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K saltmalar

AM : Özgür Açe (Aceh Merkeda)
AMM : Açe zleme Komitesi (Aceh Monitoring Mission)

ASEAN :  Güneydo u Asya Ülkeler Birli i 
  (Association of  Southeast Asian Nations)
ASNLF : Açe/Sumatra Ulusal Özgürlü ü 
  (Aceh/Sumatra National Liberation Front) 
BM : Birle mi  Milletler
CMI : Kriz Yönetim nisiyati   
  (Crisis Management Initiative) 
DOM : Askerî Operasyon Bölgesi 
  (Daerah Operasi Militer)
GAM :  Açe Özgürlük Hareketi 
  (Gerekan Aceh Merdeka)
IMT-JBC  : Endonezya-Maleyza-Tayland Ortak  Konseyi   
  (Joint Business Council)
LoGA  :  Yerel Yönetim Yasas  
  (Law on the Governing of Aceh)
MASJUMI : Endonezya Müslüman Meclisi 
  (Majlis Syuro Muslimin Indonesia)
PA : Açe Partisi (Partai Aceh)
PNI : Endonezya Milliyetçi Partisi 
  (Partai National Indonesia)
PUSA  : Açe Âlimler Birli i 
  (Persatuan Ulama Seluruh Aceh)
SIRA : Açe Referandum Enformasyon Merkezi
  (Aceh Referendum Information Centre)
TNI : Endonezya Ulusal Ordusu 
  (Tentara National Indonesia)
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ÖNSÖZ

“ çinde ya an lan an  anlamak ve gelece i ön-
görmek için geçmi e bak p tarihten ders almak bir 
zorunluluktur.”

“Açe” ad n  geçen birkaç y l içerisinde duymaya ba lad k. 
Duymaya da devam edece iz, etmeliyiz de. Bunu söylerken, 
mazinin güzel hat ralar n  yâd etmekten ibaret bir anlay la 
tarihsel romantizme dü meden, ayr ca Türklerle Açeliler ara-
s nda tarihte ya ananlar  unutmadan, günümüzde Açe’deki 
geli melere Türkiye’nin seyirci kalmamas  gerekiyor.

Bu eserin ilk bask s  için çal ma yaparken önceli i Açe’nin 
co ra   ve kültürel konumuna ay rm t m. Çünkü zaman ve 
mekânla ilgili konumunu ortaya koymadan bir ülkeyi ve hal-
k  tan mak imkâns zd r. Buna ilave olarak, o dönem öne ç -
kan tsunami ve son 30 y lda ya anan çat ma ortam n n ka-
ç n lmaz sonucu olarak ortaya ç kan insan haklar  ihlallerine 
de inmi tim. Bu bask da ise, özellikle son iki y lda Açe’de ya-
anan siyasi, toplumsal ve ekonomik geli melere yer verme-

ye çal t m. Bu arada, geçen iki y l zarf nda Açe’nin giderek 
Türkiye için ne kadar önemli bir yer oldu unu daha iyi gör-
me ve anlama olana  buldum. Bunu söylerken, herhangi bir 
zorlama içerisinde olmad m  aç kça ifade etmeliyim. Çünkü 
Açe’nin önemine dair veriler ve gerçekler önümüzde duruyor. 
Onlarca devletin teknik yard m kurulu lar n n ve özel irket-
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lerinin gerek ticari gerek yard m kapsam nda Açe’de bulunu-
yor olmalar  bu dü üncemize bir ba ka kan t olarak ortada-
d r. 

Açe’de tarih yeniden tekerrür ediyor. Açe’ye yönelen bu 
ilginin ard nda elbette bölgenin sahip oldu u yer alt  ve yer 
üstü do al kaynaklar n n büyük önemi var. Açe, yabanc la-
r n gözünde son derece cazip bir toprak parças . Yap lmas  
gereken, bu verileri ve gerçekleri, genel toplum kesimleriy-
le ve siyasi kurumlarla payla makt r. Bu ba lamda, elinizde-
ki ikinci bask n n daha net görü ler ortaya koyaca n  umut 
ediyorum. 
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BARI  KAPISI
(VERANDAH OF PEACE)

 
Açe’de de i im rüzgârlar  26 Aral k 2004 tarihinde esme-

ye ba lad . Deprem ve tsunami pek çok cana ve maddi kay-
ba yol açmas na ra men, Açe’de çok k sa zamanda bir bar  
ve kalk nma hamlesi ortaya kondu. Endonezya Cumhuriyeti 
merkezî yönetimi ile Açe’de yakla k 30 y ld r faaliyet göste-
ren Açe Özgürlük Hareketi aras nda, 15 A ustos 2005 tarihin-
de, Finlandiya’n n ba kenti Helsinki’de bar  antla mas  im-
zaland . Antla ma sadece bölgesel olarak Açe’de, ulusal olarak 
da Endonezya’da bahar havas  estirmekle kalmad , ayn  za-
manda, özellikle Güneydo u Asya’da devam eden özgürlükçü 
hareketlerle millî hükümetler aras nda da bar  umutlar n n 
ye ermesine vesile oldu. 

Bir yandan aralar nda Türkiye’nin de bulundu u çe itli ül-
kelerden devlet ve sivil toplum kurulu lar n n yard mlar  sa-
yesinde tsunaminin yaralar  sar l rken, bir yandan da eko-
nomik, siyasal ve kültürel alanlarda Açe’de önemli at l mlar 
kendini göstermeye ba lad . Aradan geçen birkaç y l içerisin-
de Açe’de söz konusu “yeniden dirili e” vesile olan geli me-
lerle ilgili birkaç örnek vermekte fayda var. Açe Kültür Ens-
titüsü taraf ndan 2005 y l  Aral k ay nda Açe Kültür Festivali 
ile ba layan tarih ve kültür dirili i, 24-27 ubat 2007 tarihle-
ri aras nda, Güneydo u Asya ve özellikle de Açe tarihi konu-
sunda uzman kabul edilen Prof. Dr. Anthony Reid önderli in-
de, 1. Uluslararas  Açe ve Hint Okyanusu Ara t rma Merkezi 
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konulu toplant  ile zirveye ula t . Çe itli ülkelerden konula-
r nda uzman akademisyenlerin ve ara t rmac lar n kat ld  
ve üç gün süren de i ik oturumlarla Açe’nin tarihte oynad  
rol ve kültürel zenginli i ortaya kondu. Ayn  konferans n ikin-
cisi 23-24 ubat 2009 tarihlerinde Banda Açe’de gerçekle ti-
rildi. Söz konusu toplant  vesilesi ile Açe’de ayn  adla bir ara -
t rma merkezi aç ld . Toplant n n kapan  konu mas , 2008 
Y l  Nobel Bar  Ödülü sahibi Finlandiya eski Devlet Ba kan  
Martti Ahtisaari taraf ndan yap ld .

Geçen süre zarf nda Açe’de siyasi alandaki geli meler ara-
s nda unlar dikkat çekiciydi: 11 Aral k 2006 tarihinde Açe’de 
yap lan valilik seçimlerini ba ms z adaylar kazand . Ba m-
s z vali adaylar n n seçimlere kat l m  Endonezya cumhuriyeti 
tarihinde bir ilkti. Seçimi, GAM’ n sözcülerinden ve Helsinki 
Antla mas ’nda GAM Komisyonu’nda yer alan Irwandi Yu-
suf kazand . Yusuf, 2000 y l nda Banda Açe’de yakla k bir 
milyon ki inin kat ld  Referandum Mitingi’ni tertipleyen 
SIRA’n n da ba kan . Muhammed Nazar ise vali yard mc l -

n  kazand . Bir di er önemli geli me, Helsinki Antla mas  
ile Açe’ye tan nan otonom bölge imtiyaz  ve yine ayn  zaman-
da Açe’de geçerli olacak Yerel Yönetim Yasas ’n n (LoGA) 12 
Temmuz 2006 tarihinde merkezî hükümet taraf ndan ç kar l-
mas  oldu. 38 ulusal partinin kat ld  9 Nisan 2009 tarihin-
de yap lan ulusal ve yerel parlamento seçimlerine ülkenin 33 
eyaleti aras nda sadece Açe Eyaleti’nde geçerli olmak üzere 
alt  yerel parti de i tirak etti. Seçimlere yerel partilerin kat l -
m  Endonezya modern siyasal tarihinde bir ilki olu turuyor.  

Ekonomik anlamdaki geli meler bölge için en az bar  ant-
la mas  kadar önemli. Çünkü bugüne kadar tara  ar n bar -

n korunmas  konusundaki kararl l klar n n ard nda, Açe’de 
toplumun her kesimini içine alacak büyük bir ekonomik kal-
k nman n zorunlulu unun anla lm  olmas  yat yor. 

Bu ba lamda, dünya çap nda ilgi çeken ekonomik de er-
lerin Açe halk  lehine kullan lmas  için giri imler gündeme 
getiriliyor. Bunlar n ba nda, 23-25 Temmuz 2007 tarihinde 
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yerel ve uluslararas  platformda çe itli alanlarda faaliyet gös-
teren 500 Açeli i  adam n  bir araya getiren büyük bir top-
lant n n tertip edilmesi geliyor. Bu toplant n n temel amac , 
yakla k yüz y ll k bir geçmi te sürekli sava lar ve çat mala-
ra konu olan Açe’nin ekonomik kalk nma yar ndaki geri kal-
m l na bir son vermekti. Açeli i  adamlar n n önünü açmak 
amac yla ba ta Endonezya Bankas  olmak üzere ulusal ban-
kalar Açe’de yeni bürolar açarken ayn  zamanda y llard r gü-
venlik sorununun ya and  bölgeye yönelik yat r m kredileri 
de açmaya ba lad lar. Dünya Bankas , Asya Kalk nma Ban-
kas  gibi uluslararas  kurulu lar ve çe itli ülkelerin kalk n-
ma o  sleri art k Açe’de önemli yat r mlara destek oluyor. Son 
olarak 27-29 Temmuz 2008 tarihinde Endonezya-Maleyza-
Tayland aras nda 25 y ld r gerçekle tirilen Ortak  Konseyi 
(IMT-JBC) toplant s  2008 y l  içinde Açe’de gerçekle tirildi. 
Bu önemli toplant , Açe’nin özellikle Malezya ve Tayland’la 
olan tarihî ili kilerinin güçlü bir ekilde yeniden geli tirilme-
si amac n  ta yordu. Geçen bir y l zarf nda Malezya resmî ve 
özel kurumlar n n Açe ile yapt klar  çe itli antla malar za-
ten bunun habercisiydi. Özellikle Malezya’n n Penang Ada-
s  ile Açe’ye ba l  Weh Adas  Sabang Liman  aras nda do -
rudan feribot seferlerinin ba lat lmas n n turizm alan nda 
canl l k meydana getirece i ku kusuz. Uzun bir aradan son-
ra Açe Eyaleti, do rudan uluslararas  ticaret ortam na kavu -
tu. Kuzey Açe’de petro dolar ehri olarak ünlü Lhokseuma-
we ile Malezya’n n Penang Adas  aras nda tarihî deniz ticareti 
2009 y l  Nisan ay nda yeniden ba lad . Kuzey Açe’deki do-

al gaz yataklar nda üretimin dü mesiyle yeni alternati  er 
aran rken, Açe’ye ba l  Simeleue Adas  aç klar nda Alman-
Endonezya teknik kurumlar n n i  birli i ile petrol ve do al 
gaz aramaya yönelik denizde gerçekle tirilen sondaj çal ma-
lar ndan olumlu neticeler al nmas , Açe ad na umut verici bir 
geli me. Yine sadece Açe’yi de il, Güneydo u Asya’n n çehre-
ini de i tirecek ve Singapur’un y llard r sahip oldu u öncü 

konumunu üstlenebilecek yeni bir serbest bölgenin in as  da 
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söz konusu. Bu ba lamda Weh Adas , Sabang Liman ’nda r-
landa Dublin Port irketi’nce gerçekle tirilecek olan geni let-
me çal malar  da ba lam  durumda. 

Bu k sa özet bile, Açe’de ya anmaya ba layan kalk nma 
hamlesinin boyutlar n  ortaya koymas  bak m ndan yeterli. 
Açe, Güneydo u Asya’n n yeni y ld z  olarak tarihte oynad  
rolü tekrar elde etmeye haz rlan yor, bundan kimsenin üp-
hesi yok. Malezya’n n 25 y l önceki hâlini bilenler, Mahattir 
Muhammed’in eseri olan bugünkü Malezya’y  tan yam yor-
lar. Ayn  geli me ve kalk nman n, belki çok daha k sa süre-
de Açe’de de gerçekle memesi için hiçbir neden yok. Yüzy l  
a k n bir süredir Açe ve Açeliler uzun soluklu bar a, ekono-
mik kalk nmaya ve tarihte oynad klar  öncü rolü gerçekle -
tirmeye hasret. 17. yüzy ldan itibaren slam’la ili kisi dolay -
s yla Mekke Kap s  (Verandah of Mekkah) unvan yla an lm  
olan Açe; sava lar, çat malar, politik kar kl klar nedeniyle 

iddet Kap s  (Verandah of Violence)1 olarak an l yordu. Son 
birkaç y ld r ya anan geli meler ba lam nda, Açe’nin yeniden 
Bar  Kap s  (Verandah of Peace) olmaya aday oldu unu söy-
lemeliyiz. 

Co rafyan n, tarihin, kültürün, insan haklar  ihlallerinin 
yan  s ra, son dönem kalk nma hamleleriyle ilgili baz  detay-
lar  bulaca n z  umdu umuz bu eserin, ba ka çal malarla 
desteklenmesi en büyük arzumuz. 

1 Not: Bu ifade Anthony Reid taraf ndan kaleme al nan bir kitaba isim oldu. Bkz. Anthony 
Reid, Verandah Of Violenc -The Background to the Aceh Problem-, Singapore University 
Press, 2006. 
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G R

Açe’nin ve ba l  bulundu u Endonezya’n n da içinde yer 
ald  Güneydo u Asya co rafyas , yüzy llarca dünyan n önde 
gelen güç merkezlerinin gündeminde olmu  ve kaderi bu güç-
lerce belirlenmi tir. Tarihî geli im süreci içerisinde bölge, ön-
celeri dinî, ticari, kültürel ve siyasi olarak Hint ve Çin mede-
niyetlerinin etkisinde kalm ; 7. yüzy ldan itibaren de bölgede 
slam dininin etkisi görülmeye ba lanm t r. Avrupal  sömür-

geci güçlerin bölgeye geli i ise, ke i  er dolay s yla Orta Ça ’ n 
sona ererek Modern Ça ’ n ba lad  döneme rastlar. 

Bat l  sömürgecilerin bölgedeki varl  350 y l devam etti. 
II. Dünya Sava ’n n ard ndan ortaya ç kan sömürge sonras  
dönemle birlikte Endonezya, 17 A ustos 1945 y l nda ba m-
s zl n  kazand . Ba ms zl k sürecine, 1873’ten 1943 y l na 
kadar devam eden Açe Sava ’nda Açelilerin verdikleri mü-
cadelenin büyük katk s  oldu. Ayr ca, Japonlar n 10 A ustos 
1945 tarihinde teslim olmalar n n akabinde Hollanda bir kez 
daha eski sömürgesi üzerinde hak iddia ederek askerî birlik-
lerini Cava’ya gönderdi. Bu süreçte Hollanda’n n giremedi i 
tek Endonezya topra  Açe oldu. Ba ms zl k mücadelesinin 
önemli isimlerinden ve daha sonra ülkenin ilk devlet ba -
kan  olacak olan Megawati Sukarnoputri, Açelilerden ilham 
ald . Yüzy llarca süren sömürge döneminde bölgede ba m-
s zl n  sürdürebilmi  neredeyse tek co rafya olan Açe, Hol-
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landa yönetimi 1949’da bölgeden tamemen çekilirken key   
olarak Endonezya Cumhuriyeti’ne verildi. Açeliler yeni kuru-
lan cumhuriyetin bir slam devleti olaca na inand klar ndan 
ba lang çta bu geli meye itiraz etmediler. Ancak daha son-
ra gerek yerli gerek uluslararas  politikalar, devlet ba kan  
Sukarno’nun Açelilere verdi i sözde durmas na engel oldu. 

 Bunun üzerine, 1953-1962 y llar nda Davud Beuereuh’in 
önderli inde Daru’l- slam (DI) Hareketi, Açe ve Sumatra’n n 
özgürlü ü için mücadele verdi. Daru’l- slam Hareke-
ti merkezî yönetim taraf ndan sona erdirilse de, Açe’de ba-

ms zl k yolundaki çabalar sonlanmad . Hasan di Tiro ön-
derli inde bir grup, 4 Aral k 1976’da yay mlad klar  bildiri ile 
Açe-Sumatra’n n ba ms zl n  ilan etti. Açe-Sumatra Ulu-
sal Özgürlü ü (Aceh/Sumatra National Liberation Front-
ASNLF) olarak bilinen bu hareket daha sonra Açe Özgürlük 
Hareketi (Gerekan Aceh Merdeka-GAM) ad n  ald .2 Ancak 
hareket Endonezya ve di er devletler taraf ndan tan nmad  
için ba ms zl k mücadelesi 30 y l boyunca devam etti.

Bu çal man n Türk okurlar n n genelde Endonezya, özel-
de de Açe eyaleti hakk nda derinlemesine bilgi edinme süre-
cine katk da bulunmas n  temenni ediyoruz. Tsunami sonra-
s nda organize edilen yard m faaliyetlerinin Türkiye ve Açe 
halklar  aras ndaki karde lik köprüsünün peki tirilmesine 
vesile olu u gibi, bu çal man n da ayn  amaca hizmet etme-
sini ümit ediyoruz.

2 Tim Kell, The Roots of Acehnese Rebellion -1989-1992-, Cornell University, Ithaca, 1995, s. 61. 
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I. BÖLÜM  
GENEL B LG LER
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K ML K B LG LER

Statüsü Endonezya’ya ba l  özel otonom bölge

Ba kenti Banda Açe 

Nüfusu 4.271.000 (Tsunami öncesi)

4.031.589 (2005 Eylül say m )

Yüz ölçümü 55.392 km2 = Endonezya topraklar n n 

%2,88’i 

Konumu

Endonezya’n n en bat  ucundan güneye do -

ru uzanan bir alan  kaplamaktad r. Kuzey 

k y lar nda Andaman Denizi ve Malaka Bo-

az , güneyinde Kuzey Sumatra, bat s nda 

Hint Okyanusu, do u k y lar nda ise Malaka 

Bo az  ve Kuzey Sumatra yer al r.

Önemli 
ehirleri

Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, 

Tapaktuan, Sinkil, Sigli, Simpang Ulim, di 

Din %97,6 Müslüman, %1,7 Hristiyan, %0,08 

Hindu, %0,55 Budist

Dil Açece, Endonezyaca. Ayr ca, Gayo, Simeulu, 

Tamiang, Alas, Kluet gibi di er etnik dillere 

de rastlamak mümkündür.

Etnik 
durum

Açeliler, Gayolar, Alaslar, Aneuk Jameeler, 

Malaylar, Caval lar, Kluetler, Bataklar

Do al 
kaynaklar

Uranyum, petrol, do al gaz, kauçuk, kahve, 

çikolata, palmiye ya , çeltik, g da ve boya 

sanayisinde kullan lan çe itli baharatlar ve 

deniz ürünleri.
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Hint Okyanusu

Andaman 
Denizi

Malaka Bo az
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AÇE KEL MES N N KÖKEN
Açe bölgesinin ba kenti olarak tan nan Banda Açe, 1962 

y l na kadar halk aras nda Kuta Raja3, yani Kral ehri ola-
rak biliniyordu.4 Ba kente ad n  veren Banda ismi Farsça 
“liman” anlam na gelen “bandar”dan, açe (aceh) ise Keling 
dilinde (Hintçe) “güzel” ve “sevimli” anlam na gelen “aci” 
veya “aca”dan gelmektedir. Bu iki kelime, Kelinglilerin Açe 
Besar’da sahile ç kt klar  yere verdikleri isimdir. Darusselam 
kelimesi ise “güvenli yer” veya Hollanda dilinde de ayn  e-
kilde bahsedilen “ slam beldesi” anlam na gelen Arapça bir 
kelimedir.5

Açe kelimesi, “Acheh, Achem, Acem, Achin, Atjeh” örnek-
lerinde oldu u gibi tarihte birbirinden farkl  14 isimle telaf-
fuz edilmi tir. Bu co rafyan n isminin bu denli farkl  telaffuz 
edili inin temel nedeni, Açe’ye çok farkl  uluslardan insanla-
r n gelmi  olmas nda yatar. ngilizce olarak Acheh, Atjeh veya 
Achin olarak da yaz lan Açe’nin, Osmanl  ar iv belgelerinde 
Açi, A i, Açin olarak yer almas 6 yukar da ifade edilen farkl  
kullan lar n bir ba ka boyutunu ortaya koyar. 

Açe topraklar , slam’ n Güneydo u Asya’da ilk ula t  
yer olmas  ve Endonezya Tak madalar ’nda slam’ n yay lma-
s ndaki öncülü ünden dolay  Endonezya’daki di er halklar 
aras nda Mekke Kap s  (Serambi Mekkah) olarak bilinmekte-

3 Kuta Raja, ismi her ne kadar 19. yüzy l sonlar nda Hollandal lar n hâkimiyeti sonras  
Banda Açe’nin yerini alm  bir isim olarak kabul edilse de, asl nda Kuta Raja, tarihte ilk 
olarak sultanl k saray n n (dalam) bulundu u bölge için kullan ld . Daha sonra bütün ehir 
bu adla an lmaya ba land . (Bkz.: G. W. J. Drewes ve P. Voorhoeve, Adat Atjeh, Reproduced 
in facsimile from a manuscript in the India Of  ce Library, S. Gravenhage-Martinus Nijhoff, 
1958, s. 9.)
4 Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, Kuala Lumpur, Oxford University Press, Oxford, 
1997, s. 14. 
5 Kamal A. Arif, Ragam Citra Kota Banda Aceh -Interpretasi Terhadap Sejarah, Memori 
Kolektif dan Arketipe Arsitekturnya-, PhD Dissertation, Universitas Katolik Parahyangan, 
Bandung, 2006, s. 4; Tuanku Abdul Jalil, (Ed.), “Pengertian Adat Aceh”, Hasil Loka Adat 
dan Budaya (Outcome of Custom and Culture Workshop), Lhokseumawe, 1988, s. 1; Abdul 
Jalil, “Sejarah Militer Dalam Kerajaan Aceh Darussalam”, Bahan-Bahan Seminar Sejarah 
Masuk dan Berkembangnya Islam di Daerah Istimewa Aceh, 10-16 Temmuz, Banda Açe, 
1978, s. 2. 
6 smail Hakk  Göksoy, Güneydo u Asya’da Osmanl  Türk Tesirleri, Fakülte Yay nlar , 
Isparta, 2004, s. 38; Dada Meuraxa, Sejarah Kebudayaan Sumatera, Penerbit Hasmar, 
Medan, 1975, s. 13; Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, s. 23. 
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dir. Ayr ca bu bölge, 17. yüzy l n ilk yar s nda (1607-1637) hü-
küm sürmü  kudretli sultan skender Muda’ya atfen skender 
Muda ülkesi ve kamaya benzeyen ve son döneme kadar er-
kekler taraf ndan belde ta nan geleneksel savunma silah n n 
ad ndan ötürü de Rencong yurdu olarak da bilinir.

Sözlü gelenekte ise aceh kelimesi bir akronim olarak alg -
lan r ve u ekilde aç klamas  yap l r: “a” Araplar , “c” Çinli-
leri, “e” Avrupal lar , “h” ise Hintlileri temsil eder. 7 Bir ba -
ka yaz l  olan atjeh ise Arap, Türk, Japon, Avrupal  ve Hintli 
anlam na gelir. History of Melayu’da Açe kelimesi, o dönem-
de Açe’de var olan sekiz krall ktan biri olan Lam Muri için 
kullan l r.8 

CO RAF  KONUM

Açe, Asya k tas n n güneydo usunda, Hint Adalar  veya 
Do u Hint Adalar  olarak da bilinen adalar ve yar madalar n 
bulundu u bir co rafyada, dünyan n üçüncü büyük adas  ko-
numundaki Sumatra Adas ’n n kuzey ucunda bulunur.9

Açe, Endonezya’n n en bat  ucunda kuzeybat dan güney-
bat ya do ru uzan r. Sumatra Adas ’n n kuzey bölgesine te-
kabül eden Açe’nin kuzey k y lar nda Andaman Denizi ve 
Malaka Bo az , güneyinde Kuzey Sumatra, bat s nda Hint 
Okyanusu, do u k y lar nda ise Malaka Bo az  ve Kuzey Su-
matra yer al r. Kuzey ve Güney Açe aras nda do uda Simpang 
Kiri ve bat da Tarniang nehirleri s n r olu turur. 

Açe eyaletinin en büyük ehri ve ayn  zamanda ba ken-
ti olan Banda Açe, Sumatra Adas ’n n kuzey ucunda yer al r. 
Bölgenin di er önemli ehirleri aras nda Sabang, Lhokseu-
mawe, Langsa, Meulaboh, Tapaktuan, Sinkil, Sigli, Simpang 
Ulim, di bulunur.

7 Dada Meuraxa, Sejarah Kebudayaan Sumatera, Medan, 1975, s. 5. 
8 Abdullah Tau  k, History of People of Indonesia Islam, Ed, Jakarta: Ceremony of Moslem 
Scholar Indonesia, 1991, s. 34.
9 Ay e Nur Timor, Güneydo u Asya -Özellikler, Ülkeler-, stanbul: Çantay Kitabevi,  2002, 
s. 1. 
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Açe irili ufakl  119 adadan olu ur. Bu adalar n dünya ça-
p nda me hur olan  Weh Adas ’d r. Ancak bu ada daha çok 
merkezî yerle im yerinin ad yla, yani Sabang olarak bilin-
mektedir. Weh Adas ’n n çevresinde Breueh ve Nasi gibi kü-
çük adalar vard r. Açe’nin bat s nda ise Simeulue, Tianku, 
Babi ve Banyak gibi adalar yer al r. 10

Açe’nin ortas ndan geçen ve yükseltisi iki bin metreyi bu-
lan Bukit Barisan da  silsilesi Sumatra Adas ’n  tam ortadan 
keserek adan n do usuna kadar uzan r. Leuser Da  3145, 
Anu Da  2750, Abongabong Da  2985, Tangga Da  2380, 
Bateemecica Da  2140 metredir. Da l k bölgenin bat s  dar 
ve s k ormanlarla kapl d r. Da lardan do an akarsular geni  
düzlüklerde yap lan çeltik tar m na ve di er tar msal faaliyet-
lere hayat verir.11

klim
Ekvator çizgisinin sadece iki derece kuzeyinde yer alan 

Açe Eyaleti s cak ve nemli bir iklime sahiptir. Bölgenin iklimi 
Endonezya’daki genel iklim ko ullar yla benzerlik gösterir. 
Bu ba lamda, bölgede y l n yar s n n ya l , yar s n n da ku-
rak geçti i bir iklimden söz etmek mümkündür. Mart-a ustos 
aylar  aras  kurak, eylül- ubat aylar  ise ya l  geçer. Y ll k 
ya  miktar  2300 mm’dir. Y l n 123 günü ya l d r. K y lar-
da s cakl k 23 ilâ 32 derece aras nda de i mektedir. Nem ora-
n  ise %65-75 civar ndad r. 

Y ll k s cakl k ortalama 25 dereceden ba lar ve 35-40 de-
receye kadar ç kar. Özellikle bat  k y lar  oldukça nemli ve ne-
redeyse her gün ya l d r. Kimi bölgelerde y ll k ya  mikta-
r  4000 mm’yi bulur. Do uda ise iklim kurakt r ve y ll k ya  
miktar  2000 mm’nin alt ndad r.

10 Rusdi Su  , Agus Budi, (Ed.), Jelajah Aceh -Guide Book To Aceh-, Banda Açe: Dinas 
Pariwisata Province NAD, 2004, s. 6; Ensiklopedi Nasional Indonesia, I. cilt, 4. bask , PT. 
Delta Pamungkas, Jakarta, 2004, s. 41.
11 Timor, s. 6.
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Irmaklar ve Göller
Hint Okyanusu’na dökülen nehirler Krueng Tuenam ve 

Krueng Wayla’d r. Andaman Denizi’ne ve Malaka Bo az ’na 
dökülen nehirler ise, Krueng Açe ve Krueng Raya’d r. Nehir-
lerde 15-20 km içerilere kadar ula m yap labilmektedir. 

Takengon yak nlar ndaki Laut Tawar Gölü (660 km2) ve 
Weh Adas ’ndaki Aneuk Laot Gölü, Açe eyaletinde bulunan 
iki büyük göldür. Güney Açe’de ise Laut Bangko Gölü bulu-
nur. 

Ormanlar
Açe’deki tropik ormanlar, bitki ve hayvan türü bak m n-

dan büyük bir çe itlilik gösterir. Brezilya’dan sonra dünyan n 
en önemli ya mur ormanlar  Açe-Sumatra’da bulunmakta-
d r. Yo un tropik ormanlar su ayg r , geyik,  l, maymun, ku  
türleri ve aslan gibi çok çe itli hayvan türlerinin ya amas na 
olanak tan r. Ayr ca, bu co rafyada çok say da kelebek türü-
ne de rastlan r. Toplam ormanl k alan 4.130.000 hektard r. 
Bir ba ka deyi le kara parças n n %75’ine yak n bölümü or-
manlarla kapl d r. Leuser Ulusal Park  84.000 km2 alan  ile 
Güneydo u Asya’n n en büyük do al park d r. Açe’den 100 
km uzakl ktaki park, Kuzey Sumatra’daki Sibayak Volkanik 
Da ’na kadar uzan r. 

DAR  YAPI

Endonezya’da kendine özgü yap s yla dikkat çeken Açe’nin 
tam ismi Nannggroe Aceh Darussalam’d r. 1959 y l n-
da yay mlanan I/MISSI/1959 no’lu Ba bakanl k bildirisi ile 
Endonezya’daki 33 eyaletten biri olan Açe’ye bölgedeki din, 
gelenek ve e itim konusundaki ko ullar ndan ötürü özel statü 
verilmi tir. Birinci S n f Özel Bölge (Daerah Istimewa Ting-
kat I) statüsündeki Açe, uzun y llar Daerah Istimewa Aceh 
Province olarak an lm t r. Eyalet yönetimi, seçimlerle be-
lirlenen ve Cakarta merkezî yönetiminin de onay yla atanan 
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vali ve yard mc s  taraf ndan gerçekle tirilmektedir. Eyalet-
te ayr ca, merkezde ve ba l  ehirlerde ulusal partilerin ka-
t ld  seçimlerle belirlenen halk meclisleri görev yapmakta-
d r. Ancak 17 A ustos 2005 tarihinde Finlandiya’n n ba kenti 
Helsinki’de imzalanan “Helsinki Bar  Antla mas ” çerçeve-
sinde, sadece Açe eyaletinde geçerli olmak üzere, ülke tari-
hinde ilk defa ba ms z vali adaylar  da seçime kat lm  ve bu 
seçimi ba ms z adaylar Irwandi Yusuf ve Muhammed Nazar 
kazanm t r.

Açe’nin idari yap s  tarihsel olarak iki temel unsura daya-
n yordu. Birincisi seküler gücü temsil eden hükümdar, di eri 
de dinî lider. Bu yap , köylerden ba layarak ehirdeki yöneti-
me kadar etkisini göstermi tir. Köylerde görev yapan muhtar 
(Keutchick) ve imam ( mam meunasah) köyün iki yönetici-
si konumundayd . Keutchick, köyün babas ; mam Meuna-
sah da anas  kabul edilirdi.12 Keutchik, köyün sayg n bir bü-
yü ü olarak maa  almadan çal t  gibi, imam da herhangi 
bir maddi menfaat gözetmeksizin çal rd . 

Ancak Suharto’nun ba a geçmesiyle yürürlü e konan 
“Yeni Düzen”13 adl  yap lanma çerçevesinde Açe’deki bu ge-
leneksel idari düzen de i ti. Cava Adas ’ndaki uygulama böl-
geye ithal edilerek köy lideri keutchik’in yerini kades al rken; 
birkaç köye birden liderlik yapan kelurahan’ n yerini de Lu-
rah denilen bir görevli ald . Dü ük maa  ödenen bu yetkililer 
zamanla yozla maya neden oldu. Örne in kimlik kart  ç kar-
t lmas  gibi oldukça basit i lemlerde dahi halktan haks z yere 
para talep edilmeye ba land . 

12  E. M. Loeb, Sumatra -The Archaeology and Art of Sumatra” Verlag des Institutes für 
Völkerkunde der Universitat Wien, Austria, 1935, s. 227. 
13 1950’li y llar n sonundan itibaren uygulamaya konulan “Yeni Düzen” (New Order) ile 
toplumdaki sosyal ve siyasal her türlü olu uma politik bask  ile yön verilmi ; düzenleyici 
vasfa sahip bu rejim s ras nda insan ve do al kaynaklar n kullan m  merkezden idare edilerek 
devlet ilk elden sosyopolitik ve ekonomik geli menin yegâne kayna  olmu tur. (Bahtiar 
Effendy, Islam and the State in Indonesia, Athens: Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapores and Ohio University Research in International Studies, Southeast Asia Series, 
Ohio University Press, 2003, s. 87) Merkezî hükümet, yerel dinî liderleri devletin partisi 
olan GOLKAR’a kat lmaya zorunlu tutmu ; devlet, okullar, camiler, vak  ar vb. kurumlar 
vas tas yla sivil hayata yo un bir ekilde müdahale etmi tir. (R. John Bowen, Islam, Law 
and Equality in Indonesia, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 112.)
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Açe eyaleti, 18 yönetim bölgesine, bu bölgeler de keca-
matan ad  verilen 136 alt birime ayr ld . Kecamatanlara ba -
l  köy (desa) say s  5463’tür. Ülke, yönetim birimleri olarak 
ilçe, mahalle ve köy idari birimlerine bölünmü tür. Kabupa-
ten denilen ilçelerin ba nda bupati ad  verilen kaymakamlar 
görev yapar. Her bir ilçe, kecamatan denilen birkaç mahal-
leden olu ur. Mahalleler camat olarak adland r lan yönetici-
ler taraf ndan idare edilir. Her bir mahalle köylerden olu ur. 
Köyler kepala desa ya da kades ad  verilen muhtarlarca yöne-
tilir. Her yönetim biriminde dört ana unsurun yani sivil, dinî, 
kültürel ve ordu birimlerinin etkisinden söz etmek mümkün-
dür.

DEMOGRAF K YAPI

2000 y l nda yap lan say ma göre Açe’nin nüfusu 
4.271.000’dir. Bu rakam, Endonezya’n n toplam nüfusunun 
yakla k %2’sine tekabül eder. 2004 y l nda ya anan deprem 
ve tsunaminin ard ndan hayatlar n  kaybedenler ve bölgeyi 
terk edenler nedeniyle Açe nüfusunda azalma olduysa da, za-
manla köylerine geri dönenlerle, ülkenin çe itli yerlerinden 
Açe’de, özellikle de ba kent Banda Açe’de yeni olu an i  ola-
naklar ndan istifade etmek amac yla göç edenlerle bölgede-
ki nüfusun dengesini korudu u söylenebilir. Bölgenin etnik 
ve kültürel dokusu birkaç farkl  gruptan olu ur. En önemli 
grup Açelilerdir. Açeliler k y  bölgelerinde yo unluk arz eder-
ler. Di er etnik gruplar ise, Gayolar (Açe Tengah’ta ve Açe 
Timur’un bir bölümünde, Benar Meriah’ta ve Gayo Lues’te), 
Alaslar (Açe Teggara’da), Tamianglar (Açe Tamiang’da), Ane-
uk Jameeler (Açe Selatan ve Açe Baray Daya’da) ve Kluetler 
(Açe Selatan ve Simileu’da)’dir. Gayolar ve Alaslar güneydeki 
da l k bölgede ya am süren yerlilerdir.

Açe bölgesi, ayn  zamanda, tarihin çe itli dönemlerinde 
Arap Yar madas ’ndan bölgeye gelip yerle mi  olanlara da ev 
sahipli i yapm t r. Açe Jaya’da çok küçük bir grup da olsa, 
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Avrupa kökenlilere rastlamak da mümkündür. Bunlar sa-
r n, mavi gözlü, beyaz tenli bir topluluktur. Bu grubun 16. 
yüzy lda bölgeye gelen Portekiz askerlerinin torunlar  oldu u 
ve zamanla slam’  benimsedikleri ifade edilmektedir.

SOSYOEKONOM K DURUM

19. yüzy l öncesinde Açe’nin önde gelen tar m ürünleri-
nin ba nda pirinç, biber, kauçuk ve palmiye gelmekteydi. 16. 
yüzy l ortalar ndan ba layarak dünya biber ticaretinde önemli 
bir paya sahip olan Açe, bu özelli ini 19. yüzy la kadar sürdür-
dü. 16. yüzy l n büyük bir bölümünde ve özellikle de 1550’li 
y llardan ba layarak, Portekiz tehdidine ra men, Açe ticaret 
gemileri ürünlerini Ortado u’ya ula t rma ba ar s n  göster-
di. Ortado u’dan Avrupa pazar na da lan biber, Avrupa’n n 
ihtiyaç duydu u biberin yar s n  kar l yordu.14 19. yüzy lda 
dünya biber üretiminin %50’sini Açe gerçekle tiriyordu. 

19. yüzy l n sonuna gelindi inde, bölgede, petrol ve do al 
gaz gibi ba ka do al kaynaklar da bulunmaya ba land . Ön-
celeri ngiliz Petroleum Matshapij taraf ndan idare edilen bu 
kaynaklar daha sonra Hollanda Kraliyet Shell kurumuna geç-
ti. 1971 y l nda, Açe’de, Endonezya’n n en büyük rezervine sa-
hip petrol sahas  bulundu. 

Günümüzde Açe bölgesindeki do al gaz üretimi ve di er 
endüstriyel ürünlerden elde edilen gelir, Endonezya bütçesi-
nin göz ard  edilemeyecek bir miktar n  olu turur. En önemli 
petrol ve gaz sahas  k y  bölgesindeki Rantau Panjang, Rantau 
Kuala Simpang ve Lhokseumawe’de bulundu u gibi, ileride 
ayr nt l  bir ekilde de inece imiz üzere, yeni sondaj çal ma-
lar  da yo un bir ekilde gündemdedir.

Açe’de bat  bölgesinde bulunan bol miktarda kömür rezer-
vinin yan  s ra, alt n, demir, alç  ta , bak r ve çinko maden-

14 Anthony Reid, An Indonesian Frontier -Acehnese and Other Histories of Sumatra-, 
Singapore University Press, Singapore, 2005, s. 6. 
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leri de bulunmaktad r.15 Açe eyaletinin Tangse bölgesinde de 
uranyum yataklar  oldu u ifade edilmektedir. Turizm; el de -
memi  do al güzelliklere ve kültüre sahip olan Açe’nin henüz 
ke fedilmemi  ve faaliyete geçirilmemi  potansiyel bir ekono-
mik gelir kayna  olarak görülmektedir. 

Halk n %80 gibi önemli bir bölümü tar m sektöründe ça-
l maktad r. Bölge topraklar n n %18’i tar m sahas  olarak 
kullan lmaktad r. Temel tar m ürünleri aras nda y ll k bir 
milyon tonun üzerinde üretimle pirinç birinci s ray  almak-
tad r. Pirinci takip eden ürünler ise; soya 118 bin ton; m s r 
22 bin ton; kauçuk 15 bin ton; kahve 34 bin ton olarak s ra-
lanmaktad r. 

Kuzeyde Malaka Bo az , güney ve bat da Hint Okyanu-
su ile çevrili Açe’de uzun k y  eridi deniz ürünleri aç s ndan 
önemli bir gelir kayna  sunmaktad r. Açe’nin önde gelen ih-
raç ürünleri aras nda kauçuk, kakao, kahve, copra (kurutul-
mu  Hindistan cevizi), palmiye ya , k rm z biber, clove, nut-
meg gibi baharatlar, deniz ürünleri ve kereste gelmektedir.

SOSYOKÜLTÜREL HAYAT

Halk
Açeliler rk olarak Malay rk  içinde yer almaktad r. Bu-

nunla birlikte, tarihin erken dönemlerinden itibaren Hint, 
Acem, Arap ve Çinliler gibi farkl  rk ve kültürlere mensup 
topluluklar n Açe’ye gelip yerle mesi, zamanla rklar n kar -
m n  meydana getirmi tir. Ayr ca, söz konusu gruplar n ken-
di kültürel dokular n  da beraberinde getirmeleri, Açe’de bir 
arada ya ayabilen ço ulcu kültürel bir yap n n ortaya ç kma-
s na neden olmu tur.16

Bununla birlikte, yukar da ifade edildi i üzere farkl  kül-
türel dokuyu ortaya koyan aceh kelimesinin aç l m , toplum-
daki insan tipolojilerinin ve kültürlerinin çe itlili ine bak l-

15 Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. 15. 
16 Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. xi. 
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d nda do ru gibi görünse de, baz  bilim adamlar  bunun 
sadece bir sözlü gelenek ürünü oldu unu, bu konuda bilimsel 
bir dayana n olmad n  ifade ederler. Oysa ki Hintliler, Çin-
liler, Araplar ve Avrupal larla olan yak n ili kiler sadece kül-
türe de il, halk n  ziksel görünümüne de yans m t r. Avrupa 
tipine özellikle Bat  Açe’de ve Lamno’da, Hintli tipine k y  bo-
yunca, Çinli tipine ise kuzey bölgelerde rastlamak mümkün-
dür. Banda Açe ve civar nda az say da da olsa Türk kökenli 
gruplar da ya amaktad r. Banda Açe’deki Türk köyleri olarak 
bilinen Gampung Bitai, Gampung Pande ve Emperoum’da 
baz  ailelerin geçmi le ba lar n  -en az ndan toplumsal haf za 
olarak- muhafaza ettikleri görülmektedir.

Günümüzde Açe’de etnik unsurlar bak m ndan sekiz gru-
bun varl  dikkat çekmektedir. Bu gruplar Açe, Alas, Aneuk 
Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil ve Tamiang ad yla bili-
nir. Endonezya’n n di er bölgelerinde oldu u gibi, Açe top-
lumunda da gelene in (adat) büyük bir yeri vard r.17 Ancak 
Açeliler gelenek ile slam hukuku aras ndaki farkl l klar  bir 
tezat de il, birbirini tamamlay c  unsurlar olarak kabul eder-
ler. 

Açe’de slam
Yaz l  metinler dikkate al nd nda, slam’ n Güneydo-

u Asya’ya geli inde mezar ta lar , seyyahlar n tuttukla-
r  notlar ve yerli kronikler dikkat çeker.18 slam’ n bölge-
de yay lma sürecinde Müslüman âlimler ve tüccarlar Gü-
neydo u Asya denizlerinde ve liman ehirlerinde görülmeye 
ba lad lar. slam’ n Güneydo u Asya’ya geli inde -genel iti-
bar yla Ortado u-Hindistan-Çin aras ndaki kadim ticaret yo-
luna ba l  olan bölgede-19 bu ticarete hâkim olan ba ta Arap-
lar olmak üzere ranl lar ve Güceratl  Müslümanlar n önemli 

17 Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. 14; Su  -Wibowo, s. 10.
18 M. B. Hooker, (Ed.), “Introduction”, (Ed.), M. B. Hooker, Islam in Southeast Asia, E. J. 
Brill, Leiden, 1988, s. 3-4.
19 Gilbert Khoo-Dorothy Lo, Asian Transformation -A History of Southeast, South and East 
Asia- Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., Singapore, 1977, s. 432. 
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rolü olmu tur.20 Bununla birlikte, bu sürecin temel dinamik-
lerinin ortaya konulmas  amac yla slamla ma süreciyle ilgili 
olarak üç temel teori ortaya at lm t r. 

Birinci teori 7. ve 8. yüzy llar üzerinde durur.21 Buna göre, 
gerek baharat gerek ilaç temini için Güneydo u Asya ile ili ki 
kurdu u bilinen Arap denizciler ve bölgeyle yak n ticari faa-
liyette bulunan Müslüman tüccarlar zamanla k y  ehirlerine 
yerle mi lerdir. Müslümanlar, yerel idarecilerin ailelerinden 
kad nlarla evlenerek yerli topluluklarla ili kilerini akrabal k 
ba lar  kurarak geli tirmi  ve zamanla yönetimde söz sahibi 
olmu lard r. Bu ba lamda, bölgedeki ilk Müslümanlar n yö-
netici ve sultan olarak görev almalar  da dikkat çekicidir. 

Araplar n slam’la birlikte Sumatra Adas ’na geli lerinin 
hicri 1. yüzy la tarihlenmesi konusunda benzer görü leri yer-
li tarihçi Muhammed Yunus Cemil’in çal malar nda da bul-
mak mümkündür. Cemil, Nederlandsche-Indie Encyclope-
die ve Chronology of Indonesian History adl  eserlere at fta 
bulunarak, slam’ n Arap Yar madas ’ndan yay lmaya ba -
lamas ndan k sa bir süre sonra, Arap denizcilerin erken dö-
nemlerde Sumatra Adas ’n n kuzey sahillerine yerle tikleri-
ni belirtir.22

kinci teori, 9. ve 13. yüzy llar aras nda Gücerat23, Ben-
gal24 ve Arabistan’dan gelen hem su   hem de ticaretle me gul 

20 S. Soebardi, C. P. Woodcraft-Lee, “Islam in Indonesia”, (Ed.), Raphael Israeli, The 
Crescent in the East -Islam in Asia-, Curzon Press, 1985, s. 182. 
21 A. N. Baloch, The Advent of Islam in Indonesia, Islamabad: National Institute of Historical 
and Cultural Research, 1980, s. 1.
22 M. Yunus Djamil, “Wadjah Rakjat Atjeh Dalam Lintasan Sedjarah”, Seminar Kebudajaan 
Dalam Rangka Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, (The Second Atjeh Cultural Festival, 20 
Agustus-2 September 1972) Dan Dies Natalis Ke XI Universitas Sjiah Kuala, Panitia Pusat 
Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, Banda Açe, 1972, s. 5.
23 Hindistan, erken dönemlerden itibaren slam’la tan mas na ra men, ülkenin bat  
k y lar nda bulunan Gücerat’ n slam hâkimiyeti alt na girmesi 1297 y l na rastlar. [Bkz. M. 
B. Hooker, (Ed.) Islam in South-East Asia, 2nd edition, E. J. Brill, Leiden, 1988, s. 6.]
24 Önemli bir Portekiz kayna  olan Tome Pires, Pasai ehrini tan mlarken buradaki 
halk n Bengal kökenli oldu unu ileri sürer. Bu görü  daha sonra S. Q Fatimi taraf ndan da 
gündeme getirilmi tir. Ancak Bengal’le ilgili baz  veriler dikkate al nd nda bu görü leri 
tam anlam yla desteklemek mümkün görünmüyor. Örne in, Bengal’in Hane   mezhebine 
ba l  olu u ile Güneydo u Asya’da a   mezhebinin hâkimiyeti aras ndaki tezat önemli bir 
argümand r. [Bkz. M. B. Hooker, (Ed.) Islam in South-East Asia, 2nd edition, E. J. Brill, 
Leiden, 1988, s. 6; S. Q. Fatimi, Islam Comes to Malaysia, Malaysian Sociological Research 
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olan tebli  gruplar n n faaliyetlerine dayan r. Gerek Hindu-
izm gerekse slam’daki panteist ö retinin varl , bu süreçte 
slam’ n yay lmas  ve Hindu inanc na mensup halk n slam’la 

tan mas n  kolayla t rd .25 Su   hareketi özellikle Hikayat 
Sejarah Melayu ve Hikayat Raja-Raja Pasai’de belirtildi i 
üzere 13. yüzy lda Mekke’den ve Hindistan’dan gelen âlimler 
arac l yla Sumatra Adas ’n n kimi bölümlerinde yerli halk  
slam’la tan t rmada büyük rol oynad .26 

Bölgenin slamla mas ndaki su   hareketin önemli rolü-
nü, 1238 y l nda Ba dat’ n Mo ol istilas na u ramas  ile slam 
co rafyas n n çe itli bölgelerine do ru ba layan göç dalgas y-
la aç klamak ve gerek Malay gerekse Cava el yazmalar nda 
bulmak mümkündür.27 

Üçüncü teori ise slam’ n toplumsal i leviyle do rudan 
alakal d r. Buna göre, slam’ n yerli halklar için bireysel de-

erinin yan  s ra, köy ve tüccar gruplar n n dayan mas nda 
i levsel bir rolü vard .28 Bu teorileri genel itibar yla de erlen-
dirmek gerekti inde tüccar ve âlim s n f n n bir arada hare-
ket etti ini söyleyebiliriz. Âlimler sahip olduklar  bilgiler ne-
deniyle, tüccarlar da zenginlikleri nedeniyle yerli toplumlar 
aras nda kabul gördü ve yönetim çevreleriyle kolayl kla ileti-
im ve etkile im kurdular. Böylece zamanla yönetimde söz sa-

hibi olduklar  gibi, kurduklar  dinî e itim merkezleri sayesin-
de toplum hayat nda da etkin oldular.

Serambi Mekkah
Bu süreçlerin sonucu olarak 17. yüzy l ilk yar s ndan itiba-

ren “Mekke Kap s ” (Serambi Makkah/Verandah of Mecca) 

Institute Ltd., Singapore, 1963.] 
25 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 7th edition, 
1995, s. 467; Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. 5; Andi M. Faisal Bakti, Islam and 
Nation Formation in Indonesia, Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal, 
Canada, 1993, s. 14. 
26  Andi M. Faisal Bakti, Islam and Nation Formation in Indonesia, s. 14. 
27  Akbarizan, “Development of Su  sm in Nusantara (Study of Personages and Products 
of Su   Ulama in 17th century)”, Nusantara Journal-Institute for Souhteast Asian Islamic 
Studies -ISAIS, Volume 7: 1, 2005, s. 75-6. 
28 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, s. 467. 
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olarak an lan Açe, bugün halk n n %96’s  Müslüman olma-
s yla bu özelli ini günümüze kadar sürdürmü tür.29 Açe, bu 
özelli i nedeniyle Endonezya Tak madalar ’nda ya ayan s-
lam toplumlar n n ana vatan  niteli indedir. 

Müslüman tüccarlar ve âlimler vas tas yla Açe’de kök sal-
maya ba layan slam, 16. yüzy l n ba ndan itibaren bölgede 
varl klar n  hissettirmeye ba layan Avrupal  sömürgecilerle 
birlikte farkl  bir mecraya yöneldi. Örne in, Müslümanlar n 
Portekizlilerin 1511 y l nda Malaka’y  ele geçirmeleri ve Ma-
lay toplumu üzerinde uygulad klar  zulümlere tepkileri, din-
lerini yayma konusunda daha çok gayret göstermek ve dinden 
ald klar  güçle Portekizlilere kar  yo un bir mücadeleye ba -
lamak eklinde oldu. Müslümanlar n bu tepkisi, slam’ n böl-
gedeki yay l n  h zland rd .30 Bu durum, özellikle Açe top-
lumunda slam’la çok daha yak n bir ili kinin kurulmas n  
sa lad  ve bu ili kinin Endonezya’n n di er adalar na da ya-
y lmas na ön ayak oldu. slam’ n bu tak madalarda yo un bir 
ekilde sesini duyurmas  16. ve 17. yüzy llara rastlar. Bu dö-

nemde Osmanl  Devleti’nin dünyada sa lad  siyasi ve askerî 
güç, bölge Müslümanlar n n takdirini kazand ndan, böl-
ge halklar  Osmanl ’n n himayesine girme konusunda istek-
li davrand lar. slam’ n bölgedeki etkisinde bu siyasi geli me 
kadar, Osmanl  ve Mo ol âlimlerinin ve su  lerin önemli kat-
k lar  oldu.31 Su  lerin varl  Açe slam’ nda önemli bir yer tu-
tar. Açe’de 16. yüzy ldan itibaren Hazma Fansuri’den ba laya-
rak Abdurrauf Singkeli’ye ( ah Kuala) kadar su  lerin etkisini 
yo un bir ekilde görmek mümkündür. Bu etki içerisinde bni 
Arabi gelene inin hâkimiyeti özellikle belirgindir. 

Kadiriyye ve Nak ibendiye gibi tarikatlara mensup olan-

29 Hans-Dieter Ever&Anna/Katharina Hornidge, “Knowledge Hubs Along the Straits of 
Malacca”, Working Paper Series, Center for Development Research, Department of Political 
and Cultural Change (ZEF), Universitat Bonn, 2006, s. 7; Eric Eugene Morris, Islam and 
Politics in Aceh -Study of Center-Periphery Relations in Indonesia, Cornell University, 
Michigan, 1983, s. 22.
30 Moshe Yegar, Islam And Islamic Institutions In British Malaya -Policies And 
Implementation-, Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University, 1979, s. 8.
31 Hasrizal Abdul Jamil, Tarih Boyunca Malay-Türk li kileri, SHARIA Mutah University, 
Jordan, (http://www.saifulislam.com/artikel/melayuturki.html.)
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lar, Arapça ve Javi dilinde yazd klar  eserlerle gündeme gel-
meye ba lad lar.32 16. ve 17. yüzy llar boyunca, gerek geçici ge-
rek kal c  olarak Açe’de bulunan âlimler, verdikleri dersler, 
kaleme ald klar  eserler ve yapt klar  tart malar ile Açe slam 
kültür dünyas n n geli mesinde önemli rol oynad lar. Açe Da-
russelam Sultanl ’n n alt n ça nda ya am  olan âlimlerin 
Arapça, Malayca ve Açe dilinde kaleme ald klar  f k h, ahlak, 
tefsir, tasavvuf, tarih, edebiyat vb. ilim dallar ndaki gerek çe-
viri gerek telif çal malar , Endonezya Tak madalar ’n  kapsa-
yan bölgenin slamla ma sürecine ve slam’ n merkezi say lan 
Ortado u eksenli bir entellektüel boyuta ta nmas na olanak 
tan d .33

Yüzy llar boyunca Açeli olmak Müslüman olmakla öz-
de  kabul edilmi tir. Bunun bir göstergesi olarak günümüz-
de dahi Açe’de slami bir toplumsal ya am için sosyal kont-
rolden söz etmek mümkündür. Bununla ilgili olarak u deyi  
dikkat çekicidir: 

“Âdet ve gelenekler kral taraf ndan korunur; yasa ise dinî 
liderler taraf ndan.”34 

Kültürel Varl klar
Açe, Malaka Bo az  giri inde sahip oldu u co ra   ko-

num itibar yla yüzy llar boyunca çe itli uluslar n ve kültür-
lerin kar l kl  ileti imine konu olmu  bir yöredir. Bir ba ka 
deyi le Açe halk , slam’a muhalif olmad klar  sürece yabanc  
kültürlere ho görü göstermi  bir toplumdur. Açe kültür ya a-
m  Hintliler, Araplar, Acemler, Malaylar ve Caval lar gibi yer-
li ve yabanc  unsurlar n ili kilerinin sonucu olarak çe itlilik 
arz eder. Bütün bu farkl  kültürel olgular n birle mesi sonu-
cu yüzy llar sonunda “farkl l klar n bütünlü ü” ortaya ç km -
t r. Bu kültürel dokunun çok say da örne ini bugün Açe’nin 

32 Yegar, s. 7.
33 Daha geni  bilgi için bkz.: Oman Fathurahman, Munawar Holil, Katalog Naskah Ali 
Hasjmy Aceh (Catalogue of Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy Collection), the 21st Century 
Center of Excellence Programme “The Center for Documentation and Area-Transcultural 
Studies, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, 2007.
34 “Adat bak po teu meuruham, hukom bak Syiah Kuala”.
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çe itli bölgelerinde görmek mümkündür: Indrapuri Camisi, 
Beytürrahman Camisi Kandang XII, Gampung Pande Sul-
tan Mezarlar , Indrapatra Kalesi, Bitay Mezarl , Malahaya-
ti Mezarl , Kerkhop, Daru’l-Kemal Sultan Mezarl , Cakra 
Donya, Açe Müzesi, Ali Ha imi Kütüphanesi, Dayah Tanoh 
Abee Kütüphanesi gibi dikkat çeken mekânlardan sadece bir-
kaç na de inece iz.

Açe’nin slam öncesi tarihinden kalan en önemli yap la-
r ndan biri Indrapuri Camisi’dir. Bu yap , Açe’de kurulan ilk 
Hindu krall klar ndan birine ait bir tap nakt r. slam’ n bölge-
ye yerle mesiyle birlikte camiye çevrilen yap , tipik Hindu ta-
p naklar n n mimari özelli ini sergilemesi ve caminin bulun-
du u sahan n ah ap in a tekni inin güzel bir örne i olmas  
bak mlar ndan dikkat çekicidir.35

Banda Açe, sömürge dönemini ya am  bir merkez olma-
s  nedeniyle sömürgecilerin kültür varl klar na yönelik y -
k mlar n  yak ndan ya am  bir yerdir. Hollandal lar, örne in 
1880’li y llarda son Açe sultanlar na ait saraylar  y k p yerle-
rine sömürge valili ine ait binalar in a ettiler. 800 y ll k bir 
geçmi i olan Beytürrahman Camisi, yine Hollandal lar tara-
f ndan yak lm  ve 1875 y l nda yeniden in a edilmi tir. Bu 
son in as  ile Beytürrahman, Endonezya’daki mimari tarz n 
önemli örneklerinden birini olu turur. 

Banda Açe’deki ehir müzesinde bulunan devasa çan, Çin 
mparatorlu u’nun Ming Hanedanl ’ndan Amiral Cheng 

Ho’nun 1414 y l nda bölgeye yapt  ziyaret s ras nda hediye 
edilmi tir.36 Yine Sultan skender Muda’n n e i için yapt rd -

 söylenen ve küçük bir saray  and ran Gunungan, geomet-
rik mimarisi ile dikkat çeker. Gunungan, ehirde görülebile-
cek ender eserlerden biridir.37 

Banda Açe’deki kültürel ve tarihî mirasa dair önemli ör-

35  Buku Objek Peninggalan Sejarah dan Keperbukalaan Aceh Cab Sikureueng, Tuah Sejati, 
Banda Aceh, 1988, s. 25. 
36 Hall, s. 225.
37 Rodolphe De Koninck, Aceh in the Time of Iskandar Muda, Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Aceh, Banda Aceh, 1977, s. 2. 
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neklerden bir di eri ise Türk köylerinde bulunan mezarl k-
lard r. Âlimlerin ve sultanlar n mezarlar oldu u ifade edi-
len bu kabristanlar tsunamiden büyük ölçüde etkilenmi tir. 
Özellikle Gampung Pande köyünde bulunan üç farkl  mezar 
kompleksi “Sultan Mezarlar ” ad yla an l r. Sömürge dönemi-
nin dinî-kültürel miras n n bir parças  olan ah Kuala’ya (ö. 
1693) ait mezar, ehir merkezinden yakla k bir mil uzakl k-
tad r. 

Prof. Dr. Ali Ha imi Kütüphanesi, Banda Açe’nin kültür 
hayat nda önemli bir yere sahiptir. Ya ad  dönemde Açe ta-
rihi, Türkler ve Türkiye üzerine çal malar yapm  olan Prof. 
Ali Ha imi ad na kurulmu  olan bu kütüphane, sahip oldu u 
önemli kitaplar n yan  s ra, Ali Ha imi’nin özel e yalar n n da 
sergilendi i bir etnografya müzesi görünümündedir. 

Banda Açe’de, Felemenkçe’de mezarl k anlam na gelen 
Kerkhop denilen mezarl kta, Açe Sava ’nda (1873-1903) ha-
yat n  kaybeden yakla k 2000 Hollandal  askerin mezar  bu-
lunmaktad r.

Dil ve Edebiyat
Açe halk  iki dilli halk olarak bilinir. Endonezya devletinin 

resmî dili olan Endonezyacan n yan  s ra, Açelilerin ana dili 
olan Açece, halk aras nda yayg n bir ekilde kullan l r ve böl-
genin lingua franca’s  kabul edilir. Açece, Austronesian dil 
ailesine mensuptur.38

Eyalet s n rlar  içerisinde ya ayan çe itli etnik topluluk-
lar n konu tu u diller aras nda unlar bulunur: Açece (bü-
yük ço unluk taraf ndan konu ulmaktad r), Aneuk Jamee 
dili (Güney Açe bölgesinde), Gayo dili (Orta, Güneydo u ve 
Do u Açe’de), Alas dili (Güneydo u Açe’de), Tamiang dili 
(Do u Açe’de), Simeuleu dili (Simeuleu Adas ’nda) ve Kluet 
dili (Güney Açe’deki Kluet etnik grubunda).39 Açe dili kendi 

38 Mahmud Bangkaru, A Hand Book to Aceh 1998, Aceh: CV Penerbit Balohan Haloban, 
1998, s. 13; Watson Barbara Andaya ve Y. Leonard Andaya, A History of Malaysia, London: 
Macmillan Asian Histories Series, 1986, s. 9.
39  Daud, Bukhari, “Bahasa dan Sastra Aceh: Milik Siapa?”, Seminar Budaya Pekan 
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içerisinde birtak m lehçelere de ayr lmaktad r. Açe Besar, Pi-
die ve kuzey Açe’de kullan lan lehçeler buna örnek verilebilir. 
slam’ n bölgeye girmesiyle birlikte söz konusu dillerin yaz -

m nda Arap alfabesi kullan lmaya ba lanm t r. Arap dilinin 
geçmi te resmî dil olarak kullan lmas  slam’a ba l l n bir 
ifadesi olarak dü ünülebilir. 

Tarih metinlerinde, Arapça yaz  sistemi olan ve Melayu 
Arabic olarak bilinen Javi dili kullan lm t r. Kültürün önem-
li unsurlar ndan olan dinî ilimleri konu alan eserler, halk 
hikâyeleri ve mezar ta lar  Arapça ve Javi dilinde yaz lm t r. 
Açe’nin, gerek dünyevi gerekse dinî aç dan büyük geli meler 
kaydetti i ve Güneydo u Asya’n n önemli bir slam ö retim 
merkezi oldu u 17. yüzy lda, âlimler taraf ndan Arapçan n 
yan  s ra Malayca da bilim dili olarak kullan lm t r. Bu dö-
nemde saray çevresinde de Malaycan n hâkimiyetinden söz 
edilir. Bu durum; yani Açe etnik dilinin de il de Malaycan n 
kullan lm  olmas , Açe’nin bölgedeki bilimsel geli melerdeki 
rolünü ortaya koymas  aç s ndan dikkat çekicidir.40 

Açe Tarihinde Hikâyelerin Yeri 
Halk hikâyeleri Açe kültürünün vazgeçilmez ö elerinden-

dir. Söz konusu hikâyeler, bölgedeki yerel dillerin varl klar -
n  sürdürebilmelerinde önemli bir faktör olmu  ve halk dans-
lar nda ve güzel sanatlarda da etkileri görülmü tür. Genelde 
Açe halk hikâyeleri olan Hikayat Perang Sabih, Hikayat Aceh 
Barulkarim, Hikayat Tungku Malam’da oldu u üzere bunlar 
slam ö retisinin dile getirili ini sembolize eder. Sözlü kültü-

rün yayg n oldu u bir iklim ku a nda bulunan Açe’nin ta-
rihsel birikiminin ipuçlar n  söz konusu hikâyelerde bulmak 
mümkündür; yani Açelilerin toplumsal haf zas  hikâyelerde 
içkindir. 

Kebudayaan Aceh IV, Pusat Kegiatan Akademik Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas 
Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 24-27 A ustos, 2004, s. 1; Holly S. Smith, Aceh -Art 
and Culture-, s. 14; Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, s. 116.
40 Anthony Reid, An Indonesian Frontier -Acehnese and Other Histories of Sumatra-, s. 
98; Eric Eugene Morris, Islam and Politics in Aceh -Study of Center-Periphery Relations 
in Indonesia, s. 23. 
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Açe, Gayo, Jamee, Tamiang ve Simeuleu yerel dillerin-
de toplam seksen halk hikâyesi oldu u bilinmektedir. An-
cak modern ileti im araçlar n n gündeme gelmesiyle yava  
yava  hikâye anlat c lar na olan ilgide azalma oldu u da bir 
gerçektir. Hikâyeler slam öncesi döneme, aman’ n toplum-
da önemli bir yere sahip oldu u zamana kadar uzanmakta-
d r. Örne in, Bat ’daki fabl edebi türüne benzer ekilde, bir 
maymunun ki ile tirilmesine dayanan Adoman ya da bir as-
lan n ki ile tirilmesine dayanan Periedende isimli hikâyeler 
gibi, karde li e vurgu yapan Imo ve Sihitam Pekat (Gayo 
hikâyeleri) hikâyeleri bunlardan sadece birkaç d r. slam’ n 
kabul edilmesinden sonra Paya Terbang, Sepatah Kata Se-
kati Emas, Putri Parakisan gibi moral de erlere dayanan 
hikâyeler de gündeme gelmi tir. 

Hikayat ad  verilen bu edebi anlat larda tarihî olaylar, ger-
çekler veya imgesel hikâyeler ritmik bir söyleyi  içeren dizeler 
eklinde dile getirilmektedir. Bütün bu anlat larda Kur’an’dan 

ya da hadislerden mutlaka bir dinî mesaja yer verilmektedir. 
Pek çok hikâyenin orijinal metni Arapça kaydedilmi  olmakla 
birlikte yazarlar  bilinmemektedir. 

Söz konusu hikâyelerden halk aras nda en iyi bilineni Hi-
kayat Perang Sabih (Kutsal Sava  Hikâyesi)’dir. Açe edebiyat 
ara t rmac lar , yapt klar  kar la t rmal  edebiyat çal mala-
r  ile bu hikâyenin yazar n n Tengku Cik di Tiro’nun yak n bir 
arkada  olan Teungku Cik Pante Kulu oldu una karar ver-
mi lerdir. Bu eser, Hollandal lara kar  giri ilen ve yakla k 
70 y l süren sava ta (Kimi eserlerde 40 y l sürdü ü ifade edil-
mektedir.) mücadele ruhunu desteklemi  ve halk n cesaretini 
artt rm t r. Bu hikâye halk aras nda öylesine tesirli olmu tur 
ki, Hollanda sömürge yönetimi, bu hikâyenin anlat lmas n  
yasaklam t r.41 

41“Hikayat Perang Sabih” isimli söz konusu bu hikâye dört bölümden ibarettir: Ainul 
Mardliyah’ n hikâyesi, Fil Sava  hikâyesi, Said Samly’nin hikâyesi ve Muhammad Amin’in 
hikâyesi. Bu bölümlerden birincisi Kur’an’da ve hadislerde geçen Hz. Peygamberin 
Mekke’den Medine’ye hicretinde ya ad klar n  konu almaktad r. Fil Sava  hikâyesinde ise, 
ad ndan da anla laca  üzere,  l ordusu ile Kâbe’yi y kmak üzere harekete geçen Ebrehe 
konu edilir.
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Geleneksel Törenler
Açe’nin kültürel yap s nda slam’ n önemli bir etkisi vard r. 

Ancak, slam öncesinde bölgede hâkim olan Hinduizm’in etkisini 
de, özellikle geleneksel törenlerde görmek mümkündür. 

slam’a ba l l klar  ile tan nan Açelilerin toplum ya am n-
da birtak m önemli dönüm noktalar  vard r. Do um, sünnet, 
ergenlik, evlilik ve ölüm gibi olaylar Açe’de özel törenlerle 
kutlan r. Özellikle evlilik merasimleri toplum için son derece 
önemli merasimler aras ndad r. Ayr ca, atalar n an s na, ya-
anan felaketlerin y l dönümlerinde, pirinç hasad  öncesin-

de ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in do um y l dönümünde çe it-
li törenler düzenlenir.42 

Dinî bayramlar öncesinde ba kent Banda Açe’de ve k r-
sal kesimlerde büyük kutlamalar yap lmaktad r. Bu törenlere 
her okul kendi özel k yafetleri ile kat l r ve ö renciler ellerin-
de tuttuklar  me aleler ile gecenin karanl n  ayd nlat rlar. 
Her okulun bir müzik ekibi vard r ve bu müzik ekipleri araba-
lar n arkalar nda konu lanm  vaziyette ellerindeki gelenek-
sel büyük davullar ve te  er e li inde dinî müzik icra ederler. 

Açe’de 50 civar nda dans, 20 kadar müzik çe idi, 20 ede-
biyat türü ve 9 geleneksel sanat vard r.43 Bir söyle i tarz  olan 
pantun halk e lencesi de Açe’deki geleneksel törenlerdendir. 

Geleneksel Danslar
Açe geleneksel halk danslar  slam kültüründen, erken 

dönemlere ait ritüellerden, dans, müzik ve edebiyat n kom-
binasyonundan etkilenmi tir. Tekrara ve monoton  ziksel 
hareketlere yer verilen ve uzun süren danslar, sadece s n rl  
mekânlarda ve belirli sosyal gruplar içinde icra edilir. Bu et-
kinliklerde çe itli telli, vurmal  çalg lar kullan l r. Bunlar ara-
s nda yerli bir enstrüman olmas  nedeniyle “arbab” önem  ta-

r.*

42  Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. 25. 
43  Bangkaru, s. 19.
*  A.g.e., s. 22.
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Açe’de görülen müzikli danslar n büyük bir bölümü dinî ve 
millî içeriklidir. 1981 y l nda yap lan bir ara t rma ile Açe’de 
52 geleneksel dans oldu u tespit edilmi tir. Bunlar aras nda 
en çok tan nanlar  seudati ve saman’d r. 

Seudati isimli dans, el hareketlerine dayal  olmas ndan 
ötürü, “bin el dans ” olarak da bilinir. Bu dans, büyük ölçüde 
Ortado u kültüründen etkilenmi tir. Erkekler taraf ndan icra 
edilen seudati agam ve kad nlar taraf ndan icra edilen seu-
dati nong olmak üzere iki türü vard r. Endonezya’n n ba ka 
bölgelerinde görülmeyecek bir nitelik ta yan bu dans n kö-
kenlerinin Türklere veya Ortado ululara dayand  tahmin 
edilmektedir.

Saman, yan yana dizilmi  hâlde oturan çok say da dans-
ç  taraf ndan icra edilmektedir. Dans s ras nda söylenen dize-
lerde güzel ve faydal  davran lar ön plana ç kart l r. Ramp-
hak isimli dans ise Hollandal lar ile yap lan sava a i tirak 
eden kad n kahramanlar  konu al r. Rapa’i dans  ise büyük 
tamburlar e li inde gerçekle tirilmekte ve bir tür zikir nite-
li i ta maktad r. Rapa’i dans n n en bilinen formu rapa’i ile 
saman danslar n n birle mesinden olu an rapa’i geleng dan-
s d r. Güney Açe’ye özgü pho ve orta Açe’ye özgü bines dans-
lar  da, slam öncesi döneme ait mit ve efsanelere dayanan 
danslard r.

Güzel Sanatlar
Açe halk  dekorasyon, el i çili i, mimari ve dokumac l kta 

maharet sahibidir. Oymac l k ve kaligra  , kamu mimarisi ve 
özel mimaride dikkat çeken unsurlardand r. Bu süslemelerde 
ilginç olan, Açelilerin hiçbir hayvan veya insan  gürüne yer 
vermemi  olmalar d r.

Rencong denilen geleneksel silah, metal i çili inin nadi-
de bir örne idir. 16. yüzy ldan itibaren Açe’de, Arap alfabe-
sinin ilk har   olan “elif” eklinde üretilen ve bir tür hançere 
benzeyen, üzerinde çe itli Arapça ifadelerin ve süslemelerin 
bulundu u rencong, erkeklerin geleneksel olarak ta d klar  
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bir silaht r.44

Günümüzde hediyelik e ya olarak sat lan bu silah n 16. 
yüzy lda Açe’ye gelip yerle en Osmanl  sava  uzmanlar n-
ca geli tirildi i ifade edilmektedir. Rencong, tarihte özel-
likle sultanlar n ve yerel yöneticilerin kulland , üzerinde 
Kur’an’dan ayetler yaz l  olan kama eklindeki bir silaht r.45 
Yak n dönemlere kadar erkeklerin bu silah  bellerinde ta -
d klar  da söylenir.

E itim
Açe, slam’la tan t ktan sonra slam dünyas n n çe it-

li yerlerinden gelen âlimleri bar nd rd . Bu ba lamda, Açe’de 
belli ba l  zaviyelerin kuruldu u bilinir. Bunlar n en ba ta ge-
lenleri ise Selimium ve Gampung Pitai zaviyeleridir. Günü-
müze de in uzanan bir ba ka köklü e itim kurumu ise pe-
santren olarak adland r lan ve dinî e itim veren kurumlard r. 
Açe’de her köyde bir cami ve dayah denilen slami e itim ku-
rumu bulunmaktad r.

Hollandal lar n bölgeye nüfuzu en büyük etkisini e itim 
alan nda göstermi tir. Seküler e itimin yan  s ra, Felemenkçe 
e itim veren kurumlar pesantren’lere alternatif oldular. Ba -
kent Banda Açe’de, IAIN Ar-Raniri ve ah Kuala olmak üzere 
iki devlet yüksek ö retim kurumunun yan  s ra, dört özel yük-
sek ö retim kurumu hizmet vermektedir. 

Mimari
Geleneksel Açe Evi
Açe’yi ziyaret edenlerin özellikle köylerde ilk kar la t kla-

r  yap , geleneksel Açe evleridir. Rumoh Aceh denilen klasik 
Açe evi, dört veya daha fazla kolon üzerine in a edilen kare 
planl  ah ap bir ev modeline dayan r. D  yüzeyindeki i leme-
ler ve çat  oymac l nda görülen ince el i çili i ile süslenmi  

44 Bahrein T. Sugihen, Socio-Cultural and Attitudinal Change in the Modernization Process: 
A Study of Acehnese Society in Transition, PhD Dissertation, Louisiana State University, 
1980, s. 8. 
45 Bangkaru, s. 21.
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olan klasik Açe evi, yüzy llar sonunda ortaya ç km  bir biri-
kimin ürünüdür. 

Rumoh Aceh ad  verilen bu evlerden biri Açe Müzesi bah-
çesinde sergilenmektedir. Bu yap  2,5-3,5 m yüksekli inde 
olup üç odas  bulunmaktad r. Öndeki oda Ruang Depan, or-
tadaki oda Tungai ve arka odas  da Seuramo Likot olarak ad-
land r lmaktad r. Ortada bulunan oda di er odalardan 50 ila 
75 cm daha yüksektir.

Geleneksel Açe evine ait çe itli örneklere özellikle k rsal 
bölgelerde rastlamak mümkündür. Bunlar n en güzelleri Ban-
da Açe ehir merkezine 40 km mesafedeki Selimium’da, Dayah 
Tanoh Abee’deki evler ve 10 km mesafedeki Lhokgna’da, 19. 
yüzy l sonlar nda Hollandal lara kar  verilen sava ta önemli 
yararl l klar gösteren Cut Nyak Dhien’e ait olan evdir.46

Meunasah
Açe’de dikkat çeken bir ba ka yap  türü ise meunasah de-

nilen ve dinî mimari örne i olarak dikkat çeken yap lard r. 
Meunasahlar köy yerle imlerinde gerek ibadet için gerekse 
genç delikanl lar n ve e leri söz konusu köyde ya amayan er-
keklerin geceleyin kald klar  ve köyde belirli dönemlerde dü-
zenlenen seremonilere ev sahipli i yapan mekânlard r. Ortak 
kullan m mekân  olmas  nedeniyle bir anlamda köy odas  ni-
teli i de ta yan meunasahla47 halk n bir araya geldi i yap lar-
d r. Çe itli etkinliklerin düzenlendi i bu yap lar, yerden yak-
la k bir metre kadar yükseklikte, ah ap olarak in a edilir ve 
dört yan  aç kt r. 

Bu geleneksel yap lar k rsal bölgelerde yo un olarak gö-
rülmekle birlikte, ehir merkezlerinde de benzer estetikte ko-
nut mimarisine rastlamak mümkündür. Açeliler, ah ap zev-
kini betonarme binalara da ta maktad r. Apartman türü 

46 Geleneksel Açe eviyle ilgili ayr nt l  bilgiler için bkz.: M. J. Melalatoa, Rivai Abu, 
(Ed.), Arsitektur Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1981/82, Banda Ache. 
47 Snouck Hurgronje, The Acehnese, çev.: A.W. S. O’Sullivan, cilt 2, E.J.Brill, Leiden, 1906, 
s. 29. 
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yap lar n olmad  Açe’de müstakil evler, muz, bambu vb. tro-
pik a açlar n bulundu u bahçeler içerisinde in a edilmekte-
dir. Yer yer iki katl  olarak da in a edilen bu konutlarda este-
tik kayg  ön planda tutulmakta ve bu yap larda iç mekân son 
derece ferah bir görünüm arz etmektedir.

Mezar Ta lar
Bir kültürel yap  unsuru olarak an t mimari içerisinde ele 

al nabilecek olan mezar ta lar , tarihî veri olarak da önem-
li kaynaklar konumundad r. Özellikle üzerlerine yaz lan kita-
beler ile ait olduklar  dönemler hakk nda bilgi verdikleri gibi, 
bölgelerin artistik zenginli ini de gözler önüne sererler. Me-
zar ta lar  bak m ndan Açe, bölgede dikkat çekici bir öne-
me sahiptir. slam medeniyetinin Güneydo u Asya’daki var-
l n n maddi kan tlar  olan en eski mezar ta lar na Açe’de 
rastlan r.48

Açe ta  (Batu Aceh) Malay dünyas  ve Endonezya 
Tak madalar ’nda yayg n olarak kulan lmakla birlikte, Fili-
pinlerin güneyinde Sulu Tak madalar  ve Borneo k y lar  gibi 
Güneydo u Asya’n n farkl  bölgelerinde de kullan l r. Malay 
dünyas n n çe itli sultanl klar nda önde gelen sultanlar n me-
zar ta lar , 15. yüzy l sonlar  ile 19. yüzy llar aras nda Açe’den 
temin edilen ta larla yap lm t r.49 Söz konusu mezar ta lar , 
günümüzde Güneydo u Asya slam sanat n n en nadide ör-
nekleri olarak önemlerini korumaktad r. Açe mezar ta lar n n 
önemi; ekilleri, üzerlerine i lenen moti  er ve büyüklükleri 
bak m ndan farkl l klar gösterir.50 Ayr ca, Arap kaligra  siyle 
yaz lm  olan mezar ta  kitabeleri geçmi ten günümüze akta-
r lan en önemli tarihî belgeler olma özelli ini de ta rlar.

 
48 Daniel Perret, “Aceh as a Field for Ancient History Studies”, First International 
Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, 24-27 February, 2007, Banda Aceh, s. 8. 
49 Othman Mohammad Yatim, Batu Aceh -Early Islamic Gravestones in Peninsular 
Malaysia-, Museum Association of Malaysia, Kuala Lumpur, 1988, s. xxv, 8.
50 Daniel Perret, “Aceh as a Field for Ancient History Studies”, s. 8; Holly S. Smith, Aceh-
Art and Culture-, s. 36; Othman Mohammad Yatim, Batu Aceh -Early Islamic Gravestones 
in Peninsular Malaysia-, s. xxvi. 
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II. BÖLÜM 
TAR HÎ SÜREÇ
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ERKEN DÖNEMDE AÇE
Açe’ye ilk yerle im konusunda pek fazla bilgi olmamak-

la birlikte, burada ileri sürülen birkaç olas l ktan bahsetmek 
mümkündür. Birinci iddiaya göre, Vietnam’ n güneyinden, 
Kamboçya’dan gelen denizcilerin Açelilerin atalar  oldu u 
söylenmektedir. Bu ilk grup, Malaylar n bölgeye gelmesiy-
le da lara çekilerek günümüzdeki Gayo ve Alas etnik grup-
lar n  olu turdu.51 Çampa ad  verilen toplulu un Açe’ye gel-
di ine dair anlat lar, en eski Malay kaynaklar ndan Sejarah 
Melayu’da da zikredilir52 kinci iddia ise, Güneydo u Asya’ya 
ilk göçlerin 25 bin y l önce, Negroid Pygmie topluluklar nca 
gerçekle tirildi i ve bunu Australoid, Melanesian Negrito ve 
Papual lar n takip etti i yönündedir.53

Çin ve Hint medeniyetinin etkisi alt na girmeden önce böl-
gede pirinç ekiminin yap ld , bufalo gibi hayvanlar n evcil-
le tirildi i, demir ve di er madenlerin kullan ld  ve denizci-
lik faaliyetlerinde bulunuldu u biliniyor. Bu ilk topluluklarda 
soyun kad ndan geçti i kabul edildi inden kad n toplumda 
önemli bir mevkiye sahipti. Bu ilk topluluklar aras nda dinî 
inanç noktas nda ise her nesnenin ruhu oldu u yönünde bir 
kanaat yayg nd . Atalara tap nma kültünün yan  s ra, toprak 
tanr s na da tap n l r, yüksek yerlere tap naklar in a edilirdi. 

Ö 3000 y l nda Açe’ye göç yoluyla gelen insanlar Endo-
nezya halklar n n kökenini te kil ederler. Eskiça larda Asya 
k tas nda ya ayan Malay halk n n güneye göç etti i de bilin-
mektedir. lk gelen grup Proto Malay, ikinci gelen grup Det-
ro Malay olarak adland r l r. lk grup ikincilerle kayna ma-

51 Bangkaru, s. 14. 
52 A. Samad Ahmad, Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala 
Lumpur, 1986, s. 164.
53 Timor, s. 8.
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y  reddetti inden, merkezden uzak bölgelerde ya am t r. Bu 
topluluklar günümüzdeki Bataklar n ve Nias Adas  sakinleri-
nin atas  olarak kabul edilirler. 

ORTA ÇA DA AÇE
Açe’nin, Güneydo u Asya’n n ticaret merkezleri aras nda 

önemli bir deniz ula m yolu olan Malaka Bo az ’n n giri inde 
bulunmas , Açe tarihi için belirleyici bir özelliktir. Yüzy llar 
boyunca baharat ticareti ile me gul olan Hintli ve Arap tüc-
carlar aç s ndan Açe, Çinlilerle yap lan trampa usulü ticaret 
için önemli merkezlerden biriydi.54 

Bu nedenle Açe hakk nda ilk yaz l  tarihî belgelere Çin 
kaynaklar nda rastlanmas  oldukça do ald r. Söz konusu kay-
naklarda, Çin ile yap lan çe itli gezi ve ticari faaliyetler nede-
niyle Liang (502-556), Sui (581-617) ve Tang Hanedanl klar  
(618-906) dönemlerinde, bugünkü Banda Açe ehri s n rlar  
içerisinde kurulmu  olan bir liman ehrinden bahsedilir. eh-
rin “Poli” ad  verilen Budist bir krall k oldu u kaynaklardan 
edinilen bilgiler aras ndad r. Yap lan ara t rmalar neticesinde 
Poli’nin “Puri” veya “Lamuri” olarak da telaffuz edildi i ve bu 
isimle Lamuri’nin kastedildi i ileri sürülür.55 Palembang’da 
640 y l boyunca hâkimiyetini sürdüren Hindu Sriwijaya Kral-
l  döneminde,56 Sumatra Adas ’nda antrepo olarak de er-
lendirilebilecek tek yer Açe’ydi. Açe, ayn  zamanda Hindistan 
ve Çin aras nda ticari seferler yapan gemilerin u rak liman y-
d . Söz konusu yo un ticaret sebebiyle Açe o dönemde fark-
l  kültürlerin etkile iminin güçlü bir ekilde hissedildi i bir 
yer oldu. 

Açe’de 7. yüzy lda - slam öncesi dönemde- Hinduizm ve 
Budizm’in etkileri görülür. Adada ilk slam sultanl  olarak 

54  Timor, s. 125.
55 Anas Mahmud, “Turun Naiknya Peranan Kerajaan Aceh Darussalam di Pesisir Timur 
Pulau Sumatra”, Ali Hasjmy, Sejarah Masuk dan Berkembangan Islam di Indonesia, PT 
Alma’arif, 1993, s. 283; Syed Naquib El-Attas, A General Theory of the Islamization of 
the Malay-Indonesian Archipelago, Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 
1969, s. 11.
56  E. M. Loeb, Sumatra -The Archaeology and Art of Sumatra”, s. 7. 
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ad  geçen Perlak 840 y l nda kurulmu tur.57 Bu sultanl k vas -
tas yla slam, Endonezya’n n di er bölgelerine tedrici olarak 
yay lmaya ba lam t r. 9. yüzy ldaki Arap ve Hint kay tlar n-
da da Açe’den bahsedilir. Günümüzde ba kent Banda Açe’nin 
kuzeyinde bulunan Krueng Raya’da kurulmu  olan bu sultan-
l k, Arabistan, ran ve Çin gibi farkl  ülke tüccarlar n n ziya-
ret etti i son derece önemli bir liman ehrine sahipti . Çin’le 
ticaret yapan Arap denizciler uzun deniz yolculuklar nda 
Sumatra’n n kuzey ucundaki bu liman ehrine u rard . Arap-
lar buray  “Rami” (Ramni),  “Lamuri” veya  “Lamry” olarak 
isimlendirilmi lerdir.58

slam ö retisinin bölgede yayg nla mas  ise 13. yüzy la te-
kabül eder. Bat l  kaynaklarda, Açe’de ilk slam sultanl kla-
r n n 13. yüzy lda Peureulak ve Pasai’de kuruldu u vurgu-
lan r. Bu konuda ilk ve tek kaynak Marko Polo’nun seyahat 
notlar d r.59 Bölgede dikkat çeken sultanl klardan bir di eri 
ise, 1270 y l nda Samudra Pasai’de bulunan ve ba ndaki Sul-
tan Malik al-Saleh’in slam’  benimsemesi ile slam Sultanl  
olarak an lan sultanl kt r.60 Samudra Pasai Sultanl , Mala-
ka Bo az ’na hâkim olan co ra   konumundan ötürü 14. yüz-
y lda k sa süre içinde geli me kaydetti. Bu dönemde Pasai de 
ticari, ilmî ve dinî aç dan önemli bir merkezdi. 1205 y l nda (1 
Ramazan 601 Hicri), bugünkü Banda Açe’de yeni bir sultan-
l k kuruldu. Bu sultanl n ba ndaki Sultan Cihan ah (1205-

57 Bangkaru, s. 15.
58 E. Edwards McKinnon, “Beyond Serandib: A Note on Lambri at the Northern Tip of 
Aceh”, The Indian Ocean and the South China Sea, Indonesia, vol. 46 (October 1988), 
s. 104-5; H. Abdullah Ujong Rimba, “Daerah Manaka Hang Mula-Mula Menerima Agam 
Islam di Indonesia”, Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangny Islam di Aceh Dan 
Nusantara, di Aceh Timur Tanggal 25-30 September 1980, s. 1; Dada Meuraxa, Sejarah 
Kebudayaan Sumatera, s. 13; O. W. Wolters, The Fall of Srivijaya in Malay History, 
East Asian Historical Monographs, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1970, s. 9; 
Zainuddin, Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, s. 23.
59 William Marsden, The History of Sumatra, (A Reprint of the 3rd edition), Oxford 
University Press, Kuala Lumpur, 1966, s. 4. (Not: Marko Polo, Endonezya Tak madalar ’n  
gören ilk Hristiyan ve Avrupal  olarak bilinir. Bkz.: Louis Fischer, The Story of Indonesia, 
Harper&Brothers, New York, 1959, s. 16). 
60 Soebardi, S; Lee, P. Woodcraft, (Ed.), “Islam in Indonesia”, Raphael Israeli, The Crescent 
in the East -Islam in Asia-, Curzon Press, 1982, s. 180-211; smail Hakk  Göksoy, slam’ n 
Güneydo u Asya’ya Giri i ve Yay l , stanbul: Beyan Yay nlar , 1998, s. 69. 
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1235), Açe Besar’da ve Gampung Pande’de ilk slam sultan-
l n  kuran sultan  unvan na sahiptir. Söz konusu sultanl k 
1516 y l nda kurulacak olan Açe Darusselam Sultanl ’n n te-
mellerini olu turdu.61

AÇE SLAM SULTANLI I
1511’den itibaren Malaka Bo az ’ndaki ticari faaliyetleri 

kendi hegemonyas  alt na almaya çal an Portekiz ve Hollan-
da, k sa sürede Açe s n rlar na dayand . Söz konusu sömürge 
tehdidi kar s nda Sultan Ali Mugayat ah (1511-1530), bu dö-
nemde birbirinden ba ms z hâlde küçük sultanl klar eklin-
de varl klar n  sürdüren bölge Müslümanlar n  birle tirmek 
suretiyle Açe Sultanl ’n  kurdu.62 Açe Darusselam Sultanl -

, 16. yüzy lda, dünyada o dönemde mevcut olan be  slam 
devletinden -Açe, Osmanl , Fas, Safevi ve Agra - biri kabul edi-
liyordu. 

Sultanl k, özellikle 17. yüzy l n ilk yar s nda, Sultan sken-
der Muda zaman nda en görkemli dönemini ya ad . 1621 y -
l nda bölgeyi ziyaret eden Augustin de Beaulieu isminde bir 
Frans z tüccar, seyahat notlar n  kaleme ald  “Voyage aux 
Indes Orientales” adl  eserinde, Sumatra Adas ’n n bat  k y -
lar  ile adan n orta kesimlerindeki pek çok yerin (Labo, Sing-
kil, Barus, Batanghari, Pasanan, Tiku, Pariaman, Padang ve 
Sileda) Açe Sultanl  egemenli inde oldu una de inir.63 

Açe slam Sultanl , son sultan Muhammed Davud ah’ n 
(1874-1903) 1903 y l nda Hollandal lara esir dü mesiyle ta-
rih sahnesinde çekildi. Yakla k 500 y l boyunca ba ms z bir 
devlet64 olarak Güneydo u Asya’da varl n  sürdürmü  olan 

61 Ilyas Yusuf, “Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Kabupaten Aceh 
Besar”, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Di Aceh Timur 
Tanggal 25-30 September 1980, Aceh, s. 4; James T. Siegel, The Rope of God, University 
of California Press, Berkeley, 1969, s. 39. (Ayr ca, bkz.: G. W. J. Drewes ve P. Voorhoeve, 
Adat Atjeh, 1958.) 
62 brahim Al  an (Ed.), Sejarah Daerah Propinsi Daerah Ist mewa Aceh, Project of Research 
and Documentation of Regional Culture, 1977-78, s. 71.
63 Denys Lombard, Kerajaan Aceh -Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), çev.: 
Winarsih Ari  n, Ecole Française d’Extreme-Orient, 2. bask , Jakarta, 2007, s. 327. 
64 Lukman Thaib, Acheh’s Case -A Historical Study of the National Movement For the 
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Açe slam Sultanl ’n n slam kültür medeniyetine katk lar  
büyüktür. 16. yüzy l ba nda Portekizlilerin Malaka’y  ele ge-
çirmesi üzerine, Açe’ye gelen Müslüman tüccar ve ilim adam-
lar  bölgenin kültürel kalk nmas nda etkili oldu.65 Açe slam 
Sultanl  döneminde Açe, bölgenin en önemli ticaret ve ilim 
merkezi hâline geldi. 

Portekizlilerin Malaka Bo az ’nda hâkimiyeti ele geçirme-
sinden sonra, bölgedeki Müslümanlar ya ad klar  bask dan 
ötürü ba ka yerlere göç etmek zorunda kald lar. 16. yüzy l bo-
yunca, Portekiz’in Malaka Bo az  çevresindeki varl  kar -
s nda önemli bir siyasi ve askerî güç olarak duran Açe, Por-
tekizlilerin Güneydo u Asya’da tutunmalar na engel oldu. 
Bu dönem boyunca Açe, bölgede slam’ n kalesi hâline geldi 
ve bu ba lamda di er Güneydo u Asya topluluklar  aras nda 
slam’ n yay lmas nda ve slam dü ünce gelene inin olu ma-

s nda önemli rol oynad .66 Ba ta Hamza Fansuri, emseddin 
Sumatrani, Nureddin ar-Raniri ve Abdurrauf es-Singkili gibi 
önemli âlimlerin çal malar n n ve dü ünce sistemlerinin bu 
gelene in olu mas nda önemli bir yeri vard r.

Açe sultanlar ndan Sultan Mansur ah (1577-1585), döne-
min di er slam devletleriyle ili kileri geli tirdi. Bu ba lamda 
M s r’dan, ran’dan ve Mekke’den pek çok âlim Açe’ye geldi. 
Sultan Mansur ah, Osmanl  Devleti ile de ili kileri geli tir-
me yönünde gayret gösterdi.67 17. yüzy l ilk yar s nda Açe Sul-
tanl , Sultan skender Muda ile en a aal  dönemini ya a-
d . Ard ndan tahta ç kan o lu skender Sani’nin (1637-1641) 
dört y l gibi k sa süren hâkimiyetinin ard ndan Açe’de yö-
netim, altm  y l boyunca (1641-1699) dört kad n sultan n 

Independence of Acheh-Sumatra-, University of Malaya Press, 2002, s. 103. 
65 Ali Ha imi (Ed.), Pengertian Adat Aceh, Hasil Loka Adat dan Budaya, Lhokseumawe, 
1988, 8-10 Ocak, s. 2.
66 W. Eberhard, Eski Devirlerden Zaman m za Kadar Uzak Do u Tarihi, 2. bask , Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Yay nlar , 1986, s. 316.
67 Peunoh Dail, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan 
Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam, (A Comparative Study in Ahlus-Sunnah and 
Islamic Countries), Bulan Bintang, Publisher and Distributor of Jakarta’s books, Indonesia, 
1988, s. 15. 
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hâkimiyetinde geçti.68 Bu süreçte, Açeli ünlü âlim ve eyhülis-
lam Abdurrauf es-Singkili kad n sultanlar n yönetimine des-
tek verdi.69

Açe’nin Alt n Dönemi70

Açe Sultanl ’n n güçlü bir ekilde tarih sahnesine ç k-
mas  17. yüzy lda skender Muda ile oldu. 1590 y l nda do-

an Sultan skender Muda, Açe Sultanl ’n n en önem-
li sultanlar ndand r.71 skender Muda’n n sultanl  dönemi 
(1607-1636) “Alt n Dönem” olarak adland r l r. Üstün zekâs  
ve güçlü ahsiyeti ile Açe toplumunun dikkatini çeken Muda, 
Sultan Ali Riayat ah’ n vefat  üzerine sultan seçildi. Tahta 
ç kmas n n ard ndan da Sultan skender Muda ad n  ald .72 

dealist bir devlet adam  olan skender Muda’n n yakla k 
30 y l süren iktidar  boyunca gerçekle tirdi i ba ar s n n ar-
d nda, elbette kendisinden önce gelen, özellikle devletin ku-
rucusu Ali Mugayat ah ve III. Sultan Alaaddin Riayat ah 
el-Kahhar’ n büyük katk lar  ve devletin temellerini olu tur-
ma ve bölgede hâkim güç olma konusunda verdikleri müca-
delenin büyük pay  vard r. Bu anlamda Muda, tahta ç kt n-
da sa lam temeller üzerine kurulmu  bir devlet devrald  ve 
karizmatik önderli i ile devleti her alanda daha da ileriye gö-

68 Ayr nt l  bilgi için bkz.: Ismail Sofyan, M. Hasan Basry, T. Ibrahim Al  an, (Ed.), Wanita 
Utama Nusantara -Dalam Lintasan Sejarah- (Prominent Women in the Glimps of History), 
Jakarta, 1994.
69 Werner Klaus, “Some Notes on the Introduction of the Naqshbandiyya-Khalidiyya into 
Indonesia”, Journal of the History of Su  sm, (Ed. Th. Zarcone, E. I n, A. Buehler), Simurg 
Publication House, stanbul, 2000, 1-2, s. 693; Ahmad Daudy, “Kalimah Tauhid Dalam 
Ajaran Syeikh Abdurrauf dan Syeikh Nuruddin ar-Raniry”, Al-Islam Jurnal Ilmiah Fakulti 
Pengajian Islam, Bilangan 3, Tahun 2, June 1997, Brunei Darussalam, s. 73. 
70 16. ve 17. yüzy llar Açe’nin en parlak dönemleri olarak bilinmektedir. Bu konuyla 
ilgili olarak Prof. Dr. Ali Ha imi unlar  söylemektedir: “Asl nda, Banda Açe siyasal 
düzen ve ekonomik geli mi lik aç s ndan, sadece Endonezya Tak madalar ’n n de il, ayn  
zamanda bütün bir Güneydo u Asya’n n merkezi konumundayd . Bu dönemde, Banda Açe 
Darusselam ile Çin, Kore, Amerika, Avrupa ve Ortado u, Hindistan ve Afrika aras nda 
münasebetler vard . Banda Açe, yabanc  diplomatlar n ve elçilerin s k s k ziyaret etti i bir 
siyasal ve kültürel merkezdi. Söz konusu ili kiler, ülkeler aras ndaki diplomatik ve askerî 
yönleri ya da ekonomik ve kültürel yönleri içeriyordu.” Daily Peunoh, s. 1-2. 
71 Zakaria Ahmad, Keradjaan Atjeh (1520-1657), Medan: Penerbit Monora, 1972, s. 63.
72  J. Paulus, Asal Usul Raja-Raja Aceh, (Ed.), Encyclopedie van N.I. 1917 (H. 72-76) A-G, 
s. 21. 
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türme gayreti içinde oldu.
Açe’de yaz l  kanunlara dayal  olarak idari yap n n kurul-

mas n n skender Muda zaman nda oldu u görülür. Muda, 
Açe topraklar n  mukim ve uleebalang denilen soylularca yö-
netilen küçük birimlere ay rd .73 Muda döneminin, Avrupa’da 
ticaret devriminin ba lad  y llara denk dü mesi, Açe dev-
letinin bu dönemde Avrupal  güçlerle girdi i ili kilerin öne-
mini ortaya koymaktad r. “Muda, Malaka Bo az ’n n ulus-
lararas  ticaret, özellikle de Güneydo u Asya ticareti için ne 
denli önemli bir su yolu oldu unun fark ndayd . Keling (Hin-
distan), ran, Arabistan, Osmanl  ve Bat  Avrupa ülkeleri ile 
ili kiler geli tirmekle kalmad , ayn  zamanda Siam ve Çin’le 
de (Tionghoa) ili kileri geli tirdi. Böylece Muda, Malaka 
Bo az ’n n ve Malay Yar madas ’n n hâkimiyetini ele geçir-
meyi arzuluyordu.”74 

Muda’n n uluslararas  ili kileri de bu anlamda bir kilo-
metre ta  özelli i gösterir. Muda, sahip oldu u ekonomik ve 
siyasi gücünü Avrupal  güçlere kar  kullanmas n  bildi. Sü-
rekli üstün konumda olan, ticari anla malar  rakiplerine da-
yatan Muda, mümkün olan en yüksek kazanc  elde etmeye ça-
l t . Bu süreçte, Avrupal lar n kendi aralar ndaki rekabetin 
de önemli bir pay  vard r.75

Muda, vefat n n ard ndan Marhum Mahkota Alam unva-
n yla an lmaya ba land .76 Muda’n n vefat  Açe tarihinin de 
bir anlamda dönüm noktalar ndan birini olu turur. Kendi-
sinden sonra tahta ç kan üvey o lu skender Sani, devlet mi-
ras n n takipçisi oldu. Ancak onun da be  y l sonra vefat  ile 
Açe duraklama ve gerileme dönemlerine girdi.77

skender Muda, 17. yüzy lda slam devletleriyle uluslara-

73 Anas Mahmud, “Turun Naiknya Peranan Kerajaan Aceh Darussalam di Pesisir Timur 
Pulau Sumatra”, s. 301.
74 J. Paulus, Asal Usul Raja-Raja Aceh, s. 19. 
75 Anthony Reid, An Indonesian Frontier -Acehnese and Other Histories of Sumatra-, s. 140; 
Arum Komar das Gupta, “Iskandar Muda and The Europeans”, (Ed.), Ali Hasjmy, Sejarah 
Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, üçüncü bask , Ptalmaarif, 1993, s. 47. 
76 Ali Hasjmy, T. A. Talsya, Aceh dan Pahang, Prakarsa Abadi Press, Medan, 1989, s. 44. 
77 Zakaria Ahmad, Keradjaan Atjeh 1520-1675, Penerbit Monora, Medan, 1972, s. 75. 
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ras  ili kiler geli tirdi. Muda’n n izledi i d  politika tam anla-
m yla küresel bir aç l m sergiliyordu. Bu ba lamda, Muda’n n 
ngiltere, Fas, Portekiz, Hollanda ve Çin gibi dönemin önde 

gelen devletleriyle de ili kiler kurdu u anla l yor. Muda, 
ayn  zamanda, bir ordu kurmak amac yla Osmanl  Devleti ile 
de ili kileri geli tirmeye gayret etti.

Alt n Ça ’ n ya anmas nda yukar da de inildi i üzere çe-
itli devletlerle kurulan ticari ili kilerin önemli pay  vard r. 

Açe slam Sultanl ’nda bulunan limanlar  pek çok ticaret 
gemisi ziyaret ediyordu. Sultanl n güçlü donanmas n n yan  
s ra, karada da son derece etkili bir  l ordusu bulunuyordu.78 

Açe, Sumatra Adas ’n n kuzeyinde siyasal ve ekonomik 
olarak bir güç hâline geldi ve 17. yüzy lda Açe Sultanl , Su-
matra Adas ’n n büyük bir bölümünü hâkimiyeti alt na ald . 
Malaka Bo az ’n  tam anlam yla hâkimiyet alt na almak ama-
c yla bo az n kuzeyinde stratejik bir konumda bulunan Ma-
laka ehrine de askerî seferler düzenledi. Muda, 1612 y l n-
da Deli; 1613 y l nda Aru ve Cohor’u fethetti. 1614 y l nda bir 
Portekiz  losunu Bintan’da yenilgiye u ratarak Malezya’daki 
Pahang ve Kedah’  hâkimiyeti alt na ald . 1617 (1618) y l nda 
Pahang, 1619 y l nda Kedah, 1620 y l nda Perak ve Langkawi, 
1625’te ise Nias Adas ’n  ele geçirdi.79

skender Muda’n n sultanl  döneminde Açe büyük önem 
kazand  ve kadim dünyan n birle ti i bir co rafyada metro-
politan bir sultanl k hâline geldi. Bununla ilgili olarak ünlü 
bir dörtlük vard r: 

“Adil ve cömert sultan 
skender Muda döneminde,

Açe zenginli i ve büyüklü ü ile ünlüydü;
Mekke Kap s  çok ya a.”80

78 Yusny Saby, “The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey”, Studia Islamika, vol. 8. 
No. 1, 2001, s. 7. 
79 William Marsden, The History of Sumatra, s. 440; Rodolphe de Koninck, Aceh in the 
Time of Iskandar Muda, s. 24; D. J. M. Tate, The Making of Modern South-East Asia, Vol 1., 
Oxford University Press, Revised edition, Kuala Lumpur, 1977, s. 225.
80  Buku Objek Peninggalan Sejarah dan Keperbukalaan Aceh Cab Sikureueng, Tuah Sejati, 
Banda Aceh, 1988, s. 3. 
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Muda, adaleti hiçbir zaman elden b rakmam t r. Öyle ki, 
i ledi i suçtan ötürü kendi öz o lunu dahi cezaland rmaktan 
çekinmemi tir. Kendisini engellemek isteyenlere de u kar -
l  vermi tir:

“ ayet o ul ölürse mezar  bulunabilir; ancak gelenekler 
yok olursa kimse bir daha onu ele geçiremez.”81 

skender Muda’n n 1637’de vefat  üzerine Açe slam Sul-
tanl  tedrici olarak gerileme dönemine girdi. Yerine üvey 
o lu skender Sani (1636-1641) geçti. Bu dönemde sultanl n 
geni leme siyasetinin sona erdi i, ancak Muda’dan devral -
nan güçlü devlet yap s n n bir anlamda devam etti i görülür. 

16-20. YÜZYILLAR ARASINDA 
BÖLGEDEK  AVRUPALI   
SÖMÜRGEC LER

16. yüzy l ba lar ndan itibaren Avrupal lar n dünya deniz-
lerine aç lma projelerinin ba ar ya ula mas yla dünya çap n-
da siyasi, ekonomik ili kilerde büyük de i imler meydana gel-
meye ba lad . 16. yüzy lda bölgeye gelen ilk Avrupal  millet, 
Hindistan’da Goa, Malezya’da Malaka, Endonezya’da Ambon 
ve Timor, Çin’de Macau gibi ehirlerde ticari koloniler kuran 
Portekizliler oldu. Bu ba lamda, Portekizli Albuquerque’ün 
1511 y l nda Malaka ehrini ele geçirmesi Avrupal  güçlerin 
Güneydo u Asya’daki varl n n ba lang ç y l  kabul edilir.82

16. yüzy lda nüveleri görülen sömürgecilik giri imleri, 17. 
yüzy lda Güneydo u Asya’n n da bulundu u dünyan n çe it-
li bölgelerinde hâkimiyet sürecine girdi. Portekizlilerin ard n-
dan Hollanda ve ngiltere’nin bölgedeki varl  bölge ticareti-
ne hâkim olmu tu. Bu süreçte, 16. ve 17. yüzy l n ilk yar s nda, 
Açe Darusselam Sultanl ’n n sahip oldu u önemli siyasal 

81  A.g.e., s. 3.
82 Luc Nagtegaal, Riding the Dutch Tiger -the Ducth East Indies Company and the Northeast 
Coast of Java 1680-1743-, Çev.: Beverley Jackson, KITLV Press, Leiden, 1996, s. 10; D. 
G. E. Hall, A History of South-East Asia, 3rd edition, The Macmillan Press Ltd., London, 
1976, s. 725. 
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güçten dolay , çe itli Avrupa krall klar  Açe ile ili ki kurdu-
lar.

Katolik Portekizlilerin dünya genelinde oldu u gibi, Gü-
neydo u Asya’n n bu bölgesinde de 17. yüzy lla birlikte nü-
fuzu azalmaya ba larken, yerini Protestan Hollanda ve n-
giltere ald . 21 Haziran 1599 tarihinde, Cornelis de Houtman 
ve karde i Frederick yönetiminde bir Hollanda ticaret gemi-
si Banda Açe liman na girdi. Portekizlilerin provakosyonu 
sonucunda gemiye yap lan sald r  üzerine, Cornelis hayat n  
kaybetmi , karde i de esir dü mü tü. 1602 y l nda, Hollan-
da Prensi Maurits’in elçisi olarak Gerard de Rooy Açe’yi ziya-
ret etti ve iki devlet aras nda dostane ili kiler kurulmas  ama-
c yla Açe Sultan  ile görü mek istedi. Bu talep Açe Sultanl  
taraf ndan uygun görülerek kabul edildi. 1602 y l  Haziran 
ay  ba lar nda ise, bu sefer ngiliz Kraliçesi I. Elizabeth tara-
f ndan gönderilen ngiliz elçiler Açe’ye ula t  ve ngiltere ile 
Açe Sultanl  aras nda bir i  birli i antla mas  imzaland .83 
17. yüzy l n hemen ba lar nda ngiltere Do u Hint irketi ile 
Hollanda Do u Hint irketi kuruldu.84

Hollandal lar ba lang çta yerel krall klarla ticari ili kiler 
kurdular; ancak temel amaçlar  Avrupa baharat ticaretini te-
kellerine almak oldu undan, zamanla söz konusu krall klar  
ortadan kald rma politikas na ba vurdular. Bunun bir göster-
gesi olarak 1619’da bugünkü ba kent Cakarta’n n bulundu-

u Jayakarta’y  ele geçirdiler, ehri yerle bir ederek Batavia 
ad yla sömürge ba kentlerini kurdular.

Sömürgecilerin Açe’ye Müdahalesi ve 
Açe Sava  
18. yüzy lda ngiltere ile Hollanda aras nda süren he-

gemonya sava  Açe slam Sultanl ’n  olumsuz yönde et-

83 M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Serambi, 2004, s. 75. 
84 Chester A. Bain, The Far East, Little  eld Adams&Co., Paterson, New Jersey, 3rd edition, 
1962, s. 33; Louis Fischer, The Story of Indonesia, s. 5. 
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kiledi. ngilizler Açe bölgesinde pek fazla etkinlik göstere-
meseler bile Açe’yi de egemenlik sahalar  içerisinde kabul 
ettiler. Hollanda’n n Güneydo u Asya’daki emelleri, Sumat-
ra Adas ’n n bütününe hâkim olmay  içeriyordu. ngilte-
re ilk ba larda buna kar  ç kt . Fakat Fransa’n n da bölge-
de hâkimiyet kurma iste i ve giri imleri kar s nda ngiltere, 
Hollanda’n n isteklerine raz  oldu. Açe’nin iki sömürgeci gü-
cün aras nda piyon konumuna sokuldu u 17 Mart 1824 ta-
rihinde imzalanan Londra Antla mas  ile ngiltere, Sumatra 
Adas ’ndaki tüm egemenlik haklar n  Hollanda’ya devrede-
rek buradaki faaliyetlerini sona erdirdi. Hollandal lar da Hin-
distan ve Singapur’daki haklar ndan ngiltere lehine vazge-
çerek ngilizlerin kontrolündeki Sumatra’ya hâkim olmaya 
ba lad lar.85 

Bu antla man n en önemli maddesi olan, Açe devleti-
nin s n rlar na müdahale etmeme ve Açe’nin ba ms zl -
n n ngiltere’nin korumas  alt nda oldu u art , 1871 y l nda 
imzalanan antla ma ile hükümsüz kald . Bu tarihten sonra 
Hollanda’n n gözü sürekli Açe devletinde oldu.86 Ancak En-
donezya Tak madalar ’n n büyük bir bölümünü sömürge-
le tiren Hollandal lar n Açe’yi ele geçirmeleri dü ündükle-
ri kadar kolay olmad . 1871 y l ndaki antla ma ile ngiltere, 
Hollanda’n n Gana’daki Alt n Sahili (Gold Coast)’inde bulu-
nan Elmina Liman  kar l nda Açe’nin ba ms zl n n te-
minat  olma art n  ortadan kald rd . Bunun kar l nda 
da ngiltere, Hollanda’ya Sumatra Adas ’nda serbestçe ha-
reket etme olana  tan d .87 Bunun sonucu olarak ngilizler 

85 Anthony Reid, “The Pre-modern Sultanate’s View of Its Place in the World”, (Ed.) Anthony 
Reid, Verandah of Violence -The Background to the Aceh Problem-, Singapore University 
Press, 2006, s. 52; Henk Maier, We Are Playing Relatives -A Survey of Malay Writing-, 
KITLV Press, Leiden, 2004, s. 206; Ismail Hussein, Statements on Malay Language and 
Literature, Pusat Teknologi Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989, s. 14; 
John Anderson, Acheen -And the Ports on the North and East Costs of Sumatra-, Oxford 
University Press, Kuala Lumpur, 1971, s. viii.
86  C. J. Stolk, (Ed.), Peutjoet, Çev.: Lea Morris, Published by the Vereniging Indische 
Nederlanders, The Hague-Amsterdam (Uitgegeven door de Vereniging Indische 
Nederlanders’s-Gravenhage, Amsterdam, 1984, s. 15; G. W. J. Drewes ve P. Voorhoeve, 
Adat Atjeh, s. 17.)
87 Anthony Reid, “Colonal Transformation: A Bitter Legacy”, (s. 96-108), (Ed.) Anthony 
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Afrika’da sava a giri irken, Hollanda Sumatra Adas ’nda sa-
va  göze ald . Baharat ticareti yolu üzerinde önemli bir geçi  
noktas  olan Malaka Bo az ’n n giri inde bulunan Açe, Hol-
landal lar n i tah n  kabartan bir bölgeydi. Bu nedenle Hol-
landal lar, 1870’li y llardan itibaren, sava  da göze alacak e-
kilde, Açe’de egemenlik kurmaya çal t lar.

Hollandal lar n 26 Mart 1873 tarihinde Açe’ye sald rmas y-
la ba layan Açe Sava ,88 Açe Darusselam Sultanl ’n n tarihî 
rolünü tamamlad  1903 y l na kadar 40 y l boyunca devam 
etti. Sava n ba lar nda, Açe Sultan ’na ait birlikler ve daha 
sonra da kasabalardaki askerî komutan hüviyetindeki Uleba-
langlar geri çekilmek zorunda kald  ve Açe’deki direni  ulema 
taraf ndan yürütülmeye çal ld . Uleman n cihad ça r s  halk 
taraf ndan kabul gördü ve Açe güçleri dinî liderler komutas n-
da Hollandal lara kar  gerilla sava  verdi. Tarihinde gördü-

ü en uzun süreli sava  olan bu mücadelede Hollanda’ya a r 
kay plar verdirildi.89 Açeli Müslümanlar n gerçekle tirdikleri 
direni e kar  koyamayan Hollandal lar, kendisini Müslüman 
olarak tan tan ve Açe’de ara t rmalar yapan Hollandal  “kül-
tür casusu” Dr. Christian Snouck Hurgronje’nin büyük yar-
d m n  gördüler.90 Açe’deki sömürge valisi van Heutsz, dinî 
liderlere kar  amans z bir mücadele ba latt  ve onlara kar  
geleneksel veya seküler liderleri destekledi. Bu sava ta, 1627 
y l nda buraya göç eden el-Firus el-Ba dadi ailesinin91 kurdu-

u ve 2000’i a k n el yazmas  kitab  ile bölgede önemli dinî 

Reid, Verandah Of Violence -The Background to the Aceh Problem-, Singapore University 
Press, 2006, s. 97. 
88 Jan M. Pluvier, A Handbook and Chart of Southeast Asian History, Oxford University 
Press, Kuala Lumpur, 1967, s. 29; Açe Sava ’yla ilgili ayr nt l  bilgi için bkz.: smail 
Sofyan, (Ed.) Perang Kolonial Belanda di Aceh -The Dutch Colonial War in Aceh-, The 
Documentation and Information Center of Aceh, Banda Aceh, 1990. 
89 D. Robert McAmis, Malay Muslims -The History and Challenge of Resurgent Islam In 
Southeast Asia-, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 
2003, s. 37. 
90 E. Lea Williams, Southeast Asia -A History-, New York: Oxford University Press, 1976, 
s. 134.
91 El-Firus el-Ba dadi ailesi, Dayah Tanoh Abee ve kütüphanesini konu alan makale için 
bkz.: Mehmet Özay, “Güneydo u Asya’n n Kültür ve Medeniyetine Katk s  Ba lam nda 
Açe’de Bir Osmanl  Tekkesi: Dayah Tanoh Abee”, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi 
Dergisi, say  30 (2006/1), s. 191-213. 
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merkezlerden biri olan Banda Açe’ye 40 kilometre mesafede-
ki Selimium’da ya ayanlar da aktif bir ekilde yer ald lar. Ule-
ma aras nda, bu mücadelenin ön sa  ar nda yer alan bir ba ka 
isim ise Tengku Cik di Tiro (1836-91) oldu.92

Kimi tarihçilere göre sava , 1903 y l nda Açe Darusselam 
Sultanl ’n n son sultan  Davud ah’ n Hollandal larca ya-
kalanmas yla sonuçlanarak 40 y l sürdü. Ancak aralar nda 
di Tiro ailesinin de bulundu u baz  gruplar 10 y l kadar daha 
mücadelelerine devam ettiler. Bu nedenledir ki, baz  ara t r-
mac lar Açe Darusselam Sultanl ’n n tarih sahnesinden çe-
kili ini, kalan son direni çilerin de ortadan kald r ld  1913 
y l  olarak kabul ederler. Bu uzun süreli mücadeleye ra men, 
Hollandal lar n Açe’nin her yerinde hâkimiyet kurduklar n  
söylemek güçtür. Açeliler mücadelelerini, Japonlar n bölge-
yi kontrolleri alt na ald klar  1943 y l na kadar küçük gruplar 
hâlinde de olsa gerilla sava  eklinde devam ettirdiler. Bun-
dan dolay  Açe Sava ’n n 70 y l gibi uzun bir sürece yay ld -
n  söylemek de mümkündür.93 

Söz konusu Açe Sava , Hollanda sömürge tarihinin ta-
n k oldu u en uzun sava  oldu. Bu sava ta Hollandal lar on-
bin kay p verirken, Açeliler a a  yukar  yüzbin kay p verdiler. 
Hollandal lar ba kent Banda Açe’yi kontrolleri alt nda tutar-
ken, Açeliler iç bölgelerde direni  hareketlerine devam ettiler. 
Hollandal lar, Japon i galinin gerçekle ti i 1943 y l na kadar 
bölgedeki varl klar n   ili olarak sürdürdüler.

19. yüzy lda Açe Sultanl  çe itli kabile çat malar  ne-
deniyle zay f dü tü. Bu bölünmü lük, Hollandal lar n Açe’yi 
ele geçirmelerindeki faktörlerden birini olu turur. Açe Sul-
tan  Mahmud ah, sultanl , içinde bulundu u zor ko ul-
lardan kurtarmak amac yla ngiltere, Amerika, Osmanl  ve 
Fransa’dan yard m talebinde bulundu ancak herhangi olum-
lu bir yan t alamad . Özellikle Osmanl ’n n bu dönemde için-

92  Martinkus, s. 45.
93  Paul van der Velde, P. J. Veth (1814-1895) And the Dutch East Indies -A Lifelong Passion-, 
çev.: Beverley Jackson, KITLV Press, Leiden, 2006, s. 200; Eric Eugene Morris, Islam and 
Politics in Aceh, s. 54.
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de bulundu u zor ko ullar, slam dünyas n n öteki ucunda 
yer alan Açe Sultanl ’na yard m etmesini olanaks zla t r -
yordu. Denizden sald ran Hollandal larla yap lan sava lar n 
nihai olarak sona eri i Japonya’n n II. Dünya Sava ’nda böl-
geyi ele geçirmesine de in sürdü. Ancak Japonlar n Açe üze-
rinde pek fazla etkisi olmad .

Açe Sultanl ’nda Yönetim ve 
dari Yap  

Açe Sultanl ’nda sosyopolitik güçler üç grubun elinde top-
lan yordu: Sultan, soylular (uleebalang) ve âlimler.94 Hiyerar-
ik bir yönetim yap s na sahip olan Açe slam Sultanl ’nda, 

devletin ba nda raja denilen sultan bulunuyordu. Sultan, ül-
kedeki yo un ticari ortam  kontrol alt nda tutarak güvenli i 
sa l yor ve toplumdaki toprak sahiplerinin ve tüccarlar n des-
te i ile yönetimini devam ettiriyordu. Toplumda hâkim olan 
ba lay c  hukuk ise me ruiyetini slam’dan al yordu. 

Ülkedeki yönetim, bugünküne benzer ekilde eyalet siste-
mine dayan yordu. Eyaletin ba nda uleebalang ad  verilen 
hem sivil hem askerî yönetici konumunda olan soylular bu-
lunuyordu. Bu sistem, babadan o ula geçiyor ve her dönemin 
sultan  taraf ndan sarakat ad  verilen belge ile yönetimleri 
resmî hüviyet kazan yordu. Ba kent Banda Açe’nin merkezi-
ni saray ve etraf nda yönetim birimlerinin bulundu u dalam 
veya kuta raja olu turuyordu. ehrin do u, bat  ve güneyin-
de sagi veya sagoe denilen, sultana ba l  ancak iç i lerinde 
ba ms z üç ayr  yönetim söz konusuydu. Sagi’ler, belli say -
da mukimin birle mesiyle olu mu  federasyonlard . Her bir 
sagoe’nun ad , içerdi i mukim say s na göre belirleniyordu: 
Sagoe 22, Sagoe 25 ve Sagoe 26.97 Söz konusu üç sagoe’nun 
her birinin ba nda ayr  yöneticiler bulunmakla birlikte, üçü-
nün de ba l  oldu u ve panglima sagoe ad  verilen bir ulee-

94  Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican Revolt -A Study of the Acehnese Rebellion-, 
SEAS Institute of Southeast Asian Studies, Singapur, 1985, s. 16. 
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balang bulunuyordu.95

Toplumdaki dinî i lerden ve slam hukukunun uygulan-
mas ndan sorumlu ki iler teungku denilen din adamlar yd . 
Ayn  tabir bugün dahi âlimler için kullan lmaktad r. Ayr ca, 
slam hukuku ile beraber adat ad  verilen sözlü hukuk da uy-

gulan yordu. Pek çok Malay dilinde kullan lan bu kelime, “ge-
lenek” anlam na gelmektedir.96

Açe toplumunda akraba ve kavim ili kilerinin kurumsal 
bir yap s  vard . Ancak bir yerle im yerinde farkl  akraba ve 
kavim birlikteliklerine de rastlan yordu. Köylerde idari yap -
y  köy reisi sa larken, dinî i leri köyün imam  yürütüyordu. 
Yani toplumda biri akrabal k ve gelenek, di eri de din yani 
slam olmak üzere iki temel otorite kayna  bulunmaktayd . 

Köylerde din adamlar n n yönetimindeki slami okullar ço-
cuklara erken ya lardan itibaren e itim veriyorlard . 

Açe’nin slami kimli ine dair üç önemli olgu dikkat çek-
mektedir: 

a) Açe 1524 ilâ 1873 y llar  aras nda, ba ms z ve varl kl  
bir slam sultanl  olarak Avrupa ile diplomatik ili kiler kur-
du. 

b) Açe Sultanl , Hollanda sömürgecili i döneminde 
(1871-1942) Hollandal lara kar  ciddi bir direni  gösterdi. 

c) Açe, 1945-1959 y llar  aras nda Endonezya’n n ba m-
s zl k mücadelesinde Daru’l- slam olarak bilinen bir slam 
devleti için mücadele verdi.

OSMANLI - AÇE L K LER 97

Osmanl  Devleti’nin 16. yüzy lda, kendi co rafyas n-
dan oldukça uzakta, Güneydo u Asya’da bulunan Açe slam 
Sultanl ’na yard mda bulunmas na imkân sunan artla-
r  anlayabilmek için, Osmanl ’n n bu yüzy lda sahip oldu u 

95 Lukman Thaib, Acheh’s Case -A Historical Study of the National Movement for the 
Independence of Acheh-Sumatra-, s. 73; Snouck Hurgronje, The Acehnese, s. 96. 
96 Snouck Hurgronje, a.g.e., s. 9. 
97 Bu konuda smail Hakk  Göksoy’un kaleme ald  Güneydo u Asya’da Osmanl -Türk 
Tesirleri, Fakülte Yay nlar , Isparta, 2004, ba l kl  çal mas  bu konuda Türkiye’de ilk ve 
tek olma özelli i ta yor. 
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askerî üstünlü e bakmakta fayda vard r. 
16. yüzy la gelindi inde Osmanl , Avrupa ve Kuzey 

Afrika’da söz sahibi olmu tur. Osmanl , bu gücünü askerî aç -
dan desteklemek amac yla ate li silah teknolojisini geli tir-
meye özen göstermi ; bir yandan da bu silahlar n Osmanl  ile 
din veya rk ba  bulunan çe itli Asya ve Afrika ülkelerine ya-
y lmas n  sa lam t r. Askerî teknolojide ilerleyen Osmanl , 
gerek ihtiyaç duyulan bölgelere ate li silah uzman  gönderme 
konusunda gerek ayni top ve tüfek yard m  yapmak konusun-
da slam ülkelerini desteklemi tir.

Açe slam Sultanl  ile Osmanl  Devleti aras ndaki ili -
kiler 16. yüzy l n ba lar na dayan r. 16. yüzy lda Açe slam 
Sultanl ’n n yava  yava  bölgenin en önemli ticaret ve ilim 
merkezi hâline gelmeye ba lamas  ve Portekizlilerin sald -
r lar  nedeniyle Açe Sultanl  ile Osmanl  Devleti aras nda 
dinî oldu u kadar, siyasî ve askerî ili kiler de gündeme gel-
mi tir. Özellikle 1560-80 y llar  aras nda Osmanl  Devleti ve 
Açe Sultanl  aras nda önemli bir ittifak n oldu u kaynak-
lardan anla lmaktad r.98 Portekizlilerin bu dönemde Mala-
ka Bo az ’nda Osmanl  donanmas na ait gemilerin dola ma-
s  haberinden büyük kayg ya kap ld klar  ileri sürülmektedir. 
Bir slam sultanl  olmas  hasebiyle Açe Sultanl , slam 
âleminin halifesi konumundaki Osmanl  sultanlar n n siyasal 
deste ini alarak hem Açe’deki Müslümanlar n ve bölgenin re-
fah n  sa lamay  dü ünmü  hem de bölgeden Arabistan’a gi-
den hac yollar n n güvenli inin sa lanmas  konusundaki po-
litikalar n icra edilmesine ön ayak olmu tur. Bu dönemde Açe 
ve Osmanl  aras ndaki ili kilerin sadece siyasî ve askerî aç -
dan de il ekonomik aç dan da geli mekte oldu unu destek-
leyen belgeler bulunmaktad r. Bu ba lamda, 1588 tarihli bir 
Portekiz belgesinde, Açeliler Türklerden büyük tunç toplar 
al rken, kar l nda önemli miktarlarda baharat, alt n ve mü-

98 Halil nalc k, (Ed.), Osmanl  mparatorlu u’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Halil nalc k 
ve Donald Quataert, c. I: 1300-1600, çev. Halil Berktay, stanbul: Eren Yay nc l k, 2000, 
s. 388.
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cevherat n Açe’den K z ldeniz’e ula t  bildirilmektedir.99

Açe sultanlar n n Osmanl ’n n Güneydo u Asya’ya uzan-
mas n  istemelerinin ekonomik sebepleri de vard r. O dö-
nemde dünyan n en önemli baharat ticaretinin merkezi olan 
ve dönemin küresel ticaret piyasas nda büyük bir güce sahip 
bulunan Açe slam Sultanl , Osmanl -Açe ili kilerinin hem 
kendisinin hem de Osmanl ’n n menfaatine oldu unu dü ü-
nerek Osmanl ’n n bölgedeki varl n  desteklemi tir.100 

Açe Sultanl  ile Osmanl  Devleti aras ndaki ili kilere k -
saca göz atmam z gerekirse u tarihsel olgularla kar la r z:

1516 y l nda Açe Sultan  Ali Mugayat ah’ n, Sultan 
Selim’in veziri Sinan Pa a arac l yla Osmanl  ile diploma-
tik ili kiler kurdu u belirtilirse de,101 Osmanl  ar ivlerinde 
bu döneme at fta bulunulan diplomatik ve askerî geli mele-
re dair bugüne kadar bir belgeye rastlanmam t r. Osmanl -
Açe ili kilerine dair güvenilir belgeleri Portekiz kaynaklar n-
da bulmak mümkündür. Portekizli seyyah Ferdinand Mendez 
Pinto, Marsden isimli eserinde, Açe Sultan ’n n talebi üzeri-
ne Osmanl  Devleti’nin Açe’ye 300 ki ilik bir ekip gönderdi i-
ni belirtir. Osmanl ’n n gönderdi i ilk grupta bulunan 300 ki-
ilik ekip,102 Açe Sultanl ’na 1539 y l nda Sumatra Adas ’n n 

orta kesimlerinde ya ayan ve büyük bir k sm  o zamanlar ani-
mist dinine mensup olan Bataklarla yap lan sava ta destek ol-
dular. Bataklarla yap lan sava a yak ndan tan k olan Pinto, 
geri dönen Açe donanmas nda, M s r pa as n n ye eni olan 
Hamid Han ad nda bir Türk’ün bulundu unu yazar.103

Açe Sultanl ’n n talepleri do rultusunda, Kanuni Sul-
tan Süleyman döneminde Mehmet Reis ve Lüt   Reis’in ke-
if amac yla Hint Okyanusu’na aç ld klar  ve Açe-Sumatra 

99 nalc k, s. 391.
100 Ru di Su  , Sultan Iskandar Muda Pahlawan Nasional-, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi 
dan Informasi Aceh, 2003.
101 Said, s. 184.
102 Azyumardi Azra bu say y  160 olarak verir. Bkz. Azyumardi Azra, The Transmission 
of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian 
‘Ulama’, in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, USA: Colombia Universitey, 1992, 
s. 110. 
103 Ahmad, s. 41; Azra, s. 110.
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Adas ’na gittikleri ifade edilmektedir.
Yine Kanuni döneminde, Açe Sultan  Alaaddin Riayat ah 

al-Kahhar’ n (1537-71) Portekizlilere kar  Kanuni’den yar-
d m talebinde bulundu u, bunun için de bir elçisini 1562 y -
l nda stanbul’a gönderdi i rivayet edilir.104 Al-Kahhar’ n el-
çisi arac l yla gönderdi i mektup, Osmanl  ar ivlerinde 
bulunmaktad r. Ancak elçi Hüseyin Efendi, stanbul’a ula -
t nda Kanuni’nin Zigetvar Seferi’nde ehit dü tü ünü ö -
renir. Uzunca bir süre II. Selim’in tahta geçmesini bekleyen 
Hüseyin Efendi, II. Selim ile görü ür ve II. Selim, Açe slam 
Sultanl  ile siyasi ili kilerin kurulmas  için olumlu görü  be-
yan eder.

II. Selim’in emriyle Kurto lu H z r Hayreddin Reis105 ko-
mutas ndaki 17 gemiden olu an donanma106 1567 y l  Eylül 
ay nda M s r’dan yola ç kar. Ancak o s rada, Yemen’de ba la-
yan isyan üzerine Açe seferi ertelenir ve donanma Yemen’deki 
isyan  bast rmakla görevlendirilir. Yola devam edebilen sade-
ce birkaç gemi Açe’ye ula sa da, 1568 y l nda Portekizlilerle 
yap lan sava ta yer alamazlar. Donanma ile aralar nda âlim, 
gemi in a uzman , metal i çisi ve askerî uzman bulanan bir 
ekip de Açe’ye ula r.107

Ayr ca Meriam Lada Sicupak denilen sava  topu ve çe-
itli sava  malzemeleri de Açe’ye getirilmi tir. Osmanl ’dan 

104 Y lmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, cilt 4, stanbul: Ötüken Yay nevi, 1983, s. 292. 
Bu rivayet, Açe’nin önemli âlimlerinden Nur-al-Din al-Raniri’nin kaleme ald  Bustan al-
Salatin isimli eserde de geçmektedir.
105 Türk denizcilik tarihinde Kurto lu H z r Reis isminde iki denizci vard r. Bunlar baba-
o ul denizcilerdir. Baba Kurto lu H z r Reis, Barbaros Hayrettin Pa a’n n arkada  ve 
Barbaros’un birçok muharebede kendisine çok güvendi i komutanlardand r. Barbaros’la 
olan dostlu una ve sevgisine binaen, o luna “Hayrettin” ismini verir. Bu metinde geçen 
skenderiye Kaptan-  Deryas  olan o ul Kurto lu H z r Reis’tir.

106 T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl  Ar ivi Daire Ba kanl , 
yay n no 37, 7 Numaral  Mühimme Defteri -1567-69 (H. 975-976), Ankara, 1998, s. 118, 
119, 120, 124; Azyumardi Azra, s. 113. Y lmaz Öztuna, bu say y  22 olarak verir; bkz. Y lmaz 
Öztuna, a.g.e., s. 292.
107 Affan Seljuq, bu rakam  19 gemi ve 2 barka olarak verir. Kurto lu H z r Reis’in Yemen 
isyan na müdahale etmekle görevlendirilmesi üzerine Açe’ye gitmedi ini, ancak iki gemi ile 
500 civar nda mürettebat, askerî uzman vd. ekibin Açe’ye ula t n  ifade eder. Ayr ca, bu 
ekiple birlikte büyük bronz toplar da gönderilmi tir. (Bkz. Affan Seljuq, “Relations between 
the Ottoman Empire and the Muslim Kingdoms in the Malay-Indonesian Archipelago”, Der 
Islam, 1980. s. 305.) 
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gelen askerî uzmanlar bugünkü Bitai köyünde Askari Bayt 
al-Muqaddas ad ndaki askerî akademiyi kurarlar. Burada, 
kad n amiral Keumalahayati’nin de yer ald  çok say da as-
ker yeti ir.108 Bitai köyü zamanla akademinin ad  olan Beytü’l 
Mukaddis olarak an lmaya ba lan r. Sultan al-Kahhar döne-
minde Kudüs’ten Açe’ye gelen bir âlimin mezar  hâlen Bitai 
köyünde bulunmaktad r.109 Günümüzde Bitai köyü mezarl -

nda meftun olan ki i, Teungku Bitai, yani Bitai velisi ola-
rak an lmaktad r. Kimi kaynaklarda bu âlimin ad  Abdurrah-
man olarak zikredilir. 1585 tarihli bir Portekiz belgesinde, 
Osmanl  ile Açe aras ndaki askerî ili kilerin geli tirilmesine 
yönelik geli meden bahsedilir. Bu belgede, bu tarihten önce 
Osmanl ’n n Açe’ye çe itli ebatlarda top, silah, donanma per-
soneli, kale in as  ve kale fetihleri gerçekle tiren mühendisler 
gönderdi i ileri sürülür.110

Açe sultanlar ndan Sultan Mansur ah (1577-1585) da s-
lam devletleriyle ili kilerin geli tirilmesine gayret etmi tir. 
M s r’dan, ran’dan ve Mekke’den âlimler Açe’ye gelmi , Açe 
son derece önemli bir ilim merkezi olmu  ve Güneydo u Asya 
ülkelerinden pek çok ki i de e itim almak amac yla Açe’yi ter-
cih etmi tir. Sultan Mansur ah döneminde de Portekizlile-
re kar  yap lacak sava  dolay s yla yeniden Osmanl  ile irti-
bata geçilmi tir.111

Sultan Alaiddin Riayat ah (1588-1604) döneminde de 
iki devlet aras ndaki ili kilerin devam ettirildi i görülür. Bu 
süreçte, stanbul’daki halife Açe Sultan ’na bir ni an gönde-
rerek Açe gemilerinde Türk bayra n n kullan lmas na onay 
verir.112 

skender Muda (1607-1636), Osmanl  ile ili kileri yeniden 
ele al r. Bu ba lamda, Muda’n n dönemin en önemli slam 

108 Lukman Thaib, Acheh’s Case -A Historical Study of the National Movement for the 
Independence of Acheh-Sumatra-, s. 42; Teuku brahim Al  an ve di erleri (Ed.), s. 57.
109 Snouck, a.g.e., s. 292. 
110 Affan Seljuq, a.g.e., s. 308. 
111 Goa’daki Portekiz yetkilisi olan Jorge de Lemos, Lizbon’a gönderdi i mektupta Açe 
Sultanl ’n n Portekizlilere kar  Osmanl ’dan yard m istedi ini yazm t r.
112 Affan Seljuq, a.g.e., s. 308. 
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devleti ve hilafet merkezi Osmanl  Devleti ile ili kileri geli -
tirme noktas nda Riayat ah el-Kahhar’ n görü lerine ben-
zer dü ünceler içerisinde oldu u görülür. Muda, Açe’nin çok 
daha güçlü bir ülke olmas  ve slam kültürünün daha da ge-
li mesi amac yla Türklerle ve di er slam ülkeleri ile ili kiler 
geli tirme arzusu içerisinde olmu tur. Ancak uygun zaman ve 
zemin olu mad ndan Muda’n n bu arzusunu tam anlam yla 
yerine getirebildi i söylenemese de, uygun artlar has l oldu-

unda Muda bu konuda icraatta bulunmaktan da geri kalma-
m t r. Muda döneminde, Osmanl  ile kurulan ili kiler ba -
lam nda Açe’ye “çelebi” lakapl  Ahmet ve R dvan ad nda iki 
elçi gelir.113 

Bu dönemde stanbul’u ziyaret eden Açe elçileri burada üç 
ay kal r ve Muda’ya götürülmek üzere kendilerine verilen bir 
top ve top imali konusunda uzman 12 ordu mensubuyla bir-
likte geri dönerler. Padi ah n yazd  belirtilen mektupta, Ri-
ayat ah el-Kahhar döneminde kurulan ili kilerin geli tiril-
mesine dair bir dostluk antla mas  metni de gönderilmi tir. 
Açe’ye gelen bu 12 Türk, Banda Açe’de Emperium ad  veri-
len yerle im yerinde daha önce buraya gelip yerle mi  olan 
Türklerle bir arada ya amaya ba larlar. Osmanl ’dan gelen 
ve Açe’de Pehlivan olarak adland r lan bu uzmanlar, sken-
der Muda’n n Açe’de yapt rd  büyük kale ve saray n in as n-
da görev al rlar.114

1850 y l nda Açe Sultan  brahim Mansur ah da, Sidi 
Muhammed isminde bir elçisini stanbul’a gönderir.115 Elçi, 
Açe Sultan ’n n, Hollanda’n n ve ngiltere’nin tehditleri kar-

s nda yard m talebini içeren mektubunu Osmanl  Padi ah  
Abdülmecid’e bizzat sunar. Abdülmecid yay mlad  iki fer-
manla Sultan brahim’i Açe Sultan  olarak tan d n  ve yar-
d m konusunda da gere ini yapaca n  bildirerek konuyu 

113 Lukman Sinar, “Hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Haru”, (Ed.), Ali 
Ha imi, Sejarah Masuk dan Berkembangan Islam di Indonesia, Pt. Alma’arif, 1993, s. 
466. 
114 Yusny Saby, “The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey, s. 10; H. M. Zainuddin, 
Tarich Atjeh dan Nusantara, s. 276-7. 
115 brahim Al  an, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, s. 139. 
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Yemen valisine havale eder. Osmanl ’n n bu deste inden do-
lay , Açe Sultan  brahim Mansur ah, 1854-56 y llar  aras n-
da ya anan K r m Harbi’nde Osmanl ’ya günümüz paras yla 
10.000 dolar para yard m nda bulunur.116

Yine bir ba ka Açe Sultan  Alaiddin Mahmud ah (1870-
74), Hollandal lara kar  Osmanl  Padi ah  Abdülaziz’den elçisi 
Abdurrahman ve Nyak Abbas vas tas yla yard m istemi tir.117 
Mahmud ah mektubunda, geçmi te Osmanl ’n n yapt  iyi-
liklerden bahsedip içinde bulunduklar  sava  ko ullar nda 
yard mlar n  esirgememelerini dile getirmi  ve unlar  ekle-
mi tir; “Yüce makam n za yönelik itaat hislerimiz, daima si-
zin emirlerinizi yerine getirmeye yönelik gayretimizle kan t-
lanm t r. Ulusumuzun bayra nda yer alan ay par ldamaya 
devam etmektedir. Bayra m z dalgaland kça bizleri denizde 
ve karada korumaya devam edecektir.”118 Osmanl  padi ah  
II. Abdülhamid de “ slam Birli i” politikas  kapsam nda Gü-
neydo u Asya’n n di er bölgeleri gibi Açe slam Sultanl  ile 
de ili kilerin geli tirilmesini önemsemi tir.

Açe’de Osmanl  zleri

Lada Sicupak
Osmanl  Sultan  II. Selim’i ziyaret için yola ç kan Açe he-

yeti, sultana sunmak üzere yanlar na çe itli baharatlar al r. 
Ancak yolculu un uzun ve zahmetli geçmesi nedeniyle u -
rad klar  limanlarda baharatlar  satmak zorunda kal rlar. 
stanbul’a geldiklerinde ise yanlar nda çok az baharat kalm -

t r. Padi ah n huzuruna ç kt klar nda sadece ipek bir bez içe-
risinde bir avuç dolusu baharat sunabilirler. Padi ah bu he-

116  Mehmed Kurtulmu , Açe Sumatra Dosyas , stanbul: Akabe Yay nlar , 1986, s. 27.
117 Teuku brahim Al  an ve di erleri (Ed.), s. 80; A. K. Jakobi, Aceh Dalam Perang 
Mempertahankan Proklamasi Kemerdakaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar 
Sebagai Pejuang, PT. Gramedia Pustaka Utama in corporation with Foundation of Seulawah 
RI-001, Cakarta 2004, s. 25. 
118 Aboe Bakar, Surat Surat Lepas Yang Berhubungan Dengan Politik Luar Negeri Kerajaan 
Aceh Menjelang Perang Belanda di Aceh, Banda Aceh: Pusat Dokmentasi dan Informasi 
Aceh, s. 29.
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diye kar s nda biraz a r r, ancak tebessümle kar lar ve 
elçilerin taleplerini dinlemeye ba lar. Elçilerin talepleri üze-
rine Açe’ye gönderilen Osmanl  toplar , bu küçük fakat de er-
li hediye ad na Lada Sicupak olarak an l r.119

Türk Bayra
Açe Sultanl ’n n Osmanl  Devleti ile geli tirmi  oldu u 

ili kilerin dinî, siyasi, ekonomik boyutlar n  bir arada ele al-
mak gerekir. Osmanl ’n n halifelik unvan n  ta yor olmas , 
Açe-Osmanl  ili kilerinde ba at rol oynam t r. 

Bu çerçevede Osmanl , Açe Sultanl ’na ay y ld zl  Os-
manl  bayra n  kullanma izni vermi , Açe de Portekizlilere 
kar  deniz sava lar nda bu bayra  donanmas nda kullan-
m t r. Açe’nin yan  s ra, ay y ld zl  bayrak bölgedeki di er 
sultanl klar taraf ndan da benimsenmi tir. 

Sembolik bir de eri olan bu bayrak, 4 Aral k 1976 y l nda 
kurulan ve 15 A ustos 2005 tarihine kadar faaliyetlerini de-
vam ettirmi  olan Açe Özgürlük Hareketi (GAM)’nin bayra  
olarak varl n  sürdürdü.120 Ayr ca, Türk bayra n  baz  tarih 
kitaplar n n iç kapaklar nda Açe Millî Mar 121 ile birlikte gör-
mek de mümkündür. 

Türk Köyleri 
Banda Açe, tarih boyunca Açe sultanl klar na ev sahipli i 

yapan bir merkez olmu tur. Bu ehir ayn  zamanda slam’ n 
bölgede yay lmaya ba lamas yla birlikte Arap, Acem, Os-
manl  ve Hint topraklar ndan gelen âlimlere ve askerlere 
de ev sahipli i yapm t r. Özellikle 16. yüzy ldan ba layarak 
Osmanl ’n n bölgeye gönderdi i âlimlerin ve askerlerin yer-

119 H. M. Nur El-Ibrahimy, Selayang Pandang Langkhah Diplomasi Aceh, 1993, s. 6; 
Zakaria Ahmad, Keradjaan Atjeh 1520-1675, Penerbit Monora, Medan, 1972, s. 41; Snouck 
Hurgronje, The Acehnese, s. 208-9. 
120 Not: Açe’deki son siyasi geli meler ba lam nda kurulan yerel partilerden GAM’ n bayra  
olan ancak merkezî hükümet taraf ndan reddedilen bu bayrak, bu siyasi hareketin devam  
olan Açe Partisi’nin bayra  oldu. Endonezya merkezî hükümetinin itiraz  do rultusunda 
bayra n ortas ndaki ay ve y ld z ç kar ld . Bunun yerine Açe Partisi (Partai Aceh) yaz ld .
121 Bkz.: Ek-2.
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le ip ya amlar n  sürdükleri yerler Türk köyleri olarak an l-
maktad r. Osmanl  ve Türk isimleri bu topraklarda hâlâ ha-
y rla yâd edilmektedir. 

2004 y l nda ya anan tsunami felaketi, buradaki tarihî 
miras n önemli eserlerini silip süpürdü ü için köylerin tari-
hine dair bilgilere sözlü kaynaklardan ya da Açe d ndaki kü-
tüphanelerden ula labilmektedir.

Söz konusu be  Türk köyü Gampung Pande, Gampung 
Bitai, Eumpeorum, Peulanggahan ve Gampung Jawa’d r. 

Bitai Köyü
16. yüzy l ortalar nda Portekiz tehdidine kar  Sultan Ala-

addin Riayat ah el-Kahhar (1537-1571) taraf ndan Osmanl ’ya 
gönderilen elçilerin talepleri yerinde bulunarak, Sultan II. 
Selim’in bizzat onay yla Açe’ye askerî yard m gönderilmesine 
karar verildi. Açe’ye gelen Osmanl  askerî uzmanlar  Dalam 
ad  verilen Açe saray n n yak nlar nda Beytü’l Makdis olarak 
adland r lan köye yerle tiler. Zamanla köyün ad  Bitai olarak 
an lmaya ba land . Osmanl  askerî uzmanlar  burada “Askari 
Baitul Muqaddas” ad yla bir askerî akademi kurdular.122 Eski 
büyükelçilerden Metin negöllüo lu, Bitai köyünde bulunan 
Osmanl  varl klar n n ve bir kütüphanenin II. Dünya Sava  
s ras nda harap oldu unu belirtir.123

Çal malar m z s ras nda Banda Açe’de Desa Lamga-
mee ve Acun isimli köylerde de Türklerin ya ad n  ö ren-
dik. Tsunami felaketi dolay s yla baz  belgelerin kaybolma-
s  nedeniyle bu konuda sa l kl  bilgilere ula amad k. Ancak, 
Bireun’da da baz  Türk ailelerin varl  konusunda bize ula-
an bilgiler oldu. Ayr ca, Sumatra’n n ücra köylerinde ya a-

yan baz  insanlar n “Hac  Turki”124 olarak adland r lmalar  da 
Açe’deki Türk izlerine i aret etmektedir. 

122  smail Sofyan, (Ed.) Perang Kolonial Belanda di Aceh -The Dutch Colonial War in 
Aceh-, The Documentation and Information Center of Aceh, Banda Aceh, 1990, s. 54; 
Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, s. 48. 
123 Metin negöllüo lu, “The Early Turkish-Indonesian Relations”, (Ed.), Aceh Dalam 
Retrospeksi dan Re  eksi Budaya Nusantara, Intim, Jakarta, 1988, s. 55.
124 smail Hakk  Göksoy, Güneydo u Asya’da Osmanl -Türk Tesirleri, s. 60.
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Kuzey Açe’de bulunan Tamiang’da 19. yüzy l sonu 20. yüz-
y l ba nda yönetici (raja) olan Teuku Ampon Chik Raja Is-
mail S dd k Attahashi (1880-1949) adl  bir Türk’ün varl  
dikkat çeker. Söz konusu yöneticinin Medan’da ya ayan to-
runlar  ile yapt m z görü melerde, foto ra  ara ve 20. yüzy l 
ba lar nda Hollanda Sömürge Valili i taraf ndan bölge yöne-
ticilerine verilen resmî belgelerden S dd k Attahashi ad na ve-
rilmi  olan na rastlad k. Ailenin elinde bulunan silsileye göre, 
Attahashi’nin Açe’ye gelen ilk atas , 1652 y l nda yedi gaziy-
le birlikte buraya gelen ki inin Elmir Kaiseri Attahshi Pasha 
ad nda biri oldu u anla l yor. 

Açe’deki Türk varl  ile ilgili olmas  nedeniyle u gözlemi 
de aktarmakta fayda var. Serambi Indonesia adl  yerel gaze-
tenin 3 Temmuz 2007 Sal  günkü nüshas nda, Do u Açe Per-
lak bölgesinde, Blang Balok köyünde Osmanl  Devleti’nden 
gönderildi i iddia edilen ve tarih kitaplar nda Lada Sicupak 
ad yla an lan toplardan birinin bulundu u yaz yordu. Söz ko-
nusu köyü ziyaret etti imizde, köy sakinlerinden Ayah Wan’la 
yapt m z görü me s ras nda iki metre uzunlu undaki topu 
gördü ümüz gibi, hikâyenin tamam n  da dinleme f rsat n  
bulduk. Her ne kadar bilimsel ara t rma gerektirmekle birlik-
te, burada Açe halk n n toplumsal haf zas nda yer eden Türk 
imgesi ve yard m na dikkat çekmekte fayda var. 

Selçuklular n Varl
Bugüne kadar Osmanl -Açe ili kilerine çe itli çal ma-

larda yer verilmekle birlikte, Selçuklu Türklerinin Sumatra 
Adas ’ndaki varl na dair kapsaml  bir çal ma yap lm  de-

il. Bununla birlikte, bu konuda baz  ipuçlar  oldu u da vur-
gulanmal d r. 13. yüzy lda Selçuklu Türklerinden bir kolun 
Buhara üzerinden Malaka-Sumatra ve Sulawesi’ye göç ettik-
leri varsay l yor.125

slam’ n Açe topraklar na geli ine dair bir ba ka ifade ise 
Malezya Ulusal Üniversitesi’nde bulunan ve bugüne de in 

125  Metin negöllüo lu, “The Early Turkish-Indonesian Relations”, s. 55. 
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uluslararas  ara t rmac larca ele al nmam  olan bir el yazma-
s nda yer al r. Bu el yazmas , ayn  zamanda, Açe ile Türkler 
aras ndaki ba  Selçuklulara kadar geri götüren bir belge nite-
li i de ta maktad r. Bu el yazmas nda, 1116 y l nda Mahdum 
Abi (Abu) Abdullah eyh Abdurrauf’un (el-Mulaqqab Tuan 
di Kandang eyh, Bandar Darussalam) 500 ki ilik bir grup-
la Ba dat’tan Açe’ye geldi i belirtilir. Selçuklu Türklerinden 
oldu u ifade edilen eyh Abdurrauf’un liderli indeki grup, 
bugün Banda Açe ehir merkezine yak n bir konumda olan 
Gampung Pande’de, slam’  yaymaya ba lar. El yazmalar na 
göre, 1205 y l nda Gampung Pande’de Açe Sultanl ’n  kura-
cak olan Cihan ah, eyh Abdurrauf’un o ludur. Bu bilgi, ayn  
zamanda, Drewes ve Voorhoeve taraf ndan edit edilen Adat 
Açe’de de zikredilir.126 Açe sultanlar n n Büyük skender’in 
( skender Zulkarneyn) Türkistan Buhara tara  ar ndan gelen 
ve Sultan Malik lik Han ah Selçuk’la ba lat lan bir kolun-
dan geldikleri belirtilir.127 Bu ba lant  Açe ile Türkler aras n-
daki ili kinin erken dönemlere kadar gitti ini ortaya koyar.

Bu veriler nda 1511 y l nda Açe slam Sultanl ’n  ku-
ran Sultan Ali Mugayat ah’ n (1511-1530) büyükbabas  olan 

eyh Abdurrauf’un da Selçuklu Türklerinden oldu u yönün-
de görü ler vard r.128

20. Yüzy lda Hollanda ve Japon 
Müdahalesine Kar  Direni  ve 
Ba ms zl k Mücadelesi 
1873’te Hollanda ile Açe aras nda ba layan sava  sonu-

cunda, 1903 y l na gelindi inde, Açe sultan n n ele geçirilme-
sine ra men, Açeliler özgürlük ve ba ms zl k mücadelelerine 
kald klar  yerden devam ettiler. Açeliler, Hollandal lara kar  

126 Bkz.: G. W. J. Drewes ve P. Voorhoeve, Adat Atjeh, Reproduced in facsimile from a 
manuscript in the India Of  ce Library, S. Gravenhage-Martinus Nuhof, 1958. 
127 Teuku H. brahim Al  an, “Islam dan Kerajaan Aceh Darussalam”, (Ed.), Tau  k Abdullah, 
Sejarah dan Dialog Peradaban, LIPI Press, Jakarta, 2006, s. 238; Metin negöllüo lu, “The 
Early Turkish-Indonesian Relations”, s. 55.
128 Metin negöllüo lu, Asya-Pasi  kte Türk zleri, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi 5. Y l 
Kutlamalar  Konferanslar Dizisi, 1998, s. 4-5.
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vur-kaç takti i eklinde küçük çapl  askerî harekâtlar düzen-
lediler. Açe’de halk n Hollandal lara kar  sergiledi i gerilla 
mücadelesi II. Dünya Sava  ve sonras  için örnek oldu.

Bütün Endonezya adalar  gibi Açe bölgesi de 1942’de Ja-
pon i galine maruz kald . 1942 y l nda Açeliler Hollanda sö-
mürgesinden kurtulmak amac yla Japonlarla i  birli i yapt -
lar. Açeli liderler Japon Amirali Fujiwara ile Hollandal lar n 
Açe’den ç kart lmas  konusunda anla t lar. Ancak Japon or-
dular  verdikleri sözde durmad lar ve 1945 y l nda Hiro ima 
ve Nagazaki’ye atom bombas  at lana de in yeni bir sömürge-
ci güç olarak bölgede iddeti devam ettirdiler ve Açe-Sumatra 
bölgesini ele geçirdiler. Japonlar, Açe’de bulunduklar  k sa 
süre içerisinde kar lar na slam Birli i Hareketi’nin ç kma-
s ndan endi e duyduklar  için e itim kurumlar nda Arapça 
ö retimini yasaklad lar.

Japonya 1945 y l nda Hiro ima ve Nagazaki’ye at lan atom 
bombalar  nedeniyle Açe’den çekilmek zorunda kal nca, bunu 
f rsat bilen Hollanda, bölgedeki hâkimiyetini yeniden tesis et-
meye te ebbüs etti. Hollandal lar Açe’de yine varl k göstere-
medikleri gibi, bu sefer Cava Adas ’nda da büyük bir direni le 
kar la t lar. Halk n n direni  mücadelesi sonucunda Açe, 17 
A ustos 1945’te ba ms zl n  ilan etti. Hollandal lar 1949 y -
l na kadar ba kent Cakarta’da varl klar n  sürdürdükleri için 
Endonezya Cumhuriyeti’nin tek ba ms z bölgesi Açe oldu.

Açe halk  önemli bir direni  göstererek Hollandal lar n 
Açe’ye girmesine engel oldu u gibi, Cava Adas ’ndaki milli-
yetçi gruba da yard mda bulunarak Endonezya’n n ba m-
s zl nda da önemli bir rol oynad . Sömürgecilere kar  di-
reni  bilincini art ran, Açe’nin tarihten gelen birikimidir. 
Ayr ca, Endonezya Cumhuriyeti ilan edildikten k sa bir süre 
sonra, Açe halk  bu yeni ba ms z devlete deste ini, hediye 
etti i uçakla gösterdi ve böylece modern Endonezya devleti-
nin havayollar n n kurulu unun da ilk basama  gerçekle mi  
oldu.129

129 Martinkus, s. 49.
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III. BÖLÜM 
S YAS  HAYAT
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ENDONEZYA BA IMSIZLIK 
MÜCADELES NDE AÇE’N N ROLÜ
500 y ll k bir geçmi e sahip olan Açe slam Sultanl ’n n 20. 

yüzy l n ba lar nda (1903) tarihe kar mas  üzerine, Açe’de 
yeni dönem ba lad . Bununla birlikte, Hollanda’n n Açe’deki 
hâkimiyeti baz  bölgelerle s n rl  oldu. Bu süreçte Açe’de hal-
k n öncüsü konumundaki ve 1939 y l nda Davud Beureueh ta-
raf ndan kurulan Açe Âlimler Birli i (Persatuan Ulama Selu-
ruh Aceh-PUSA) adl  kurulu ta bir araya gelen dinî liderler, 
Hollanda sömürgesine kar  mücadelelerini yer yer devam et-
tirdiler ve ba ms zl k mücadelesinin öncüleri oldular. Bu ça-
balar n  sadece Açe’nin ba ms zl  için de il, ayn  zamanda 
Endonezya Tak madalar ’nda Hollanda sömürgecili ine kar  
verilen ba ms zl k mücadelesine verdikleri destekle de gös-
terdiler. Japonlar n bölgeyi terk etmelerinin ard ndan Hol-
landa yeniden Endonezya Tak madalar ’nda hâkimiyet kur-
may  planl yordu. 1945-49 y llar  aras nda, Tak madalar’da 
Hollanda’n n giremedi i ve tam anlam yla ba ms z olan tek 
bölge Açe’ydi. 

Açelilerin, Cava’da sürdürülen Hollanda kar t  millî mü-
cadeleye gerek insan gerek mali destek sa lanmas  konusun-
da da büyük katk s  oldu.130 Bu i  birli inin çe itli nedenleri 
vard r. Birincisi, Açe’nin de facto ba ms zl , verdikleri mü-
cadele ve sa lad klar  maddi yard m Cava milliyetçilerine il-
ham ve güç kayna  oldu. Öte yandan, Hollandal lar n Cava’da 
yeniden hâkimiyet tesis etmeleri, k sa vadede Açe’nin yeni-
den Hollandal lar n eline geçmesine yol açabilecekti. Açeli-

130 Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican Revolt -A Study of the Acehnese Rebellion-, s. 
1; c. van Dijk, Rebellion under the Banner of Islam -The Daru’l-Islam in Indonesia-, The 
Hague-Martinus Nijhoff, 1981, s. 286.
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lerin Endonezya ba ms zl  sürecinde oynad klar  bu rol, 
cumhuriyetin önde gelen kurucular n n Açe’ye minnet borç-
lar n  ödemek için dönemin Açe yönetiminin toplumsal, eko-
nomik ve siyasi alanlardaki özerklik taleplerini dikkate ala-
caklar na dair söz vermelerine neden oldu. Bu süreçte Açeli 
liderler, 17 A ustos 1945 tarihinde ilan edilen Endonezya 
Cumhuriyeti’nin ba kenti Cakarta’daki siyasi geli melere ka-
r mamay  ve geli meleri uzaktan izlemeyi tercih ettiler. Ca-
karta yönetimi, 1945-49 y llar  aras nda Davud Beureueh’u, 
Açe’nin sivil ve askerî valisi kabul etti.131 BM’nin de deste iy-
le 1949 y l nda Hollanda, Endonezya Cumhuriyeti ad yla ku-
rulan yeni devletin tam ba ms zl n  kabul etti. Bunun üze-
rine, siyasal anlamda güç kazanan Cakarta yönetimi Açelilere 
verdi i sözü yerine getirmedi. Cakarta’dan gönderilen sivil 
yöneticiler arac l yla da merkeziyetçi yakla ma ba vurduk-
lar n  ve verdikleri sözleri unuttuklar n  aç kça ortaya koydu-
lar. Bu geli me Açe’de büyük bir hayal k r kl na sebep oldu. 

BA IMSIZLIK MÜCADELES  VE    
   SONRASINDA AÇE BÖLGES

Ba ms zl n ilan edilmesinin ard ndan Cava yönetimi, 
Endonezya adalar ndaki di er halklar  “Endonezyal ” ad  al-
t nda birle tirme gayreti güderken, ekonomik ve siyasal an-
lamda da bask  rejimine tabi tutmaya ba lad . Ülkenin önem-
li siyasal partilerinden olan Endonezya Milliyetçi Partisi’nin 
(PNI) ba na geçen Sukarno bu yöndeki çal malarda önem-
li rol oynad . Seküler bir anlay a sahip olan Cakarta yöneti-
mi, Açe üzerindeki kontrolünü diyanet i leri ve e itim sistemi 
arac l yla sa lamaya çal t .

1951 y l  ba lar nda ç kar lan bir kanunla eyalet statüsü-
nün kald r larak yeni kurulan Kuzey Sumatra eyaletine ba -
lanmas  karar  üzerine Açeliler 1953 y l nda, PUSA önderli-

inde, merkezî hükümete isyan hareketi ba latt . Açe halk n n 
Kuzey Sumatra eyaletine ba lanmay  reddetmesinin nede-

131 Nazaruddin, a.g.e., s. 27. 
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ni, bu bölgede Batak ad yla bilinen ve a rl kl  olarak Hristi-
yan dinine mensup halkla hiçbir ortak tarihî ba n bulunma-
mas nda yatar.132 Açe’nin güçlü ismi ve devrim öncülerinden 
olan Davud Beureueh, Cakarta hükümetinin kendisine yapt -

 içi leri bakanl  tekli  ni reddederek geli meleri izlemeye 
ba lad .133 Beureueh, bu dönemde Cakarta siyasal ya am nda 
etkin rol alan Masyumi134 adl  siyasal slamc  partiyle yak n-
l k kurdu. Masyumi’nin merkezî hükümetlerde önemli roller 
almas  nedeniyle, Açe’de herhangi bir iddet hareketine giri-
ilmedi. 1952 y l nda, merkezî hükümetin Açe’ye verilen sözü 

tutmayaca  anla ld nda, Açeli liderler Orta Cava’da ba -

132 Martinkus, s. 55.
133 A.g.e., s. 50.
134 17 A ustos 1945 tarihinde Endonezya’n n ba ms zl n  ilan etmesinin ard ndan, 
sömürge döneminde yasaklanm  olan siyasi parti kurulmas n n önündeki temel engel 
a lm  oldu. Yeni kurulan cumhuriyet, siyasi partilerin kurulmas  ile halk n ba ms zl k 
konusundaki kararl l n n devam n n sa lanaca  dü üncesiyle siyasi partilerin aç lmas na 
olanak tan d . Bu ba lamda, k sa sürede pek çok siyasi partinin kuruldu u görülür. Bu 
dönemde kurulan tek slam partisi Masyumi’dir. Kökeni 1942 y l na uzanan Masyumi 
(Consultative Council of Indonesian Muslims), Endonezya ba ms zl nda önemli rolü olan 
slami renklere sahip bir siyasi harekettir. Masyumi’nin siyasal partiye dönü mesi, 7 Kas m 

1945 tarihinde Endonezya Müslüman Ümmet Kongresi’nde kararla t r ld . Kongrede al nan 
kararlar öyledir: 
Endonezya Müslüman Ümmet Partisi (Masjumi: Majlis Syuro Muslimin Indonesia)   ad nda 
bir slamc  partinin kurulmas . 
Masyumi, ülkedeki tek slamc  siyasi partidir ve Masyumi’den ba ka slamc  parti 
kurulmayacakt r. 
Masyumi, Endonezya Müslümanlar n n siyaset sahnesinde kaderinin belirlenmesinde rol 
oynayacakt r.
Partinin ilk genel ba kan  1949 ve 1958 y llar  aras nda Muhammed Natsir oldu. Natsir’in 
amac  parti vas tas yla dava hareketinin devam etmesidir. (Bkz.: Arif Hizbullah Sualman, 
Muhammad Natsir (1908-1993): His Role in the Development of Islamic Da’wah in 
Indonesia, International Islamic University Malaysia, 1995, s. 92-3-4; Muhammad 
Asyari, The Rise of the Masjumi Party in Indonesia and the Role of the ‘Ulama’ in its 
Early Development (1945-1952), MA Thesis, Institute of Islamic Studies McGill University 
Montreal, October, 1976, s. 54; Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun -Indonesian 
Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945, W. van Hoeve Ltd., The Hague and 
Bandung, 1958, s. 151-2).
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layan Daru’l- slam Hareketi135 ile temasa geçtiler.136 1953 y -
l nda Cakarta yönetiminin askerî birliklerini Açe’ye gönder-
mesiyle, 19 Eylül 1953 tarihinde Beureueh ve Açe Âlimler 
Konseyi (PUSA), bir slam beldesi olan Açe’de yeni cumhuri-
yetin ideolojisi olan be  ilkeden müte ekkil Panca Sila’y  ta-
n mad klar n  ilan ederek137 Açe halk n n ve bölgedeki askerî 
birliklerin deste i ile Açe’de slam devleti ilan ederek müca-
deleyi k rsalda sürdürmeye ba lad lar.138 Ordunun bölgedeki 
varl , bizzat ordu yetkililerinin 1956 y l nda Açe ba ms z-
l k yanl lar na görü me ça r s nda bulunmalar na kadar de-
vam etti. Merkezî hükümetle anla malar 1957 y l nda ba lad . 
Bunun üzerine, 1959 y l nda Açe’ye Özel Bölge Statüsü (Dae-
rah Istimewa) verildi. 1961’de imzalanan antla ma ile bu sta-
tü yürürlü e girdi.139 Bu sayede Açe; din, yasa ve e itim konu-
sunda özerk bir yap ya kavu mu , Özel Bölge Statüsü 1976’ya 
de in sürmü tür. Ancak Açe’ye verilen otonom yap  Açe’yi 
Endonezya’ya ba larken, Cakarta’daki siyasal geli melere pa-
ralel olarak Açe üzerindeki bask lar da devam etti.

135 Daru’l- slam hareketinin kökeni, Kartosowirjo’nun, Endonezya’da slam devleti kurma 
iddias n  ilk olarak 14 A ustos 1945 tarihinde gündeme getirmesine dayan r. Ancak hareket 
ba ms zl n ilan edildi i 17 A ustos 1945’te Endonezya Cumhuriyeti’nin önde gelen 
kurucular  ile görü  birli ine vararak yeni yönetime destek verdi. Kartosowirjo, 1945 y l  
Kas m ay nda kurulan Masyumi Partisi’de birinci sekreterlik görevini yürütmeye ba lad . 
Endonezya’daki iç siyasi geli meler sonucu, Kartosowirjo, 7 A ustos 1949 tarihinde Bat  
Cava’da “Endonezya slam Devleti”ni kurma hede   ile faaliyetlerine yeniden ba lad . Söz 
konusu hareket, k sa sürede Orta Cava, Güney Kalimantan (Borneo), Güney Sulawesi 
(Celebes) ve Açe’ye yay ld . Hareket, ayn  zamanda, etkisini Güney Sulawesi’deki 
geli melerden etkilenerek Lesser Sunda Adalar , Molukkas ve Halmahera’da da gösterdi. 
Ancak bu son üç merkezde gerilla hareketi niteli ini kazanamad . 1960’l  y llar n ba lar na 
kadar Endonezya ordusu bu hareketi kontrol alt na almay  ba aramad . Bat  Cava’da 1962, 
Kalimantan’da 1963 ve Sulawesi’de ise 1965 y l nda ordu, gerilla hareketi niteli indeki 
Daru’l- slam hareketini bast rd . Hareketin di er bölgelerdeki varl  da k sa sürede varl n  
yitirdi. (C. van Dijk, Rebellion under the Banner of Islam -The Daru’l-Islam in Indonesia-, 
s. 1, 81; M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, s. 215; Effendy, s. 35).
136 Martinkus, s. 51.
137 Ricklefs, s. 235; Nazaruddin Sjamsuddin, “The Acehnese Rebellion of 1953: Some 
Outlines”, s. 62.
138 Nazaruddin Sjamsuddin, “The Acehnese Rebellion of 1953: Some Outlines”, Solidarity, 
Vol X, No. 6, July-August, Manila, 1975, s. 62. 
139 C. van Dijk, a.g.e., s. 2; Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican Revolt -A Study of the 
Acehnese Rebellion-, s. 12; Martinkus, s. 53-55.
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AÇE ÖZGÜRLÜK HAREKET        
(GEREKAN ACEH MERDEKA-GAM) 

Endonezya’ya ba l  bir bölge olan Açe, dünyadaki en bü-
yük Müslüman nüfusla dikkat çekmektedir. Öte yandan Açe 
halk n n 20. yüzy l boyunca ba ms zl k mücadelesi vermek 
zorunda kalmas  da bir tezat gibi görünür. Endonezya Cum-
huriyeti kuruldu undan bu yana kendisini seküler bir dev-
let olarak kabul etmi  olsa da, sahip oldu u de erler ve tarihî 
birikim slam kültürüne dayan r. Endonezya genelinde ve 
Açe’deki halklar a rl kl  olarak Müslüman’d r. Açe eyaletin-
deki ba ms zl k mücadelesinin temel argümanlar  aras nda 
slami referanslar kadar ekonomik sorunlar da önemli rol oy-

nar. Bu nedenledir ki, Açe Özgürlük Hareketi (GAM)’nin yö-
netici kadrosu Cava yönetimini Hollanda sömürgecili inden 
sonra Cava sömürgecili i olarak adland r r. Cava yönetiminin 
Endonezya Tak madalar ’ndaki halklar  e it ekilde yönet-
mek ve zenginliklerden pay vermek yerine Cavanizm ideoloji-
sini hâkim k lmaya çal t n  ileri sürer. Bu ba lamda GAM’  
kökleri geçmi e dayanan bir hareket olarak kabul eder. 

Açe Özgürlük Hareketi’ni anlayabilmek, bölge tarihinin 
bir bütün olarak ele al nmas n  gerektirir. Açe’nin 16. yüzy l-
dan ba layarak yabanc  sömürgecilere kar  yürüttü ü mü-
cadeleye daha önce de inmi tik. 20. yüzy lda Endonezya 
Cumhuriyeti ile Endonezya halklar n n ba ms zl klar n  ilan 
etmelerinden k sa bir süre sonra, Açe’de ya ayan dinî ve siya-
si liderler, kurulan hükümeti Hollanda-Cava birli i eklinde 
de erlendirdiler. Bunun temel nedeni ise, Hollanda’n n En-
donezya yönetimini ülkenin toplam nüfusu içerisinde sade-
ce %7’lik bir paya sahip olan Cava kökenlilere b rakmas d r. 
Bu ba lamda, Açe ba ms zl k hareketi, 1873 y l nda ba layan 
Açe Sava ’n n, Endonezya Cumhuriyeti’nin kurulmas ndan 
k sa bir süre sonra ba layan Daru’l- slam Hareketi’nin deva-
m  olarak kabul edilir. Açe siyasi ve dinî elitlerinin birbirine 
eklemlenen, kimi zaman birinin di erlerinden ön plana ç kt -

 ve 1873’ten 21. yüzy l ba lar na kadar devam eden mücade-
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leleri bu anlamda bir devaml l k arz eder. 
Hasan di Tiro ve yirmi dört arkada , merkezî hükümetin 

ideolojisine ve yönetim biçimine ele tiriler yönelterek 4 Ara-
l k 1976’da Ba ms zl k Bildirisi’ni ilan ettiler. Böylece, Açe 
Özgürlük Hareketi ad yla özgürlük hareketi ba lam  oldu. 
Özellikle bu dönemde Kuzey Açe’de bulunan do al gaz yatak-
lar ndan elde edilen gelirlerden Açe halk n n ve Açeli i  adam-
lar n n istifade edememesi, hareketin do u unun önem-
li nedenlerindendir. Açe halk  ve yöneticileri bölgenin do al 
kaynaklar n n Cakarta’daki merkezî hükümet ve yabanc  i ti-
rakçiler (ör: Exxon-Mobil) taraf ndan kullan ld  ve bölgeye 
aktar lmad  kanaatindedir. Açe bölgesi, özellikle petrol ve 
do al gaz bak m ndan Endonezya’n n en önemli rezerv alan-
lar ndan biri hâline geldi. 1990’l  y llarda dünya s v  do al gaz 
ihracat  %40’l k payla Endonezya’n n elindeydi ve Endonezya 
bugünkü zenginli ini Açe’ye borçludur.140 

GAM mücadelesinin ortaya ç kmas nda Açe ile 
Endonezya’n n di er bölgeleri aras ndaki siyasi yap lanma 
farkl l klar n n da rolü vard r. Yüzy llarca slam’ n Güney-
do u Asya’daki temsilcisi kabul edilen Açe’de, slam’ n Açe 
toplumsal yap s nda belirleyici bir özelli i olmas  ve seküler 
temeller üzerinde yükselen Cakarta yönetimiyle çeli mesi ka-
ç n lmazd . Bu ba lamda, 1967 y l nda Sukarno’dan yönetimi 
devralan Suharto (1967-1998) birle ik bir Endonezya Kültü-
rü uygulamas na ad n  veren Yeni Düzen politikas  Açe halk -
n n tepkisini ald .

Söz konusu hareket ba lang çta silahl  eyleme ba vurma-
d . Ancak Cakarta yönetimi taraf ndan al nan bast r lma ka-
rar ndan sonra ba ms zl k bildirisini imzalayan 24 ki iden 
10’u, 1981 y l nda Endonezya askerleri taraf ndan öldürü-
lünce Açe Özgürlük Hareketi’nin silahl  kanad  olarak Açe-
Sumatra Ulusal Özgürlük Hareketi (Aceh/Sumatra Natio-
nal Liberation Front-ASNLF) kuruldu.141 Hareketin yönetim 

140 Tim Kell, The Roots of Acehnese Rebellion -1989-1992-, s. 14.
141 Martinkus, s. 57.
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kadrosu yurt d na kaçarak bir sürgün hükümeti kurdu ve 
hareketi d ar dan yönetti. Devlet Ba kan  Suharto’nun uygu-
lamaya koydu u “Yeni Düzen”142 politikalar n n bir yans mas  
olarak, Açe eyaletinde askerî operasyonlar n yo un bir ekil-
de uyguland  “ ok Terapiler”e ba land .143

Örgüt, ba lang çta geni  halk deste inden yoksun olmak-
la birlikte varl n  sürdürmeyi ba ard . 1990’l  y llar n ba la-
r nda, 500 ilâ 750 GAM sava ç s n n Libya’da e itim görerek 
ülkeye geri dönmesi144 Cakarta yönetiminin Açe’de s k yöne-
tim (Daerah Operasi Militer-DOM) uygulama karar  almas -
na neden oldu. Merkezî hükümetin ordu seçene ini gündeme 
getirmesi, 1960’l  y llar n ikinci yar s nda komünist harekete 
kar  gerçekle tirilen ezme hareketine benzetilir. S k yönetim 
ise, sözde ayr l kç  grup üyeleriyle masum halk aras nda bir 
ayr m gözetilmemesine ve geni  halk kesimlerinin insan hak-
lar  ihlallerine maruz kalmas na yol açt . Böylece, s k yöne-
tim karar , sözde ayr l kç  grubu ortadan kald rmak bir yana, 
merkezî hükümeti halk nezdinde daha da zor duruma sokar-
ken, örgüte olan halk deste inin giderek artmas na neden 
oldu.145 Bunun üzerine, Endonezya ordusunun 1990’l  y llar-
da Açeli köylülere bask  ve i kence uygulamaya ba lamas n n 

142 “Yeni Düzen” politikas , Sukarno sonras nda ülkede giderek önem kazanmaya ba layan 
siyasal ve toplumsal de i iklikler kar s nda otoriter bir rejim olarak de erlendirilir. 
(Bkz.: Nakamura Mitsuo, Sharon Siddique, Omer Faruk Bajunid, Islam & Civil Society 
-In Southeast Asia-, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2001, s. 33; Juwono 
Sudarsono, “Political Changes and Development in Indonesia”, s. 56, 62) Yani, “yeni düzen” 
ad  uyand rd  cazibenin aksine, uygulamada, siyasal özgürlükleri engellemeye yönelik 
icraatlar bütününü olu turur. “Yeni Düzen”in iki önemli hede   vard . Bunlardan ilki, ülke 
do al kaynaklar n n kullan m  ve bunun belli ellerde toplanmas , ikincisi ise silahl  güçlerin 
doktrin ve uygulamalar n n ekillenmesi. (Bkz.: Geoffrey Robinson, “Rawan Is as Rawan 
Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh”, (Ed.), Benedict R. O’G. Anderson, 
Violence and the State in Suharto’s Indonesia, Southeast Asia Program Publications, 
Southeast Asia Program, Cornell University, Ihaca, New York, 2001, s. 214).
143 Geoffrey Robinson, “RawKan Is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order 
Aceh”, (Ed.), Benedict R. O’G. Anderson, Violence and the State in Suharto’s Indonesia, 
Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University, Ihaca, 
New York, 2001, s. 213. 
144 Samantha F. Ravich, “Eyeing Indonesia Through the Lens of Aceh”, Islam, Politics 
and Law in South East Asia, Compilation, 2004, s. 13. (Not: GAM’ n Bireun sorumlusu 
Panglima Dervi  Jeunib, kendisiyle yapt m z görü mede, bu say y  teyit etti.) 
145 Samantha F. Ravich, “Eyeing Indonesia Through the Lens of Aceh”, Islam, Politics and 
Law in South East Asia, Compilation, 2004, s. 13.
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ard ndan GAM’ n silahlanma karar  almas  bölge aç s ndan 
tarihî bir dönüm noktas  oldu.146 

GAM ve merkezî hükümet aras nda süren mücadelenin si-
yasal muhalefetten silahl  mücadeleye evrilmesiyle Açe top-
lumu her anlamda büyük bir bask  alt nda ya amaya mec-
bur kald . Halk n on y llarca ya am  oldu u bask  ve zulüm, 
uluslararas  camian n bir bölümünde sürekli gündeme ta n-
d . Bu anlamda geli meler baz  Bat l  insan haklar  örgütlerin-
ce y llarca izlendi ve bas n n gündemine de getirildi. Suharto 
sonras nda merkezî yönetim çevrelerinde gündeme getirilen 
reform çabalar  ba lam nda Açe’de bar  umutlar  do du. Ab-
durrahman Vahid (1999-2001) ve Megawati Soekarnoput-
ri (2001-2004) dönemlerinde ise bar  çabalar  fazla destek 
görmedi. 2000 y l nda Cenova’da ba layan görü meler, 2002 
y l  Aral k ay nda COHA olarak bilinen antla mayla sonuçlan-
d . Ancak her iki taraf n birbirini suçlamas yla var lan ate -
kes antla mas  k sa sürede sona erdi. Merkezî hükümet, 2001 
y l nda Açe’ye Özel Otonomi Yasas  ç karma sözünü yerine 
getirmedi.147

2003 y l  May s ay nda Tokyo’da gerçekle tirilen ve 
“Açe’de Bar n ve Yeniden Yap lanman n Sa lanmas  Ko-
nusunda Tokyo Haz rl k Konferans ” ba l n  ta yan olu-
umda AB, Japonya, ABD ve Dünya Bankas  birlikte yer ald . 

Ancak GAM sözcülerinin Tokyo’ya giderken Cakarta yöneti-
mince tutuklanmas  üzerine bar  giri imi akamete u rad . 
2003 y l  May s ay nda dönemin devlet ba kan  Megawati So-
ekarnoputri, Açe’de askerî operasyonlara ba lanmas  emrini 
verdi.148 

146 Bowen, s. 112.
147 Edward Aspinall, “The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?, 
East-West Center, Washington, 2005, s. 3, 5. 
148 Aspinall, a.g.e., s. 3. 
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Hasan di Tiro
GAM’ n lideri konumundaki Hasan di Tiro’nun geçmi i-

ne k saca de inmekte fayda var. Böylece söz konusu hareke-
tin s radan bir olu um mu, yoksa me ruiyetini tarihî gerçek-
lerden alan bir hareket mi oldu u konusunda kanaat sahibi 
olunabilir. Bu ba lamda ilk söylenmesi gereken, GAM’ n li-
deri Hasan di Tiro’nun Açe tarihinde önemli yeri olan bir ai-
leye mensup olu udur. Hollanda sömürgesine kar  müca-
dele vermi  bir ulema ailesinden gelen Hasan di Tiro’nun 
dedesi, Tengku Tjik di Tiro Muhammed Saman’d r. Açe slam 
Sultanl ’n n son sultan  olan ve 1903 y l nda Hollandal lar 
taraf ndan Ambon’a sürgüne gönderilen ve orada hayat n  
kaybeden Muhammed Davud, sultanl n bakiyesini Muham-
med Saman’a devretti.149 4 Aral k 1976’da 25 y l ayr  kald  
Açe’ye geri dönen Hasan di Tiro, bir anlamda Hollandal lara 
kar  ba ms zl k mücadelesinin kilit isimlerinden olan dede-
sinden kendisine miras kalan sorumlulu u tamamlamay  is-
tiyordu. 

Hasan di Tiro, Daru’l- slam Hareketi’nin lideri Davud 
Beuereuh’un gözde ö rencilerindendi. Sigli’de Beureueh’in 
açt  ilkokulda ö renim gördü ve onun tavsiyeleri 
do rultusunda,1501940’l  y llar n sonunda bir üniversite kenti 
olan Cava Adas ’ndaki Yogyakarta’da ö renimini tamamlad  
ve ard ndan kazand  bursla ö renimine ABD’de devam etti. 
Yüksek ö renimini Colombia Üniversitesi’nde Kamu Yöne-
timi ve Hukuku Bölümü ile Fordham Üniversitesi’nde Siya-
set Felsefesi ve Uluslararas  li kiler Bölümü’nde tamamlad . 
New York’a yerle en di Tiro, 1953 y l na kadar BM Endonezya 
elçili inde çal t . 1953 y l nda, Endonezya merkezî hüküme-
ti taraf ndan di Tiro’nun Daru’l- slam Hareketi ve Açe’nin ba-

ms zl  için mücadele veren Davud Beureueh’in faaliyetle-
riyle ili kisi oldu u anla l nca, kendisine bu faaliyetlerinden 

149 Martinkus, s. 55. 
150 12 Temmuz 2008 tarihinde, Davud Beureueh’ n o lu Ma’mun Davud ile yap lan 
mülakattan. (M. Özay)
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vazgeçmesi söylendi. Ancak di Tiro, hükümetin bask lar n  ve 
insan haklar  ihlallerini ele tirerek, BM’de Endonezya slam 
Cumhuriyeti’nin bir temsilcili ini açaca n  bildirdi. Bunun 
üzerine, Endonezya hükümeti di Tiro’nun resmî pasaportunu 
ve tüm yetkilerini elinden ald . 

1976 y l na de in ABD’de kalan di Tiro siyaset, tarih ve hu-
kuk alanlar nda otuza yak n eser kaleme ald ; Açe sorununu 
gündeme ta d . Di Tiro, Endonezya merkezî yönetimini Hol-
landa sömürgesinden sonra ba a geçirilmi  bir ba ka sömür-
ge yönetimi olarak tan mlad  ve bu yönetime “Cava mpara-
torlu u” ad n  verdi.151 Ayr ca, Açe-Hollanda Sava ’n  konu 
alan ilk eser de Hasan di Tiro taraf ndan kaleme al nd .

Helsinki Bar  Antla mas  
Sonras ndaki Geli meler
15 A ustos 2005 tarihine kadar ilki 2002, di eri 2003 y -

l nda olmak üzere iki kez bar  giri iminde bulunuldu. Ancak 
arzu edilen sürekli bar  sa lanamad . Tsunaminin ya and -

 26 Aral k 2004 tarihine kadar etkisini gösteren askerî ope-
rasyonlar s ras nda faili meçhul cinayetler, adam kaç rmalar, 
i kenceler, rza geçmeler, sürgünler gündeme geldi. Açe hal-
k n n referandum talepleri merkezî hükümet taraf ndan ka-
bul görmedi. Tsunami felaketinin ard ndan, daha önce ba -
layan bar  görü meleri h z kazand . Finlandiya eski devlet 
ba kan  Martti Ahtisaari’nin ba nda bulundu u Crisis Ma-
nagement Initiative adl  sivil toplum örgütünün arac l  ile 
GAM ve merkezî hükümet aras nda 15 A ustos 2005 tarihin-
de bar  antla mas  imzaland .152 Devlet Ba kan  Susilo Bam-
bang Yudhoyono Açe bölgesine daha fazla özerklik tan man n 
yan  s ra, GAM’ n yasa d  yöneticilerine de özgürlük tan ma-
y  vaat etti. 

GAM ve Endonezya merkezî hükümeti aras nda kal c  ba-

151 A.g.e., s. 56.
152 Aspinall, a.g.e., s. viii.
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r n olumlu sonuç vermesinde GAM’ n ba ms zl k arzusun-
dan vazgeçmesi ve bunun yerine özel otonom hakk n  kabul 
etmesi etkili oldu. Bununla birlikte, GAM yöneticileri aras nda 
“otonom” kavram n n içeri i konusunda belirsizlikler olmak-
la birlikte, bunun “öz yönetim hakk ”n n (self-government) 
kazan lmas  eklinde yorumland n  da söylemeliyiz.153 
Merkezî hükümet taraf nda ise, Açe’de yerel partilerin ku-
rulabilmesinin katk s  göz ard  edilemez. Ayr ca, daha önce-
ki anla ma giri imlerinden farkl  olarak AB ve ASEAN’ n ba-
r  izleme komitesinde üçüncü taraf olarak aktif rol almalar  
da önem ta yordu.154 

Bu anlamda 26 Aral k 2004 tarihinde deprem ve tsuna-
mi felaketinin ard ndan bir antla maya var lmas , toplumun 
kimi kesimlerince ya anan bu büyük y k m n ayn  zamanda 
bir kurtar c  olarak yorumlanmas na neden oldu. 

Açe zleme Komitesi (AMM)155

Açe’ye geni  özerklik tan yan antla ma 15 A ustos 2005 
tarihinde imzaland . Söz konusu antla ma Avrupa Birli i’nin 
destek verdi i Finlandiya Kriz Yönetimi (FCM) sayesinde ger-
çekle tirildi. Bu süreçte AB, söz konusu antla man n gözlem-
cisi olarak önemli bir rol oynad . Bu ba lamda, AMM ad yla 
kurulan sivil güvenlik birimi, ASEAN’a üye ülkelerden gözlem-
cilerin de kat l m yla 15 Eylül 2005 tarihinden 15 Kas m 2006 
tarihine kadar devam eden görev süresini tamamlad .156

AB Komisyonu, bar  sürecine gözlemci olarak kat larak 
deste ini ortaya koydu. 15 A ustos 2005 tarihinde imzalanan 
bar  antla mas  ile AB Komisyonu ve ASEAN’a üye be  ülke, 
Açe zleme Komitesi’ni (AMM) olu turdu. AB zleme Komi-
tesi, antla man n imzalanmas  ile birlikte görevine ba lad . 
Söz konusu komite, bar  sürecini izlemenin ötesinde, bar -

153 2007 y l  yaz aylar nda kendisiyle yapt m z görü mede, Muhammed Nur Djuli bu 
konudaki s k nt lar  dile getirdi. 
154 Edward Aspinall, s. 6.
155GAM ile Endonezya hükümeti aras nda var lan bar  antla mas  sürecini izleme komite-
si. 
156 Kirsten a.g.e., s. 12. 
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a katk  yapaca  varsay lan kimi konularda da öncü rol ald . 
Bu ba lamda hem Endonezya hükümeti hem de GAM nez-
dinde giri imlerde bulunarak sivil toplum kurulu lar , kad n 
dernekleri, ulema konseyleri ve insan haklar  birlikleriyle i  
birli i içinde oldu. 

Bar  sürecinin ve AMM’nin ba ar l  olmas , hem GAM 
üyelerinin hem de 30 y ld r çat malardan do rudan etkile-
nen halk n ihtiyaçlar n n giderilmesine ba l d r. Bu çerçevede 
komisyona GAM üyelerinin ve siyasi mahkûmlar n topluma 
entegrasyon sürecini h zland rmak maksad yla dört milyon 
avroluk bir bütçe ayr lm t r. Antla man n imzalanmas ndan 
sonra, Endonezya ordu birliklerinin çekilmesi ve GAM’ n si-
lah b rakmas n n ard ndan Açe eyaletinde uygulanacak özel 
yasan n haz rlanmas na ba land . Bu çerçevede, sürgünde 
bulunan baz  önemli GAM üyeleri yakla k 25 y ll k aradan 
sonra vatanlar na döndüler. AMM’in görev süresinin 11 Ara-
l k 2006 tarihinden önce sona ermesi, bar  sürecinin sa l k-
l  bir ekilde devam n n akamete u rayaca  endi esiyle kimi 
çevrelerde ümitsizli e yol açsa da, bugüne de in büyük bir ak-
sakl k ya anmam t r. 

AMM’in hede  eri aras nda, da da bulunan GAM sava -
ç lar n n faaliyetlerine son vermeleri ve silahlar n  teslim et-
meleri; Açe eyaletinde konu lanm  olan ola an d  say daki 
asker ve polis gücünün normal seviyeye çekilmesi, GAM men-
suplar n n topluma yeniden kazand r lmas , insan haklar yla 
ilgili yasal düzenlemelerin ba lat lmas  ve antla maya muha-
lif geli meleri karara ba lamak vard r.157

Açe bar n n kök salmas nda önemli bir yeri olan 2006 va-
lilik seçimleri, halk oylamas yla ve ba ms z adaylar n kat l -
m yla sorunsuz bir ekilde gerçekle tirildi. Seçimlerden sonra 
geçen sürece bak ld nda, bir buçuk y l görev yapan AMM’in 
ba ar lar n  u alanlarda toplamak mümkün: a) GAM ve En-
donezya merkezî yönetimi aras nda yap lan antla maya ta-
ra  ar n ba l l klar n  sürdürmeleri; b) misyonun liderlik ka-
biliyeti; c) bu süreçte AB’ye ba l  kimi ülkelerin deste inin 

157 Kirsten, a.g.e., s. 13.
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sa lanmas  ve d) siyasal tutuklar n n sal verilmesi.158

Ayr ca, Helsinki Bar  Antla mas ’n n imzalanmas ndan 
sonraki 15 gün içerisinde GAM mensubu 2000 siyasi tutuk-
lu serbest b rak ld .159 Bunun yan  s ra, 25.890 ordu mensubu 
ile 5791 polis gücü de geri çekildi.160 Antla ma maddelerinin 
bir bir hayata geçirilmesi Açe’de hayat n normale dönmesini 
sa lad . Art k kamusal alanlarda yo un asker ve polis varl -

, yerini rutin görev ve sorumluluklar n yerine getirilmesine 
b rakt . Özellikle kuzey Açe’de zaman zaman meydana gelen 
kimi kriminal vakalara ra men, ordu ve polis güçlerinin ba-

nda bulunanlar da bar n devam  için sa duyulu hareket 
ediyorlar. 

Son Siyasal Geli meler 
Açe eyaletindeki siyasi geli meler yerel, ulusal ve ulusla-

raras  öneme sahiptir. Açeliler on y llar sonra kendi temsil-
cilerini seçme hakk na kavu man n sevincini ya arken, mer-
kezi temsil eden siyasal güç, yani Cakarta yönetimi, Açe gibi 
önemli bir eyaletin elden gitmemesi için gerekli tüm tedbir-
leri almay  sürdürüyordu. Bu anlamda, kimi zaman merkezî 
yönetim taraf ndan Açe’deki siyasi -ve bununla ba lant l  
ekonomik- geli melerin önünü almak amac yla Helsinki Ba-
r  Antla mas ’na muhalif baz  kararlar n gündeme getirildi-

ine ahit olunuyor. Örne in, Açe’de yat r m yapacak ulus-
lararas  irketler do rudan Açe yönetiminden izin al nmas  
ile ilgili s k nt lar da ya am yor de iller. Öte yandan, özellik-
le Açe eyaleti s n rlar  içerisinde ya ayan di er etnik grupla-
r n, bilhasssa Güney ve Orta Açe’deki ALA (Güney Açe) ve 
ABAS (Güneybat  Açe) bölgelerinde ayr  eyalet kurma talep-
leri Cakarta’daki a r  milliyetçilerden destek buluyor. Ancak 
uluslararas  çevrelerin bu konuda Açe yönetimine destek ver-
mesi, böylesi bir ihtimalin -en az ndan imdilik- bulunmad -

158 Kirsten, a.g.e., s. 3. 
159 Kirsten, a.g.e., s. 15. 
160 Kirsten, a.g.e., s. 19. 
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n  ortaya koyuyor.
Uluslararas  arenada Açe’nin önemi, bu çal man n ilgili 

bölümlerinden de anla laca  üzere, tarihten kaynaklan yor. 
Açe bir kez daha uluslararas  platformda kendi yerini almak 
üzere. Bunun fark nda olan Bat l  güçler, tarihin tekerrür ede-
ce ini hissetmi çesine kalk nma o  slerini Açe’de konu lan-
d rm  durumda. Bunun yan  s ra, Açe’deki geli meler, özel-
likle Güneydo u Asya’n n di er bölgelerindeki ayr l kç  silahl  
gruplarla ulusal güçler aras nda süren çat malar n sonlan-
d r lmas  ba lam nda da bir model te kil ediyor. Özellikle Sri 
Lanka, Patani ve Moro’daki çat malar n sona erdirilmesinde 
Açe tecrübesinden yararlan lmas  olas  bir durum. Açe’deki 
bar  sürecinin öncesi, imdiki durumu ve gelece ine dair çe-
itli ülkelerden akademisyenlerin ara t rmalar yapmalar , 

Açe’nin akademik dünya için de önemini ortaya koyuyor. 

Valilik Seçimleri
Açe valisinin seçimle i  ba na gelmesi konusunda çal -

malar ba ar yla tamamland . 11 Aral k 2006 tarihinde yap lan 
Açe valilik ve belediye ba kanlar  seçimlerine, mevcut ulusal 
siyasi parti adaylar n n yan  s ra, Endonezya tarihinde ilk defa 
ba ms z adaylar da i tirak etti. Seçim sonucunda ba ms z 
adaylar Irwandi Yusuf (GAM sözcülerinden) ve Muhammed 
Nazar (SIRA’n n Genel Ba kan ) %38’lik oyla Açe halk  tara-
f ndan be  y ll na vali ve vali yard mc l na seçildiler. 

Açe’de Etnik Ayr l kç l k Rüzgârlar
Eyaletteki siyasi geli melerden en dikkat çekenlerinden 

biri ise, ALA (Güney Açe) ve ABAS (Güneybat  Açe)’ n Açe’den 
ba ms z eyalet olma taleplerinin gündeme getirilmesi oldu. 
Söz konusu ayr lma taleplerinin ard nda birkaç neden bul-
mak mümkün. Tsunami sonras nda söz konusu bölgelere ge-
rekli yard m n yap lmad  ileri sürülmekle birlikte, ayr lma 
talebinin ard nda daha güçlü bir argüman olarak, Açe yöne-
tim çevrelerinin de ifade etti i üzere, Cakarta’daki a r  mil-
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liyetçilerin bar  sürecini akamete u ratma çabalar  bulunu-
yor. Bir di er neden ise, bu bölgelerin, özellikle yer alt  ve yer 
üstü kaynaklar n n zenginli i nedeniyle merkezdeki güçler ta-
raf ndan Açe’den kopar lmak istenmesiyle aç klan yor. Ancak 
yeni eyalet kurma giri imleri imdilik durulmu  gözüküyor. 

2009 Ulusal Seçimleri
2009 seçimleri Açe bar  için hayati önem ta yor. Bu se-

çimler sadece Açe için de il, Endonezya’y  uzun süre me gul 
eden etnik çat malar n son bulmas  aç s ndan ülke içi huzu-
run ve istikrar n sürdürülmesi için de önemli. Seçimlerden ç -
kacak sonucun ülkedeki genel reform sürecine büyük etkisi 
olaca  muhakkak. Seçimler, bar  sürecinde aktif rol alan AB 
için de stratejik önemde. AB’nin, dünya bar na katk  sa la-
ma ba lam nda Açe bar  ile önemli bir vizyon kazand n  
söyleyebiliriz. Seçimler sonucunda a r  milliyetçi bir devlet 
ba kan n n seçilmesi, Açe’de istenmeyen çat ma ortam n n 
yeniden do mas na yol açabilir.

Endonezya eyaletleri içinde sadece Açe’ye tan nan bir hak 
olarak yerel partilerin kurulma çal malar  tamamland . 9 Ni-
san 2009 tarihinde  yap lacak ulusal ve yerel parlamento  se-
çimlerine alt  yerel partinin kat lmas  kesinle ti. Bunlar; Açe 
Partisi (PA), Açe Halk n n Egemenli i Partisi (SIRA), Açe 
Halk Partisi (PRA), Birle ik Açe Partisi (PBA), Açe Güven ve 
Kalk nma Partisi (PAAS) ve Açe Egemenlik Partisi (PDA). Ay-
r ca, 34 ulusal parti de 2009 ulusal seçimlerine kat lacak. Açe 
Partisi’nin ba nda GAM komutan  Müzekkir Manaf, parti 
sekreterli i görevinde ise Teungku Yahya bulunmakta. GAM 
hareketinin sürgündeki hükümetini olu turan Hasan di Tiro, 
Malik Mahmud, Dr. Zaini Abdullah, Bahtiyar Abdullah gibi 
önde gelen isimler ise ba ka ülke vatanda  statüsünde olduk-
lar  için partinin resmî hiyerar i kadrosunda yer almamakla 
birlikte, parti politikalar nda belirleyici rol oynuyorlar.

Söz konusu yerel partilerin, u an ulusal partilerin tem-
sil edildi i eyalet meclisindeki 96 sandalyenin tamam n  al-
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mas na imdiden kesin gözüyle bak l yor. Yerel partiler ara-
s nda en güçlüsünün GAM’  temsil eden Açe Partisi oldu u 
görülüyor. Açe Partisi’nin eyalet meclisinde %80’lik bir ço-

unlu u olu turmas  bekleniyor. Böyle bir geli me oldu un-
da, Açe Partisi, Açe’deki yasalar  da -yap lan antla ma artla-
r  göz önünde tutulmak art yla- ç karma ans n  elde edecek. 
15 A ustos 2005 tarihinde Helsinki’de imzalanan antla ma-
ya göre, eyaletin resmî sembol, millî mar  ve bayra na sahip 
olmas  da kuvvetle muhtemel. Tüm bu unsurlar n, ba ms z-
l a giden yolun önemli ad mlar  olarak görüldü ünü söyle-
mek de gerekir. 

Açe’de Ekonomik Kalk nma:
“Rüzgâr’ n Ülkesi”nin Yeniden Ke  
“Açe Endonezya’s z ya ayabilir, ancak Endonezya Açe’siz 

ya ayamaz.”
Tarihin erken dönemlerinden itibaren do u-bat  aras n-

daki ticaretin önemli antrepolar ndan biri olan Açe’de, yeni-
den bölgenin y ld z  hâline gelme yolunda önemli ad mlar at -
l yor.

Deprem ve tsunaminin, insan kayb n n yan  s ra, sahil e-
ridinde alt ve üst yap n n da y k m na yol açmas , Açe’deki 
ekonomik faaliyete büyük darbe vurdu. Bu do al felakete bir 
de bölgede yakla k 30 y l süren çat malar n neden oldu u 
sosyal ve ekonomik geri kalm l k da eklendi inde, Açelilerin 
kar  kar ya bulunduklar  olumsuz ko ullar  hayal etmek güç 
de il. Son derece zengin bir toprak parças  üzerinde ya ama-
lar na ra men, yeterli e itim imkânlar ndan ve i  olanakla-
r ndan yoksun olan Açelilerin ekonomik yoksunluklar n n te-
melinde, merkezî hükümetlerin on y llarca Açe bölgesinden 
elde ettikleri gelirleri Açelilerle payla mamalar  yatar.

Bu nedenle, Açe’de yard m faaliyetleri yürüten yer-
li ve yabanc  kurulu lar, Açelilerin ekonomik anlamda yeni-
den kendine yeter hâle gelebilmesi için çal malar ba latt . 
Söz konusu yard m çal malar , eyalette çat malar n da ba-
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r  antla mas yla sonuçlanmas n n ard ndan, bir anlamda on 
y llar n kay plar n n tela  sini gidermeye yönelik büyük pro-
jeleri de gündeme getirdi. Yard m kurulu lar n n bu hede  e-
ri Açe yönetimi taraf ndan da benimseniyor. 11 Aral k 2006 
tarihinde yap lan valilik seçimleri öncesinde u anki vali Ir-
wandi Yusuf, kendisiyle yapt m z mülakatta, vali seçilmesi 
hâlinde ekonomik anlamda Açe’de bir orta s n f yaratacakla-
r n  ifade etmi ti. Eyalet yönetiminin ekonomik kalk nma-
ya verdi i önceli e, de i ik zamanlarda üst düzey yetkililerle 
yapt m z görü melerde de tan k olduk. Bu durum, Açe yö-
netiminin istikrarl  kalk nma konusunda haz rl kl  oldu unu 
ortaya koyuyor.

BRR’nin yan  s ra Dünya Bankas , Asya Kalk nma Banka-
s  gibi uluslararas  kurulu lar ve Amerika, Almanya, Japonya, 
Güney Kore, Malezya gibi ülkelerin teknik yard m kurumla-
r , Açe’de ekonomik hayat n var olabilmesi için kal c  proje-
ler ba latt lar. Bu anlamda karayolu, havayolu, demiryolu, li-
man, gübre fabrikas , elektrik santralleri, e itim kurumlar  
gibi dev projelerin yan  s ra, halk n geçim kayna  olan tar m-
sal faaliyetlerin slah  ve modernizasyonu konusunda da çal -
malara giri ildi. Geni letme çal malar n n ba lat ld  Banda 
Açe’deki skender Muda Havaliman ’n n 2009 y l nda ulusla-
raras  uçu lara aç lmas  planlan yor. Bir di er dev proje ola-
rak Sabang Serbest Bölgesi’nin geni letilmesi projesi rlanda 
Dublin Port irketince üstlenildi ve bu konuda in a faaliyetle-
ri ba lat ld . Banda Açe’den ba layan ve Bat  Açe k y lar  bo-
yunca Meulaboh’a kadar uzanan karayolunun ve çok say da 
köprünün in a çal malar  da büyük ölçüde tamamland . 

Bar  antla mas n n Açe ekonomisinin geli mesine katk -
s  yads namaz. Antla mada, ekonomik kalk nma konusunda 
Açe’nin gelece ini önemli ölçüde etkileyecek maddeler bulu-
nuyor. Antla maya göre Açe yönetimine sa lanan haklar ara-
s nda unlar yer al yor: Bölgedeki petrol ve do al gaz gelirle-
rinin %70’i; yerli ve yabanc  yat r mc lardan vergi al nmas ; 
Endonezya merkez bankas ndan ba ms z olarak d  borç te-
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mini ve faiz oranlar n n belirlenmesi.161

Açe’nin ekonomik potansiyelini yeniden aç a ç karmak 
ve bunu ulusal ve uluslararas  düzeyde payla mak amac yla 
Açe’de; Endonezya’n n ba ka bölgelerinden Amerika, Avrupa 
ve Asya’daki çe itli ülkelerde ya ayan çok say da Açeli i  ada-
m n  bir araya getiren toplant , 23-26 Temmuz 2007 tarihle-
rinde gerçekle tirildi. Bu toplant ya Türkiye’den özel davet-
li olarak birkaç ki ilik i  adam  grubu da i tirak etti. Benzer 
bir geli me 2008 y l nda da gündeme geldi. Endonezya, Ma-
lezya ve Tayland aras nda gerçekle tirilen ekonomik i  birli-

i toplant s n n 25’incisinin 28-29 Temmuz 2008 tarihinde 
Banda Açe’de gerçekle tirilmesi, Açe’deki bar  ve ekonomik 
kalk nmaya verilen önemin uluslararas  bir yans mas  olarak 
dikkat çekti. 

Avrupa ve Asya kökenli kimi irketler, Açe’de özellikle kah-
ve, kakao, palmiye ya  ve çe itli baharatlar gibi önemli ürün-
lerin slah  ve geli tirilmesi konusunda pilot projeler ba lat-
t lar. Halk n temel g da maddesi olan çeltik üretimi, bütün 
imkâns zl klara ra men, Endonezya s n rlar  içerisinde dikkat 
çekici bir üretim gücüne sahiptir. Açe’nin verimli topraklar -
n n daha Suharto’lu y llar n ba lar nda Endonezya’n n “pirinç 
ambar ” olmas  yönünde projeler gündeme getirildi.162 Buna 
ra men, y llar içerisinde arzu edilen geli me ortaya konula-
mad . Çeltik tarlalar n n ancak %17’sinin sulama kanallar  va-
s tas yla suland  dikkate al n rsa altyap  tamamland nda 
Açe pirinci dünya piyasalar na girme olana  yakalayabilecek. 
Bu yat r mlar ilk meyvelerini vermeye ba lad . Kuzey Açe’den 
Amerika ve Kore’ye tar msal ürünlerin ihracat n n gerçekle -
tirilmesi a amas na gelindi. 

1970’li y llardan yak n döneme kadar Endonezya ekono-
misini besleyen atardamarlardan biri olan Kuzey Açe’deki 
Arun Do al Gaz letmeleri’nde üretiminin azalmas , alterna-
tif aray lar  gündeme getirdi. Bu ba lamda, Alman ve Endo-

161 Kirsten, a.g.e., s. 10. 
162 Tim Kell, The Roots of Acehnese Rebellion -1989-1992-, s. 13. 
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nezyal  teknik ekiplerin Simeulu Adas  aç klar nda yapt kla-
r  sondaj çal malar  sonunda dünyan n en büyük rezervine 
ula ld  bildirildi. Kuzey Açe’de Malaka Bo az ’n n Açe’ye 
ait bölgesinde sürdürülen petrol sondaj çal malar  ise umut-
la yürütülüyor. Ayr ca, ba kent Banda Açe aç klar ndaki Açe 
Adas ’nda da yak nda Malezya ve Tayland konsorsiyumundan 
olu an bir ekip petrol ve do al gaz arama çal malar  ba la-
tacak. 

Açe bölgesinin sahip oldu u do al zenginliklerin uluslara-
ras  turizme aç lmas  da gündemde. Özellikle henüz el de me-
mi  ormanlar , yerle ime aç lmam  adalar , Weh Adas  gibi su 
alt  turizmi alan nda uluslararas  üne sahip bir bölgenin olu u 
Açe’nin yak n gelecekte önemli bir turizm bölgesi hâline gel-
mesini sa layacak. Malezya ile yap lan antla malarla, Açe’nin 
do al zenginliklerinin küresel turizm piyasas na aç lmas n n 
ilk ad m  at lm  durumda. Bu ba lamda, Malezya’n n Penang 
Adas  ile Weh Adas ’ndaki Sabang Liman  aras nda kar l k-
l  feribot seferleri yak nda ba lat lacak. Banda Açe’de aç la-
cak uluslararas  havaliman n n bölgede turizmin geli mesin-
de önemli rol oynayaca na da kesin gözüyle bak l yor. Bu 
minvalde, körfez bölgesindeki Arap ülkelerine görece yak n-
l  nedeniyle Açe’nin Araplarca ke fedilmesi yeni yat r mlar  
da gündeme getirecek.

Bütün bu altyap  hizmetleri için gerekli olan insan gücü-
nü olu turacak kadrolar n olu turulmas  konusunda da ciddi 
çal malar yap l yor. Amerikan kurulu lar nca aç lan Model 
Lise ve Politeknik gibi e itim kurumlar  da bölge insan  tara-
f ndan yo un talep görüyor. 

Çok say da Açeli genç ve akademisyen, sa lanan burslarla 
Amerika, Almanya, Avustralya, Hollanda, ngiltere, Japonya, 
Malezya gibi ülkelerde lisans, yüksek lisans ve doktora ö re-
nimlerine devam ederken, hemen her tür kamu kurulu un-
da çal anlar da k sa süreli mesleki e itim için Endonezya’n n 
geli mi  ehirlerine veya ba ka ülkelere gönderilmekte ya da 
Açe’ye gelen yabanc  uzmanlarca verilen kurslara i tirak et-
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mektedirler. 
Tüm bu olumlu geli meler, tarihin erken dönemlerin-

den itibaren do u-bat  aras ndaki küresel ticaretin oda nda 
yer alan önemli antrepolardan biri olan Açe’nin, 21. yüzy l n 
ilk çeyre inde, küresel anlamda ses getiren bir bölge olma-
ya do ru bir seyir takip edece i izlenimi veriyor. Bat l  ve As-
yal  önde gelen ülkelerin hem devlet hem de özel irketleri-
nin Açe’de yat r m ata  içinde olmalar  ve giderek bu konuda 
daha da ciddi projeler geli tirmeleri, gerek tarihçiler gerekse 
Açeliler nezdinde tarihin yeniden Açe’ye ve Açelilere gülmek-
te oldu u eklinde yorumlan yor. 

Burada bir parantez aç p, Türkiye’nin devlet olarak 
Açe’deki geli melere yak ndan müdahil olmad n  belirt-
mek gerekiyor. Oysa, gerek yönetim gerekse halk nezdinde 
Türkiye’nin Açe’de olumlu bir imaj  var. Bu imaj n, tarihî ro-
mantizmin ötesine geçip, günümüz küresel ko ullar nda arzu 
edilen ili kilerin kurulmas nda önemli rol oynayabilece ini 
söylemeliyiz. Bu ba lamda, 2007 y l  yaz nda, Türkiye’nin si-
yasal hayat nda önemli rol alm  bir eski bakan m z n, özel 
bir davet nedeniyle Açe’ye yapt  ziyaret s ras nda görü tü-

ü yetkililerden büyük ilgi gördü ünü belirtmeliyiz. Açeli yet-
kililerin, eski bakan m z n Açe ile ilgili görü  ve tavsiyelerine 
önem verdiklerine tan k olduk. Türkiye, t pk  16. yüzy lda ol-
du u gibi yeniden dünya güçlerinin oda na oturmakta olan 
Açe bölgesindeki ekonomik geli melere bigane kalmamal -
d r. 

Açe’deki bu geli meler, do rudan ve dolayl  olarak 
Endonezya’n n kalk nmas na da katk  sa layacakt r. Endo-
nezya merkezî yönetiminin çe itli alanlarda kalk nm  bir 
Açe’nin kendilerine de faydas  olaca ndan üphesi yoktur. 
Çünkü Endonezya’n n istikrar , bir anlamda Açe’de sa lana-
cak bar  ortam yla güvence alt na al nabilir. Tam tersini dü-
ünmek zaten kimi bölgelerde içten içe devam eden dinî ve et-

nik ayr l kç  yönelimlerin daha da iddetlenmesinde ba at rol 
oynayacakt r. Suharto sonras  devlet ba kanl n  üstlenen J. 
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B. Habibie’nin dan man  Dewi Fortuna’n n manidar bir e-
kilde ifade etti i üzere; “Açe Endonezya’s z ya ayabilir, ancak 
Endonezya Açe’siz ya ayamaz.”163 Yukar da ifade edilen ger-
çekler ba lam nda, Açe’nin yeni çat malara zemin te kil et-
ti i de uzmanlar n dikkatinden kaçm yor. Bu nedenledir ki, 
Açe yönetimi ve sivil toplum kurulu lar , Açe’deki bar  orta-
m n n devam  için uluslararas  kurulu lar ve önde gelen Bat l  
ve Asyal  ülkeler ile i  birli ine büyük önem veriyorlar. 

Açe’de Bar  Kazand
9 Nisan 2009 tarihinde Endonezya genelinde yap lan ulu-

sal ve yerel parlamento seçimleri Açe ve Açeliler için farkl  bir 
anlam ifade ediyor. Bu seçim ile birlikte, Açeliler yerel parti-
lerce yönetilme hakk  elde etti. Kurulan alt  yerel parti aras n-
dan seçimlerden ba ar yla ç kan eski GAM hareketinin siyasi 
kanad  olarak bilinen Açe Partisi (AP), eyalet genelinde %70 
oran nda oy ald . Açe Partisi, böylece Eyalet Parlamentosu’nda 
ço unlu u elde etmi  oldu. 

Seçimler öncesinde ba ta Kuzey Açe’de olmak üzere eyale-
tin çe itli yerlerinde yerel partileri, özellikle de eski GAM ha-
reketinin siyasi anlamda devam  olan Açe Partisi (PA)’ni ve 
mensuplar n  hedef alan iddet olaylar , seçim günü güvenlik 
konusunda baz  tereddütleri de beraberinde getirmi ti; ancak 
seçimler bütün eyalette bar  ve huzur içerisinde gerçekle ti-
rildi.

Eyalet Parlamentosu, yeni dönemde önceli i 15 A ustos 
2005 tarihinde imzalanan Helsinki Bar  Antla mas  metnine 
sad k ve eyaletin ekonomik ve sosyal geli mi li i için zemin 
haz rlayacak anayasa çal malar na verecek.

Açe’nin gelece i için bir ba ka önemli geli me ise; Açeli-
lerin, Cakarta’daki Ulusal Meclis için ulusal partiler aras nda 
Demokrat Parti (DP)’den yana oy kullanmalar  oldu. Demok-
rat Parti’nin ülke genelinde %20’nin üzerinde oy olma ba a-

163 Samantha F. Ravich, “Eyeing Indonesia Through the Lens of Aceh”, s. 9; Hasjim Djalal 
ve Dini Sari Djalal, Seeking Lasting Peace in Aceh, CSIS, 2006, s. 159.
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r s  göstermesi, 8 Temmuz’da yap lacak devlet ba kanl  se-
çiminde Susilo Bambang Yudhoyono’nun elini güçlendirmesi 
bak m ndan da önem ta yor.

Açeli seçmenlerin gösterdi i bu e ilimde tarihî faktörler ve 
son dönemdeki geli meler etkili oldu. Uzun y llar, Açe’yi söz-
de temsil eden Ulusal Parti ve vekillerin Açe’yi kalk nd racak 
projelere imza atmamas n n yan  s ra, Açe bar n n sa lan-
mas nda ve istikrarl  bir ekilde bu bar n devam nda mev-
cut devlet ba kan  Susilo Bambang Yudhoyono’nun kararl l -

 da bu e ilimde ba at rol oynad . Bu anlamda, Açeliler Açe 
bar na katk s  dolay s yla Susilo Bambang Yudhoyono’nun 
ahs nda Demokrat Parti’ye vefa borçlar n  ödediler. Açe 

Eyaleti’ni ulusal parlamentoda temsil edecek 13 milletvekili-
nin büyük bir k sm n n Demokrat Parti’den olaca na kesin 
gözüyle bak l yor. 
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TSUNAM
Tsunami kelimesi Japonca “liman” (tsu) ve “dalga” (nami) 

kelimelerinin birle iminden olu ur. ngilizcede soo-nah-mi 
olarak telaffuz edilen tsunami kelimesi, göllerde veya deniz-
lerdeki bir patlaman n ya da kaya kütlelerinin yer de i tir-
mesiyle ortaya ç kan güçlü ve h zl  dev dalga hareketi dizisin-
den ibarettir. 

26 Aral k 2004 Felaketi
Endonezya’n n Açe eyaletinde 230 bin ki inin ölümüne 

yol açan, 26 Aral k 2004 tarihindeki deprem ve ard ndan ge-
len tsunami, Avustralya tabakas  ile Avro-Asya tabakas n n 
deniz yata n n yakla k 25 km alt nda, rihter ölçe ine göre 9 
iddetinde bir sars nt ya yol açacak ekilde k r lmas  ile orta-

ya ç kt . Sumatra Adas  aç klar nda, okyanusta meydana ge-
len depremin ard ndan karaya do ru hareket eden dev dalga-
lar n yaratt  büyük y k m, dünyan n bölgeye olan ilgisinin 
artmas na sebep olmu , pek çok devlet ve yüzlerce STK bura-
ya ak n etmi tir.

TSUNAM N N ARDINDAN 
YEN DEN YAPILANMA

Rehabilitasyon ve 
Yeniden Yap lanma Kurumu (BRR)
Tsunaminin ard ndan 29 Nisan 2005 tarihinde Endonez-

ya Devlet Ba kan  Susilo’nun imzalad  34/2005 no’lu karar-
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name ile Rehabilitasyon ve Yeniden Yap lanma Kurumu (Re-
habilitation and Reconstruction Agency-BRR), Açe ve Nias 
Adalar ’n n yeniden yap lanma sürecinden sorumlu olarak faa-
liyetlerine ba lad . Susilo, BRR’nin ba na Enerji ve Tabii Kay-
naklar eski Bakan  Prof. Kuntoro Mangkusubroto’yu atad . 

Dört y l boyunca faaliyet gösteren BRR’nin ba kan  Kun-
toro, bakanl k düzeyinde hizmet vermi  ve bu anlamda Açe 
valisinden daha yetkili bir konumda bulunmu tur. Merkezi 
Banda Açe’de olan kurumun Nias Adas ’nda bir o  si bulunu-
yor; BRR’nin Cakarta’da da bir temsilcili i çal yordu. BRR, 
çe itli ülkelerden Endonezya merkezî hükümetine aktar lan 
ba lar  kullanm  ve STK’lar ile yeniden yap lanma konu-
sunda i  birli i yapm t r. 

BRR, 2009 y l  Nisan ay nda görev süresini tamamlad .164 
Aradan geçen dört y ll k süre zarf nda, tsunami ma durlar -
na yönelik çal malar yapan kurum, kimi zaman suiistimal-
ler ve altyap lar  yetersiz konutlar yapt  gerekçesiyle pro-
testo edildi. Protestolar n önemli bir bölümünün nedeni in a 
edilen evlerin belirlenen standartlarda yap lmam  olmas y-
d . Bu nedenle yerel medyada s k s k ihaleleri üstlenen in aat 
 rmalar n n usulsüzlükleri gündeme getirildi. Hak sahipleri, 

altyap s  yetersiz evlerini onarmak için para yard m  yap lma-
s  amac yla BRR merkezi önünde de i ik zamanlarda günler 
süren eylemler yapt lar.

Bugün hâlen barakalarda ya ayan tsunami ma durlar  
bulunmaktad r. Baz  bölgelerde ise, in a edilen tsunami evleri 
s hhatli ko ullarda yap lmad klar  için kullanamamaktad r. 

164 BRR taraf ndan 30 Haziran 2008 tarihine kadar tamamlanan altyap  hizmetleri unlard r: 
112.346 adet kal c  konut; 787 adet klinik; 1045 adet çe itli türde okul; 2542 km asfalt yol 
ve 255 adet köprü; 11 adet çe itli ebatta havaliman ; 18 adet liman; 1649 adet dinî hizmet 
verilen bina; 1126 adet kamu binas . 
Bunlar n yan  s ra, 26.538 ö retmen hizmet içi e itime tabi tutulurken, 117.193 küçük 
i letmeye de destek verildi. Bölgede hâlen 1509 tsunami ma duru, ya amlar n  barakalarda 
sürdürüyor.
BRR hesab nda toplanan 7,2 milyor dolarl k yard m fonunun %90’l k bölümü kullan ld . 
Geri kalan miktar n ise, 2009 y l  Nisan ay ndan itibaren Açe valili i taraf ndan kullan lmas  
kararla t r ld . Bu fon özellikle, bitmemi  projeler aras nda önemli yer tutan karayolu in aat  
gibi altyap  hizmetlerine ayr lm  durumda. 
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Tsunamiden Sonra Açe’deki 
Yard m Faaliyetlerinin Durumu
26 Aral k 2004 tarihinde ya anan deprem ve tsunamiden 

sonra aradan geçen zamanda yakla k 500 bin ma durun tü-
münü içine alacak ekilde maddi ve manevi rehabilitasyonun 
ba ar yla gerçekle tirildi ini söylemek güç. Bölgeye yard m 
için gelen kurulu lar; acil yard m, g da yard m , konut yard -
m , sa l k yard m , psikolojik destek, e itim yard m  ve esna-
f  destekleme gibi konularda yard m faaliyetlerini sürdürseler 
de, Endonezya’n n önde gelen gazetelerinden olan The Ja-
karta Post’ta s k s k ç kan haberler yeniden yap lanma konu-
sunda sürecin oldukça yava  i ledi ini ortaya koymaktad r. 
Ayr ca BM Acil Yard m Koordinatörü Jan Egeland, Açe eyale-
tindeki çal malar n yava  ilerlemesinin Cakarta hükümeti ile 
yard mc  ülkeler ve kurulu lar aras ndaki koordinasyon ek-
sikli inden kaynakland n  dile getirmi tir. Yine, yard m pa-
ralar n n Maliye Bakanl ’ndan gönderilmesinde büyük bü-
rokratik engeller oldu u da ifade edilmi tir.

Bu anlamdaki olumsuz görü ler, medya organlar ndan 
ba ka uluslararas  yard m kurulu lar ndan da gelmektedir. 
Örne in, BM Dünya G da Örgütü’nün Açe’deki yetkilileri, tsu-
nami sonras nda geçen uzun zamana ra men, temel g da ih-
tiyaçlar  kar lanamam  ma durlar oldu undan söz etmek-
tedir. Dünya Sa l k Örgütü, tsunami sonras nda bir milyona 
yak n insana g da da t m  gerçekle tirmi tir. 

Yard mlar ve yeniden in a konusundaki yava l k, STK’lar 
aras ndaki ileti imsizlikten, pek çok STK’n n benzer çal ma-
lar yaparak farkl  ihtiyaçlara cevap verememesinden, yol ve 
liman gibi altyap  hizmetlerinin yetersizli inden ve Açe’de 
tsunamiden etkilenen bölgelerin ula lmas  güç yerler olma-
s ndan kaynaklanmaktad r.
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HH nsani Yard m Vakf ’n n 
Açe’deki Yard m Faaliyetleri
Depremin hemen ard ndan bölgeye intikal eden ilk kuru-

lu lardan biri olan HH nsani Yard m Vakf , öncelikle arama 
kurtarma çal malar nda bulundu, daha sonra deprem ve tsu-
namiden etkilenen afetzedelerin acil ihtiyaçlar  tespit edildi. 
Bölgede temiz içme suyu eksikli inin giderilmesi için iki adet 
su kuyusu aç ld . 

Evleri tamamen y k lan afetzedeler için 100 yeni evin in a 
edildi i stanbul Köyü kuruldu. Evlere ek olarak, köy içeri-
sinde cami, okul, klinik ve bir de yetimhane yap ld . Afetzede 
Açeliler bu köyde bar nma imkân  buldular.

Tsunamiden sonra Barrack Kotgue, Daru’l- marah, Aceh 
Besar, Barrack Bada, ngin Jaya, Barrack Klieng, Baitussa-
lam, Lom Neuhem gibi bölgelerde 85 bin adet et konserve-
si ve di er g da yard mlar  ihtiyaç sahiplerine ula t r ld . Öte 
yandan k rtasiye yard mlar  dâhilinde gerek yetimhane ve 
kamplarda bulunan ö rencilere gerekse de Nevheun lkoku-
lu ö rencilerine ula larak toplam 1000 adet okul çantas  ve 
k rtasiye seti da t ld . HH’ya ait üç adet gezici kütüphane de 
okul okul gezerek ö rencilere hizmet verdi. Bunlara ek olarak 
e itime destek projeleri kapsam nda, muhtelif yetimhane ve 
okullara 15 adet bilgisayar verildi.

Ramazan ay  içerisinde ve Kurban Bayram ’nda yüzlerce 
aileye kumanya paketleri ve kurban eti da tan HH nsani 
Yard m Vakf , afette hemen her eyini yitiren ailelere 17 adet 
bal kç  teknesi ve 15 adet motor taksi hediye etti. Bu yard m-
larla 40 kadar aile tsunamiden sonra tekrar geçimlerini sa -
layacak kaynaklara sahip oldular.

HH nsani Yard m Vakf ’n n afet sonras  Açe’de ba lat-
t  çal malar n en önemlilerinden birisi de yetim çal ma-
lar d r. Bugüne de in 540 yetimin yiyecek, giyecek ve bar n-
ma ihtiyaçlar  kar lanm ; psikolojik deste in yan nda sa l k 
ve e itimle ilgili destek sa lanm t r. HH’n n yetimlerle ilgi-
li takip etti i bir di er proje de Açe Besar’ n Cot Suruy Blang 
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bölgesinde 5000 m2 alan üzerine in a edilmi  olan yetimha-
ne kompleksidir. Bu komplekste derslikler, cami, kütüphane, 
yatakhane, klinik, misa  rhane, spor sahalar  ve idari o  sler 
bulunmaktad r. Bu tesisin aç l  2006 y l n n Ekim ay nda 
gerçekle tirilmi tir. HH nsani Yard m Vakf ’n n Açe’deki fa-
aliyetleri hâlihaz rda devam etmektedir.

Tsunami Sonras nda Açe Bölgesi’nde 
Misyonerlik Faaliyetleri
nsanl k tarihi boyunca en önemli toplumsal de i im-

ler sava lar ve do al afetler ard ndan gerçekle mi tir. Bu iki 
önemli durumdan biriyle kar la an toplumlar o ana kadar 
sahip olduklar  inançlar n , geleneklerini ve ya am tarzlar n  
sorgulamak durumunda kalmakta, ya ad klar  ve kar  kar-

ya olduklar  travmalar  ve psikososyal sorunlar  atlatma-
da çe itli alternatif ç k  yollar  aramakta veya kendilerine bu 
konuda sunulan seçeneklere daha olumlu yakla abilmekte-
dirler. Tarihsel olarak kiliselerin ilk misyonerlik çal malar , 
Cizvitler ve Fransiskenlerin faaliyet gösterdikleri 16. yüzy la 
kadar geri gitmektedir. Bu tarihe kadar uzanan misyonerlik 
çal malar n n günümüzde de devam etti ini gözlemlemek 
mümkündür.

26 Aral k 2004 depremi ve ard ndan gelen tsunami, 
Endonezya’n n Açe eyaletinin 500 kilometreyi bulan sahil e-
ridinde önemli bir y k ma sebep olmu tur. Bu y k m n ard n-
dan yerli ve yabanc  pek çok STK yard m amac yla bölgeye 
ak n etmi tir. 

Tsunaminin hemen ard ndan Tayvan’dan ABD’ye, 
sveç’ten Avustralya’ya kadar dünyan n dört bir yan ndan 

160 civar nda uluslararas  STK’n n bölgeye geldi i göz önün-
de bulunduruldu unda, uluslararas  camian n Açe eyaletine 
yönelik ilgisinin ne kadar büyük oldu u anla l r. Tayvan’dan 
gelen Budist Tenda’dan, sveç’ten gelen sveç K z lhaç ’na ve 
Amerika’dan gelen Katolik STK’lara kadar her türlü yard m 
kurulu unu Açe’de görmek mümkündür.
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Söz konusu STK’lar aras nda uzun y llar Endonezya’n n 
çe itli bölgelerinde faaliyet gösteren Save the Children and 
Care ve Aksi Cepat Tanggap (ACT) gibi kurulu lar n yan  
s ra, misyonerlik faaliyetleri ile dikkat çeken World Vision ve 
Catholic Relief Services gibi kurulu lar da varl klar n  duyur-
maya ba lad lar. 

Banda Açe halk , tsunaminin ard ndan bölgeye ak n eden 
yard m kurulu lar n n çal malar na temkinli yakla m t r. 
Kimi resmî makamlar kadar, sokaktaki vatanda lar da yar-
d m kurulu lar n n “yard m” n ötesinde birtak m çal malar 
yapmalar na pek s cak bakmam lard r.

Endonezya’n n dünyan n en büyük Müslüman nüfusu-
na sahip ülkesi olmas  da yard m faaliyetlerinde dinî boyutu 
gündeme getirdi. Kimi Bat l  STK’lar bu konuda yard m faa-
liyetlerini dinî bir perspektifte sunmaya çal t lar. Söz konu-
su yard m kurulu lar n n misyonerlik propogandas  yapt kla-
r , kendi web sitelerindeki yay nlar nda aç k bir ekilde ifade 
edilir. Web sitelerine ek olarak, çe itli medya organlar  ve 
Açe’de yap lan gözlemler de bu gerçe i do rular. Ayr ca, yar-
d m çal malar n n gerçekle tirildi i sahalarda yerel makam-
larca ve din konseyi taraf ndan yap lan uyar lar dikkate al n-
d nda, çe itli STK’lar n toplumu dönü türme projelerinde 
Hristiyanl k kaynakl  ögelere yer verdikleri de görülür.

Tsunamiden k sa bir süre sonra e-postalarda dola an ve 
Müslümanlara hitaben yaz ld  anla lan bir haberde u ifa-
delere yer verildi i görülmü tür: “Açe’de yüzlerce yetim ço-
cuk var. Hristiyanlar bu çocuklar n pe inde. Arkada lar n z 
aras nda bu çocuklar  evlat edinecek insanlar olup olmad n  
ara t r n z. Lütfen bu konuda bizlere yard mc  olunuz.” Buna 
ek olarak, tsunamiden çok k sa bir süre sonra Açe bölgesine 
ula an yerel STK’lara mensup yetkililer, Hristiyan yard m ku-
rulu lar n n onlarca çocu u uçaklara bindirerek bölgeden gö-
türdüklerini tespit etmi lerdir.



BARI  KAPISI

105

EKLER
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EK 1: Kronoloji

MÖ 3000: Endonezya halklar  göç yoluyla Açe’ye yerle -
meye ba lam t r.

MS 4. yüzy l: Hintliler bölgede ticari faaliyetlere ba la-
m  ve bölgedeki Hint etkisi artm t r. 

6. yüzy l: Po-Li Budist Krall  bölgede hâkim olmu tur. 
MS 790: slam, Açe-Sumatra’da yay lmaya ba lam t r. 
MS 804: Açe-Sumatra’da, Perlak’ta ilk slam Sultanl  

kurulmu tur.
1509-1511: Portekiz güçleri, Malaka ehrini ele geçirerek 

Malaka Bo az  civar na yerle meye ba lam t r.  
1514: Ali Mughayat ah liderli inde Açe slam Sultanl -

 kurulmu tur.
16. yüzy l: Malaka’n n Portekizlilerin eline geçmesi ne-

deniyle tüccarlar n bir k sm  Açe’ye yerle meye ba lam t r. 
Bu yüzy l boyunca Açe ve çevresi, hem siyasi, hem dinî hem 
de ticari anlamda bölgenin merkezi olmu ;  slam, zamanla 
Açe’den Güneydo u Asya’n n di er bölgelerine kadar yay l-
maya ba lam t r. 

1537-1552: Osmanl  Devleti ile ili kileri geli tirmek is-
teyen Açe Sultan  Alaaddin Riayat ah el-Kahhar, M s r va-
lisi arac l yla stanbul yönetimiyle ileti im kurmu tur. 
Osmanl ’dan gelen askerler Açe Sultanl ’na ba l  askerî bir-
liklerle Batak bölgesinde Timur Raya Krall ’na kar  yap lan 
sava a kat lm t r. 

1588-1604: Alaaddin Riayat ah el-Mukammil döne-
minde, Osmanl  halifesi, Açe gemilerinde Osmanl  bayra n n 
kullan lmas na izin vermi tir. Ayn  dönemde, Osmanl ’dan 
gelen askerî uzmanlar n Bitai köyünde kurduklar  askerî aka-
demide ö renim gören Malahayati binti Laksamana, e inin 
öldürülmesi üzerine, kendisi gibi dul olan 1000 kad ndan olu-
an “Dullar Ordusu” (Inong Balee) ad nda bir ordu kurmu  

ve Hollandal lara kar  sava t . Bu sava larda Hollanda do-
nanmas  büyük bir bozguna u rat lm t r. 



AÇE

108

1550-1650: Bu dönemde M s r, Suriye ve Arab 
Yar madas ’ndan slam âlimleri bölgeye gelmi , Açe’de meta-
 zik ve tasavvuf konular nda önemli ilmi tart malar yap lm  

ve eserler verilmi tir.
1602: ngiliz Kraliçesi I. Elizabeth’in gönderdi i elçiler 

Açe’ye gelerek Açe slam Sultanl  ile bir i  birli i antla mas  
imzalam t r. Açe Sultanl , Hollanda ile ili kilerini geli tir-
mek amac yla Hollanda’ya elçi göndermi tir. 

1605: Hollandal lar, bugün Endonezya Tak madalar  ola-
rak an lan Do u Hint Adalar ’na ula m t r. 

1607-1634: Açe slam Sultanl ’n n en önemli hüküm-
dar  skender Muda dönemidir. Deli ve Aru feth edilmi , Co-
hor Krall  yenilgiye u rat lm t r. Ayn  dönemde Portekizli-
ler de Bintan’da ma lub edilmi tir.

1641-1699: Bu dönemde Açe slam Sultanl  dört kad n 
sultan taraf ndan yönetilmi tir. 

1820: Uzun bir aradan sonra Açe yeniden ekonomik an-
lamda dünya gündemine girmi  ve dünya biber üretiminin 
yar s n  elinde bulunduran bir ülke konumuna gelmi tir.

1824: ngiltere ve Hollanda aras nda Londra Antla ma-
s  imzalanm  ve bu antla ma ile Hollanda’n n Güneydo u 
Asya’daki sömürgeleri belirlenmi tir. 

1850: Açe Sultan  Alaaddin Mansur ah, Hollandal lara 
kar  Osmanl  Devleti’nden yard m  talep etmi tir. 

1866: Hollandal lar Sumatra Adas ’n n yar s n  ele geçir-
mi tir. 

1871: ngiltere ve Hollanda aras nda Sumatra Antla mas  
imzalanm , bu antla ma sonras nda Açe, 1873 y l nda ba la-
yacak olan Hollanda i galine maruz kalm t r.

1903: Açe slam Sultanl ’n n son sultan  Muhammed 
Davud ah’ n Hollandal larca esir al nmas  üzerine  Sultanl k 
yönetimi sona ermi tir.

1942-45 Japon gali: Endonezya’n n büyük bir bölü-
münü ele geçiren Japon birliklerine kar  k sa bir süre sonra 
Açe’de direni  ba lam t r. Açe, Endonezya Tak madalar  içe-
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risinde Japon i galinden ilk kurtulan yer olmu tur. 
17 A ustos 1945: Endonezya Cumhuriyeti ba ms zl -

n  ilan etmi tir. 
27 Aral k 1949: BM’nin gözetiminde yap lan Yuvarlak 

Masa Antla mas ’nda Hollanda’n n bölgedeki egemenlik hak-
lar n  Endonezya Cumhuriyeti’ne devretmesiyle Açe, Cava yö-
netiminin idaresi alt na girmi tir. 

1949: Açe’ye Endonezya Cumhuriyeti içerisinde otonom 
bölge statüsü verilmi tir.

1950: Merkezî hükümet taraf ndan Açe’nin Sumatra eya-
leti ile birle tirilmesi karar  üzerine Açe’de silahl  mücadele 
ba lam t r. 

20 Eylül 1953: Açe valisi Davud Beureueh Açe’nin En-
donezya Cumhuriyeti’nden ba ms zl n  ilan etmi  ve En-
donezya Tak madalar ’nda merkezî hükümete kar  faaliyet 
gösteren ve Endonezya’n n bir slam ülkesi olmas  yönünde 
çal malar yapan Daru’l- slam Hareketi’ne kat ld n  aç kla-
m t r.

1957: Merkezî hükümetle ate kes antla mas  imzalan-
m t r.

1959: Merkezî hükümet, Açe’ye Özel Bölge (Daerah Isti-
mewa) statüsü vermi tir. Buna göre Açe, e itim ve din i lerin-
de özerk bir yap ya kavu mu tur. 

1959-65: Sukarno “Denetimli Demokrasi” uygulamas n  
yürürlü e koymu tur. 

1962: Devlet Ba kan  Sukarno’nun Açe’ye e itim, din ve 
geleneksel yasan n uygulanmas  konular nda özel yönetim 
statüsü verece i taahhüdü üzerine Darul slam Hareketi sona 
ermi tir. 

1 Ekim 1965: Suharto, “Yeni Düzen” ad n  verdi i yöne-
timini ba latm  ve rejim 1998 y l na kadar devam etmi tir. 

4 Aral k 1976: Tunku Hasan di Tiro ve 24 arkada , Ku-
zey Açe’de, Halimun Da ’nda, Açe-Sumatra Ba ms zl k 
Bildirisi’ni imzalayarak dünya kamuoyuna ilan ettmi lerdir. 

1989: Silahl  e itim görmü  olan bir grup Açeli “Açe Su-
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matra Millî Özgürlük Cephesi (Aceh-Sumatra National Libe-
ration Front -ASNLF)’ni kurmu tur.

1989: Açe, Cakarta yönetimi taraf ndan “Askerî Operas-
yon Bölgesi” (DOM) ilan edilmi  ve bu uygulama 1998 y l na 
kadar devam etmi tir. Bu süreçte Açe halk  ordu taraf ndan 
sistematik insan haklar  ihlallerine maruz kalm t r.

21 May s 1998: Gerçekle tirilen büyük ö renci hareket-
leri sonunda Suharto, iktidardan ayr lmak  zorunda kalm  ve 
böylece “Yeni Düzen” dönemi sona ermi tir. 

1998: Suharto’nun yerine B. J. Habibie devlet ba kan  
olarak atanm t r. Habibie, Açe dâhil ülkenin çe itli yerlerin-
deki çat ma bölgelerinde bar n hâkim olmas  için çal ma-
lar yap laca n  ilan etmi tir.

7 A ustos 1998: Endonezya Ordusu Generali Wiranto, 
Açe’de “Askerî Operasyon Bölgesi” karar n  kald rm t r.

ubat 1999: Habibie’nin Do u Timor’da referandum ka-
rar  almas  üzerine  Açe’deki ö renciler Açe Referandum En-
formasyon Merkezi’ni (SIRA) kurmu tur. 

Ocak 1999: Operasi Wibawa ad yla yeni bir askerî ope-
rasyon ba lat lm  ve 2000 ki ilik özel birlik Açe’ye sevkedil-
mi tir. 

16 Mart 2000: Endonezya hükümet yetkilisi Bondan 
Gunawan, Açe’de GAM’ n hâkimiyetinde olan bir bölgede 
GAM komutan  Abdullah Sya   ile görü mü tür. 

12 May s 2000: 2000 y l  Ocak ay ndan May s ay na ka-
dar 300 ki inin hayat n  kaybetmesi üzerine, Endonezya Dev-
let Ba kan  Abdurrahman Wahid (Gusdur) GAM temsilcileri 
ile sviçre’nin Cenevre ehrinde yapt  görü melerde Açe’de 
süren çat malara son verilmesi konusunda anla maya var-
m t r.

2 Haziran 2000: Tara  ar aras nda üç ayl k ate kes sü-
reci ba lam t r. Sürecin sonuna do ru tara  ar yeniden çat -
malara ba lam t r. 

ubat-Mart 2001: Tara  ar aras nda sviçre’de ba layan 
görü melere devam edilmi  ve ate kesin uzat lmas  konusun-
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da kararlar al nm t r. lk defa yerel komutanlar Açe’de mü-
zakerelere kat lm  ve bir “Bar  Bölgesi” olu turulmas na ka-
rar verilmi tir.

Mart 2001: Endonezya hükümeti GAM’ n “ayr l kç ” ör-
güt oldu unu resmî olarak ilan etti. GAM’a kar  yeni operas-
yonlara ba lanaca  duyurulmu tur.

Eylül 2001: Endonezya Devlet Ba kan  Megawati, Açe’yi 
ziyaret etmi tir ancak görü melerden sonuç al namam t r. 

22 Ocak 2002: GAM’ n ünlü komutan  Abdullah a  i öl-
dürülmü tür. Ordunun yapt  bask nda, a  i ile birlikte ha-
mile olan e i ve beraberindeki korumalar da öldürülmü tür. 
Bu olaydan üç gün önce dönemin Açe Valisi Abdullah Puteh’e, 
merkezî hükümetin görü me talebini içeren bir mektup yol-
lam t r. 

8-9 May s 2002: Cenova’da görü meler yeniden ba la-
m t r. nsani yard m ve otonomi konular nda görü melere 
devam karar  al nm t r.

Temmuz 2002: Endonezya Ordusu Komutan  General 
Ryamizard Ryacudu, Açe’de GAM üyelerine kar  yo un bir 
sald r ya giri ece ini aç klam t r. 

4 Kas m 2002: GAM tek tara   olarak ate kes karar  al-
m t r. 

9 Aral k 2002: GAM ve Endonezya hükümeti aras n-
da “Sald r lar n Durdurulmas  Antla mas  (COHA)” imzalan-
m t r. 

Ocak 2003: Endonezya hükümeti, Açe’ye özerklik ver-
mi tir. Bu, Açe’de slami yasalar n uygulanmas  ve bölgenin 
do al kaynaklar n n denetiminde Açe’nin söz sahibi olaca  
anlam na geliyordu.

2003: Açe’de s k yönetim ilan edilmi tir. 
8 Nisan 2003: Bar  Sürecini zleme Komitesi (JSC), 

Banda Açe’deki 144 gözlemciyi geri çekme karar  alm t r. 
Devlet Ba kan  Megawati, TNI ve polisin Açe’de “güvenlik 
operasyonlar ” düzenlemesi emrini vermi tir.

10 Nisan 2003: Siyaset ve Güvenlik lerinden Sorum-
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lu Bakan olan eski general Susilo Bambang Yudyohono, En-
donezya ordusunun Açe’de askerî operasyonlarda bulunmak 
amac yla 50 bin ki ilik askerî birli i bölgeye gönderece ini 
aç klad . 

28 Nisan 2003: Siyaset ve Güvenlik lerinden So-
rumlu Bakan olan eski general Susilo Bambang Yudyohono, 
Endonezya’n n, GAM’ n özel otonomi karar n  ve Açe’nin En-
donezya Cumhuriyeti’ne ba l  kalaca n  kabul etmesi için iki 
haftal k süre verdi ini aç klam t r. GAM sözcüleri bu ultima-
tomu kabul etmediklerini aç klam lard r.

May s 2003: ABD, Japonya, AB ve Dünya Bankas ’n n 
deste iyle Henry Dunant Merkezi (HDC), tara  arla Tokyo’da 
görü meler yap lmas n  kararla t rm t r. 

16 May s 2003: Tokyo’daki görü melere kat lmak üze-
re yola ç kan GAM üyelerinin tutuklanmas  üzerine, GAM, 
Tokyo’daki görü melere kat lmayaca n  aç klam t r.

19 May s 2003: Devlet Ba kan  Megawati, Açe’de s k yö-
netim ilan etmi tir.

Kas m 2004: Yeni devlet ba kan  olan S. B. Yudyohono, 
Açe’ye giderek genel af, ekonomik yard m ve özerklik vaadin-
de bulunmu tur. GAM bu vaatleri kabul etmemi tir. 

26 Aral k 2004: Açe’de 9 iddetindeki depremin ard n-
dan 230 bin ki inin hayat n  kaybetti i tsunami felaketi ya-
anm t r.

28 Aral k 2004: GAM, Açe’de anla mazl n ve çat ma-
lar n ya and  bölgelerde yard m faaliyetlerinin yürütülebil-
mesi amac yla ate kes ilan etmi tir. Endonezya hükümeti Açe 
bölgesine giri  yasa n  kald rm t r. 

27 ubat 2005: GAM ve Endonezya hükümet yetkilile-
ri, Finlandiya’n n Vantaa ehrinde bar  görü melerine ba -
lam t r. 

29 Nisan 2005: Tsunaminin ard ndan, Endonezya Dev-
let Ba kan  S. B. Yudyohono’nun imzalad  34/2005 no’lu 
kararname ile Açe ve Nias adalar n n yeniden yap land r lma-
s ndan sorumlu BRR faaliyetlerine ba lam t r. Yudyohono, 
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BRR’nin ba na Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakan  Prof. 
Kuntoro Mangkusubroto’yu atam t r. Özel hâl valisi statü-
sündeki Kuntoro, Açe valisinden daha geni  yetkilerle dona-
t lm  olarak dört y l boyunca görev yapacak.

15 A ustos 2005: Finlandiya’n n ba kenti Helsinki’de 
tara  ar aras nda resmî bar  antla mas  imzalanm t r. 

15 Eylül 2005: AB ve ASEAN’a üye ülkelerden toplam 
350 gözlemcinin görev yapt  Açe zleme Komitesi (Aceh 
Monitoring Mission -AMM) çal malar na ba lam t r.

15 Eylül 2005: GAM, 31 Aral k 2005 tarihine kadar 3000 
ki ilik birliklerini da tmaya ve 840 adet çe itli ebat ve çapta 
silah  AMM ve ulusal güvenlik birimlerine teslim etmeye ba -
lam t r. Cakarta yönetimi de ayn  süre zarf nda, 25.000 ilâ 
30.000 aras nda oldu u ileri sürülen eyaletteki asker say s n  
14.700’e, polis gücünü de 9100’e indirmi tir. 

15 ubat 2006: GAM silahl  kanad na mensup olanla-
r n ekonomik ve sosyal anlamda topluma kazand r lmalar n-
dan sorumlu (Badan Rehabilitasi Aceh/Aceh Reintegration 
Agency -BRA) kurumu faaliyetlerine ba lam t r. Kurumun 
ba na, GAM’ n önde gelen isimlerinden M. Nur Djuli atan-
m t r.

19 May s 2006: GAM’ n üst düzey yöneticileri 25 y ldan 
sonra ilk defa ana vatanlar  Açe’ye ayak bast . 

12 Temmuz 2006: Açe’ye geni  otonom hakk  tan yan 
“Açe Yasas ” (Law on Governing Aceh -LoGA) ulusal meclis 
taraf ndan onaylanm t r.

11 Aral k 2006: Endonezya Cumhuriyeti tarihinde ilk 
defa Açe eyaletine tan nan özel bir hak olarak valilik seçimle-
rine ba ms z adaylar kat lm t r. Vali ve vali yard mc l  için 
yap lan seçime ba ms z olarak kat lan Irwandi Yusuf (GAM 
sözcülerinden) ve Muhammed Nazar (Açe Referandum En-
formasyon Merkezi (SIRA)’n n genel ba kan ) %38’lik oyla 
Açe halk  taraf ndan be  y ll na vali ve vali yard mc l na 
seçilmi lerdir. 

15 Aral k 2006: AMM görev süresini tamamlam t r. 
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15 Haziran 2006: Özel Açe Yasas , Ulusal Parlamento 
taraf ndan kabul edilmi tir. 

11 Ekim 2008: Açe Özgürlük Hareketi (GAM) lideri 83 
ya ndaki Hasan di Tiro, 30 y ll k aradan sonra ilk defa ana-
vatan  Açe’ye gelmi tir. 

23-24 ubat 2009: II. Uluslararas  Açe ve Hint Okya-
nusu Çal malar  Konferans  gerçekle tirilmi  ve ayn  adla bir 
ara t rma merkezi aç l  yap lm t r. 

9 Nisan 2009: Endonezya Cumhuriyeti’nde ulusal ve ye-
rel parlamento seçimleri yap lm t r. Helsinki Bar  Antla -
mas  uyar nca, Açe’de kurulan alt  yerel parti, seçimlere kat l-
ma ans  elde etmi tir. Bu geli me, Endonezya Cumhuriyeti 
tarihinde bir ilk olma özelli i ta yor.
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EK 2: Açe Millî Mar

Bendera Nanggroe
By: Teungku Joel

Phoen Bendera dalam Nanggroe
Ji ek ji puroe angen peunuda
Bintang bulen pusaka nanggroe
Neusah keu bumo
Aceh mulia

Ija mirah meugareh bineh
Na nam krek gareh bineh bendera
Wareuna hitam dua krek gareh
4 krek keu puteh
Gareh meuwarna

Meugareh hitam
Meumakna hai rakan
Geutanyoe poeunan
Jak ta syuhada

Puteh gareh meumakna ka suci
Leuthat prang sabi syahid na parla
Bintang buleuen bacut meuka meu’ukee
Islam ngon hukom 
Dum asoe bangsa

Mirah bendera Meumakna lam nanggroe
Darah meulangoe pahlawan bangsa
Lam nanggroe aceh cahaya peungeuh 
That seumeloe ban sigom dunya
Cahya bintang bulen ka ji ek
Dile ka taklik
Meuwo bahagia
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