştırmış oldukları halde tam bir başarı
elde edemediler. İslamiyet daha çok sahillerde yaşayanlar arasında kabul gördü, iç kesimlerde oturan yerli halk bugün dahi putperest olarak yaşamakta
dır. Malezya ve Endonezya takımadala 
rında İslamiyet'in yayılması günümüzde
de çeşitli bölgelerde ve değişik düzeyde
devam etmektedir.
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III. ÜLKEDE İSlAMiYET

İslamiyet'in Endonezya'ya ne zaman,
nasıl

ve nereden girip yayıldığına ilişkin
metin ve kaynakların çok az olması,
gerek Endonezyalı müslüman ilim adamları , gerekse Batılı şarkiyatçılar tarafın
dan bu konuda çeşitli teorilerin ortaya
atılmasına sebep olmuştur. Batılı şarki
yatçılar genellikle, İslamiyet'in bu ülkeye Ortadoğu ve Çin arasındaki eski ticaret yolunu takip ederek İran ve Hindistan üzerinden geldiğini ve XIII. yüzyıldan
itibaren yerli halk arasında yayılmaya
başladığını ileri sOrerierken Endonezyalı ilim adamları, Hz. Peygamber zamanında dahi Arap denizci ve tüccartarla
Güneydoğu Asya halkları arasında bazı
temasların olduğuna dikkat Çekerek İs
lamiyet'in buraya ilk defa ı. (VII ) yüzyıl
da ve doğrudan Arabistan'dan geldiğini
iddia etmişlerdir.
yazılı

İslamiyet'in Endonezya'ya girişiyle ilgili ilk yazılı belge, Doğu Cava'nın Gresik yakınlarındaki Leran kasabasında
bulunan Fatıma bint Meymün adlı bir
kadına ait 475 ( 1082) tarihli mezar taşıdır. Sumatra' nın kuzeybatısında yer
alan Açe'de bazı kişilerin Abdullah Arif
adında bir Arap davetçi vasıtasıyla XII.
yüzyılın başlarında İslamiyet'e girdikleri
rivayet edilmektedir. Ancak yerli halktan oluşan müslüman bir topluluğun varlığı hakkında ilk güvenilir kaynaklar XIII.
yüzyıla aittir. 1292 yılında Çin'e yaptığı
seyahatten sonra Kuzey Sumatra'nın Pertak, Samudra ve Lambri liman şehirleri
ne uğrayan Marco Polo, Pertak halkının
müslüman olduğunu, komşu şehirlerde
yaşayanların ise hala putlara taptıkları
nı bildirmektedir. Ayrıca Kuzey Sumatra'da ilk Pasai sultanı Melikü's-Salih'in
696 ( 1296-97) yılında öldüğünü belirten

bir mezar taşı bulunmuştur. 134S'te
Bengal'den Çin'e giderken Samudra'ya
uğrayan İbn BatlOta da İslamiyet'in burada bir asırdan beri tesirli bir şekilde
yerleştiğini ve Samudra Sultanı Melikü'zZahir'in Şafii mezhebine mensup dindar bir hükümdar olduğunu, Kur'an okumak ve dini konuları tartışmak üzere
alimlerle toplantılar düzenlediğini ve zaman zaman iç kesimlerde yaşayan putperest halka karşı savaş açtığını kaydeder. Doğu Cava'da Trawulan veTralaya
mezarlıklarında bulunan XIV. yüzyıla ait
mezar taşları da İslamiyet'in Cavalılar
arasında benimsendiğini gösteren ilk somut belgelerdir. Cavalı bir müslümana
ait olan Trawulan 'daki en eski mezar taşı
770 ( 1368-69) tarihini taşımaktadır.
Arap, İran ve Hint asıllı tüccarlar vası
tasıyla Endonezya adalarına giren İsla
miyet, barışçı yolla ve asırlar süren yavaş bir gelişmeyle yayıldı. Önce Sumatra'nın ve Cava'nın sahildeki liman şehir
lerinde ve HindQ kültürünün daha zayıf
olduğu bölgelerde etkisini gösteren İsla
miyet, XIII. yüzyıldan itibaren ticaret, evlilik ve tarikatlar vasıtasıyla Endonezya
halkı arasında hızla gelişmeye başladı.

XIV- XVII. yüzyıllar arasında Endonezya
halkı gruplar ve kabileler halinde ihtida
etti.
İslamiyet'in ilk ulaştığı yer Sumatra'nın

Açe sahilleridir. Burada bir müslüman topluluk oluştuktan ve ilk sultanlık
kurulduktan sonra bölge dinin diğer yörelere, özellikle XVI. yüzyılda iç kesimlere, Minangkabau, Lampung ve Sengkuten bölgelerine yayılmasında önemli rol
oynadı. Kuzeydeki Batak bölgesinin güney kesimleri ise ancak XIX. yüzyılda İs
lamlaşırken orta kesimleri Hıristiyanlığı
benimsedi. XV. yüzyılın başlarından itibaren Arap ve İranlı davetçiler Cava'nın
kuzey sahillerinde etkili oldular. XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar bütün Cava ve
Madura İslamiyet'i resmen kabul etti.
Kalimantan'ın sahil bölgeleri, XVI. yüzyıl
boyunca çeşitli adalardan gelen davet- .
çiler vasıtasıyla İslamlaştı. Ancak iç kesimlerde yaşayan halkın bir bölümü bugün dahi animist özelliklerini korumaktadır. Sulavesi'nin güney bölgesi, XVII.
yüzyıl başlarında Gowa hükümdarının
müslüman olmasıyla (1603) İslamiyet'e
girdi. Kuzey bölgesinin ise bazı kesimleri Hıristiyanlığı benimserken iç kesimleri genellikle putperest kaldı. Maluku
adaları önce Portekizli, daha sonra da
Hollandalı misyonerierin faaliyet alanı 
na girdi. Ancak XVI. yüzyılın ikinci yarı-
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sından

itibaren baharat ticaretinden dodaha önce müslüman olan Ternate
Sultanlığı (1498) vasıtasıyla İslamiyet batıya ve doğuya doğru yayılma istidadı
gösterdi. Aşağı Sunda adala rından Sali
günümüze kadar bir Hinduizm merkezi olarak kalırken Lombok ve Sumbawa
adalarının tamamı geçen asrın sonuna
kadar Müslümanlığı benimsedi.
layı

Sumatra'daki Açe Sultanlığı , 1402'de
Malay yarımadasında kurulan Malaka
Krallığı'nın 1S11'de Portekizliler tarafın
dan yıkılmasından sonra bölgede güçlü
bir isıarn devleti olarak ortaya çıktı. XVI.
yüzyılda Osmanlı Devleti ile de diplomatik ilişkiler kuran Açe, Arap yarımada
sından ve Hindistan'dan gelen alimierin
eğitim faaliyetleri neticesinde İ slam kültürünün geliştiği bir merkez haline geldi : Endonezyalı hacı adaylarının Açe limanlarından yola çıkmaları dolayısıyla
da "Mekke kapısı " (Serambi Mekkah) adıy
la anıldı .
Cava'da kurulan ilk İslam devleti kuzey sahillerindeki Demak Sultanlığı idi
(1478). Demak, Sultan Trenggana zamanında (152 1-1 546) hakimiyetini adanın
doğu ve batı kesimlerine yayarak gücünün zirvesine ulaştı. Ancak Trenggana'nın ölümü üzerine devletin gücü zayıf
ladı ve adanın batısında Bentem ve Ceribon, doğusunda Giri, Surabaya ve Pasuruhan. kuzey sahillerinde Kudus ve Japara. orta kesimlerinde ise Pajang gibi Demak'a bağlı bölgelerde tesirli din
alimleri tarafından küçük sultanlıklar kuruldu. Bu devletçikler zamanla, Orta Cava· da güçlenen ve Sultan Agung döneminde (161 3- 1646) Batavya hariç adanın
tamamını fetheden Mataram Sultanlığı
tarafından teker teker yıkıldılar. Sumatra, Kalimantan, Güney Sulavesi ve Maluku adalarında kurulan diğer küçük sultanlıkların da bazıları ya iç savaşlar veya sömürge savaşları neticesinde yıkı
lırken bazıları da Hollandalılar ile ticari,
askeri ve idari ilişkiler kurarak zamanla
Cava gibi sömürge idaresinin bir parçası haline geldiler.
İslamiyet ' in Endonezya'da hakimiyet
sağlamasıyla birlikte İ slami kültür az da

olsa gelişme göstermeye başladı. Beş
yeni harfin ilavesiyle zenginleştirilmiş
otuz üç harfli Arap alfabesini (CavT) kullanan Malayca ile genelde Arapça ve Farsça kaynaklardan faydalanarak Arap dili,
tefsir, hadis, fıkıh, usaı-i fıkıh, tasawuf
konularında risaleler, felsefi derlemeler
ve dini hikayeler gibi daha ziyade İsla-
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miyet'in manevi yönüne önem veren ve
ve öğretimi hedef alan bazı eserler yazıldı. Bu eserler daha sonra Açe,
Cava, Sunda, Makassar ve Bugi mahallf
dillerine de çevrildi. Arapça 'nın, İslami
yet'in yayılışında ve adalar arası münasebetlerde ortak dil olarak kullanı lan Malayca'yı etkilernesi de bu eserler vasıta
sıyla gerçekleşti. Malay ve Cava dillerinde yazılmış İslam edebiyatında önemli
bir yer tutabilecek şiir ve nesir türündeki eserler pek az olup çoğunun yazarı
ve basım tarihi belli değildir. Fen bilimleri, coğrafya ve tarih üzerine kaleme
alınmış İslami eserler ise hemen hemen
yok denecek kadar azdır. İslamiyet'in bu
bölgede sadece bir din niteliğinde kalıp
kültürü fazla etkilememesi, toprakların
bir bütün teşkil etmeyip adalar halinde ve İ slam medeniyetinin merkezinden
çok uzakta olması, İslamiaşma sürecinin
uzun zaman alması, asırlar süren sömürge idaresinin baskısı ve yoğun misyonerlik faaliyetleri, çok yönlü ve zengin bir
islamı literatürün gelişmesine olumsuz
yönde tesir etmiştir.
eğitim

Hallandalı şarkiyatçı ve edebiyatçı R.
Roolvink İslami Malay edebiyatı örneklerini beş kısma ayırır. 1. Kur'an'da zikredilen peygamberler ve diğer kişilerle
ilgili hikayeler (kısas-ı enbiya). Eğitici nitelikteki bu tür eserler arasında, içinde
geniş açıklamalar bulunan Ifikc'iy{it Enbiya' hala en popüler alanıdır. z. Hz. Muhammed'in hayatını ve mucizelerini konu alan hikayeler. Daha çok Farsça nüshalarla adalara ulaşan bu tip eserlerin
en önemlisi, bütün peygamberlerdeki
"nur"u mistik bir yorumla anlatan Ifikc'iy{it Nılr'dur. 3. Hz. Peygamber'in çağ
daşlarıyla (sahabe ve düşmanları) ilgili hikayeler. Bu türün en önemli örneği, müslüman askerlerin cesaretini ve mücadele ruhunu arttırınayı hedefleyen Ifikdydt MuJ:ıammed Ifanetiyye adlı orüinali Farsça olan eserdir. 4. Gazi ve kahramanlarla ilgili hikayeler. En yaygını,
Arapça ve Farsça nüshalarından adapte
edilen Ifikdyat İskender Zül~arneyn'
dir. s. Genellikle eğitim ve öğretim gayesiyle yazılan karışık dini eserler. Telif,
tercüme ve şerh yoluyla Malay diline kazandırılan bu sınıfa dahil eserlerin çoğu
din alimleri ve onların öğrencileri, bazı
ları da hac veya tahsil için Mekke'ye giden ve burada bir süre kalan Endonezyalılar tarafından yazılmıştır. Cava ·da
"primbon" adını taşıyan ve genellikle pesantren (aş . bk.) öğrencileri tarafından

tutulan defter niteliğindeki kitaplar da
bu gruba dahildir. Çoğunluğu xvııı ve
XIX. yüzyıllara ait olan bu tür eserlerin
tarihi, yazarı ve çevirmeni bellidir: yazarları Arap geleneğine uygun olarak
isimlerinin önüne nisbelerini de koymuş
lardır (es-SumatranT, ei-Palembani, ei-Bancari gibi).
XVI ve XVII. yüzyıllara rastlayan Açe
Devleti'nin yükselme döneminde sultanlar
Malay edebiyatının gelişmesinde önemli
bir rol oynadılar. Bu dönemde Açe sarayının himayesi altında, tesirleri uzun süre adalarda hissedilen dört önemli alim ·
ve mutasawıf yetişti. Vücudiyye şeyhi
Hamza -i Fansürl (ö. 1600), rubal formunu Malay edebiyatma kazandıran şair
olarak tanınır. Fansurı. tasawuff şiirle
rinin yanında Vücudiyye tarikatını yaymak amacıyla nesir türünde de eser vermiştir. 1603 tarihli Tacü's-selatfn adlı
kitabın sahibi olan Buhar! Cevherl hakkında ise fazla bir şey bilinmemektedir.
Açe'ye 1637'de gelen ve 1644 yılına kadar burada kalan Gucerat asıllı Nureddin er- Ranlrf. bu süre içerisinde Açe sultanlarıyla ilgili Bustanü 's- selatfn adlı
ansiklopedik tarih başta olmak üzere birçok Arapça ve Malayca eser yazdı. Hamza-i Fansurf'nin takipçiliğini , Açeli mutasawıflardan Nurü'd-de~a'i~ adlı Malayca eserin yazarı Şemseddin-i Sumatranl (ö . 1631), Nilreddin er-Ranlrfninkini ise Abctürrauf es-Sinkill (ö. 1693) yaptı. Yirmi yıl Arabistan'da tahsil gördükten sonra 1661'de Açe'ye gelen ve burada Şüttariyye tarikatını kuran Sinkill,
ilk defa Kur'an - ı Kerim'in Tercümanü'lmüstetfd adıyla Malayca mealini yazan
kişidir. XIX. yüzyılda yaşayan ve imam
Gazzalfnin eserlerinden etkilenen Riaulu
alim Raca Ali Hacı da yine Malayca TuJ:ı
tetü'n-nets adlı tarihi bir eser yazmış
tır. Bu eserlerden başka yazarı bilinmeyen, konusu ve işlenen motifler itibariyle genellikle diğer İslam ülkelerinden
alınmış, XVlll ve XIX. yüzyıllara ait manzum ve mensur hikayeler de mevcuttur
ve bunların İslami özelliklerinin zayıf olduğu görülmektedir.
Cava dilindeki dini eserler arasında,
tarihi ve yazarı belli olmayıp bazıları adanın İslamiaşmasında önemli rol oynamış
dokuz vetiye (wali sanga) atfedilen, eğiti
ci mahiyette lirik ve mistik şiirlerden ibaret bir süluk literatürü bulunmaktadır.
Hamza ve Yusuf kıssaları olarak bilinen
popüler dini hikayelere de "menak" denir. Bu türlerde kaleme alınmış kitapta-

ENDONEZYA
rm yanında Kur'an, hadis, fıkıh, siyer, biyografi ve filoloji alanlarında dışarıdan
getirilen ve bugün Cakarta'daki Perpustakaan Nasional ile (milli kütüphane) Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'nde muhafaza edilen genellikle XIX.
yüzyıla ait çok sayıda Arapça yazma eser
de mevcuttur. XIX. yüzyılın sonlarına
doğru basım işlerinde görülen ilerleme
sonucu daha çok din dışı yayınlarda artış oldu. Ancak modern islamı literatür
XX. yüzyılın başlarından itibaren gelişme
ye başladı ve aralarında Sumatralı Hacı
Abdülmelik Kerim Emrullah gibi bazı Endonezyalı müslüman yazarlar tarafından
Endonezya dilinde dini konuları işleyen
çeşitli edebi eserler kaleme alındı.
Endonezya'da süfizm İslamiyet'in buraya girişinden günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Esasen Hinduizm ile
Budizm'in tesiri ve Endonezya halkının
özünde mevcut olan mistik inançlara karşı eğilim süfizmin bu bölgede yaygın
laşmasına yardımcı oldu. Sürekli bir yerden başka bir yere seyahat eden süfiler
İslamiyet'in Endonezya'da yayılmasında
önemli rol oynadılar. Ticaret ve deniz yolları üzerindeki sahil şehirlerinde çeşitli
tarikatların ticaret ve meslek lancaları
na bağlı tüccar ve sanatkar olarak çalı
şan süfiler, geleneksel düşünce ve davranışlara karşı nisbeten müsamahakar
idiler. Endonezyalılar'ın tasawufa kelam
ve fıkıhtan daha fazla önem vermeleri,
toplumda kelamcı ve fakihlerin aksine
tarikat şeyhlerinin daha çok rağbet ve
itibar görmesini sağladı. Açe'de yaşayan
Hamza-i Fansürl, Şemseddln-i Sumatranl, Nüreddin er-Ranlrl ve Abdürraüf
es-Sinkilf gibi meşhur alimler ve Cava·nın islamiaşmasında büyük rol oynayan
dokuz veli birer süfi idiler. Endonezya'da tarikatlarla dini fikir ve akımlar diğer islam ülkelerine paralel olarak gelişip kayboldu. ibnü'I-Arabl'nin Vahdet-i
Vücüd akımının Endonezya'daki temsilcisi olan Hamza-i Fansürl ile halifesi Şem
seddfn· i Sumatranl'nin Sünni islam düşüncesine ters düşen fikir ve görüşleri
ne karşı Nüreddin er-Ranlrl mücadele
etti. Yine Cava'da Hallac-ı Mansür'un takipçisi olan Şeyh Siti Cenar da Sünni süfiler tarafından tenkit edildi. Endonezya'daki belli başlı tarikatlar Kadiriyye, Rifaiyye, Nakşibendiyye, Semmaniyye, Şütta
riyye, Halvetiyye, Şazeliyye, Ticaniyye ve
Kuşaşiyye gibi diğer islam ülkelerinde
de tanınan tarikatlardır. Cava, Sumatra.
Kalimantan ve Güney Sulavesi'de büyük

taraftar

toplulukları

bulan bu tarikatlar
Hindistan kökenli Şüttariyye
ile Nakşibendiyye, XVII. yüzyıldan itibaren bütün Endonezya'da yayılma istidadı gösterdiler ve özellikle Sumatra'nın
Açe ve Minangkabau bölgelerinde ve Cava'da uzun süre etkili oldular. Kadiriyye
ve Rifaiyye Cava'nın Bentem, Semmaniyye ise Cakarta bölgesinde yaygınlaştı.
Halk üzerinde büyük tesirleri olan tarikat şeyhleri, sömürge idaresine karşı
beliren hoşnutsuzluğu devamlı surette
canlı tutarak XIX. yüzyılda çıkan Hollanda aleyhtarı ayaklanmalarda önemli rol
oynadılar. Palembang Sultanı Badaruddin'in (Bedreddin) geçici ingiliz idaresinin
(1811- 1816 ı ardından bu bölgede Hollanda hakimiyetinin tekrar kurulmasına
karşı verdiği savaşta (1819) ve sömürge
idaresine karşı Güney Kalimantan'ın Bancermasin (1861 ), Cava'nın Bentem (1888).
Sumatra'nın Minangkabau (1908) bölgelerinde çıkan isyanlarda tarikat şeyhle
ri liderlik rolü oynadılar. Bundan dolayı
Hollandalılar tarikatları daima karışık
lıkların ve huzursuzlukların kaynağı, tarikat şeyhlerini de fanatik kişiler olarak
görmüşlerdir. Ancak XX. yüzyılın başla
rından itibaren modernist islami düşün
cenin ülkede yaygınlaşmasıyla birlikte
tarikatların önemi azalmaya başladı ve
şeyhler toplumdaki etkinliklerini sürdü- .
rebilmek için teşkilatianma yoluna gittiler. 194S'te bütün islamı teşekküllerin
siyaset alanında faaliyet göstermeye baş
laması üzerine Batı Sumatralı bir Nakşibendl şeyhi olan Celaleddin, Partai Politik Tharikat Islam ( ~ PPTI, islam Tarikatı Siyasi Partisi) adında bir parti kurdu.
1957'de de Kiidirl, Nakşibendl ve Ticanı
şeyhleri bir araya gelerek süfi gelenekleri koruma ve yayma gayesiyle Cem'iyyet-i Ehl-i Tarlkati'l-mu'tebere adında
bir teşekkül oluşturdular.
arasından

Hukuk alanında islam'ın etkisi, deği
bölgelerde farklı özellikler arzeden
geleneksel hukukla (adat) daha çok kamu ve ceza hukuku alanlarında uygulanan Hollanda kanunları yanında sınırlı
düzeyde kaldı. Bazı bölgesel farklılıklara
rağmen Şafii islam hukuku sadece aile,
miras ve vakıfla ilgili hususlarda geçerliliğini korumuştur. Mesela Minangkabau
bölgesinde geleneksel hukukla islam hukuku devamlı mücadele halinde olmuş
tur. Batı Cava'nın Bentem bölgesinde ise
XVIII. yüzyıldan itibaren islam hukuku
birçok konuda etkili olmaya başladı. Cava'nın diğer bölgelerinde ve bütün adaşik

larda genellikle dini hukukun yanında
islam öncesi geleneksel hukuk sistemi
hakimiyetini sürdürdü. Yerli hukuk olarak adatı destekleyen ve islam hukukunu mevcut hukuk sisteminin bir parçası
saymayan sömürge yönetimi, İslam hukukunu genel hukuk sistemi içerisinde
özel bir konumda tutarak "reception
theory" adıyla bilinen bir teori geliştir
di. 1882 yılında, Cava ve Madura adalarında evlenme, boşanma ve mirasla ilgili
hususları düzenleyen şerT mahkemelerin kurulmasına imkan veren yönetmeliğin uygulamaya konulmasıyla bu teori
resmen benimsenmiş oldu. Ancak 1937'de miras konusu bu mahkemelerin yetkisinden alınarak sivil mahkemelere verildi. Bir yıl sonra çıkarılan bir yönetmelikle de Güney Kalimantan'da buna benzer kadı mahkemeleri kuruldu. Cumhuriyet döneminde ise bugünkü hukuk sistemi benimsenerek daha önceki sistemin bir benzeri Sumatra ve diğer adaları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. 1957' de çıkarılan bir yönetmelikle buralarda Pengadilan Agama adıy
la yeni dini mahkemeler ihdas edildi.
Endonezya'da ulema, kiai, mevlana.
makdum. sunan ve veli gibi unvanlarla
anılan din alimleri açtıkları okullar vası
tasıyla islam kültür ve irfanının yaygın
laşmasında önemli rol oynadılar. Bazıla
rı mutasawıf, bazıları fakih olan bu alimler, dini liderlikleri yanında sosyal ve ekonomik kriz dönemlerinde toplumsal lider olarak da önem kazanıp cemaatlerine dünyevl işlerde de rehberlik ettiler
ve bu arada Hollandalılar'la iş birliği yapan yerli idarecilere karşı muhalefetin
kaynağını oluşturdular. Cami görevlisi
olmayan ve idarecilere bağlı bulunmayan bu alimler, Cava'nın kırsal kesimlerinde "pesantren" denilen, diğer adalarda ise daha farklı isimler alan yatılı İsla
mi okullar açtılar. XV. yüzyıl başlarından
itibaren kurulmaya başlanan pesantrenler. XIX. yüzyılın sonlarında Hollandalı
lar'ın sömürge okulları ve bazı müslüman teşekküllerin (özellikle Muhammediyye) 1920'1erden sonra açtıkları modern medreseler faaliyete geçineeye kadar Cava'nın tek tip eğitim kurumu olarak kalmışlardır. 1899 yılında K. Haşim
Aşari (Hasyim Asyari) tarafından Doğu Cava'nın Jombang şehrinde kurulan Tebuireng pesantreni bu tür eğitim müesseselerinin en itibariısı olarak tanınır ve
XX. yüzyılda Cava'da ve Madura'da pek
çok pesantren ve medrese hacası yetiş-
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tirmiştir. XX. yüzyılın başlarına kadar bu
okullarda genellikle Kur'an. tefsir, hadis. akaid. fıkıh. ahlak ve tasawuf gibi
klasik İslam ilimleri okutulmaktaydı. Geleneksel İslami eğitim ve öğretim merkezleri olan bu kurumların bir kısmı zamanla gelişerek düzenli ve programlı
eğitim veren modern medrese haline dönüştüler. 1987'de sayılarının 5000 dolayında olduğu tahmin edilen pesantrenler, bugün modern ve geleneksel tip
olmak üzere iki sınıfta mütalaa edilirler. Yönetimin Hollanda · dan devralın
masından sonra ( 1949) ilk okuldan itibaren üniversite seviyesine kadar bütün
öğretim kademelerinde verilen din eğiti
mi Din İşleri Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. İlk. orta ve
lise seviyelerinde din ve kültür dersleri
okutan modern medreseler. din ağırlıklı
dersler veren "diniyah" ve din öğretmeni
yetiştiren "pendidikan guru agama" adın
da dini eğitim kurumları açıldı. 1954 'te
13.849 olan resmi ve özel medrese sayısı 1971'de 82S'i resmi ve 18:636'sı özel
olmak üzere toplam 19.461'e yükseldi.
1960 yılından itibaren de çeşitli şehirler
de Din İşleri Bakanlığı'na bağlı Institute
Agama Islam Negeri ( ~ IAIN. Devlet islam
Enstitüsü) adında on dört yüksek okul
açıldı. Bunların yanında çeşitli İslami teşekküller tarafından kurulan 100 kadar
da özel yüksek okul bulunmaktadır.

Endonezya'da camiler de pesantrenler
gibi dini hayata canlılık getiren önemli
İslami kurumlardır. Özellikle XVIII ve XIX.
yüzyıllarda şehir merkezlerinin artmasıyla ve sömürge idaresinin tedrici bir
şekilde merkezfleştirilmesiyle birlikte şe
hir camileri ve onlara bağlı şer'i mahkemeler ve diğer dini kurumlar önemli islami merkezler haline geldi. Sultanlar
ve şeyhler tarafından inşa ettirilen eski
camiler genellikle Hint ve Çin mimari
özellikleri taşır. Minareli ve kubbeli olmayan bu camiler tepe noktasına doğ
ru. içeri temiz hava girmesini sağlayan
aralıkiara sahip kademeli çatılar halinde (üç ile be ş arasınd a ) yükselen kiremit
örtülü yapılardır. Cami önünde "serambi" adı verilen ve namaz dışında genellikle yemekli dini toplantılar (selamatan)
gibi çeşitli faaliyetler için kullanılan geniş bir giriş holü yer alır. Cami avlusu içerisinde mahkeme. toplantı salonu ve cami personeline ait odalar bulunur. Yakın zamanlarda yapılan modern camiler
ise genellikle Ortadoğu tarzında minareli ve kubbelidirler: ancak eski camilerdeki serambi bölümü aynen korunmuş-
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tur. Köylerde ve şehirlerin "kampong"
adı verilen küçük ve kapalı semtlerinde,
genellikle hayır sever zenginler tarafın
dan yaptırılan ve vakit namazlarını kıl
manın yanında dini toplantılar tertip etmek ve eğitim öğretim vermek amacıy
la da kullanılan küçük camiler bulunmakta ve bunlara Cava'da "langgar" denilirken diğer adalarda çeşitli isimler verilmektedir. Cami görevlilerinin başında
genellikle nikah. boşanma ve mirasla ilgili konularda hakim görevi icra eden.
günlük ibadet ve cenaze işlerini yöneten ve cuma namazını kıldıran Cava'da
"penghulu ". diğer adalarda "kad ı " denilen personel vardır. Büyük camilerde
penghuluya yardımcılık vazifesi gören
naib. cuma hutbesini okuyan hatip. müezzin. caminin temizlik ve diğer işlerine
bakan bedel ve fitre- zekat toplama- dağıtma işleriyle görevli arniller bulunur.
Sömürge döneminde yerli idarecilerin
emri altında çalışan cami görevlileri. bağımsızlığın kazanılma sından sonra Din
İşleri Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Namaz vakitlerinin duyurulmasında ezanın
yanı sıra eskiden beri bir de "bedug" adı
verilen silindir biçiminde büyük bir davul kullanılmaktadır.
Dini

davranışları bakımından

Cava hal-

kı. İslamiyet'in temel prensiplerine uyarak İslami bir hayat yaşayan dindar müs-

lüman "santri"lerle dini inanış ve felsefi
fikirlerinde eski Hindü adet ve geleneklerini devam ettiren "abangan"lar olmak
üzere farklı iki sosyal sınıfa ayrılır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan abangan
sınıfına. Cavanizm denilen ve devlet tarafından resmen Kebatinan (Kepercayaan)
adıyla tanınan bir tür mistik inancı benimseyenler de dahildir. Dini veeibelerini yerine getirme hususunda Endonezyalılar diğer ülkelerdeki müslümanlardan çok farklı değildirler. Namaz ve ze-

istikla l
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kat ibadeti genellikle yerine getirilirken
oruç tam olarak sadece dindar müslümanlar tarafından tutulur; diğerleri ya
hiç tutmaz veya birkaç günle yetinirler.
Ancak Endonezyalı müslümanlar hacca
özel bir önem verirler. Çünkü pesantrenlerdeki dini eğitimi bitirdikten sonra hacca giden gençler dönüşlerinde "hacı" unvanını alarak toplumda ve özellikle kır
sal kesimlerde önemli bir mevkiye sahip olurlar. Orta yaşlılar içinse hac daha
dindar bir hayat yaşamaya geçişi simgeler. Endonezyalı müslümanların hacca olan ilgisi çok eskidir ve burada kurulan İslam devletlerinin en büyük hükümdarları sultan unvaniarını Mekke'den almışlardır. Mesela Mataram Sultanı Agung Mekke'ye gönderdiği bir heyet vasıtasıyla. Sultan Abdülmuhammed
Mevlana Matarani ile Bentem Sultanı
Ebü'l- Feth Agung da bizzat Mekke'ye
gidip hac farizasın ı ifa ettikten sonra
sultan unvanına sahip olmuşlardır.
XIX.

yüzyılda

Hollanda idaresinin iyice
birlikte cihad (perang sebil) özelliği taşıyan savaş ve ayaklanmalar arttı. Sömürge yönetimine karşı gerek ulema gerekse aristokratların liderliğinde yürütülen mukavemet daima islami özellik taşımıştır. 1825-1830 yılları
arasında vuku bulan Cava Savaşı da islami nitelikteydi : çünkü lider Diponegoro saray entrikalarından uzak dini bir
çevrede yetişmişti. Kendisine ülkeyi zulümden kurtaracak, bolluk ve barış getirecek "adaletli sultan" (ratu adil) ve "Cava'da İslam 'ın savunucusu" gözüyle bakılıyordu. Savaşa, aralarında Kiai Maja'nın da bulunduğu birçok itibarlı ulema
ve santriler de katılmıştı. Özellikle kır
sal kesimde yaşayan halkı ayaklanmaya
teşvik eden Kiai Maja bunu bir cihad olarak görmüş ve son "kafir" (Avrupalı) öldürülünceye kadar savaşmayı savunmuşyerleşmesiyle
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tu. Hollanda, Sumatra ' nın Minangkabau
bölgesinde İslam uleması ile geleneksel
hukuku savunan kabile reisieri arasın
daki mücadeleden kaynaklanan Pedri
Savaşı"na ( 182 1-1 837) adat liderleri lehinde müdahale etti ve savaş, Pedriler'in
lideri Tuanku İmam Bonjol'un 1837'de
teslim olmasıyla sonuçlandı. İslamiyet'in
önemli bir güç olarak rol oynadığı . sömürge idaresine karşı hoşnutsuzluğu
canlı tutan ve cihad özelliği arzeden diğer bir şiddetli ve uzun savaş da Hollanda ' nın bölgeyi sömürge idaresi altı
na alma gayretlerine karşı Açe uleması
nın liderliğinde yürütülen Açe Savaşı"dır
( 1873- 1904) Bu büyük ayaklanma. C.
Snouck - Hurgronje'nin mukavemetteki
dini unsuru analiz etmesinden sonra ve
ancak onun tavsiyeleri doğrultusunda
alınan önlemlerle bastırılabildi.
XIX. yüzyıl boyunca sık sık görülen islami kaynaklı çiftçi ayaklanmaları ve ci had özelliği taşıyan savaşlar neticesinde
İslamiyet sömürge idarecilerinin temel
siyasi meselesi haline geldi. Hollanda
Hindistanı hükümeti. gerçekçi bir İslam
politikası oluşturmak gayesiyle müsteş
rik Hurgronje'yi danışman olarak tayin
etti (ı ı Ocak 1899) Onun geliştirdiği İs
lam politikası. esasen dinle siyaseti birbirinden ayırmayı ve dini tarafsızlık ilkesinin devlet yönetiminde hakim kılın
masını hedefliyordu. Bu politikanın ana
hatları . itikad ve ibadetle ilgili hususlarda halka tam bir hürriyet tanımasına
karşılık siyasette İslam birliği taraftarı
fikir ve hareketlerin şiddetli bir şekilde
bastırılması , kışkırtıcı olduğu için hacca
yönelik kısıtlamaların kaldırılması. fakat hacla doğrudan bağlantılı siyasi faaliyetlerin dikkatle izlenip engellenmesi. hükümetin İslam hukukuna sadece
geleneksel hukukla çatıştığı durumlarda müdahale etmesi ve bu iki hukuk sisteminin Hollanda sivil hukuk sistemine
bağlı kılınması. gelecekte Hollanda ve
Endonezya halkları arasında barışçı bir
birliğin kurulabilmesi için iyi ilişkiler içinde bulunulması ve hükümetin, Endonezyalı müslümanların Batı medeniyetini ve
modern liberal düşünce çağını yakalayabilmeleri için gayret sarfetmesiydi.
XX.

yüzyılın başlarından

itibaren bir-

takım İslami uyanış hareketleri ortaya
çıktı. Hac ve tahsil için Mekke'ye gidip
burada bir süre kalan. yine tahsil için
Kahire'de Ezher'de bulunan ve çağdaş
gelişmelerden etkilenen genç müslümanlar ülkelerine döndüklerinde modernizmin gelişmesine ön ayak oldular. XIX.

Endonezya 'ya gelip yerleşerek
ticaretin yanı sıra eğitim ve davet gibi
faaliyetlerde bulunan Hadramutlu Araplar da Mısır'da basılan ve gizlice Endonezya'ya sokulan el-Menar gibi mecmualar vasıtasıyla yeni fikir ve akımlardan
etkilendiler. Özellikle Ca va · da görülen
Hindü tesiri. Mısır ve Hindistan 'da ortaya çıkan İslam modernizmi. Hollandalı 
lar'ın katı sömürge idaresi. misyoner
okullarının yayılması ve aydınların dine
olan ilgisiz tutumları . eğitim görmüş Endonezyalı müslümanlar arasında İslami
yaşantıda ısiahat yapma düşüncelerini
iyice arttırmıştı. Bu yöndeki ilk teşeb
büs, Arap asıllı Endonezyalılar ' ın 1905
yılında Cakarta'da dini derslerin yanın
da kültür derslerinin de okutulduğu.
modern eğitim tekniklerini kullanan islami okullar açmak amacıyla Cem'iyyetü'l-hayr (Jamiyyat ai-Khair) adında bir
hayır cemiyeti kurmalarıyla başladı. Arap
arkadaşlarıyla fikri anlaşmazlığa düşen
Sudan asıllı Şeyh Ahmed Surkatf. 191 S'te kısaca ei-İrşad adıyla bilinen Cem 'iyyetü' ı-ıslah ve'!- irşad (Jamiyyat al-Islah
wal -lrsjad) adında ayrı bir cemiyet kurdu. Endonezyalılar arasındaki ilk modernist hareket. pesantren eğitimini tamamladıktan sonra üç yıl Mekke'de tahsil gören Hacı Abdülhalim 'in Batı Cava·nın Macalengka bölgesinde. daha sonra
Persyarikatan Ulama 'ya (U lema Birliği)
dönüşen Hacetü'l-kulüb adında bir cemiyet kurmasıyla başladı ( 1911) Batı Cava'da faaliyet gösteren diğer önemli bir
modernist cemiyet de Bandung'daki Persatuan lslam'dır. Ancak bu yöndeki en
önemli hareket. 1912 yılında Kai Hacı
Ahmed Dahlan tarafından Orta Cava'nın
Yogyakarta şehrinde dini. içtimal hayat
ve eğitim alanlarında günümüze kadar
etkin bir şekilde faaliyet gösteren Muhammediyye teşkilatının kurulmasıyla
başladı. Endonezya Müslümanlığını dış
tesirlerden ve Hinduizm ağırlıklı yerli örf
ve adetlerin bozmasından korumak. modern düşünce ışığında İslam akldesini
ve dini eğitimi yeniden düzenlemek ve
İslamiyet'i dış hücumlara karşı savunmak gibi temel hedefleri bulunan Muhammediyye, ağır ilerleyen bir başlangıç
döneminden sonra şube sayısını 1938'de yarısı Cava 'da olmak üzere 852'ye,
üye sayısını da 2SO.OOO'e yükseltip 800
dolayında cami ve mescid, 1700'den fazla ilk ve orta seviyede okul. yüzlerce klinik ve yetim yuvası açarak ülkedeki İs
lam modernizminin tek temsilcisi durumuna geldi.
yüzyılda

Modern İslami hareketlerin gelişme
sinde Minangkabaulu liderler de önemli
rol oynadılar. Bunlardan Şeyh Tahir Celaleddin. 1906'da Singapur'da yeni fikir
ve görüşler ihtiva eden el -İmam adlı Malayca bir dergi yayımlamaya başladı. elMünir adındaki benzer bir dergi de 1911
ve 1916 yılları arasında Batı Sumatra 'nın Padang şehrinde. Mekke'de dini eği
tim görmüş diğer iki önemli Minangkabaulu modernist ulema. Şeyh Muhammed Cemi! Cambek ve Hacı Resul adıy
la tanınan Hacı Abdülkerim Emrullah
tarafından yayımlandı. Ayrıca bu iki alim.
önce dini derslerin yanında t arih ve coğ
rafya gibi kültür derslerinin de okutulduğu Adabiyah (edebiyye) adında bi r
medrese (ı 909), daha sonra da modern
İslami eğitim faaliyetlerini yaygınlaştır
mayı amaçlayan Sumatra Tavalib (Su matrah Öğrenciler) adında bir teşkilat kurdular ( 1918) Ancak 1930'da İslamcılık ve
milliyetçilik ideolojilerini birleştirmeye çalışan Persatuan Muslimin lndonesia 'ya
(End onezya Müslümanları Bir li ği) dönüşen
bu teşkilat. bağımsızlık hareketlerini destekleyen siyasi faaliyetlere ka tılması üzerine 1933'te Hollanda H i ndistanı hükümeti tarafından kapatıldı.
XX. yüzyılın ikinci ç eyreğinde Endonezya 'da modernizmin gösterdiği gelişme
ye bir reaksiyon olmak üzere muhafazakar görüş ve faaliyetler de canlılı k kazandı. Muhafazakar ulema, Jombanglı
(Doğu Cava) alim K. H. Haşim Eşarf önderliğinde Surabaya'da toplanarak 1926'da Nehdatü'l-ulema ( ~NU. u ıeman 1n Yükse li ş i ) adlı dini bir teşekkül kurdular. Teş
kilatçılık açısından karşıtları kadar başarılı olmamasına rağmen Nehdatü'l-ulema. halk üzerinde güçlü tesirleri bulunan mahalli dini liderler vasıtasıyla üye
sayısını 193S'te 6S.OOO'e, şube sayısını
da 1942'de Cava ve Güney Kalimantan'-
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da olmak üzere 120'ye yükseltti. Siyasetten uzak durmaya büyük titizlik gösteren Nehdatü'l - ulema, modernistlerin
aksine her müslümanın mutlaka dört
hak mezhepten birine bağlı kalmasını
savundu. Minangkabaulu muhafazakar
ulema da harekete geçerek menfaatlerini korumak ve islamı eğitimi desteklemek amacıyla Persatuan Tarbiyah lslamiyah ( = PERTI, i s ıamY Eğitim Birliği) adında
bir teşkilat kurdular ( 1930) ve bu teşkilat
on beş yıl sonra siyası partiye dönüştü .
Açeli alimler de 1939 yılında Tuanku Muhammed DavQd Beureueh liderliğinde
Persatuan Ulama - Ulama Seluruh Aceh
( = PUSA, Bütün Açe Ulema Birliğ i ) adında
muhafazakar bir teşkilat kurdular.
Siyası alanda faaliyet gösteren ve ilk
Endonezya milli hareketi sayılan Sarekat Islam adındaki teşekkül1912'de kuruldu. 190S yılında Orta Cava ' nın Surakarta şehrinde Endonezya milli kahramanlarından Hacı Semenhudl önderliğinde, Cinliler'in ticarı rekabetine karşı
koymak, yerli tüccarlara yardım etmek
ve dini hayatı canlandırmak gayesiyle
Sarekat Dagang Islam (islam Ticaret Birliğ i ) adıyla kurulan Sarekat Islam toplumun bütün kesimlerinde taraftar bularak siyası bir halk hareketine dönüştü .
İlk defa Endonezya için muhtariyet fikrini ortaya atan Sarekat Islam, isteklerine Hollanda Hindistanı hükümetinden
olumlu cevap alamayınca Hollanda ile iş
birliği yapınama politikasını benimsedi.
Ancak 1920'den sonra sol ve İ slami kanat olmak üzere iki gruba ayrılınca siyasi hayattaki etkinliğini kaybetti ve 1929
yılından sonra da Partai Sarekat Islam
lndonesia (Endonezya islam Birliği Partisi)
olarak devam etti. H. Agus Salim 192S'te Jong lslamieten Bond adlı bir gençlik
teşkilatı kurarken diğer bazı eski Sarekat
Islam liderleri de 1937'de Partai Islam
lndonesia ( = Pll, Endonezya islam Partisi)
adında ayrı bir siyasi parti kurdular.
1930 yılından itibaren milliyetçilik ideolojisine dayanan milli hareketlerin artması ve Hollanda Hindistanı hükümetinin müslümanların İslami eğitim kurumlarına ve dini mahkemelerine müdahalesi, muhafazakar ve modernist gruplar
arasındaki görüş farklılıklarını ve anlaş
mazlıkları biraz azalttı . Muhafazakar liderler de modernistlerin eğitimde uygulamaya koydukları bazı yenilikleri benimsediler. Cuma hutbeleri Arapça yerine mahalli dillerde okunınaya başlandı .
Eylül 1937'de Nehdatü'l-ulema ve Muhammediyye liderleri, aralarındaki di-
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ne ilişkin anlaşmazlıkları tartışarak gidermek için Majlis Islam Alaa lndonesia
( = MIAI, Endonezya Yüksek islam Konseyi)
adlı bir federasyon kurdular. Daha sonra ei - İrşad ve Partai Sarekat Islam lndonesia da dahil olmak üzere diğer bütün
islamıteşekküller buraya katıldı.
1942-1945 yılları arasındaki Japon dönemi, hem bağımsızlık hareketinin geliş
tiği hem de İslam'ın siyası alandaki gücünün arttığı bir dönem oldu. İslami potansiyeli siyası bir tehlike olarak gören
Japonlar, işgali takip eden aylarda Partai Sarekat Islam lndonesia ve Partai lslam lndonesia gibi bütün İslami kaynaklı siyası partileri yasaklarken Muhammediyye ve Nehdatü'l-ulema gibi dini teşek
küllerin faaliyet göstermesine izin verdiler. Japonlar Hollandalılar ' ın aksine,
savaşta halkın desteğini sağlamak gayesiyle muhafazakar ve modernist müslüman liderlerle iş birliğ i yapmaya yöneldiler. İlk olarak Mart 1942'de Cakarta'da Kantar Urusan Agama (Din iş l eri Bürosu) açtılar. Kırsal kesimdeki ulemayı
halka ulaşmak için bir vasıta olarak gören Japonlar, Temmuz 1943'te de Cakarta'da altmış alimi bir ay süre ile Japon propagandasının yapıldığı bir kursa
tabi tuttular. Mayıs 194S' e kadar yaklaşık 1000 kişi bu kurslarda eğitildi. Kendilerini, İslam'ı Batı emperyalizminden
kurtaracak kişiler olarak tanıtan ve müslüman halkın Hollanda aleyhtarı duygu
ve düşüncelerini körükleyen Japonlar,
dini teşekküllerin Japon hedefleri doğ
rultusunda faaliyet göstermesini sağla
mak için 1943'te Majlis Islam Alaa lndonesia'yı kapatarak onun yerine bütün İs
lami teşkilatları tek bir federasyon altında toplayan Majlis Syura Muslimin Indonesra'yı ( = MASYUM I, Endonezya Müslümanları Danışma Konseyi) kurdular. Aralık
1944 'te de bu federasyona bağlı Barisan Hizbullah adında müslüman gençlerden meydana gelen bir milis kuwetinin kurulmasına izin verdiler. Ancak Japon l ar'ın dini merasimlerde bile Tokyo'daki imparatorluk sarayına doğru tazim
gösterilmesini mecbur kılması müslüman halkın hoşnutsuzluğuna sebep oldu. Japonlar, ll. Dünya Savaşı'nı Avrupalı sömürgeci güçlere karşı bir cihad
olarak ilan etmek istedilerse de bu hareket müslüman halk arasında fazla rağ
bet bulmadı.
Mart 194S'te Japonlar tarafından kurulan Bağımsızlık Hazırlıkları Çalışma Komitesi içerisinde, müslüman liderler yeni kurulacak bağıms ız devletin temelle-

rinin İslam'a dayandınlmasını ve İ slam
hukukunun da devletin temel hukuk sistemlerinden biri olmasını istediler. Din
ile devlet işlerini birbirinden ayrı tutma
prensibini benimseyen milliyetçi liderler
de yeni kurulacak devletin A. Sukarno'nun ortaya attığı " Beş Prensib"e (Pancasila) dayanan milli ve üniter bir devlet
olmasını savundular. İ slamcı ve milliyetçi grupların temsilcilerinden oluşan dokuz üyeli bir alt komite, uzun ve çetin
görüşmeler sonucunda 22 Haziran 194S
günü müslümanların İslam hukukunu
uygulamakla yükümlü kılındığı, daha
sonra Cakarta beyannamesi olarak bilinen ve anayasa taslağının giriş bölümüne alınan bir an l aşma metni imzaladı .
Ancak hıristiyan liderlerin baskısı ve milll birliğin tehlikeye düşeceği endişesiy
le, anayasa taslağında geçen İslam'la ilgili bütün maddeler ve bu beyanname
bağımsızlığın ilan edilişinin ertesi günü
(18 Ağu stos 1945) metinden çıkarıldı. Böylece yeni kurulan Endonezya Cumhuriyeti dini bakımdan tarafsız, milli ve üniter bir devlet olarak kuruldu ve manevi temelini de ona felsefe olarak kabul
edilen Pancasila'nın ilk prensibi "tek ve
yüce bir Tanrı 'ya inanç" oluşturdu . Ocak
1946'da İslami çevrelerin istekler ine uygun olarak her dini topluluğun din işle
rinden sorumlu ayrı bir din işleri bakanlığı kuruldu. Müslüman liderler yeni devletin yapısından hoşnut olmamalarına
rağmen Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesinde ( 1945-1949) aktif rol oynadılar. Müslüman siyasetçiler iç politikada ve diplomasi alanında ilan edilen bağımsızlığı korumaya çalışırlarken alimler de dini, askeri ve siyası alanlarda çeşitli mukavemet teşkilatları kurarak Hollanda· nın ülkeyi tekrar sömürge haline getirmesine karşı koydular. 7 Kasım
194S'te Yogyakarta'da yapılan bir kongrede, bütün İslami teşekküllerin federasyonu niteliğinde olan Majlis Syura Muslimin lndonesia İslami bir siyasi partiye
dönüştü. Böylece İslam, milliyetçilik ve
komünizm ideolojilerinin yanmda ülkenin üçüncü temel siyası gücü olarak ortaya çıktı. 1949 yılı sonunda bağımsız
lığın kazanılmasıyla birlikte İslamcı ve
milliyetçi liderler arasında daha önceden başlamış olan siyasi mücadele giderek arttı. Özellikle Cava'nın batı ve kuzey bölgelerinde, Sumatra ' nın Açe bölgesinde ve Kalimantan ile Sulavesi ' nin
güney bölgelerinde merkezi otoriteye
karşı koyan ve Endonezya' da bir İslam
devleti kurmayı amaçlayan Darül- İslam
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hareketleri ortaya çıktı. Bu hareketler.
lider S. M. Kartosuwirco'nun 1962'de yakalanarak idam edilmesine kadar sürdü. Hukuki yoldan mücadelelerine devam eden islami partiler, 1955 genel seçimleri sonucunda oluşan Anayasa Meclisi'nde devletin temelinin islam'a dayandırılmasını ve Cakarta beyannamesinin anayasanın giriş bölümüne alınması
nı istedilerse de üçte iki çoğunluğu sağ
Iayamadıkları için başarılı olamadılar.
1948' de Pa rta i Sa re kat Islam lndonesia ·nın ve 1952'de Nehdatü'l-ulema'nın ayrılmasıyla modernistlerin hakim olduğu
bir islami parti haline gelen Majlis Syura
Muslimin lndonesia da bazı liderlerinin
Batı Sumatra'da ve Güney Sulavesi'de
çıkan ayrılıkçı hareketlere destek vermesi üzerine, 1960 yılında ülkede hakim
olan üç temel ideolojiyi (İslam c ılık , milliyetçilik ve komünizm) birleştirmeye çalı
şan Sukarno tarafından kapatıldı.
30 Eylül 196S'teki başarısız ayaklanmadan sonra şiddetlenen komünizm aleyhtarı faaliyetlerde islami teşkilatlar, özellikle Nehdatü ' l-ulema ' nın gençlik kolu
Ansar ile öğrenci dernekleri aktif rol oynadılar. islami çevreler tekrar siyasi etkinliklerini kazanacaklarına inanarak Suharto yönetiminde Orde Baru'nun (yeni
düzen) kurulmasına destek oldular. Ancak, Mart 1968'de Halk Danışma Meclisi toplantısında Majlis Syura Muslimin
lndonesia'nın yerine kurulan Partai Muslimin lndonesia'nın ( = PARMUST veya PM! ,
Endonezya Müslümanları Partisi) ve Nehdatü'l- ulema'nın Cakarta beyannamesinin
tekrar anayasanın giriş bölümüne alı
narak kanunlaştırılmasında ısrar etmeleri üzerine Suharto yönetimiyle müslüman gruplar arasındaki gerilim su yüzüne çıktı. 1968'de hükümetin bütün islami kuruluşların katılacağı bir islam
kongresi yapılmasına izin vermemesine,
1969 yılından itibaren hac organizasyonunu sadece devletin düzenlemesine.
Cava'da yaygın olan mistik Kebatinan
inancının devlet tarafından resmen tanınmasına ve bunun için eğitim ve kültür bakanlığı içerisinde ayrı bir yönetim
birimi kurulmasına ve ülkedeki hıristi
yan misyonerierin faaliyetlerini arttırma
larına karşı tepkiler yoğunlaştı. Hükümetin 1973'te meclise çok evliliği kısıt
layan yeni bir medeni kanun taslağı getirmesi üzerine parlamento binasını basmaya kadar varan şiddetli protesto gösterileri meydana geldi. Kanun. müslüman
liderlerle yapılan ikili görüşmeler sonucunda değiştirilerek kabul edildi. 1971

genel seçimlerinde çoğunluğu sağlaya
mayan dört ayrı islamı parti Partai
Muslimin lndonesia, Nehdatü' I- ulema,
Partai Sarekat Islam lndonesia ve Persatuan Tarbiyah lslamiyah, 1973'te hükümetin aldığı siyasi kısıtlamalar neticesinde Partai Persatuan Pembanguan
adıyla tek bir parti halinde birleşti. Ancak parti içindeki her grubun kendi hedef ve menfaatlerini gerçekleştirme eği
limi göstermesi üzerine Nehdatü'l-ulema siyasetten ve partiden ayrılarak tekrar asıl kuruluş gayesi çerçevesinde faaliyet gösteren islami bir teşkilat haline
döndü. Bazı Muhammediyye ve eski Majlis Syura Muslimin lndonesia liderleri de
kurdukları Divan Dave Islam lndonesia
(Endonezya islam Tebliğ Konseyi) adlı cemiyetle daha çok İslami tebliğ faaliyetlerine ağırlık vermeye başladılar. Dini teşekküllerin siyaset yapmasını kısıtlayan
yeni düzen yönetimi müslümanların din
ve eğitim alanlarındaki faaliyetlerini teş
vik etti. Zekatın toplanmasına , 1950'lerde yapımına başlanan ve Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan Cakarta'daki istiklal Camii'nin tamamlanmasına,
kamu kurum ve kuruluşlarında cami ve
mescidlerin açılmasına yardım etti. Müslümanların özel dini eğitim kurumlarına
devletin maddi desteğini arttırdı. 1969'da Pusat Dave Islam lndonesia (Endonezya islam Tebliğ Merkezi) adında bir tebliğ
cemiyetinin, 1975'te de hükümete dini
konularda danışmanlık yapmak ve devletin modernleşme. kalkınma programlarını kırsal kesimlerdeki halka anlatmak
gayesiyle Majlis Ulama lndonesia (Endonezya Ulema Konseyi) adında bir teşkila
tın kurulmasına ve çeşitli bölgelerde şu
be açmasına destek oldu. 1980'li yıllar
da bütün islami teşekküllere Pancasila'yı temel ideolojileri olarak kabul etme
zorunluluğu getirildi. Dini siyasetten ayrı tutmaya özen gösteren yeni düzen yönetimi. böylece İslami kaynaklı siyasi faaliyetleri 1990'lı yıllara doğru tamamen
denetim altına aldı.
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