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Abstrak
Buku dan tulisan journal tentang sejarah Aceh dan Turkey Usmani telah banyak diterbitkan,
namun publikasi tentang relasi Aceh dan Turkey Usmani secara khusus masih belum banyak
dilakukan. Buku yang diterbitkan oleh Hitay, berjudul Turki Utsmani-Indonesia: Relasi Dan
Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani tahun 2017 adalah suatu buku yang
sangat penting dalam menghadirkan dokumen-dokumen otentik dan valid tentang relasi
Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kekhalifahan Ustmani. Dibandingkan dengan buku
karangan Saim Kayadibi (2012), Baiquni (2014), dan Peacock (2015), buku ini memiliki
keistimewaan sendiri karena kedalaman data yang dihadirkan, juga kelengkapan arsip yang
mampu memenuhi kebutuhan pembaca tiga buku tersebut. Keistimewaan lainnya, buku
tersebut dapat membantu pembaca topik relasi Aceh-Turkey untuk memahami isi surat-surat
dan dokumen korespondensi kedua kesultanan karena sudah diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia yang awalnya berbahasa Arab, Melayu atau Turkey. Buku ini dibagi kepada tiga
bagian utama; setelah pengantar, bab pertama berkisar tentang sejarah kesultanan Aceh dan
Indonesia, dan bagaimana relasi dengan Kesultanan Turkey Usmani. Bagian terakhir adalah
arsip-arsip dokumentasi surat menyurat Turkey Usmani dengan Kesultanan Aceh dan
Indonesia. Disini dihadirkan hingga 72 dokumen yang merupakan arsip sangat penting untuk
memahami hakikat relasi kedua kesultanan tersebut. Di bagian ketiga inilah kekuatan buku
ini. Namun demikian beberapa kelemahan juga tidak dapat dihindari, selain karena terlalu
banyak dengan dokumen, bagi pembaca awal tentang topik relasi Aceh dan Turkey akan
kurang tepat, apalagi isi-isi surat menyurat tersebut tidak barengi dengan analisa yang
memadai.
Kata Kunci: Kesultanan Aceh, Turkey Usmani, Surat menyurat dan Sejarah
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Abstract
Considerable literature on the history of Ottoman empire and Acehnese Sultanate has been
published, there are however few works on Aceh-Turkey relation have been the interests of
scholars. The premier publication of Hitay entitles Turki Utsmani-Indonesia: Relasi dan
Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani is of great work on Aceh-Turkey’s
relation. The study by Mehmet Akif Terzi et.al (2017) offers probably the most
comprehensive documents of Aceh-Turkey relationship, which entails translations of
Turkish, Arabics, Malays into Indonesian language. The book has three main headings; after
introductory section, the book describes the history of Acehnese sultanate, which emphasises
the era of Ali Mughayat Syah, 15 CE to 19 CE, when the Ottoman Empire ended. The
elucidation of Acehnese history is intended to bring about the context of Aceh sultanate
correspondences with –Turkish Sultans, that was documented in many archives of Ottoman
Empire. The last part of the book is the advantages and the focus of the book, containing
manuscripts concerning letters and other official archives of Acehnese Sultans and Ottoman
Caliphates. Caution must be applied, however, one of the limitations with the content of book
is that it is not appropriate for general audiences, as the documents might not be given very
throughout anlysis and discussion.
Keywords: Acehnese Sultanate, Ottoman Empire, correspondences and History

Topik relasi Khilafah Utsmaniyah-Turkey dan kesultanan Aceh Darussalam- Indonesia masih
sangat penting ditulis dan dibahas secara akademik. Bukan saja topik ini dapat menjelaskan
secara lugas dan argumentatif tentang identitas masyarakat Aceh, penulisan lebih serius relasi
kedua negara ini memberikan penjelasan penting tentang ke indonesiaan dan nasionalitas
bangsa. Sebagai khalifah umat Islam saat itu, kepedulian Ustmaniyah kepada Aceh, ternyata
bukan saja karena tugasnya sebagai khilafah saja, tetapi hubungan ekonomi dan budaya juga
ikut menjadi motivasi dan acuan kerja sama dan menjadi pondasi relasi kedua bangsa.
Mapping Relasi Publikasi Aceh-Turkey Usmani
Sudah beberapa buku yang fokus menulis tentang relasi kesultanan Aceh Darussalam dengan
Khilafah Ustman di Turkey. Misalnya buku yang dituliskan oleh Baiquni Hasbi (2014); Relasi
Kerajaan Aceh Darsussalam dan Kerajaan Usmani, dan buku kompilasi makalah tentang
relasi dua kesultanan tersebut yang diedit oleh Saim Kayadibi (2012) dan From Anatolia to
Aceh: Ottomans, Turks and Southeast Asia (Peacock & Gallop, 2015). Ada juga beberapa
artikel jurnal yang menulis tentang relasi politik keduanya, seperti; Mehmet Ozay (Ozay,
2011, 2012); dalam beberapa artikel beliau, diantaranya The Sultanate of Aceh Darussalam
as A Constructive Power dan The Historical Basis of Aceh Socio-Economics Development
(1511-1904), Ismail Hakki (2009) The Mission of Acehnese Minister Sayyid Habib
Abdurrahman Az Zahir to Turkey, dan (Rozali, 2014) dalam “Aceh-Ottoman Relation in
Bustan al-Salatin” dan Dhuhri (Dhuhri, 2017a, 2017b) The Legacy of Acehenese-Meccan
Affinity: An Analysis of Pan-Islam Influence on the Resistance to Dutch Imperialism, and
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Insistence on Shari’a, dan Maturidi Kalam Among Acehnese Asha`Irah; A synthesis of
Maturidi Influence on Dayah Community’s Theology, Indonesia.
Karena relasi keduanya terjadi dalam waktu yang lama, dari masa .Alauddin Riayat Syah AlAqahhar pada abad enam belas hingga abad sembilan belas, dan terjadi dalam berbagai
bidang, terutama agama, budaya dan ekonomi, buku karangan Baiquni Hasbi dapat
digolongkan sebagai buku pengantar yang baik dan memadai untuk memahami informasi
elementary tentang relasi Aceh dan Khlafah Utsmaniyah dalam kurun yang panjang tersebut.
Dalam buku beliau ini.....
Adapun buku yang dieditor oleh Saim Kayadibi : Ottoman connections to Malay World: Law,
Culture and Society, dapat dikategorikan sebagai buku yang hampir lengkap menyajikan
berbagai bidang pengetahuan sejarah relasi keduanya secara mendalam dan mendetil. Namun
jika dibandingkan dengan buku Baiquni, buku ini menyajikan relasi Aceh-Turkey dalam
sajian yang tidak begitu runtut dan koheren. Hal ini sudah lazim, karena buku ini berbentuk
koleksi tulisan-tulisan dari penulis yang berbeda-beda dan dalam topik kajian yang juga tidak
sama. Akibatnya pengetahuan yang disajikan kadang-kadang sangat jauh antara satu bab
dengan bab lainnya, jika ada bab yang bersinggung-langsung, maka keberulangan informasi
hampir tidak dapat dielakkan. Namun buku ini adalah hasil karya yang sangat patut dihargai,
selain ditulis oleh penulis dari berbagai latar budaya yang berbeda; Turki, Perancis, India,
Srilangka, Australia dan Amerika, tulisan-tulisan buku ini merupakan artikel pilihan dari
paper yang dipresentasi di konferensi International Conference on Asian and Indian Ocean
Studies (ICAIOS) pertama, 2014 dan kedua 2015 Banda Aceh, serta dari pilihan makalah
konferensi international hubungan Aceh Turkey yang diadakan tahun 2015 di fakultas politik,
Universitas Syiah Kuala.
Adapun dua artikel diatas mengenai relasi khilafah Turkey Ustmani yang ditulis oleh Mehmet
Ozay adalah artikel yang sangat penting dan memberikan informasi sangat beharga tentang
bagaimana relasi politik antara dua kesultanan untuk kepentingan pengusiran portugis dan
menjalin persatuan untuk memperkuat saf umat Islam. Artikel kedua juga menarik dalam
menyajikan bagaimana perekonomian menjadi daya tarik bagi penguasaan selat Malaka
sehingga karena kepentingan ekonomi tersebut maka berlangsunglah kedigdayaan Aceh dan
kemudian menjadi pemicu pembentukan semangat Pan-Islam di Aceh. Dalam artikel tersebut
beliau menyinggung bagaimana semangat Pan-Islam Aceh menjadi inspirasi dan diteruskan
kemudian oleh Turkey Usmani.
Jika Mehmet Ozay penulis nomor wahid tentang Aceh-Turkey, Ismail Hakki adalah orang
yang paling senior tentang bidang ini. Artikelnya tentang Said Abdurrahman Az-Zahir adalah
suatu tulisan sangat penting untuk memahami bagaimana memuncaknya semangat Pan-Islam
di Aceh dan sebaliknya di Turkey Usmani sendiri semangat itu telah memudar dan retak
karena lemahnya poros tua yang mengakibatkan sistem kekhalifahan berubah. Saat itu sistem
kekhalifah malah telah sangat melemah dan kekuasaan tertinggi berada ditangan perdana
menteri, bukan khalifah sebagaimana sebelumnya (Göksoy, 2009; Hasbi, 2014).
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Karena itulah Said Abdurrahman Az-Zahir melihat aksi perang Aceh melawan Belanda dapat
dikatakan suatu tindakan nekat yang dibangun atas spirit anti kolonial sebagaimana ajaran
Pan-Islam. Ia melihat keengganan Turkey membantu Aceh saat itu bukan saja karena
kekuatan persenjataan Turkey sudah tidak memadai melawan invansi Barat, malah juga
kesatuan visi Islam (semangat Pan-Islam) juga semakin memudar disana.
Ia akhirnya meninggalkan Aceh sebagai bukti ketidak setujuan beliau dengan sikap nekat
Aceh berperang melawan Belanda. Sebaliknya ia berfikir, jika Aceh tidak berperang
melawan Belanda, maka kesultanan Aceh lebih mungkin diselamatkan dari pembubaran dan
pertumpahan darah dapat terelakkan sekaligus menyelamatkan dari kerusakan perekonomian
lebih parah. Jika tulisan berupa buku-buku dan artikel tentang relasi keduanya bersifat politik
dan ekonomi, tulisan Dhuhri lebih berkosentrasi pada hubungan agama; pengaruh theology
Maturidiah dan Salafiyah, Pan-Islam.
Signifikansi dan Kontribusi Buku Turki Utsmani-Indonesia
Jikalau ditilik lebih jauh lagi dalam sejarah panjang, penulisan dan khabar hubungan Turkey
Usmani dan relasinya dengan Aceh telah ditulis dan diriwiyatkan secara lisan dari berbagai
sumber otentik baik itu dari sumber lisan lokal yang tradisional, maupun sumber Turkey
Usmani sendiri serta sumber-sumber barat. Sumber lokal, penulisannya banyak ditemukan
dalam oral history hikayat-hikayat Aceh seperti: hikayat Meukata Alam, hikayat Aceh dan
kitab Bustanul Salatien karya Nuruddin Ar-Raniry. Dalam arsip dan dokumen Turkey
Usmani juga banyak ditemukan surat menyurat Turkey-Usmani dengan Aceh. Sumber
kedua ini menjadi sumber yang sama pentingnya dengan sumber lokal. Adapun hasil
pesaksian dan observasi Barat seperti Ferdinand Mendez Pinto dan lainnya juga sumber yang
tidak kalah penting untuk dikaji dan kemudian menjadi sumber argumen tulisan (Terzi,
Ergün, & Alacagöz, 2017).

Figure 1 Buku terbitan Hitay 2017 tentang relasi Turki Usmani dengan Aceh, Indonesia
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Namun disayangkan sekali, buku-buku dan tulisan sebelumnya tidak mampu secara
mendalam, dan komprehensif mengkaji sejarah hubungan Turkey dan Aceh sebagaimana
buku yang diterbikan oleh HiTay Holding tahun 20171. Buku terbitang perusahaan tersebut,
berjudul: Turki Utsmani-Indonesia: Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki
Utsmani. Sesuai dengan judulnya, buku ini memuat dokumen-dokumen yang sudah
berberntuk manuscript tentang relasi Turkey-Aceh paling lengkap dan komprehensif.
Disamping juga tidak mengabaikan sumber dari catatan pengembara Barat dan sumbersumber lisan dari Aceh. Buku ini ditulis oleh tiga ahli sejarah Turkey; Mehmet Akif Terzi,
Ahmet Ergün dan Mehmet Ali Alacagöz. Dari edisi berbahasa Turkey, buku ini
diterjemahkan oleh sebuah tim yang dikoordinasi oleh Muhammad Zuhdi, Ph.D bersama
dengan editor bahasa Indonesia; Baiquni, Zulhendri Abdullah.
Penulis dan editor buku ini adalah orang yang tidak lagi asing dengan intelektualitas Turkey
usmani dan telah memiliki pengalaman budaya dan intelektual dengan sejarah khlifah Turkey
Usmani dan Aceh. Karena itu buku ini adalah buku yang mampu mengunakan ketiga sumber
sejarah yang baik, apalagi dengan penyajian dokumen hampir semua surat menyurat antara
dua kesultanan tersebut dengan sangat lugas dan dijelaskan iringin dengan ulasan yang
sangat menarit oleh hali dalam bidang sejarah. Buku ini menjadi sangat unik karena keaslian
naskah-naskahnya yang diambil dari arsip eksklusif Utsmani di Turki.
Kandungan dan Latar Belakang Buku
Dalam press released buku tersebut, dinyatakan bahwa “buku ini mulai digagas sejak tahun
2014 dan dihimpun melalui pelacakan yang mendalam atas dokumendokumen otentik yang
dipimpin oleh para cendikiawan sejarah Turki yang terkenal seperti Prof. Ismail Hakki
Goksoy, Mehmet Akif Terzi, Agmet Ergun dan Mehmet Alacagoz,. Buku tersebut kemudian
disusun dalam waktu yang hampir 3 tahun. Kajian yang dilakukan mencakup hubungan aspek
politik, agama dan juga perdagangan antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani dan
dilengkapi dengan puluhan koleksi gambar dan naskah-naskah tua yang belum pernah
diterbitkan, dan diterjemahkan ke dalam tiga versi bahasa, yaitu Bahasa Turki (modern),
Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia.
Cukup banyak naskah yang sangat detail memberikan kita flash-back akan gambaran seluk
beluk hubungan diplomasi antara dua negara bersaudara ini, yang menjadikannya menarik
untuk diketahui oleh para peminat sejarah, dan sesuai harapan dari Pimpinan Hitay Holdings,
Emin Hitay - yang juga adalah Konsul Kehormatan Indonesia untuk Turki, agar buku ini
tidak hanya membawa pembaca pada sebuah sejarah perjalanan persaudaraan antar dua
negara, tapi juga mampu mempererat tali persaudaraan melalui hati walaupun dipisahkan
oleh jarak. Dari pemberitaan press released tersebut disebutkan tujuan penulisan buku setebal
600 halaman ini untuk dihibahkan kesejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan
Indonesia, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, terutama di lingkup Pemerintah Aceh,
dengan harapan semoga buku ini bisa menjadi sumbangsih kecil dari Hitay sebagai koleksi
dalam perpustakaan Aceh, yang menjadi cerminan sejarah dari persahabatan lama dan
ekslusif antara Aceh dan Turki.
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Hitay Holdings adalah induk usaha dari Hitay Energy Holdings, sebuah perusahaan Turki yang
didirikan di Indonesia sejak 2011 dan bergerak di bidang energy terbarukan (panas bumi)
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Diawali dengan pengatar dari penerbit dan pengenalan latar belakangnya, buku ini
selanjutnya memaparkan dua hal isi penting. Pertama tentang sejarah relasi Aceh-Indonesia
dengan Turkey Usmani, dan kontek surat menyurat antara kedua kesultanan Islam tersebut
dari halaman 17-75. Di Bab satu ini, digambarkan geographi dan struk sosial masyarakat
Indonesia penyajian awal mula relasi keduanya terjadi dan beberapa suratpun diberikan
sebagai contoh pada abad 16. Selanjutnya disajikan kontek surat menyurat Aceh-Turkey pada
abad 19 beserta contoh-contoh suratnya. Bagian terakhir adalah bagian yang terpenting dan
kosentrasi dari buku ini. Dimulai dari halaman 76 hingga 585 halaman ada tujuh puluh dua
arsip surat-surat penting yang dihadirkan dan diterjemahkan dalam buku ini.
Buku ini dicetak di Istanbul dan diedarkan sebagai cindera mata ke lembaga-lembaga penting
dan beberapa peneliti muda seperti penulis review buku ini. Karenanya, patut disayangkan,
sehingga cetakan ini tidak dapat dijangkau oleh khalayak akademisi lebih luas, apalagi untuk
pelajar dan kalayak umum. Disamping juga penyajian yang sangat mendalam dan didukung
oleh bukti-bukti dokumen yang otentik, pembacaan buku ini lebih cocok unuk kalayak
khusus, bagi orang-orang yang tafaqquh dalam kajian sejarah saja dan relasi Turki dan Aceh
dalam makna lebih khusus. Uraian dan pemaknaan teks-teks klasik isi surat sultan-sultan
Aceh dan Khalifah Turkey Usmani bukan saja menjadi magnet bagi pengkaji sejarah relasi
Turkey Aceh, tetapi menjadi sumber data sangat berguna untuk memahami sejarah totalitas
dan keutuhan sejarah Aceh. Pemahaman sejarah Turkey Usmani tentu menjadi sumber macro
untuk memahami sejarah lokal di Aceh dan Indonesia.
Kekhawatiran lain dari buku ini adalah penyajiannya yang sangat fokus dan mendalam
dengan kontribusi Turkey kepada Aceh-Indoensia. Tanpa memahami sejarah Aceh sebelum
kontak dengan Turkey dan kemandiriannya dalam urusan rumah tangga akan terjebak
pembaca untuk berkesimpulan bahwa kesultanan Aceh sangat bergantung kepada Turkey
Ustmani. Tanpa ada buku pengantar sejarah Aceh yang memadai akan menghayutkan
pembaca kepada nostalgia keagungan Turkey dan tidak mandirinya Aceh dalam meretas
budaya dan masyarakatnya secara mandiri.
Terlepas dari kesan yang berlebihan tadi, buku ini juga sangat mutlak melihat Aceh.
Meskipun judulnya tentang relasi Turkey dengan Indonesia, Aceh menjadi topik utama,
gambar-gambar dan surat-menyurat antara keduanya berkisar tentang kesultanan Aceh
Darussalam. Selain menghadirkan gambar yang super lux, cetakan yang berkhalitas istimewa,
banyak sekali dokumen-dokumen korespondensi kesultanan Aceh dengan Khilafah
Ustmaniyah yang sangat langka dan belum diungkapkan sebelumnya, misalnya surat
kesultanan Aceh Darussalam yang ditulis pada tanggal 7 Januari 1566 dalam bahasa Turkey.
Surat itu ditulis oleh Lutfi Bey atas perintah Sultan Alauddin (Terzi, et al., 2017).
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Figure 2 Salah satu contoh naskah surat Sultan Aceh yang dikirim ke Turkey Usmaniah

Surat tersebut berisi tentang permintaan tolong kepada Turkey Usmani karena serangan
Portugis ke Selat Melaka semakin menjadi-jadi. Bahkan banyak jamaah haji yang ditangkap
kemudian dijual sebagai budak oleh pasukan Portugis. Demikian juga pasukan Portugis
banyak menenggalamkan kapal-kapal Aceh dan membunuh awaknya dengan senjata api.
Hampir dua tahun kemudian, yaitu tepatnya 20 September 1567 surat ini mendapat balasan
dari anaknya Sultan Sulaiman al-Qanuni, Sultan Salim II dan menyangupi permintaan
tersebut dengan mengirimkan senjata berupa meriam “lada sicupak” dan pasukan militer
yang ahli dalam strategi perang.

Penutup
Melihat lengkapnya surat-surat penting yang dikandungi buku ini, dan uraian isinya serta
penerjemahannya, maka, alangkah perlunya kita berikan uacapan terima kasih dan syukur
kepada Perusahaan Turkey di Indonesia ini. Karena dengan jasanya atas penerbitan buku ini
telah mampu melengkapi literatur relasi Aceh dengan Turkey Usmani dan memberikan
keterangan valid dan otentik dari dokumen-dokuen aslinya. Sebuah buku sejarah pertama
yang mengkompilasi puluhan naskah otentik dan menggambarkan detil hubungan diplomatik
antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani di abad ke-16 hingga ke-19. Selainnya itu,
pemerintah daerah dan lembaga akademik ditingkat daerah dan nasional harusnya
menyambut cetakan ini dengan memperbanyak lagi, sehingga dapat dijangkau oleh khalayak
penguna lebih luas dan merata.
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