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edil me sin de di ne ay kı rı lık bu lun ma dı ğı-

nı sa vu nur ken özel lik le Hz. Pey gam ber’in 

gay ri müs lim le re kar şı tu tu mu nu ve çok 

din li si yasî bir top lum oluş tur ma ya meş-

ru iyet ka zan dı ran Me di ne ve si ka sı nı de lil 

gös ter di. Bu na gö re Pan ca si la çok kül tür-

lü En do nez ya top lu mu için ni haî bir ter cih 

ol ma lı, bu pren sip ler si yasal ge rek çe ler-

den de ğil dinî se bep ler den do la yı ka bul 

edil me lidir. Pan ca si la’nın be nim sen me si 

sü re cin de teş kilât üye le ri ara sın da şid-

det li tar tış ma lar ya pıl dı. An cak Ah med 

Sıd dîk’ın ça ba la rı sa ye sin de o dö nem de 

Neh da tü’l-ulemâ’nın dört bü yük âli mi sa-

yı lan KH (Ki ai Ha cı) Esad Şem sülârifîn, KH 

Mah rus Ali, KH Ali Mak sum ve KH Maş-

kur’un da des tek le me si üze ri ne Neh da-

tü’l-ulemâ Pan ca si la’yı teş kilâtın fikrî te-

me li ola rak be nim se di ği ni ilân et ti. Si tu-

bon do top lan tı sın da alı nan di ğer ka rar lar 

ara sın da Neh da tü’l-ulemâ’nın 1926 ta rih li 

ku ru luş tü zü ğün de yer alan dinî ve sos yal 

içe rik li bir teş kilâta dön me si, si yasî fa ali-

yet ler den ta ma men çe kil me si hususu da 

var dı. Ah med Sıddîk’ın bu top lan tı da ki 

ko nuş ma la rı ve si yasî uz laş ma çağ rı la rı 

hü kü met le si yasî çev re ler den de bü yük 

des tek gör dü.

Ara lık 1984’te yi ne Si tu bon do’da dü-

zen le nen XXVII. Neh da tü’l-ulemâ Kon gre-

si’nde Ah med Sıddîk teş kilâtın ya sa ma bi-

ri mi nin ge nel baş kan lı ğı na, Ab dur rah man 

Vahîd yü rüt me bi ri mi nin baş kan lı ğı na se-

çil di. Ah med Sıddîk, Neh da tü’l-ulemâ’da-

ki bu gö re vi ni ölü mü ne ka dar sür dür dü. 

Pan ca si la’nın ka bul edil me si ve Neh da tü’l-

ulemâ’nın si ya set ten uzak du ra rak dinî, 

hayrî, iç ti maî iş ler le uğ raş ma sı yö nün de 

alın mış olan ön ce ki ka rar lar te yit edil di. 

Böy le ce Ah med Sıddîk’ın ça ba la rıy la XXVII.  

Neh da tü’l-ulemâ Kon gre si teş kilâtın ta ri-

hî ge li şi min de ye ni bir dönem teş kil et ti. 

Teş kilât top lum sal kal kın ma ya yö ne lik ge-

niş prog ram lar ve fa ali yet ler yü rüt me ye 

baş la dı, teş kilât için de kül tü rel ve en te lek-

tü el bi ri ki me sa hip kad ro lar ön pla na çık tı. 

1989’da Yog ya kar ta’da dü zen le nen, açı lı-

şı na dev let baş ka nı Su har to’nun da ka tıl-

dı ğı XXVI II. Neh da tü’l-ulemâ Kon gre si’n-

de Ah med Sıddîk ve Ab dur rah man Vahîd 

tek rar se çil di ler. Ah med Sıddîk 23 Ocak 

1991 ta ri hin de Su ra ba ya’da vefat etti, va-

si ye ti uya rın ca ta sav vu fa önem ve ren bir-

çok Ca va lı ki ai nin ma kamı nın bu lun du ğu 

Ke di ri’de ki Du kuh Tam bak Me zar lı ğı’na 

def ne dil di.

Uz laş ma cı bir ki şi li ğe sa hip olan Ah med 

Sıddîk, ge le nek sel dinî eği tim le ye ti şen es-

ki ne sil le bu eği ti min ya nı sı ra dü zen li mo-

dern eği tim de alan ye ni ne sil Neh da tü’l-

Ah med Sıddîk’ın si ya set le il gi si genç 

yaş lar da baş la dı. 1945’te En do nez ya 

İslâm Genç lik Ha re ke ti’nin Cem ber ve Be-

su ki böl ge le ri ko or di na tö rü ol du; ba ğım-

sız lık ha re ke ti ne des tek ve re rek çe şit li fa-

ali yet ler de bu lun du. Ab dülvâhid Hâşim’in 

sek re ter li ği ni ya par ken si yaset adamla-

rıyla ya kın te mas lar kur du ve 1950’le rin 

baş la rın dan iti ba ren ak tif si yasî ha ya ta 

ka tıl dı. Neh da tü’l-ulemâ’nın bir par ti ola-

rak gir di ği 1955 yı lı ge nel se çim le rin de bu 

par ti den mil let ve ki li se çil di, 1955-1957 ve 

1971-1979 yıl la rın da da iki dö nem parla-

men to üye li ği yap tı. Neh da tü’l-ulemâ li-

der le ri ve üye le ri ara sın da bil has sa si yasî 

alan da ki en te lek tü el bi ri ki miy le ta nın dı. 

Gün lük po li ti kay la il gi len mek ye ri ne da ha 

çok ül ke nin te mel si yasî me se le le ri ne ve 

millî stra te ji le re yo ğun laş tı. Dev let Baş ka-

nı Ah med Su kar no dö ne mi nin son la rı na 

doğ ru ve özel lik le 1960’lı yıl la rın baş la-

rın da ateş li bir ko mü nizm aleyh ta rı idi. 

1965’te ki ko mü nistlerin başarısız dar be 

gi ri şi mi son ra sın da Su har to yö ne ti mi nin 

Do ğu Ca va’da ko mü nist par ti üye le ri ne 

ve sem pa ti zan la rı na kar şı yü rüt tü ğü sin-

dir me fa ali yet le rin de Ah med Sıddîk’ın ko-

mü nizm aleyh ta rı ko nuş ma la rı nın bü yük 

et ki si nin ol du ğu ile ri sü rül mek te dir.

Su har to li der li ğin de ki hü kü met, En do-

nez ya’nın dev let fel se fe si olan Pan ca si la’yı 

(beş pren sip: Tek tan rı cı lık, âdil ve me denî 
in san cı lık, mil li yet çi lik, de mok ra si, sos yal 
ada let) bü tün sos yal ve dinî teş kilâtla rın 

be nim se me si ge rek ti ği ni 1983 yı lı ba şın da 

ilân et ti ğin de Neh da tü’l-ulemâ’nın bir çok 

üye si bu na kar şı çı kar ken Ah med Sıddîk, 

Pan ca si la’ya olum lu yak laş tı ve Pan ca si-

la’nın Neh da tü’l-ulemâ ta ra fın dan ka bul 

edil me sin de önem li rol oy na dı. Aynı yıl 

Do ğu Ca va’nın Si tu bon do şeh rin de Neh-

da tü’l-ulemâ âlim le rin ce dü zen le nen “Si-

tu bon do Mu nas” ad lı millî is ti şa re top lan-

tı sın da yap tı ğı ko nuş ma lar da kı dem li bir 

âlim ola rak Pan ca si la’nın İslâm hu ku kuy la 

çe liş me di ği ni ifa de et ti. Bu gö rü şün ka bul 
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Ki ai Ha cı Ah med Sıddîk, 24 Ocak 1926’-

da Ba tı Ca va’nın Cem ber (Jem ber) şehrin de 

et ki li bir ulemâ ai le si için de doğ du. Ba ba sı 

Mu ham med Sıddîk, Cember’ de ki ge le nek-

sel dinî eği tim ku ru mu olan Sıd dîkıy ye Pe-

san tre ni’nin ku ru cu su idi. İlk dinî eği ti mini 

ba ba sı nın pe san tre ninde al dı. Do kuz ya-

şın da iken ba ba sı nın âni den ölü mü üze ri-

ne, 1926’da ku ru lan Neh da tü’l-ulemâ’nın 

ön de ge len li der le rin den olup 1937-1942 

yıl la rı ara sın da bu teşki lâ tın ge nel baş-

kan lı ğı nı ya pan ağabe yi Mahfûz Sıddîk’ın 

hi ma ye sin de ye tiş ti. Da ha son ra öğ re ni-

mi ni Com bang’da ki (Jom bang) Te bu ireng 

Pe san tre ni’nde sür dür dü, bu ra da Neh-

da tü’l-ulemâ’nın ku ru cu la rın dan Hâşim 

Eş‘arî’den ders oku du. Hâşim Eş‘arî’nin 

oğ lu Ab dülvâhid Hâşim ile arkadaş oldu. 

Or ta öğ re tim se vi ye sin de ki resmî eği ti-

mi nin ya nın da da ha çok özel gay re tiy le 

ken di ni ye tiş tiren Ah med Sıddîk’ın mes-

lek ha ya tın da üç önem li fa ali ye ti dik ka ti 

çek mek te dir: En do nez ya Din İş le ri Ba kan-

lı ğı’nda üst dü zey bü rok rat ola rak ça lış ma-

sı, si yasî fa ali yet le ri, ai le si nin kur du ğu pe-

san tren de ki öğ re tim fa ali ye ti. Ab dülvâhid 

Hâşim’in 1949-1952 yıl la rın a rastlayan Din 

İş le ri Ba kan lı ğı sı ra sın da Ah med Sıddîk 

onun sek re ter li ği ni yap tı. Da ha son ra bu 

ba kan lı ğın Do ğu Ca va böl ge si Din İş le ri baş-

kan lı ğı gö re vi ne ta yin edil di. Ay rı ca Neh-

da tü’l-ulemâ’nın ön ce Do ğu Ca va böl ge si 

baş kan yar dım cı lı ğı na, ar dın dan baş kan lı-

ğı na ge ti ril di. 1977’den iti ba ren ba ba sı nın 

kur du ğu Cem ber’de ki Sıddîkıy ye Pe san tre-

ni’nin baş kan lı ğı nı yü rüt tü, bu oku lun ge-

liş me si ne önem li kat kı lar sağ la dı. Ahmed Sıddîk
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şeyhi Mehmed Lutfi Baba’ya intisap etti. 

Ardından şeyhinin izniyle Anadolu’ya gi-

dip Hacı Bektâş-ı Velî’nin türbesini ziyaret 

etti. Anadolu’da bulunduğu iki yıl boyunca 

tarikat büyüklerinin meclislerine katıldı. 

1922’de Tarsus’a gitti. Tarsus Bektaşî 

Tekkesi’nin şeyhi Sâdık Baba vefat edin-

ce Mehmed Lutfi Baba’dan aldığı icâzetle 

burada şeyhlik makamına geçti. Kaygu-

suz Sultan Bektaşî Tekkesi şeyhi Mehme d 

Lutfi Baba’nın kendisine bir mektup yaza-

rak artık iyice yaşlandığını ve Mısır’a gelip 

tekkenin bazı işlerini üstlenmesini istedi-

ğini bildirmesi üzerine Kahire’ye döndü. 

1925’te hastalandı. Doktorların hava deği-

şimi tavsiye etmeleri üzerine Arnavutluk’a 

gitti. Altı ay sonra Bağdat, Kerbelâ ve 

Necef’i ziyaret edip tekrar Mısır’a dön-

dü. Ancak nükseden sağlık sorunları yü-

zünden Selânik’e gitti. Bu sırada Selânik 

yakınlarında bulunan Katerina Bektaşî 

Tekkesi’nin şeyhi Câfer Baba vefat edip 

şeyhlik makamı boş kaldığından bu tek-

keye şeyh tayin edildi. Sağlığı düzelinceye 

kadar yaklaşık iki yıl burada kaldı ve Şeyh 

Mehmed Lutfi Baba’nın davetine uyarak 

Mısır’a döndü.

Türkiye’de tarikatların yasaklanmasın-

dan sonra Bektaşî tarikatının merkezi 

haline dönüşen Arnavutluk’ta Sâlih Niyazi 

Dedebaba 1942’de İtalyanlar tarafından 

öldürülmüş, ardından halifesi Abbas Hil-

mi Baba da vefat edince tarikat şeyhsiz 

kalmıştı. Bu süreçte Bektaşîlik içerisinde 

yaşanan ayrışma ve bunun neticesinde 

ortaya çıkan problemlere çözüm bulmak 

amacıyla, 30 Ocak 1949’da Kahire’de Kay-

gusuz Sultan Tekkesi’nde Bektaşî tarikatı 

temsilcilerinin katılımıyla Arnavutluk’ta 

yaşanan olayların değerlendirildiği bir 

toplantı yapıldı. Bu toplantıda Arnavut-

luk’taki komünist rejimin tayin ettiği bir 

kişinin Bektaşîliği temsil edemeyeceğine 

ve de debabalık makamı için en uygun 

adayı n Ahmed Sırrı Baba olduğuna ka-

rar verildi. Bu gelişmenin ardından Kay-

gusuz Sultan Tekkesi bütün dünyadaki 

Bektaşîliğin merkezi durumuna geldi ve 

Ahmed Sırrı Baba bu seçim sonrasında 

dünya Bekta şîler’inin lideri unvanını aldı. 

Ahmed Sırrı Baba, 1950’de seçimleri ka-

zanan Demokrat Parti’nin daveti üzerine 

Türkiye’ye gitti. Bu sırada böbrek ra-

hatsızlığı yüzün den bir süre İstanbul’da 

tedavi gördü. Yalova’da Cumhurbaşkanı 

Celâl Bayar ile görüştü. 4 Ekim 1952’de 

İstanbul’da Merdivenköy’de bir dostu-

nun evinde Bek ta şî âyini icra ettikleri 

gerekçesiyle yaklaşık otuz kişiyle birlikte 

ele alın mış tır. 4. Pe mu li han Khitt hah 

Nahd la tul Ula ma (Ja kar ta 1983). Bir ön-

ce ki eser le ben zer ko nu la rı içe rir. 5. Is lam, 

Pan ca si la dan Uk hu wah Is la mi yah (Ja-
kar ta 1985). İslâmi yet ile Pan ca si la’nın ça-

tış ma dı ğı yö nün de ki gö rüş le ri ni ve İslâm 

kar deş li ği ni ko nu alan ya zı la rın dan olu şur. 

6. Zik rü’l-³åfilîn. Ya za rın ta sav vu fa da ir 

gö rüş le ri ni içe ren kü çük bir risâle si dir. Ah-

med Sıddîk’ın teşkilâ tın Ehl-i sün net çiz gi-

si ni ele alan Arah Per ju an gan NU dan 

Ah lu Sun nah wal Ja ma ah ad lı bir ki ta bı 

da ha var dır.
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Bektaþî tarikatýnýn
Mýsýr’daki son þeyhi.˜ ™

Arnavutluk’un Leskovik şehrine bağl ı 

Glina köyünde doğdu. Babası, Çoçoli Efen-

di’nin oğlu Şâhin Efendi’dir. İlk öğrenimini 

köyünde yaptı. On yedi yaşında babasının 

rızasıyla Bektaşî tarikatına intisap etti. 

Leskovik Bektaşî Tekkesi’nin şeyhi Sü ley-

man Baba’nın yanında bir yıl kaldıktan 

sonra Yunanlılar’ın Leskovik’i ele geçirip 

civardaki şehirlere saldırmaları üzerine 

Şeyh Süleyman Baba ve diğer dervişlerle 

birlikte Yanya’ya göç etti. Burada da kısa 

bir süre kaldı; ardından Priştine Bektaşî 

Tekkesi şeyhi Şâban Baba’ya hitaben yazıl-

mış bir mektupla birlikte Priştine’ye gitti 

ve kendisinden el aldı. 1913’te Yunanlılar 

bu bölgeyi de ele geçirince Şâban Baba 

ile birlikte İtalya’ya gidip dört ay kadar 

Salsomaggiore kasabasında kaldı. Daha 

sonra Kahire’ye geçerek Kaygusuz Sultan 

Bektaşî Tekkesi’ne yerleşti ve tekkenin 

ulemâ men sup la rı ara sın da köp rü va zi fe si 

gör müş tür. Onun li der li ği dö ne min de teş-

kilât di ğer dinî grup la ra kar deş lik duy gu-

la rıy la yak laş mış, özel lik le ara la rın da dinî 

an la yış fark lı lık la rı bu lu nan Mu ham me-

diy ye ile ya kın iliş ki ler kur muş tur. Ah med 

Sıddîk’ın dinî ve fikrî ge li şi min de ağa be yi 

Mahfûz Sıddîk, Neh da tü’l-ulemâ’nın ku-

ru cu la rın dan KH Hâşim Eş‘arî ve oğ lu KH 

Vâhid Hâşim, Pa su ru an lı âlim KH Ab dül-

hamîd gi bi ge le nek sel din âlim le ri nin et ki si 

var dır. Si yasî ta vır la rın da ise uz laş tır ma-

cı özel lik le riy le ta nı nan En do nez ya’nın ilk 

dev let baş ka nı Su kar no ile Mu ham med 

Hat ta ve Su tan Şah rir gi bi dev let adam la-

rı nın et ki le ri nin ol du ğu be lir ti lir.

Ah med Sıddîk, ge le nek sel İslâm dü-

şün ce sin de ki “va sat / ta vas sut, iti dal, 

tevâzün” gi bi kav ram la rı kul la na rak mes-

lek ha ya tın da ılım lı lık, or ta yol, den ge li ol-

ma, sa kin lik ve ağır baş lı lık pren sip le ri ni ön 

pla na çı kar mış, İslâm’ın uz laş ma cı ve hoş-

gö rü lü ya pı sı nın te mel di na mik le ri ka bul 

et ti ği bu pren sip le ri da ha çok yö ne ti ci ler le 

kar şı kar şı ya ge lin di ğin de bir müs lü ma nın 

ta kip et me si ge re ken il ke ler ola rak gör-

müş tür. Ona gö re bu pren sip ler ki şi ye 

in san lı ğın çe şit li li ği nin ka bu lü nü, baş ka-

la rı na say gı yı ve on la rı an la ma ya ça lış ma-

yı öğ ret mek te; si ya set ala nın da dev le tin 

mu ha fa za sı nı, Al lah’ın emir le ri ne açık ça 

ay kı rı ha re ket et me dik çe mev cut dev let 

baş ka nı na say gı yı ve hü kü met le rin yap tık-

la rı yan lış la rın uy gun yol la dü zel til me si ni 

ön gör mek te dir. Di ğer ta raf tan müs lü man 

top lu mun mânevî ve dinî ha ya tı nı teh li ke-

ye so ka bi le cek fi kir ve ha re ket le re kar şı 

her za man uya nık olun ma sı nı tav si ye et-

miş tir. Bu gö rüş le rin en et ki li bi çi mi, onun 

1980 yı lın da Neh da tü’l-ulemâ’nın ha re ket 

çiz gi si ola rak sun du ğu Khitt hah Nahd li-

yah ad lı ese rin de yer al mış tır. 

Eser le ri. 1. Di se ki tar So al Idj tihad dan 

Taq lid (Ja kar ta 1950). Ah med Sıd dîk’ın 

dinî ko nu lar da ki gö rüş le riy le ic tihad ve 

tak lit gi bi kav ram lar üze ri ne yaptığı açık-

la ma la rı ih ti va eder. 2. Pe do man Per pi-

kir NU (Ja kar ta 1969). Neh da tü’l-ule mâ 

teş kilâtı nın ya pı sı ve he def le riy le il gi li ilk 

ese ri dir. 3. Khitt hah Nahd li yah (Ban gil 
1980). Mü el li fin te mel gö rüş le ri ni or ta ya 

ko yan en önem li ese ri dir. İlk de fa 1979 

yı lın da ba sı lan eser ya za rın çe şit li kon fe-

rans ve ko nuş ma la rın dan der len miş tir. 

Hac mi nin kü çük lü ğü ne rağ men Neh da-

tü’l-ulemâ kad ro la rı içe ri sin de bir re form 

ha re ke ti ge liş tir mek için reh ber ka bul edil-

miş tir. Eser de si ya set dı şı dinî bir ce mi-

yet ola rak Neh da tü’l-ulemâ’nın mis yo nu 

ve 1926 ta rih li ku ru luş tü zü ğü ne dö nü şü 
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