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ABDURRAHMAN SIRRÎ BABA

ho ca lık ve de kan lık yap tı. 1974-1980 ara-

sın da Te bu ireng Pe san tre ni’nin ge nel sek-

re ter li ği ni yü rüt tü. Pe san tren le rin ge nel 

du ru mu hak kın da ge niş mâlûmat sa hi bi 

ol duk tan son ra bu okul lar da ki dinî eği tim 

tar zıy la mo dern eği tim ara sın da ki bü yük 

far kın gi de ril me si ge rek ti ği ka na ati ne 

var dı. 1978’de baş şe hir Ca kar ta’ya ta şı-

na rak Ca kar ta’nın gü ne yin de ki Ci gan jur 

Pe san tre ni’nin yö ne ti ci li ği ni üst len di. Bu 

ara da dü zen li ola rak Ca kar ta’da ki Neh da-

tü’l-ule mâ men sup la rı nın ya nı sı ra müs lü-

man ve gay ri müs lim ay dın lar, sa nat çı lar, 

ga ze te ci ler ve hal kın ile ri ge len le riy le iyi 

iliş ki ler kur du. 1979’da teş ki lâ tın Ca kar-

ta’da ki mer kez ko mi te si üye li ği ne se çil di. 

Ca kar ta’da top lum tem sil ci le riy le ön de 

ge len pe san tren le ri bu luş tu ra rak pe san-

tren mer kez li kit le sel kal kın ma pro je le ri-

nin ge liş ti ril me si ne ön cü lük et ti. Ay rı ca 

Pris ma, Tem po ve Kom pas gi bi der gi ve 

ga ze te ler de İslâm kül tü rü, mo dern İslâm 

dü şün ce si, si ne ma, ede bi yat, spor, ulus-

lar ara sı iliş ki ler ko nu sun da ya zı lar yaz dı. 

1982’de Ca kar ta Gü zel Sa nat lar Kon se yi 

baş kan lı ğı na se çil di. Ca kar ta Ulu sal Film 

Fes ti va li’nin jü ri baş kan lı ğı nı ya pa rak 

genç ku şak Neh da tü’l-ule mâ men sup la-

rı ve li der le ri nin ge niş sos yal çev re ler le 

iliş ki kur ma la rı na ön cü lük et ti. 1980’li yıl-

lar da yurt dı şı na gi dip ay nı şe kil de sos yal 

ve dinî ke sim ler le iliş ki ler kur du. Ulus la-

ra ra sı Di ya log Vak fı da nış man lı ğı, Din ve 

Ba rış Kon fe ran sı Baş kan lık Ku ru lu üye li ği 

gi bi gö rev ler al dı. Ço ğul cu din an la yı şı na 

kat kı sı se be biy le Ağa Han İslâm mi ma ri si 

ödü lü ne aday gös te ril di. De mok ra si ye ve 

din ler ara sı iliş ki le re önem ver me sin den 

do la yı 1993’te top lum sal li der lik ala nın da 

Ra mon Mag say say ödü lü ne lâyık gö rül dü.

En te lek tü el ve sos yal içe rik li fa ali yet le-

riy le ce mi yet için de ki iti ba rı sü rek li yük se-

len A. Va hîd üst dü zey yö ne ti ci ler le te mas-

lar kur du, di ni si ya set ten uzak tut ma ya 

ça lı şan Su har to yö ne ti mi nin po li ti ka la rı nı 

des tek le di, Neh da tü’l-ule mâ’nın ye ni le şe-

rek sos yal ve dinî içe rik li bir ha re ke te dö-

nüş me si için ça lış tı. 1984’te ki kon gre de 

dev le tin resmî fel se fe si olan Pan ca si la’nın 

teş ki lâ tın il ke le ri ola rak ka bul edil me si ni 

sağ la dı. Ay nı kon gre de yi ne onun gö rüş-

le ri doğ rul tu sun da teş ki lâ tın, müs lü man 

grup la rın si yasî ko lu olan Bir le şik Kal kın ma 

Par ti si ile bağ la rı nı kes me si ka rar laş tı rıl-

dı. Kon gre de ay rı ca si ya set ek sen li du ruş 

ser gi le yen ve Neh da tü’l-ule mâ’nın yir mi 

se kiz yıl dan be ri ge nel baş kan lı ğı nı ya pan 

K. H. İd hem Hâ lid’in ye ri ne Ab dur rah man 

Va hîd se çil di; pek çok ye ni lik çi ar ka da şı da 

teş ki lât ta et ki li po zis yon la ra ge ti ril di. Ba tı 

Din İş le ri ba ka nı ola rak gö rev yap mış tır. 

Ab dur rah man ilk öğ re ni mi ni Ca kar ta’da, 

or ta öğ re ni mi ni Or ta Ca va’da Yog ya kar-

ta’da ki bir ti ca ret oku lun da ta mam la dı. 

Yog ya kar ta’da bir yan dan da Neh da-

tü’l-ule mâ âlim le rin den K. H. Ali Mak-

sum’un Krap yak pe san tre nin de Arap ça, 

fı kıh, tef sir ve ha dis gi bi ders ler oku du. 

Dinî öğ re ni mi ne Ma ge lang’da ve Jom-

bang’da ki pe san tren le rin de de vam et ti. 

Bu ra lar da edin di ği kla sik dinî bil gi le rin 

ya nı sı ra Çin ce-En do nez ya ca ro man lar-

dan Rus kla sik le ri ne, Mark sist li te ra tü re 

ait ki tap lar dan İhvân-ı Müs limîn li der le ri-

nin eser le ri ne ka dar çok çe şit li ko nu lar da 

eser ler oku du. İn gi liz ce, Arap ça, bi raz da 

Al man ca ve Fe le menk çe öğ ren di. Bu ara-

da ge le nek sel Ca va mis ti siz mi ne ve Çin 

kül tü rü ne il gi duy du; bir müh te di olan Al-

man ca ho ca sın dan kla sik Ba tı mü zi ği ve 

ede bi ya tı zev ki ni edin di. 1963’te Mı sır’a 

gi de rek dört yıl ka dar Ez her Üni ver si te-

si’nde Arap ça ve dinî ilim ler tah sil et ti. 

Ka hi re Ame ri kan Üni ver si te si Kü tüp ha-

ne si’nde dü zen le nen se mi ner ve top lan-

tı la ra ka tıl dı. Ez her’de ki ho ca la rı nın aşı rı 

mu ha fa zakârlı ğı nı be nim se me se de Ka-

hi re’nin zen gin kül tür ya pı sın dan et ki len-

di. Ka hi re’de ki En do nez ya öğ ren ci der ne-

ği nin baş kan lı ğı nı üst len di, ya yım la dı ğı 

öğ ren ci der gi sin de ya zı lar yaz dı. Da ha 

son ra Irak’a ge çen A. Va hîd 1966-1970 

yıl la rın da Bağ dat Üni ver si te si Ede bi yat 

Fa kül te si Arap Ede bi ya tı Bö lü mü’nde de 

öğ re nim gör dü. Fel se fe, din, si ya set ve 

tar tış ma ko nu la rı nı içe ren Arap ça, İn gi-

liz ce ve Fran sız ca ki tap lar oku du. Li sans 

üs tü öğ re ni mi için Hol lan da ve Al man-

ya’da ki üni ver si te le re yap tı ğı baş vu ru lar 

dip lo ma sı nın ta nın ma ma sı yü zün den so-

nuç suz ka lın ca 1971’de ül ke si ne dön dü.

Ab dur rah man Va hîd, En do nez ya’da de-

de si Bis ri Şan surî’nin Jom bang’da ki pe-

san tre nin de ders ver me ye baş la dı. 1972-

1974 yıl la rın da bu ra da ki Hâ şim Eş‘arî 

Üni ver si te si’nin Usûlüddîn Fa kül te si’nde 

al tın dan çı kar mış tır. Da ha son ra ba zı ona-

rım lar ya pıl dıy sa da tekke es ki öne mi ni 

ka za na ma mış tır.
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4 Ağus tos 1940’ta Do ğu Ca va’nın 

Jom bang şeh rin de doğ du. Halk ara sın-

da “Gus Dur” la ka bıy la ta nın mış tır. Ai le 

kö ke ni ne işa ret eden “Gus” ke li me si Ca va 

di lin de “kiai” (âlim, mü der ris) ço cuk la rı için 

kul la nı lan bir şe ref un va nı, “Dur” da Ab-

dur rah man is mi nin halk di lin de ki kı sal tıl-

mış bi çi mi dir. Ba ba ve an ne ta ra fın dan 

de de le ri, Do ğu Ca va’nın Jom bang böl ge-

sin de ge le nek sel dinî eği tim ku rum la rı 

olan pe san tren le rin ku ru cu la rı ve yö ne ti-

ci le ri olup Neh da tü’l-ule mâ’nın 1926’da-

ki ku ru lu şun da ak tif gö rev al mış lar dır. 

Ba ba sı K. H. Ab dülvahîd Hâ şim 1940’lı 

yıl lar da ba ğım sız lık ha re ket le rin de ön cü 

rol oy na mış, 1949-1952 yıl la rı ara sın da 

ye ni ku ru lan En do nez ya Cum hu ri ye ti’nin 
Abdurrahman

Vahîd
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Se bu ah Per gu mu lan Wa ca na dan 

Trans for ma si (Ja kar ta 1989), Ki ai Nyen-

trik Mem be la Pe me rin tah (Yog ya kar ta 
1998), Ta bay yun Gus Dur (Yog ya kar ta 
1998), Is lam, Ne ga ra, dan De mok ra-

si, Him pu nan Per ci kan Pe re nun gan 

Gus Dur (Ja kar ta 1999), Pris ma Pe mi-

ki ran Gus Dur (Yog ya kar ta 1999), Tu-

han Tak Per lu Di be la (Yog ya kar ta 1999), 
Gus Dur Men ja wab Pe ru ba han (Ja-
kar ta 1999), Mem ban gun De mok ra si 

(Ban dung 1999), Men gu rai Hu bun gan 

Aga ma dan Ne ga ra (Ja kar ta 1999), Me-

la wan Me la lui Le lu con (Ja kar ta 2000), 
Is lam ku, Is lam An da, Is lam Ki ta: 

Aga ma Mas ya ra kat Ne ga ra De mok-

ra si (Ja kar ta 2006), Is lam Kos mo po li tan: 

Nni lai-ni lai In do ne sia, Trans for ma si 

Ke bu da ya an (Ja kar ta 2007). Son iki eser 

onun te mel gö rüş le ri ni yan sı tan en önem li 

seç me ya zı la rı nı içer mek te dir.
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ÿMar tın van Bru ınes sen

Bu na rağ men es ki se ven le riy le bir lik te ba-

zı dinî azın lık la rın, in san hak la rı ta raf ta rı 

grup la rın ve li be ral dü şün ce li ay dın la rın 

des te ği ni kay bet me di. Cid di sağ lık so run-

la rı na ve gör me du yu su nu kay bet me si ne 

rağ men si yasî fa ali yet le ri ni, top lu mu ay-

dın lat ma iş le vi ni sür dür dü. Ha ya tı nın son 

gün le ri ni çe şit li has ta lık lar la ge çi ren Ab-

dur rah man Va hîd 30 Ara lık 2009 ta ri hin-

de Ca kar ta’da ve fat et ti, ce na ze si mem-

le ke ti Jom bang’a gö tü rü le rek ba ba sı nın 

pe san tre ni nin ya nı na def ne dil di.

Ab dur rah man Va hîd sis tem li bir dü şü-

nür ol ma mak la bir lik te mev cut dü şün ce 

sis tem le ri ni ba şa rıy la uy gu la yan bir müs-

lü man ay dın dır. Top lum sal kal kın ma, 

in san hak la rı, li be ral te olo ji ve mo dern 

her me nö tik gi bi ko nu lar da ki gö rüş le ri 

fı kıh te rim le riy le açık la ma ya ve bun la rı 

“ma kå sı dü’ş-şerîa” tar tış ma la rı ek se nin-

de yo rum la ma ya ça lış mış tır. Bil has sa fı-

kıh ta ki mas la hat pren si bi ne bü yük önem 

ver miş, bir çok fı kıh ku ra lı nın mo dern ha-

ya tın ih ti yaç la rı na gö re ye ni den yo rum lan-

ma sı ge rek ti ği ni sa vun muş tur. Mo dern 

bir dü şün ce olan İslâmî dev let kav ra mı na 

şid det le kar şı çık mış, bu kav ra mın ge le-

nek sel İslâm’a ya ban cı ol du ğu nu, bu na 

kar şı lık ada let ve şûra gi bi İslâmî il ke le-

rin li be ral de mok ra siy le uyuş tu ğu nu dü-

şün müş tür. Ona gö re dev le tin si yasî te-

me li ni ve ide olo ji si ni di ne da yan dır mak 

doğ ru de ğil dir. Esa sen dinî kay nak lar da ki 

pren sip le rin yö ne tim de hâkim ol du ğu bir 

sis tem ta bi atı iti ba riy le İslâm’a da uy gun-

dur. A. Va hîd, Kur’an ve Sün net’te be lir li 

bir hü kü met bi çi mi ol ma dı ğı nı be lir te rek 

din te mel li par ti le re ve te ok ra tik dev let 

sis te mi ne de mu ha le fet et miş, En do nez-

ya’da ki si ya sal İslâmcı ha re ket le ri red de-

dip ül ke nin kül tü rel form la rıy la bir lik te 

or ta ya çı kan ge le nek sel ve kül tü rel İslâm 

an la yı şı nı be nim se miş tir. Gü nü müz de-

mok ra si de ğer le ri nin İslâm’ın ev ren sel de-

ğer le riy le ör tüş tü ğü nü be lirt miş, hür ri yet, 

ada let ve is ti şa re yi üç önem li de mok ra tik 

de ğer ola rak gör müş tür. Ay rı ca dinî öz-

gür lük le re ve dinî azın lık la rın hak la rı nın 

ko run ma sı na sık ça vur gu ya pa rak ku şa-

tı cı, de mok ra tik ve ço ğul cu bir top lum sal 

ya pı yı sa vun muş tur.

Eser le ri. Ab dur rah man Va hîd doğ ru-

dan bir eser yaz ma mak la bir lik te çe şit li 

der gi ve ga ze te ler de ya zı lar ka le me al-

mış, bu ya zı la rı ve çe şit li plat form lar da-

ki ko nuş ma la rıy la teb liğ le ri ki tap ha li ne 

ge ti ri le rek ya yım lan mış tır: Bun ga Ram-

pai Pe santren (Ja kar ta 1978), Mus lim 

di Ten gah Per gu mu lan (Ja kar ta 1981), 
Ki ai Meng gu gat Gus Dur Men ja wab, 

eği ti mi ne önem ve ren Ab dur rah man Va-

hîd, genç Neh da tü’l-ule mâ üye le ri nin yurt 

dı şın da üni ver si te tah si li yap ma la rı nı teş-

vik et ti. Eko no mik alan da or tak lık lar oluş-

tu rul ma sı nı ve Neh da tü’l-ule mâ ta raf ta rı 

kü çük iş let me ler le Çin li bü yük iş let me ci-

ler ara sın da eko no mik bağ lar ku rul ma sı nı 

önem se di. Viz yon sa hi bi bir li der ol mak la 

bir lik te ye ter li sa yı da ye tiş miş ele ma nın 

yok lu ğu yü zün den her za man ba şa rı lı ol-

ma sa da ger çek leş tir di ği sı ra dı şı fa ali yet-

ler le 1989 ve 1994 kon gre le rin de de teş-

ki lâ tın ge nel baş kan lı ğı na se çil di.

1990’lı yıl la rın baş la rın dan iti ba ren si-

yasî ko nu la ra da ha çok önem ve ren Ab-

dur rah man Va hîd’in Su har to yö ne ti miy le 

ara sı açıl dı. Su har to, İslâmcı mu ha le fe ti 

re jim le uz laş tır mak için B. J. Ha bi bie baş-

kan lı ğın da En do nez ya Müs lü man Ay dın lar 

Bir li ği ad lı bir teş kilât kur du. A. Va hîd’in 

mu ha le fe ti ne rağ men bir çok ye ni lik çi 

müs lü man şah si ye tin ve si vil bü rok ra tın 

üye ol du ğu bu bir lik mu ha fa zakâr ke sim-

den ba zı Neh da tü’l-ule mâ li der le ri ni de 

bün ye si ne al dı. Bu nun üze ri ne Ab dur rah-

man, bu bir li ğe kar şı lık 1991’de kırk üç 

ay dın la bir lik te gay ri müs lim ke sim le rin 

de üye ol du ğu De mok ra si For mu’nu oluş-

tur du. De mok ra si For mu, et ki li gö rüş le ri 

ya nın da Ab dur rah man Va hîd’in Neh da-

tü’l-ule mâ baş ka nı ola rak ba sın la iyi iliş-

ki ler kur ma sı nın da kat kı sıy la En do nez ya 

Müs lü man Ay dın lar Bir li ği’nden da ha çok 

et ki li ol du.

1998’de ki halk ayak lan ma la rı ne ti ce-

sin de yı kı lan Su har to yö ne ti mi son ra sı nın 

çok par ti li si yasî or ta mın da, 1984 yı lın dan 

iti ba ren uy gu la dı ğı Neh da tü’l-ule mâ’nın 

si ya set dı şı kal ma sı po li ti ka sı na ni ha yet 

ve ren A. Va hîd, Tem muz 1998’de Millî 

Uya nış Par ti si’ni kur du. 1999 yı lı son la-

rın da di ğer İslâmcı ve se kü ler par ti le rin 

de des te ğiy le dev let baş ka nı se çil di, ra ki-

bi Me ga wa ti de baş kan yar dım cı sı ol du. 

Dev let baş kan lı ğı sü re sin ce En do nez ya’nın 

çok kül tür lü ya pı sıy la uyu şan, si vil leş me ve 

de mok ra tik leş me yi ge liş ti ren, dinî ra di ka-

liz mi red de den bir po li ti ka iz le me ye ça lış tı. 

An cak ül ke nin kül tü rel ya pı sı bu po li ti ka ya 

ye te rin ce ha zır ol ma dı ğın dan onun baş-

kan lık dö ne min de ül ke de ay rı lık çı ha re ket-

ler ya şan dı ve top lum sal ça tış ma lar art tı; 

ken di si nin or du ile fark lı gö rüş le re sa hip 

ol ma sı çe şit li kriz le re yol aç tı. Po lis ve as-

kerî kuv vet le ri ye te rin ce de ne ti mi al tı na 

ala ma ma sı, hat ta ba zı ba kan la rı nın ken-

di sin den ba ğım sız ha re ket et me si üze ri ne 

gi de rek güç kay bet ti. Ni ha yet yir mi bir ay 

sü ren gö re vi nin ar dın dan mec lis ta ra fın-

dan dev let baş kan lı ğın dan uzak laş tı rıl dı. 
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