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ÖNSÖZ
“úçinde yaýanÕlan anÕ anlamak ve geleceüi öngörmek için geçmiýe bakÕp tarihten ders almak bir
zorunluluktur.”
“Açe” adÕnÕ geçen birkaç yÕl içerisinde duymaya baýladÕk.
Duymaya da devam edeceüiz, etmeliyiz de. Bunu söylerken,
mazinin güzel hatÕralarÕnÕ yâd etmekten ibaret bir anlayÕýla
tarihsel romantizme düýmeden, ayrÕca Türklerle Açeliler arasÕnda tarihte yaýananlarÕ unutmadan, günümüzde Açe’deki
geliýmelere Türkiye’nin seyirci kalmamasÕ gerekiyor.
Bu eserin ilk baskÕsÕ için çalÕýma yaparken önceliüi Açe’nin
coüra¿ ve kültürel konumuna ayÕrmÕýtÕm. Çünkü zaman ve
mekânla ilgili konumunu ortaya koymadan bir ülkeyi ve halkÕ tanÕmak imkânsÕzdÕr. Buna ilave olarak, o dönem öne çÕkan tsunami ve son 30 yÕlda yaýanan çatÕýma ortamÕnÕn kaçÕnÕlmaz sonucu olarak ortaya çÕkan insan haklarÕ ihlallerine
deüinmiýtim. Bu baskÕda ise, özellikle son iki yÕlda Açe’de yaýanan siyasi, toplumsal ve ekonomik geliýmelere yer vermeye çalÕýtÕm. Bu arada, geçen iki yÕl zarfÕnda Açe’nin giderek
Türkiye için ne kadar önemli bir yer olduüunu daha iyi görme ve anlama olanaüÕ buldum. Bunu söylerken, herhangi bir
zorlama içerisinde olmadÕüÕmÕ açÕkça ifade etmeliyim. Çünkü
Açe’nin önemine dair veriler ve gerçekler önümüzde duruyor.
Onlarca devletin teknik yardÕm kuruluýlarÕnÕn ve özel ýirket7

AÇE
lerinin gerek ticari gerek yardÕm kapsamÕnda Açe’de bulunuyor olmalarÕ bu düýüncemize bir baýka kanÕt olarak ortadadÕr.
Açe’de tarih yeniden tekerrür ediyor. Açe’ye yönelen bu
ilginin ardÕnda elbette bölgenin sahip olduüu yer altÕ ve yer
üstü doüal kaynaklarÕnÕn büyük önemi var. Açe, yabancÕlarÕn gözünde son derece cazip bir toprak parçasÕ. YapÕlmasÕ
gereken, bu verileri ve gerçekleri, genel toplum kesimleriyle ve siyasi kurumlarla paylaýmaktÕr. Bu baülamda, elinizdeki ikinci baskÕnÕn daha net görüýler ortaya koyacaüÕnÕ umut
ediyorum.
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BARIû KAPISI
(VERANDAH OF PEACE)
Açe’de deüiýim rüzgârlarÕ 26 AralÕk 2004 tarihinde esmeye baýladÕ. Deprem ve tsunami pek çok cana ve maddi kayba yol açmasÕna raümen, Açe’de çok kÕsa zamanda bir barÕý
ve kalkÕnma hamlesi ortaya kondu. Endonezya Cumhuriyeti
merkezî yönetimi ile Açe’de yaklaýÕk 30 yÕldÕr faaliyet gösteren Açe Özgürlük Hareketi arasÕnda, 15 Aüustos 2005 tarihinde, Finlandiya’nÕn baýkenti Helsinki’de barÕý antlaýmasÕ imzalandÕ. Antlaýma sadece bölgesel olarak Açe’de, ulusal olarak
da Endonezya’da bahar havasÕ estirmekle kalmadÕ, aynÕ zamanda, özellikle Güneydoüu Asya’da devam eden özgürlükçü
hareketlerle millî hükümetler arasÕnda da barÕý umutlarÕnÕn
yeýermesine vesile oldu.
Bir yandan aralarÕnda Türkiye’nin de bulunduüu çeýitli ülkelerden devlet ve sivil toplum kuruluýlarÕnÕn yardÕmlarÕ sayesinde tsunaminin yaralarÕ sarÕlÕrken, bir yandan da ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda Açe’de önemli atÕlÕmlar
kendini göstermeye baýladÕ. Aradan geçen birkaç yÕl içerisinde Açe’de söz konusu “yeniden diriliýe” vesile olan geliýmelerle ilgili birkaç örnek vermekte fayda var. Açe Kültür Enstitüsü tarafÕndan 2005 yÕlÕ AralÕk ayÕnda Açe Kültür Festivali
ile baýlayan tarih ve kültür diriliýi, 24-27 ûubat 2007 tarihleri arasÕnda, Güneydoüu Asya ve özellikle de Açe tarihi konusunda uzman kabul edilen Prof. Dr. Anthony Reid önderliüinde, 1. UluslararasÕ Açe ve Hint Okyanusu AraýtÕrma Merkezi
9
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konulu toplantÕ ile zirveye ulaýtÕ. Çeýitli ülkelerden konularÕnda uzman akademisyenlerin ve araýtÕrmacÕlarÕn katÕldÕüÕ
ve üç gün süren deüiýik oturumlarla Açe’nin tarihte oynadÕüÕ
rol ve kültürel zenginliüi ortaya kondu. AynÕ konferansÕn ikincisi 23-24 ûubat 2009 tarihlerinde Banda Açe’de gerçekleýtirildi. Söz konusu toplantÕ vesilesi ile Açe’de aynÕ adla bir araýtÕrma merkezi açÕldÕ. ToplantÕnÕn kapanÕý konuýmasÕ, 2008
YÕlÕ Nobel BarÕý Ödülü sahibi Finlandiya eski Devlet BaýkanÕ
Martti Ahtisaari tarafÕndan yapÕldÕ.
Geçen süre zarfÕnda Açe’de siyasi alandaki geliýmeler arasÕnda ýunlar dikkat çekiciydi: 11 AralÕk 2006 tarihinde Açe’de
yapÕlan valilik seçimlerini baüÕmsÕz adaylar kazandÕ. BaüÕmsÕz vali adaylarÕnÕn seçimlere katÕlÕmÕ Endonezya cumhuriyeti
tarihinde bir ilkti. Seçimi, GAM’Õn sözcülerinden ve Helsinki
AntlaýmasÕ’nda GAM Komisyonu’nda yer alan Irwandi Yusuf kazandÕ. Yusuf, 2000 yÕlÕnda Banda Açe’de yaklaýÕk bir
milyon kiýinin katÕldÕüÕ Referandum Mitingi’ni tertipleyen
SIRA’nÕn da baýkanÕ. Muhammed Nazar ise vali yardÕmcÕlÕüÕnÕ kazandÕ. Bir diüer önemli geliýme, Helsinki AntlaýmasÕ
ile Açe’ye tanÕnan otonom bölge imtiyazÕ ve yine aynÕ zamanda Açe’de geçerli olacak Yerel Yönetim YasasÕ’nÕn (LoGA) 12
Temmuz 2006 tarihinde merkezî hükümet tarafÕndan çÕkarÕlmasÕ oldu. 38 ulusal partinin katÕldÕüÕ 9 Nisan 2009 tarihinde yapÕlan ulusal ve yerel parlamento seçimlerine ülkenin 33
eyaleti arasÕnda sadece Açe Eyaleti’nde geçerli olmak üzere
altÕ yerel parti de iýtirak etti. Seçimlere yerel partilerin katÕlÕmÕ Endonezya modern siyasal tarihinde bir ilki oluýturuyor.
Ekonomik anlamdaki geliýmeler bölge için en az barÕý antlaýmasÕ kadar önemli. Çünkü bugüne kadar taraÀarÕn barÕýÕn korunmasÕ konusundaki kararlÕlÕklarÕnÕn ardÕnda, Açe’de
toplumun her kesimini içine alacak büyük bir ekonomik kalkÕnmanÕn zorunluluüunun anlaýÕlmÕý olmasÕ yatÕyor.
Bu baülamda, dünya çapÕnda ilgi çeken ekonomik deüerlerin Açe halkÕ lehine kullanÕlmasÕ için giriýimler gündeme
getiriliyor. BunlarÕn baýÕnda, 23-25 Temmuz 2007 tarihinde
10
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yerel ve uluslararasÕ platformda çeýitli alanlarda faaliyet gösteren 500 Açeli iý adamÕnÕ bir araya getiren büyük bir toplantÕnÕn tertip edilmesi geliyor. Bu toplantÕnÕn temel amacÕ,
yaklaýÕk yüz yÕllÕk bir geçmiýte sürekli savaýlar ve çatÕýmalara konu olan Açe’nin ekonomik kalkÕnma yarÕýÕndaki geri kalmÕýlÕüÕna bir son vermekti. Açeli iý adamlarÕnÕn önünü açmak
amacÕyla baýta Endonezya BankasÕ olmak üzere ulusal bankalar Açe’de yeni bürolar açarken aynÕ zamanda yÕllardÕr güvenlik sorununun yaýandÕüÕ bölgeye yönelik yatÕrÕm kredileri
de açmaya baýladÕlar. Dünya BankasÕ, Asya KalkÕnma BankasÕ gibi uluslararasÕ kuruluýlar ve çeýitli ülkelerin kalkÕnma o¿sleri artÕk Açe’de önemli yatÕrÕmlara destek oluyor. Son
olarak 27-29 Temmuz 2008 tarihinde Endonezya-MaleyzaTayland arasÕnda 25 yÕldÕr gerçekleýtirilen Ortak úý Konseyi
(IMT-JBC) toplantÕsÕ 2008 yÕlÕ içinde Açe’de gerçekleýtirildi.
Bu önemli toplantÕ, Açe’nin özellikle Malezya ve Tayland’la
olan tarihî iliýkilerinin güçlü bir ýekilde yeniden geliýtirilmesi amacÕnÕ taýÕyordu. Geçen bir yÕl zarfÕnda Malezya resmî ve
özel kurumlarÕnÕn Açe ile yaptÕklarÕ çeýitli antlaýmalar zaten bunun habercisiydi. Özellikle Malezya’nÕn Penang AdasÕ ile Açe’ye baülÕ Weh AdasÕ Sabang LimanÕ arasÕnda doürudan feribot seferlerinin baýlatÕlmasÕnÕn turizm alanÕnda
canlÕlÕk meydana getireceüi kuýkusuz. Uzun bir aradan sonra Açe Eyaleti, doürudan uluslararasÕ ticaret ortamÕna kavuýtu. Kuzey Açe’de petro dolar ýehri olarak ünlü Lhokseumawe ile Malezya’nÕn Penang AdasÕ arasÕnda tarihî deniz ticareti
2009 yÕlÕ Nisan ayÕnda yeniden baýladÕ. Kuzey Açe’deki doüal gaz yataklarÕnda üretimin düýmesiyle yeni alternatiÀer
aranÕrken, Açe’ye baülÕ Simeleue AdasÕ açÕklarÕnda AlmanEndonezya teknik kurumlarÕnÕn iý birliüi ile petrol ve doüal
gaz aramaya yönelik denizde gerçekleýtirilen sondaj çalÕýmalarÕndan olumlu neticeler alÕnmasÕ, Açe adÕna umut verici bir
geliýme. Yine sadece Açe’yi deüil, Güneydoüu Asya’nÕn çehreýini deüiýtirecek ve Singapur’un yÕllardÕr sahip olduüu öncü
konumunu üstlenebilecek yeni bir serbest bölgenin inýasÕ da
11

AÇE
söz konusu. Bu baülamda Weh AdasÕ, Sabang LimanÕ’nda úrlanda Dublin Port ûirketi’nce gerçekleýtirilecek olan geniýletme çalÕýmalarÕ da baýlamÕý durumda.
Bu kÕsa özet bile, Açe’de yaýanmaya baýlayan kalkÕnma
hamlesinin boyutlarÕnÕ ortaya koymasÕ bakÕmÕndan yeterli.
Açe, Güneydoüu Asya’nÕn yeni yÕldÕzÕ olarak tarihte oynadÕüÕ
rolü tekrar elde etmeye hazÕrlanÕyor, bundan kimsenin ýüphesi yok. Malezya’nÕn 25 yÕl önceki hâlini bilenler, Mahattir
Muhammed’in eseri olan bugünkü Malezya’yÕ tanÕyamÕyorlar. AynÕ geliýme ve kalkÕnmanÕn, belki çok daha kÕsa sürede Açe’de de gerçekleýmemesi için hiçbir neden yok. YüzyÕlÕ
aýkÕn bir süredir Açe ve Açeliler uzun soluklu barÕýa, ekonomik kalkÕnmaya ve tarihte oynadÕklarÕ öncü rolü gerçekleýtirmeye hasret. 17. yüzyÕldan itibaren úslam’la iliýkisi dolayÕsÕyla Mekke KapÕsÕ (Verandah of Mekkah) unvanÕyla anÕlmÕý
olan Açe; savaýlar, çatÕýmalar, politik karÕýÕklÕklar nedeniyle
ûiddet KapÕsÕ (Verandah of Violence)1 olarak anÕlÕyordu. Son
birkaç yÕldÕr yaýanan geliýmeler baülamÕnda, Açe’nin yeniden
BarÕý KapÕsÕ (Verandah of Peace) olmaya aday olduüunu söylemeliyiz.
CoürafyanÕn, tarihin, kültürün, insan haklarÕ ihlallerinin
yanÕ sÕra, son dönem kalkÕnma hamleleriyle ilgili bazÕ detaylarÕ bulacaüÕnÕzÕ umduüumuz bu eserin, baýka çalÕýmalarla
desteklenmesi en büyük arzumuz.

1

Not: Bu ifade Anthony Reid tarafÕndan kaleme alÕnan bir kitaba isim oldu. Bkz. Anthony
Reid, Verandah Of Violenc -The Background to the Aceh Problem-, Singapore University
Press, 2006.
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GúRúû
Açe’nin ve baülÕ bulunduüu Endonezya’nÕn da içinde yer
aldÕüÕ Güneydoüu Asya coürafyasÕ, yüzyÕllarca dünyanÕn önde
gelen güç merkezlerinin gündeminde olmuý ve kaderi bu güçlerce belirlenmiýtir. Tarihî geliýim süreci içerisinde bölge, önceleri dinî, ticari, kültürel ve siyasi olarak Hint ve Çin medeniyetlerinin etkisinde kalmÕý; 7. yüzyÕldan itibaren de bölgede
úslam dininin etkisi görülmeye baýlanmÕýtÕr. AvrupalÕ sömürgeci güçlerin bölgeye geliýi ise, keýiÀer dolayÕsÕyla Orta Çaü’Õn
sona ererek Modern Çaü’Õn baýladÕüÕ döneme rastlar.
BatÕlÕ sömürgecilerin bölgedeki varlÕüÕ 350 yÕl devam etti.
II. Dünya SavaýÕ’nÕn ardÕndan ortaya çÕkan sömürge sonrasÕ
dönemle birlikte Endonezya, 17 Aüustos 1945 yÕlÕnda baüÕmsÕzlÕüÕnÕ kazandÕ. BaüÕmsÕzlÕk sürecine, 1873’ten 1943 yÕlÕna
kadar devam eden Açe SavaýÕ’nda Açelilerin verdikleri mücadelenin büyük katkÕsÕ oldu. AyrÕca, JaponlarÕn 10 Aüustos
1945 tarihinde teslim olmalarÕnÕn akabinde Hollanda bir kez
daha eski sömürgesi üzerinde hak iddia ederek askerî birliklerini Cava’ya gönderdi. Bu süreçte Hollanda’nÕn giremediüi
tek Endonezya topraüÕ Açe oldu. BaüÕmsÕzlÕk mücadelesinin
önemli isimlerinden ve daha sonra ülkenin ilk devlet baýkanÕ olacak olan Megawati Sukarnoputri, Açelilerden ilham
aldÕ. YüzyÕllarca süren sömürge döneminde bölgede baüÕmsÕzlÕüÕnÕ sürdürebilmiý neredeyse tek coürafya olan Açe, Hol13
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landa yönetimi 1949’da bölgeden tamemen çekilirken key¿
olarak Endonezya Cumhuriyeti’ne verildi. Açeliler yeni kurulan cumhuriyetin bir úslam devleti olacaüÕna inandÕklarÕndan
baýlangÕçta bu geliýmeye itiraz etmediler. Ancak daha sonra gerek yerli gerek uluslararasÕ politikalar, devlet baýkanÕ
Sukarno’nun Açelilere verdiüi sözde durmasÕna engel oldu.
Bunun üzerine, 1953-1962 yÕllarÕnda Davud Beuereuh’in
önderliüinde Daru’l-úslam (DI) Hareketi, Açe ve Sumatra’nÕn
özgürlüüü için mücadele verdi. Daru’l-úslam Hareketi merkezî yönetim tarafÕndan sona erdirilse de, Açe’de baüÕmsÕzlÕk yolundaki çabalar sonlanmadÕ. Hasan di Tiro önderliüinde bir grup, 4 AralÕk 1976’da yayÕmladÕklarÕ bildiri ile
Açe-Sumatra’nÕn baüÕmsÕzlÕüÕnÕ ilan etti. Açe-Sumatra Ulusal Özgürlüüü (Aceh/Sumatra National Liberation FrontASNLF) olarak bilinen bu hareket daha sonra Açe Özgürlük
Hareketi (Gerekan Aceh Merdeka-GAM) adÕnÕ aldÕ.2 Ancak
hareket Endonezya ve diüer devletler tarafÕndan tanÕnmadÕüÕ
için baüÕmsÕzlÕk mücadelesi 30 yÕl boyunca devam etti.
Bu çalÕýmanÕn Türk okurlarÕnÕn genelde Endonezya, özelde de Açe eyaleti hakkÕnda derinlemesine bilgi edinme sürecine katkÕda bulunmasÕnÕ temenni ediyoruz. Tsunami sonrasÕnda organize edilen yardÕm faaliyetlerinin Türkiye ve Açe
halklarÕ arasÕndaki kardeýlik köprüsünün pekiýtirilmesine
vesile oluýu gibi, bu çalÕýmanÕn da aynÕ amaca hizmet etmesini ümit ediyoruz.

2

Tim Kell, The Roots of Acehnese Rebellion -1989-1992-, Cornell University, Ithaca, 1995, s. 61.

14

BARIô KAPISI

I. BÖLÜM
GENEL BúLGúLER

15

AÇE

16

BARIô KAPISI

KúMLúK BúLGúLERú
Statüsü

Endonezya’ya baülÕ özel otonom bölge

Baýkenti

Banda Açe

Nüfusu

4.271.000 (Tsunami öncesi)
4.031.589 (2005 Eylül sayÕmÕ)

Yüz ölçümü 55.392 km2 = Endonezya topraklarÕnÕn
%2,88’i

Konumu

Endonezya’nÕn en batÕ ucundan güneye doüru uzanan bir alanÕ kaplamaktadÕr. Kuzey
kÕyÕlarÕnda Andaman Denizi ve Malaka BoüazÕ, güneyinde Kuzey Sumatra, batÕsÕnda
Hint Okyanusu, doüu kÕyÕlarÕnda ise Malaka
BoüazÕ ve Kuzey Sumatra yer alÕr.

Önemli
ýehirleri

Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh,
Tapaktuan, Sinkil, Sigli, Simpang Ulim, údi

Din

%97,6 Müslüman, %1,7 Hristiyan, %0,08
Hindu, %0,55 Budist

Dil

Açece, Endonezyaca. AyrÕca, Gayo, Simeulu,
Tamiang, Alas, Kluet gibi diüer etnik dillere
de rastlamak mümkündür.

Etnik
durum

Açeliler, Gayolar, Alaslar, Aneuk Jameeler,
Malaylar, CavalÕlar, Kluetler, Bataklar

Doüal
kaynaklarÕ

Uranyum, petrol, doüal gaz, kauçuk, kahve,
çikolata, palmiye yaüÕ, çeltik, gÕda ve boya
sanayisinde kullanÕlan çeýitli baharatlar ve
deniz ürünleri.
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Andaman
Denizi

Malaka BoüazÕ

Hint Okyanusu
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AÇE KELúMESúNúN KÖKENú
Açe bölgesinin baýkenti olarak tanÕnan Banda Açe, 1962
yÕlÕna kadar halk arasÕnda Kuta Raja3, yani Kral ûehri olarak biliniyordu.4 Baýkente adÕnÕ veren Banda ismi Farsça
“liman” anlamÕna gelen “bandar”dan, açe (aceh) ise Keling
dilinde (Hintçe) “güzel” ve “sevimli” anlamÕna gelen “aci”
veya “aca”dan gelmektedir. Bu iki kelime, Kelinglilerin Açe
Besar’da sahile çÕktÕklarÕ yere verdikleri isimdir. Darusselam
kelimesi ise “güvenli yer” veya Hollanda dilinde de aynÕ ýekilde bahsedilen “úslam beldesi” anlamÕna gelen Arapça bir
kelimedir.5
Açe kelimesi, “Acheh, Achem, Acem, Achin, Atjeh” örneklerinde olduüu gibi tarihte birbirinden farklÕ 14 isimle telaffuz edilmiýtir. Bu coürafyanÕn isminin bu denli farklÕ telaffuz
ediliýinin temel nedeni, Açe’ye çok farklÕ uluslardan insanlarÕn gelmiý olmasÕnda yatar. úngilizce olarak Acheh, Atjeh veya
Achin olarak da yazÕlan Açe’nin, OsmanlÕ arýiv belgelerinde
Açi, Aýi, Açin olarak yer almasÕ6 yukarÕda ifade edilen farklÕ
kullanÕýlarÕn bir baýka boyutunu ortaya koyar.
Açe topraklarÕ, úslam’Õn Güneydoüu Asya’da ilk ulaýtÕüÕ
yer olmasÕ ve Endonezya TakÕmadalarÕ’nda úslam’Õn yayÕlmasÕndaki öncülüüünden dolayÕ Endonezya’daki diüer halklar
arasÕnda Mekke KapÕsÕ (Serambi Mekkah) olarak bilinmekte3

Kuta Raja, ismi her ne kadar 19. yüzyÕl sonlarÕnda HollandalÕlarÕn hâkimiyeti sonrasÕ
Banda Açe’nin yerini almÕö bir isim olarak kabul edilse de, aslÕnda Kuta Raja, tarihte ilk
olarak sultanlÕk sarayÕnÕn (dalam) bulunduõu bölge için kullanÕldÕ. Daha sonra bütün öehir
bu adla anÕlmaya baölandÕ. (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
ósmail HakkÕ Göksoy, Güneydoõu Asya’da OsmanlÕ Türk Tesirleri, Fakülte YayÕnlarÕ,
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. AyrÕca bu bölge, 17. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕnda (1607-1637) hüküm sürmüý kudretli sultan úskender Muda’ya atfen úskender
Muda ülkesi ve kamaya benzeyen ve son döneme kadar erkekler tarafÕndan belde taýÕnan geleneksel savunma silahÕnÕn
adÕndan ötürü de Rencong yurdu olarak da bilinir.
Sözlü gelenekte ise aceh kelimesi bir akronim olarak algÕlanÕr ve ýu ýekilde açÕklamasÕ yapÕlÕr: “a” AraplarÕ, “c” Çinlileri, “e” AvrupalÕlarÕ, “h” ise Hintlileri temsil eder. 7 Bir baýka yazÕlÕý olan atjeh ise Arap, Türk, Japon, AvrupalÕ ve Hintli
anlamÕna gelir. History of Melayu’da Açe kelimesi, o dönemde Açe’de var olan sekiz krallÕktan biri olan Lam Muri için
kullanÕlÕr.8

COùRAFú KONUM
Açe, Asya kÕtasÕnÕn güneydoüusunda, Hint AdalarÕ veya
Doüu Hint AdalarÕ olarak da bilinen adalar ve yarÕmadalarÕn
bulunduüu bir coürafyada, dünyanÕn üçüncü büyük adasÕ konumundaki Sumatra AdasÕ’nÕn kuzey ucunda bulunur.9
Açe, Endonezya’nÕn en batÕ ucunda kuzeybatÕdan güneybatÕya doüru uzanÕr. Sumatra AdasÕ’nÕn kuzey bölgesine tekabül eden Açe’nin kuzey kÕyÕlarÕnda Andaman Denizi ve
Malaka BoüazÕ, güneyinde Kuzey Sumatra, batÕsÕnda Hint
Okyanusu, doüu kÕyÕlarÕnda ise Malaka BoüazÕ ve Kuzey Sumatra yer alÕr. Kuzey ve Güney Açe arasÕnda doüuda Simpang
Kiri ve batÕda Tarniang nehirleri sÕnÕr oluýturur.
Açe eyaletinin en büyük ýehri ve aynÕ zamanda baýkenti olan Banda Açe, Sumatra AdasÕ’nÕn kuzey ucunda yer alÕr.
Bölgenin diüer önemli ýehirleri arasÕnda Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, Tapaktuan, Sinkil, Sigli, Simpang
Ulim, údi bulunur.
7

Dada Meuraxa, Sejarah Kebudayaan Sumatera, Medan, 1975, s. 5.
Abdullah Tau¿k, History of People of Indonesia Islam, Ed, Jakarta: Ceremony of Moslem
Scholar Indonesia, 1991, s. 34.
9
Ayöe Nur Timor, Güneydoõu Asya -Özellikler, Ülkeler-, óstanbul: Çantay Kitabevi, 2002,
s. 1.
8
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Açe irili ufaklÕ 119 adadan oluýur. Bu adalarÕn dünya çapÕnda meýhur olanÕ Weh AdasÕ’dÕr. Ancak bu ada daha çok
merkezî yerleýim yerinin adÕyla, yani Sabang olarak bilinmektedir. Weh AdasÕ’nÕn çevresinde Breueh ve Nasi gibi küçük adalar vardÕr. Açe’nin batÕsÕnda ise Simeulue, Tianku,
Babi ve Banyak gibi adalar yer alÕr. 10
Açe’nin ortasÕndan geçen ve yükseltisi iki bin metreyi bulan Bukit Barisan daü silsilesi Sumatra AdasÕ’nÕ tam ortadan
keserek adanÕn doüusuna kadar uzanÕr. Leuser DaüÕ 3145,
Anu DaüÕ 2750, Abongabong DaüÕ 2985, Tangga DaüÕ 2380,
Bateemecica DaüÕ 2140 metredir. DaülÕk bölgenin batÕsÕ dar
ve sÕk ormanlarla kaplÕdÕr. Daülardan doüan akarsular geniý
düzlüklerde yapÕlan çeltik tarÕmÕna ve diüer tarÕmsal faaliyetlere hayat verir.11

úklim
Ekvator çizgisinin sadece iki derece kuzeyinde yer alan
Açe Eyaleti sÕcak ve nemli bir iklime sahiptir. Bölgenin iklimi
Endonezya’daki genel iklim koýullarÕyla benzerlik gösterir.
Bu baülamda, bölgede yÕlÕn yarÕsÕnÕn yaüÕýlÕ, yarÕsÕnÕn da kurak geçtiüi bir iklimden söz etmek mümkündür. Mart-aüustos
aylarÕ arasÕ kurak, eylül-ýubat aylarÕ ise yaüÕýlÕ geçer. YÕllÕk
yaüÕý miktarÕ 2300 mm’dir. YÕlÕn 123 günü yaüÕýlÕdÕr. KÕyÕlarda sÕcaklÕk 23 ilâ 32 derece arasÕnda deüiýmektedir. Nem oranÕ ise %65-75 civarÕndadÕr.
YÕllÕk sÕcaklÕk ortalama 25 dereceden baýlar ve 35-40 dereceye kadar çÕkar. Özellikle batÕ kÕyÕlarÕ oldukça nemli ve neredeyse her gün yaüÕýlÕdÕr. Kimi bölgelerde yÕllÕk yaüÕý miktarÕ 4000 mm’yi bulur. Doüuda ise iklim kuraktÕr ve yÕllÕk yaüÕý
miktarÕ 2000 mm’nin altÕndadÕr.

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. baskÕ, 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’dÕr. Andaman Denizi’ne ve Malaka BoüazÕ’na
dökülen nehirler ise, Krueng Açe ve Krueng Raya’dÕr. Nehirlerde 15-20 km içerilere kadar ulaýÕm yapÕlabilmektedir.
Takengon yakÕnlarÕndaki Laut Tawar Gölü (660 km2) ve
Weh AdasÕ’ndaki Aneuk Laot Gölü, Açe eyaletinde bulunan
iki büyük göldür. Güney Açe’de ise Laut Bangko Gölü bulunur.

Ormanlar
Açe’deki tropik ormanlar, bitki ve hayvan türü bakÕmÕndan büyük bir çeýitlilik gösterir. Brezilya’dan sonra dünyanÕn
en önemli yaümur ormanlarÕ Açe-Sumatra’da bulunmaktadÕr. Yoüun tropik ormanlar su aygÕrÕ, geyik, ¿l, maymun, kuý
türleri ve aslan gibi çok çeýitli hayvan türlerinin yaýamasÕna
olanak tanÕr. AyrÕca, bu coürafyada çok sayÕda kelebek türüne de rastlanÕr. Toplam ormanlÕk alan 4.130.000 hektardÕr.
Bir baýka deyiýle kara parçasÕnÕn %75’ine yakÕn bölümü ormanlarla kaplÕdÕr. Leuser Ulusal ParkÕ 84.000 km2 alanÕ ile
Güneydoüu Asya’nÕn en büyük doüal parkÕdÕr. Açe’den 100
km uzaklÕktaki park, Kuzey Sumatra’daki Sibayak Volkanik
DaüÕ’na kadar uzanÕr.

úDARú YAPI
Endonezya’da kendine özgü yapÕsÕyla dikkat çeken Açe’nin
tam ismi Nannggroe Aceh Darussalam’dÕr. 1959 yÕlÕnda yayÕmlanan I/MISSI/1959 no’lu BaýbakanlÕk bildirisi ile
Endonezya’daki 33 eyaletten biri olan Açe’ye bölgedeki din,
gelenek ve eüitim konusundaki koýullarÕndan ötürü özel statü
verilmiýtir. Birinci SÕnÕf Özel Bölge (Daerah Istimewa Tingkat I) statüsündeki Açe, uzun yÕllar Daerah Istimewa Aceh
Province olarak anÕlmÕýtÕr. Eyalet yönetimi, seçimlerle belirlenen ve Cakarta merkezî yönetiminin de onayÕyla atanan
22
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vali ve yardÕmcÕsÕ tarafÕndan gerçekleýtirilmektedir. Eyalette ayrÕca, merkezde ve baülÕ ýehirlerde ulusal partilerin katÕldÕüÕ seçimlerle belirlenen halk meclisleri görev yapmaktadÕr. Ancak 17 Aüustos 2005 tarihinde Finlandiya’nÕn baýkenti
Helsinki’de imzalanan “Helsinki BarÕý AntlaýmasÕ” çerçevesinde, sadece Açe eyaletinde geçerli olmak üzere, ülke tarihinde ilk defa baüÕmsÕz vali adaylarÕ da seçime katÕlmÕý ve bu
seçimi baüÕmsÕz adaylar Irwandi Yusuf ve Muhammed Nazar
kazanmÕýtÕr.
Açe’nin idari yapÕsÕ tarihsel olarak iki temel unsura dayanÕyordu. Birincisi seküler gücü temsil eden hükümdar, diüeri
de dinî lider. Bu yapÕ, köylerden baýlayarak ýehirdeki yönetime kadar etkisini göstermiýtir. Köylerde görev yapan muhtar
(Keutchick) ve imam (úmam meunasah) köyün iki yöneticisi konumundaydÕ. Keutchick, köyün babasÕ; úmam Meunasah da anasÕ kabul edilirdi.12 Keutchik, köyün saygÕn bir büyüüü olarak maaý almadan çalÕýtÕüÕ gibi, imam da herhangi
bir maddi menfaat gözetmeksizin çalÕýÕrdÕ.
Ancak Suharto’nun baýa geçmesiyle yürürlüüe konan
“Yeni Düzen”13 adlÕ yapÕlanma çerçevesinde Açe’deki bu geleneksel idari düzen deüiýti. Cava AdasÕ’ndaki uygulama bölgeye ithal edilerek köy lideri keutchik’in yerini kades alÕrken;
birkaç köye birden liderlik yapan kelurahan’Õn yerini de Lurah denilen bir görevli aldÕ. Düýük maaý ödenen bu yetkililer
zamanla yozlaýmaya neden oldu. Örneüin kimlik kartÕ çÕkartÕlmasÕ gibi oldukça basit iýlemlerde dahi halktan haksÕz yere
para talep edilmeye baýlandÕ.
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 yÕllarÕn sonundan itibaren uygulamaya konulan “Yeni Düzen” (New Order) ile
toplumdaki sosyal ve siyasal her türlü oluöuma politik baskÕ ile yön verilmiö; düzenleyici
vasfa sahip bu rejim sÕrasÕnda insan ve doõal kaynaklarÕn kullanÕmÕ merkezden idare edilerek
devlet ilk elden sosyopolitik ve ekonomik geliömenin yegâne kaynaõÕ olmuötur. (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 katÕlmaya zorunlu tutmuö; devlet, okullar, camiler, vakÕÀar vb. kurumlar
vasÕtasÕyla sivil hayata yoõun bir öekilde müdahale etmiötir. (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 kecamatan adÕ verilen 136 alt birime ayrÕldÕ. Kecamatanlara baülÕ köy (desa) sayÕsÕ 5463’tür. Ülke, yönetim birimleri olarak
ilçe, mahalle ve köy idari birimlerine bölünmüýtür. Kabupaten denilen ilçelerin baýÕnda bupati adÕ verilen kaymakamlar
görev yapar. Her bir ilçe, kecamatan denilen birkaç mahalleden oluýur. Mahalleler camat olarak adlandÕrÕlan yöneticiler tarafÕndan idare edilir. Her bir mahalle köylerden oluýur.
Köyler kepala desa ya da kades adÕ verilen muhtarlarca yönetilir. Her yönetim biriminde dört ana unsurun yani sivil, dinî,
kültürel ve ordu birimlerinin etkisinden söz etmek mümkündür.

DEMOGRAFúK YAPI
2000 yÕlÕnda yapÕlan sayÕma göre Açe’nin nüfusu
4.271.000’dir. Bu rakam, Endonezya’nÕn toplam nüfusunun
yaklaýÕk %2’sine tekabül eder. 2004 yÕlÕnda yaýanan deprem
ve tsunaminin ardÕndan hayatlarÕnÕ kaybedenler ve bölgeyi
terk edenler nedeniyle Açe nüfusunda azalma olduysa da, zamanla köylerine geri dönenlerle, ülkenin çeýitli yerlerinden
Açe’de, özellikle de baýkent Banda Açe’de yeni oluýan iý olanaklarÕndan istifade etmek amacÕyla göç edenlerle bölgedeki nüfusun dengesini koruduüu söylenebilir. Bölgenin etnik
ve kültürel dokusu birkaç farklÕ gruptan oluýur. En önemli
grup Açelilerdir. Açeliler kÕyÕ bölgelerinde yoüunluk arz ederler. Diüer 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), Aneuk Jameeler (Açe Selatan ve Açe Baray Daya’da) ve Kluetler
(Açe Selatan ve Simileu’da)’dir. Gayolar ve Alaslar güneydeki
daülÕk bölgede yaýam süren yerlilerdir.
Açe bölgesi, aynÕ zamanda, tarihin çeýitli dönemlerinde
Arap YarÕmadasÕ’ndan bölgeye gelip yerleýmiý olanlara da ev
sahipliüi yapmÕýtÕr. Açe Jaya’da çok küçük bir grup da olsa,
24
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Avrupa kökenlilere rastlamak da mümkündür. Bunlar sarÕýÕn, mavi gözlü, beyaz tenli bir topluluktur. Bu grubun 16.
yüzyÕlda bölgeye gelen Portekiz askerlerinin torunlarÕ olduüu
ve zamanla úslam’Õ benimsedikleri ifade edilmektedir.

SOSYOEKONOMúK DURUM
19. yüzyÕl öncesinde Açe’nin önde gelen tarÕm ürünlerinin baýÕnda pirinç, biber, kauçuk ve palmiye gelmekteydi. 16.
yüzyÕl ortalarÕndan baýlayarak dünya biber ticaretinde önemli
bir paya sahip olan Açe, bu özelliüini 19. yüzyÕla kadar sürdürdü. 16. yüzyÕlÕn büyük bir bölümünde ve özellikle de 1550’li
yÕllardan baýlayarak, Portekiz tehdidine raümen, Açe ticaret
gemileri ürünlerini Ortadoüu’ya ulaýtÕrma baýarÕsÕnÕ gösterdi. Ortadoüu’dan Avrupa pazarÕna daüÕlan biber, Avrupa’nÕn
ihtiyaç duyduüu biberin yarÕsÕnÕ karýÕlÕyordu.14 19. yüzyÕlda
dünya biber üretiminin %50’sini Açe gerçekleýtiriyordu.
19. yüzyÕlÕn sonuna gelindiüinde, bölgede, petrol ve doüal
gaz gibi baýka doüal kaynaklar da bulunmaya baýlandÕ. Önceleri úngiliz Petroleum Matshapij tarafÕndan idare edilen bu
kaynaklar daha sonra Hollanda Kraliyet Shell kurumuna geçti. 1971 yÕlÕnda, Açe’de, Endonezya’nÕn en büyük rezervine sahip petrol sahasÕ bulundu.
Günümüzde Açe bölgesindeki doüal gaz üretimi ve diüer
endüstriyel ürünlerden elde edilen gelir, Endonezya bütçesinin göz ardÕ edilemeyecek bir miktarÕnÕ oluýturur. En önemli
petrol ve gaz sahasÕ kÕyÕ bölgesindeki Rantau Panjang, Rantau
Kuala Simpang ve Lhokseumawe’de bulunduüu gibi, ileride
ayrÕntÕlÕ bir ýekilde deüineceüimiz üzere, yeni sondaj çalÕýmalarÕ da yoüun bir ýekilde gündemdedir.
Açe’de batÕ bölgesinde bulunan bol miktarda kömür rezervinin yanÕ sÕra, altÕn, demir, alçÕ taýÕ, bakÕr 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 bulunmaktadÕr.15 Açe eyaletinin Tangse bölgesinde de
uranyum yataklarÕ olduüu ifade edilmektedir. Turizm; el deümemiý doüal güzelliklere ve kültüre sahip olan Açe’nin henüz
keýfedilmemiý ve faaliyete geçirilmemiý potansiyel bir ekonomik gelir kaynaüÕ olarak görülmektedir.
HalkÕn %80 gibi önemli bir bölümü tarÕm sektöründe çalÕýmaktadÕr. Bölge topraklarÕnÕn %18’i tarÕm sahasÕ olarak
kullanÕlmaktadÕr. Temel tarÕm ürünleri arasÕnda yÕllÕk bir
milyon tonun üzerinde üretimle pirinç birinci sÕrayÕ almaktadÕr. Pirinci takip eden ürünler ise; soya 118 bin ton; mÕsÕr
22 bin ton; kauçuk 15 bin ton; kahve 34 bin ton olarak sÕralanmaktadÕr.
Kuzeyde Malaka BoüazÕ, güney ve batÕda Hint Okyanusu ile çevrili Açe’de uzun kÕyÕ ýeridi deniz ürünleri açÕsÕndan
önemli bir gelir kaynaüÕ sunmaktadÕr. Açe’nin önde gelen ihraç ürünleri arasÕnda kauçuk, kakao, kahve, copra (kurutulmuý Hindistan cevizi), palmiye yaüÕ, kÕrmÕzÕbiber, clove, nutmeg gibi baharatlar, deniz ürünleri ve kereste gelmektedir.

SOSYOKÜLTÜREL HAYAT
Halk
Açeliler Õrk olarak Malay ÕrkÕ içinde yer almaktadÕr. Bununla birlikte, tarihin erken dönemlerinden itibaren Hint,
Acem, Arap ve Çinliler gibi farklÕ Õrk ve kültürlere mensup
topluluklarÕn Açe’ye gelip yerleýmesi, zamanla ÕrklarÕn karÕýÕmÕnÕ meydana getirmiýtir. AyrÕca, söz konusu gruplarÕn kendi kültürel dokularÕnÕ da beraberinde getirmeleri, Açe’de bir
arada yaýayabilen çoüulcu kültürel bir yapÕnÕn ortaya çÕkmasÕna neden olmuýtur.16
Bununla birlikte, yukarÕda ifade edildiüi üzere farklÕ kültürel dokuyu ortaya koyan aceh kelimesinin açÕlÕmÕ, toplumdaki insan tipolojilerinin ve kültürlerinin çeýitliliüine bakÕl15
16

Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. 15.
Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. xi.
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dÕüÕnda doüru gibi görünse de, bazÕ bilim adamlarÕ bunun
sadece bir sözlü gelenek ürünü olduüunu, bu konuda bilimsel
bir dayanaüÕn olmadÕüÕnÕ ifade ederler. Oysa ki Hintliler, Çinliler, Araplar ve AvrupalÕlarla olan yakÕn iliýkiler sadece kültüre deüil, halkÕn ¿ziksel görünümüne de yansÕmÕýtÕr. Avrupa
tipine özellikle BatÕ Açe’de ve Lamno’da, Hintli tipine kÕyÕ boyunca, Çinli tipine ise kuzey bölgelerde rastlamak mümkündür. Banda Açe ve civarÕnda az sayÕda da olsa Türk kökenli
gruplar da yaýamaktadÕr. Banda Açe’deki Türk köyleri olarak
bilinen Gampung Bitai, Gampung Pande ve Emperoum’da
bazÕ ailelerin geçmiýle baülarÕnÕ -en azÕndan toplumsal hafÕza
olarak- muhafaza ettikleri görülmektedir.
Günümüzde Açe’de etnik unsurlar bakÕmÕndan sekiz grubun varlÕüÕ dikkat çekmektedir. Bu gruplar Açe, Alas, Aneuk
Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil ve Tamiang adÕyla bilinir. Endonezya’nÕn diüer bölgelerinde olduüu gibi, Açe toplumunda da geleneüin (adat) büyük bir yeri vardÕr.17 Ancak
Açeliler gelenek ile úslam hukuku arasÕndaki farklÕlÕklarÕ bir
tezat deüil, birbirini tamamlayÕcÕ unsurlar olarak kabul ederler.

Açe’de úslam
YazÕlÕ metinler dikkate alÕndÕüÕnda, úslam’Õn Güneydoüu Asya’ya geliýinde mezar taýlarÕ, seyyahlarÕn tuttuklarÕ notlar ve yerli kronikler dikkat çeker.18 úslam’Õn bölgede yayÕlma sürecinde Müslüman âlimler ve tüccarlar Güneydoüu Asya denizlerinde ve liman ýehirlerinde görülmeye
baýladÕlar. úslam’Õn Güneydoüu Asya’ya geliýinde -genel itibarÕyla Ortadoüu-Hindistan-Çin arasÕndaki kadim ticaret yoluna baülÕ olan bölgede-19 bu ticarete hâkim olan baýta Araplar olmak üzere úranlÕlar ve GüceratlÕ MüslümanlarÕn önemli
17

Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. 14; Su¿-Wibowo, s. 10.
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.
18
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rolü olmuýtur.20 Bununla birlikte, bu sürecin temel dinamiklerinin ortaya konulmasÕ amacÕyla úslamlaýma süreciyle ilgili
olarak üç temel teori ortaya atÕlmÕýtÕr.
Birinci teori 7. ve 8. yüzyÕllar üzerinde durur.21 Buna göre,
gerek baharat gerek ilaç temini için Güneydoüu Asya ile iliýki
kurduüu bilinen Arap denizciler ve bölgeyle yakÕn ticari faaliyette bulunan Müslüman tüccarlar zamanla kÕyÕ ýehirlerine
yerleýmiýlerdir. Müslümanlar, yerel idarecilerin ailelerinden
kadÕnlarla evlenerek yerli topluluklarla iliýkilerini akrabalÕk
baülarÕ kurarak geliýtirmiý ve zamanla yönetimde söz sahibi
olmuýlardÕr. Bu baülamda, bölgedeki ilk MüslümanlarÕn yönetici ve sultan olarak görev almalarÕ da dikkat çekicidir.
AraplarÕn úslam’la birlikte Sumatra AdasÕ’na geliýlerinin
hicri 1. yüzyÕla tarihlenmesi konusunda benzer görüýleri yerli tarihçi Muhammed Yunus Cemil’in çalÕýmalarÕnda da bulmak mümkündür. Cemil, Nederlandsche-Indie Encyclopedie ve Chronology of Indonesian History adlÕ eserlere atÕfta
bulunarak, úslam’Õn Arap YarÕmadasÕ’ndan yayÕlmaya baýlamasÕndan kÕsa bir süre sonra, Arap denizcilerin erken dönemlerde Sumatra AdasÕ’nÕn kuzey sahillerine yerleýtiklerini belirtir.22
úkinci teori, 9. ve 13. yüzyÕllar arasÕnda Gücerat23, Ben24
gal ve Arabistan’dan gelen hem su¿ hem de ticaretle meýgul
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 óslam’la tanÕömasÕna raõmen, ülkenin batÕ
kÕyÕlarÕnda bulunan Gücerat’Õn óslam hâkimiyeti altÕna girmesi 1297 yÕlÕna rastlar. [Bkz. M.
B. Hooker, (Ed.) Islam in South-East Asia, 2nd edition, E. J. Brill, Leiden, 1988, s. 6.]
24
Önemli bir Portekiz kaynaõÕ olan Tome Pires, Pasai öehrini tanÕmlarken buradaki
halkÕn Bengal kökenli olduõunu ileri sürer. Bu görüö daha sonra S. Q Fatimi tarafÕndan da
gündeme getirilmiötir. Ancak Bengal’le ilgili bazÕ veriler dikkate alÕndÕõÕnda bu görüöleri
tam anlamÕyla desteklemek mümkün görünmüyor. Örneõin, Bengal’in Hane¿ mezhebine
baõlÕ oluöu ile Güneydoõu Asya’da ôa¿ mezhebinin hâkimiyeti arasÕndaki tezat önemli bir
argümandÕr. [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 tebliü gruplarÕnÕn faaliyetlerine dayanÕr. Gerek Hinduizm gerekse úslam’daki panteist öüretinin varlÕüÕ, bu süreçte
úslam’Õn yayÕlmasÕ ve Hindu inancÕna mensup halkÕn úslam’la
tanÕýmasÕnÕ kolaylaýtÕrdÕ.25 Su¿ hareketi özellikle Hikayat
Sejarah Melayu ve Hikayat Raja-Raja Pasai’de belirtildiüi
üzere 13. yüzyÕlda Mekke’den ve Hindistan’dan gelen âlimler
aracÕlÕüÕyla Sumatra AdasÕ’nÕn kimi bölümlerinde yerli halkÕ
úslam’la tanÕýtÕrmada büyük rol oynadÕ.26
Bölgenin úslamlaýmasÕndaki su¿ hareketin önemli rolünü, 1238 yÕlÕnda Baüdat’Õn Moüol istilasÕna uüramasÕ ile úslam
coürafyasÕnÕn çeýitli bölgelerine doüru baýlayan göç dalgasÕyla açÕklamak ve gerek Malay gerekse Cava el yazmalarÕnda
bulmak mümkündür.27
Üçüncü teori ise úslam’Õn toplumsal iýleviyle doürudan
alakalÕdÕr. Buna göre, úslam’Õn yerli halklar için bireysel deüerinin yanÕ sÕra, köy ve tüccar gruplarÕnÕn dayanÕýmasÕnda
iýlevsel bir rolü vardÕ.28 Bu teorileri genel itibarÕyla deüerlendirmek gerektiüinde tüccar ve âlim sÕnÕfÕnÕn bir arada hareket ettiüini söyleyebiliriz. Âlimler sahip olduklarÕ bilgiler nedeniyle, tüccarlar da zenginlikleri nedeniyle yerli toplumlar
arasÕnda kabul gördü ve yönetim çevreleriyle kolaylÕkla iletiýim ve etkileýim kurdular. Böylece zamanla yönetimde söz sahibi olduklarÕ gibi, kurduklarÕ dinî eüitim merkezleri sayesinde toplum hayatÕnda da etkin oldular.

Serambi Mekkah
Bu süreçlerin sonucu olarak 17. yüzyÕl ilk yarÕsÕndan itibaren “Mekke KapÕsÕ” (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 anÕlan Açe, bugün halkÕnÕn %96’sÕ Müslüman olmasÕyla bu özelliüini günümüze kadar sürdürmüýtür.29 Açe, bu
özelliüi nedeniyle Endonezya TakÕmadalarÕ’nda yaýayan úslam toplumlarÕnÕn ana vatanÕ niteliüindedir.
Müslüman tüccarlar ve âlimler vasÕtasÕyla Açe’de kök salmaya baýlayan úslam, 16. yüzyÕlÕn baýÕndan itibaren bölgede
varlÕklarÕnÕ hissettirmeye baýlayan AvrupalÕ sömürgecilerle
birlikte farklÕ bir mecraya yöneldi. Örneüin, MüslümanlarÕn
Portekizlilerin 1511 yÕlÕnda Malaka’yÕ ele geçirmeleri ve Malay toplumu üzerinde uyguladÕklarÕ zulümlere tepkileri, dinlerini yayma konusunda daha çok gayret göstermek ve dinden
aldÕklarÕ güçle Portekizlilere karýÕ yoüun bir mücadeleye baýlamak ýeklinde oldu. MüslümanlarÕn bu tepkisi, úslam’Õn bölgedeki yayÕlÕýÕnÕ hÕzlandÕrdÕ.30 Bu durum, özellikle Açe toplumunda úslam’la çok daha yakÕn bir iliýkinin kurulmasÕnÕ
saüladÕ ve bu iliýkinin Endonezya’nÕn diüer adalarÕna da yayÕlmasÕna ön ayak oldu. úslam’Õn bu takÕmadalarda yoüun bir
ýekilde sesini duyurmasÕ 16. ve 17. yüzyÕllara rastlar. Bu dönemde OsmanlÕ Devleti’nin dünyada saüladÕüÕ siyasi ve askerî
güç, bölge MüslümanlarÕnÕn takdirini kazandÕüÕndan, bölge halklarÕ OsmanlÕ’nÕn himayesine girme konusunda istekli davrandÕlar. úslam’Õn bölgedeki etkisinde bu siyasi geliýme
kadar, OsmanlÕ ve Moüol âlimlerinin ve su¿lerin önemli katkÕlarÕ oldu.31 Su¿lerin varlÕüÕ Açe úslam’Õnda önemli bir yer tutar. Açe’de 16. yüzyÕldan itibaren Hazma Fansuri’den baýlayarak Abdurrauf Singkeli’ye (ûah Kuala) kadar su¿lerin etkisini
yoüun bir ýekilde görmek mümkündür. Bu etki içerisinde úbni
Arabi geleneüinin hâkimiyeti özellikle belirgindir.
Kadiriyye ve Nakýibendiye gibi tarikatlara mensup olan29

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 óliökileri, SHARIA Mutah University,
Jordan, (http://www.saifulislam.com/artikel/melayuturki.html.)
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lar, Arapça ve Javi dilinde yazdÕklarÕ eserlerle gündeme gelmeye baýladÕlar.32 16. ve 17. yüzyÕllar boyunca, gerek geçici gerek kalÕcÕ olarak Açe’de bulunan âlimler, verdikleri dersler,
kaleme aldÕklarÕ eserler ve yaptÕklarÕ tartÕýmalar ile Açe úslam
kültür dünyasÕnÕn geliýmesinde önemli rol oynadÕlar. Açe Darusselam SultanlÕüÕ’nÕn altÕn çaüÕnda yaýamÕý olan âlimlerin
Arapça, Malayca ve Açe dilinde kaleme aldÕklarÕ fÕkÕh, ahlak,
tefsir, tasavvuf, tarih, edebiyat vb. ilim dallarÕndaki gerek çeviri gerek telif çalÕýmalarÕ, Endonezya TakÕmadalarÕ’nÕ kapsayan bölgenin úslamlaýma sürecine ve úslam’Õn merkezi sayÕlan
Ortadoüu eksenli bir entellektüel boyuta taýÕnmasÕna olanak
tanÕdÕ.33
YüzyÕllar boyunca Açeli olmak Müslüman olmakla özdeý kabul edilmiýtir. Bunun bir göstergesi olarak günümüzde dahi Açe’de úslami bir toplumsal yaýam için sosyal kontrolden söz etmek mümkündür. Bununla ilgili olarak ýu deyiý
dikkat çekicidir:
“Âdet ve gelenekler kral tarafÕndan korunur; yasa ise dinî
liderler tarafÕndan.”34

Kültürel VarlÕklar
Açe, Malaka BoüazÕ giriýinde sahip olduüu coüra¿ konum itibarÕyla yüzyÕllar boyunca çeýitli uluslarÕn ve kültürlerin karýÕlÕklÕ iletiýimine konu olmuý bir yöredir. Bir baýka
deyiýle Açe halkÕ, úslam’a muhalif olmadÕklarÕ sürece yabancÕ
kültürlere hoýgörü göstermiý bir toplumdur. Açe kültür yaýamÕ Hintliler, Araplar, Acemler, Malaylar ve CavalÕlar gibi yerli ve yabancÕ unsurlarÕn iliýkilerinin sonucu olarak çeýitlilik
arz eder. Bütün bu farklÕ kültürel olgularÕn birleýmesi sonucu yüzyÕllar sonunda “farklÕlÕklarÕn bütünlüüü” ortaya çÕkmÕýtÕr. Bu kültürel dokunun çok sayÕda örneüini bugün Açe’nin
32

Yegar, s. 7.
Daha geniö 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”.
33
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çeýitli bölgelerinde görmek mümkündür: Indrapuri Camisi,
Beytürrahman Camisi Kandang XII, Gampung Pande Sultan MezarlarÕ, Indrapatra Kalesi, Bitay MezarlÕüÕ, Malahayati MezarlÕüÕ, Kerkhop, Daru’l-Kemal Sultan MezarlÕüÕ, Cakra
Donya, Açe Müzesi, Ali Haýimi Kütüphanesi, Dayah Tanoh
Abee Kütüphanesi gibi dikkat çeken mekânlardan sadece birkaçÕna deüineceüiz.
Açe’nin úslam öncesi tarihinden kalan en önemli yapÕlarÕndan biri Indrapuri Camisi’dir. Bu yapÕ, Açe’de kurulan ilk
Hindu krallÕklarÕndan birine ait bir tapÕnaktÕr. úslam’Õn bölgeye yerleýmesiyle birlikte camiye çevrilen yapÕ, tipik Hindu tapÕnaklarÕnÕn mimari özelliüini sergilemesi ve caminin bulunduüu sahanÕn ahýap inýa tekniüinin güzel bir örneüi olmasÕ
bakÕmlarÕndan dikkat çekicidir.35
Banda Açe, sömürge dönemini yaýamÕý bir merkez olmasÕ nedeniyle sömürgecilerin kültür varlÕklarÕna yönelik yÕkÕmlarÕnÕ yakÕndan yaýamÕý bir yerdir. HollandalÕlar, örneüin
1880’li yÕllarda son Açe sultanlarÕna ait saraylarÕ yÕkÕp yerlerine sömürge valiliüine ait binalar inýa ettiler. 800 yÕllÕk bir
geçmiýi olan Beytürrahman Camisi, yine HollandalÕlar tarafÕndan yakÕlmÕý ve 1875 yÕlÕnda yeniden inýa edilmiýtir. Bu
son inýasÕ ile Beytürrahman, Endonezya’daki mimari tarzÕn
önemli örneklerinden birini oluýturur.
Banda Açe’deki ýehir müzesinde bulunan devasa çan, Çin
úmparatorluüu’nun Ming HanedanlÕüÕ’ndan Amiral Cheng
Ho’nun 1414 yÕlÕnda bölgeye yaptÕüÕ ziyaret sÕrasÕnda hediye
edilmiýtir.36 Yine Sultan úskender Muda’nÕn eýi için yaptÕrdÕüÕ söylenen ve küçük bir sarayÕ andÕran Gunungan, geometrik mimarisi ile dikkat çeker. Gunungan, ýehirde görülebilecek ender eserlerden biridir.37
Banda Açe’deki kültürel ve tarihî mirasa dair önemli ör35

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 diüeri ise Türk köylerinde bulunan mezarlÕklardÕr. Âlimlerin ve sultanlarÕn mezarlar olduüu ifade edilen bu kabristanlar tsunamiden büyük ölçüde etkilenmiýtir.
Özellikle Gampung Pande köyünde bulunan üç farklÕ mezar
kompleksi “Sultan MezarlarÕ” adÕyla anÕlÕr. Sömürge döneminin dinî-kültürel mirasÕnÕn bir parçasÕ olan ûah Kuala’ya (ö.
1693) ait mezar, ýehir merkezinden yaklaýÕk bir mil uzaklÕktadÕr.
Prof. Dr. Ali Haýimi Kütüphanesi, Banda Açe’nin kültür
hayatÕnda önemli bir yere sahiptir. YaýadÕüÕ dönemde Açe tarihi, Türkler ve Türkiye üzerine çalÕýmalar yapmÕý olan Prof.
Ali Haýimi adÕna kurulmuý olan bu kütüphane, sahip olduüu
önemli kitaplarÕn yanÕ sÕra, Ali Haýimi’nin özel eýyalarÕnÕn da
sergilendiüi bir etnografya müzesi görünümündedir.
Banda Açe’de, Felemenkçe’de mezarlÕk anlamÕna gelen
Kerkhop denilen mezarlÕkta, Açe SavaýÕ’nda (1873-1903) hayatÕnÕ kaybeden yaklaýÕk 2000 HollandalÕ askerin mezarÕ bulunmaktadÕr.

Dil ve Edebiyat
Açe halkÕ iki dilli halk olarak bilinir. Endonezya devletinin
resmî dili olan EndonezyacanÕn yanÕ sÕra, Açelilerin ana dili
olan Açece, halk arasÕnda yaygÕn bir ýekilde kullanÕlÕr ve bölgenin lingua franca’sÕ kabul edilir. Açece, Austronesian dil
ailesine mensuptur.38
Eyalet sÕnÕrlarÕ içerisinde yaýayan çeýitli etnik topluluklarÕn konuýtuüu diller arasÕnda ýunlar bulunur: Açece (büyük çoüunluk tarafÕndan konuýulmaktadÕr), Aneuk Jamee
dili (Güney Açe bölgesinde), Gayo dili (Orta, Güneydoüu ve
Doüu Açe’de), Alas dili (Güneydoüu Açe’de), Tamiang dili
(Doüu Açe’de), Simeuleu dili (Simeuleu AdasÕ’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 birtakÕm lehçelere de ayrÕlmaktadÕr. Açe Besar, Pidie ve kuzey Açe’de kullanÕlan lehçeler buna örnek verilebilir.
úslam’Õn bölgeye girmesiyle birlikte söz konusu dillerin yazÕmÕnda Arap alfabesi kullanÕlmaya baýlanmÕýtÕr. Arap dilinin
geçmiýte resmî dil olarak kullanÕlmasÕ úslam’a baülÕlÕüÕn bir
ifadesi olarak düýünülebilir.
Tarih metinlerinde, Arapça yazÕ sistemi olan ve Melayu
Arabic olarak bilinen Javi dili kullanÕlmÕýtÕr. Kültürün önemli unsurlarÕndan olan dinî ilimleri konu alan eserler, halk
hikâyeleri ve mezar taýlarÕ Arapça ve Javi dilinde yazÕlmÕýtÕr.
Açe’nin, gerek dünyevi gerekse dinî açÕdan büyük geliýmeler
kaydettiüi ve Güneydoüu Asya’nÕn önemli bir úslam öüretim
merkezi olduüu 17. yüzyÕlda, âlimler tarafÕndan ArapçanÕn
yanÕ sÕra Malayca da bilim dili olarak kullanÕlmÕýtÕr. Bu dönemde saray çevresinde de MalaycanÕn hâkimiyetinden söz
edilir. Bu durum; yani Açe etnik dilinin deüil de MalaycanÕn
kullanÕlmÕý olmasÕ, Açe’nin bölgedeki bilimsel geliýmelerdeki
rolünü ortaya koymasÕ açÕsÕndan dikkat çekicidir.40

Açe Tarihinde Hikâyelerin Yeri
Halk hikâyeleri Açe kültürünün vazgeçilmez öüelerindendir. Söz konusu hikâyeler, bölgedeki yerel dillerin varlÕklarÕnÕ sürdürebilmelerinde önemli bir faktör olmuý ve halk danslarÕnda ve güzel sanatlarda da etkileri görülmüýtür. Genelde
Açe halk hikâyeleri olan Hikayat Perang Sabih, Hikayat Aceh
Barulkarim, Hikayat Tungku Malam’da olduüu üzere bunlar
úslam öüretisinin dile getiriliýini sembolize eder. Sözlü kültürün yaygÕn olduüu bir iklim kuýaüÕnda bulunan Açe’nin tarihsel birikiminin ipuçlarÕnÕ söz konusu hikâyelerde bulmak
mümkündür; yani Açelilerin toplumsal hafÕzasÕ hikâyelerde
içkindir.
Kebudayaan Aceh IV, Pusat Kegiatan Akademik Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas
Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 24-27 Aõustos, 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 dillerinde toplam seksen halk hikâyesi olduüu bilinmektedir. Ancak modern iletiýim araçlarÕnÕn gündeme gelmesiyle yavaý
yavaý hikâye anlatÕcÕlarÕna olan ilgide azalma olduüu da bir
gerçektir. Hikâyeler úslam öncesi döneme, ûaman’Õn toplumda önemli bir yere sahip olduüu zamana kadar uzanmaktadÕr. Örneüin, BatÕ’daki fabl edebi türüne benzer ýekilde, bir
maymunun kiýileýtirilmesine dayanan Adoman ya da bir aslanÕn kiýileýtirilmesine dayanan Periedende isimli hikâyeler
gibi, kardeýliüe vurgu yapan Imo ve Sihitam Pekat (Gayo
hikâyeleri) hikâyeleri bunlardan sadece birkaçÕdÕr. úslam’Õn
kabul edilmesinden sonra Paya Terbang, Sepatah Kata Sekati Emas, Putri Parakisan gibi moral deüerlere dayanan
hikâyeler de gündeme gelmiýtir.
Hikayat adÕ verilen bu edebi anlatÕlarda tarihî olaylar, gerçekler veya imgesel hikâyeler ritmik bir söyleyiý içeren dizeler
ýeklinde dile getirilmektedir. Bütün bu anlatÕlarda Kur’an’dan
ya da hadislerden mutlaka bir dinî mesaja yer verilmektedir.
Pek çok hikâyenin orijinal metni Arapça kaydedilmiý olmakla
birlikte yazarlarÕ bilinmemektedir.
Söz konusu hikâyelerden halk arasÕnda en iyi bilineni Hikayat Perang Sabih (Kutsal Savaý Hikâyesi)’dir. Açe edebiyat
araýtÕrmacÕlarÕ, yaptÕklarÕ karýÕlaýtÕrmalÕ edebiyat çalÕýmalarÕ ile bu hikâyenin yazarÕnÕn Tengku Cik di Tiro’nun yakÕn bir
arkadaýÕ olan Teungku Cik Pante Kulu olduüuna karar vermiýlerdir. Bu eser, HollandalÕlara karýÕ giriýilen ve yaklaýÕk
70 yÕl süren savaýta (Kimi eserlerde 40 yÕl sürdüüü ifade edilmektedir.) mücadele ruhunu desteklemiý ve halkÕn cesaretini
arttÕrmÕýtÕr. Bu hikâye halk arasÕnda öylesine tesirli olmuýtur
ki, Hollanda sömürge yönetimi, bu hikâyenin anlatÕlmasÕnÕ
yasaklamÕýtÕr.41
41

“Hikayat Perang Sabih” isimli söz konusu bu hikâye dört bölümden ibarettir: Ainul
Mardliyah’Õn hikâyesi, Fil SavaöÕ 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 yaöadÕklarÕnÕ konu almaktadÕr. Fil SavaöÕ hikâyesinde ise,
adÕndan da anlaöÕlacaõÕ üzere, ¿l ordusu ile Kâbe’yi yÕkmak üzere harekete geçen Ebrehe
konu edilir.
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Geleneksel Törenler
Açe’nin kültürel yapÕsÕnda úslam’Õn önemli bir etkisi vardÕr.
Ancak, úslam öncesinde bölgede hâkim olan Hinduizm’in etkisini
de, özellikle geleneksel törenlerde görmek mümkündür.
úslam’a baülÕlÕklarÕ ile tanÕnan Açelilerin toplum yaýamÕnda birtakÕm önemli dönüm noktalarÕ vardÕr. Doüum, sünnet,
ergenlik, evlilik ve ölüm gibi olaylar Açe’de özel törenlerle
kutlanÕr. Özellikle evlilik merasimleri toplum için son derece
önemli merasimler arasÕndadÕr. AyrÕca, atalarÕn anÕsÕna, yaýanan felaketlerin yÕl dönümlerinde, pirinç hasadÕ öncesinde ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doüum yÕl dönümünde çeýitli törenler düzenlenir.42
Dinî bayramlar öncesinde baýkent Banda Açe’de ve kÕrsal kesimlerde büyük kutlamalar yapÕlmaktadÕr. Bu törenlere
her okul kendi özel kÕyafetleri ile katÕlÕr ve öürenciler ellerinde tuttuklarÕ meýaleler ile gecenin karanlÕüÕnÕ aydÕnlatÕrlar.
Her okulun bir müzik ekibi vardÕr ve bu müzik ekipleri arabalarÕn arkalarÕnda konuýlanmÕý vaziyette ellerindeki geleneksel büyük davullar ve teÀer eýliüinde dinî müzik icra ederler.
Açe’de 50 civarÕnda dans, 20 kadar müzik çeýidi, 20 edebiyat türü ve 9 geleneksel sanat vardÕr.43 Bir söyleýi tarzÕ olan
pantun halk eülencesi de Açe’deki geleneksel törenlerdendir.

Geleneksel Danslar
Açe geleneksel halk danslarÕ úslam kültüründen, erken
dönemlere ait ritüellerden, dans, müzik ve edebiyatÕn kombinasyonundan etkilenmiýtir. Tekrara ve monoton ¿ziksel
hareketlere yer verilen ve uzun süren danslar, sadece sÕnÕrlÕ
mekânlarda ve belirli sosyal gruplar içinde icra edilir. Bu etkinliklerde çeýitli telli, vurmalÕ çalgÕlar kullanÕlÕr. Bunlar arasÕnda yerli bir enstrüman olmasÕ nedeniyle “arbab” önem taýÕr.*
42
43
*

Holly S. Smith, Aceh -Art and Culture-, s. 25.
Bangkaru, s. 19.
A.g.e., s. 22.
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Açe’de görülen müzikli danslarÕn büyük bir bölümü dinî ve
millî içeriklidir. 1981 yÕlÕnda yapÕlan bir araýtÕrma ile Açe’de
52 geleneksel dans olduüu tespit edilmiýtir. Bunlar arasÕnda
en çok tanÕnanlarÕ seudati ve saman’dÕr.
Seudati isimli dans, el hareketlerine dayalÕ olmasÕndan
ötürü, “bin el dansÕ” olarak da bilinir. Bu dans, büyük ölçüde
Ortadoüu kültüründen etkilenmiýtir. Erkekler tarafÕndan icra
edilen seudati agam ve kadÕnlar tarafÕndan icra edilen seudati Õnong olmak üzere iki türü vardÕr. Endonezya’nÕn baýka
bölgelerinde görülmeyecek bir nitelik taýÕyan bu dansÕn kökenlerinin Türklere veya Ortadoüululara dayandÕüÕ tahmin
edilmektedir.
Saman, yan yana dizilmiý hâlde oturan çok sayÕda dansçÕ tarafÕndan icra edilmektedir. Dans sÕrasÕnda söylenen dizelerde güzel ve faydalÕ davranÕýlar ön plana çÕkartÕlÕr. Ramphak isimli dans ise HollandalÕlar ile yapÕlan savaýa iýtirak
eden kadÕn kahramanlarÕ konu alÕr. Rapa’i dansÕ ise büyük
tamburlar eýliüinde gerçekleýtirilmekte ve bir tür zikir niteliüi taýÕmaktadÕr. Rapa’i dansÕnÕn en bilinen formu rapa’i ile
saman danslarÕnÕn birleýmesinden oluýan rapa’i geleng dansÕdÕr. Güney Açe’ye özgü pho ve orta Açe’ye özgü bines danslarÕ da, úslam öncesi döneme ait mit ve efsanelere dayanan
danslardÕr.

Güzel Sanatlar
Açe halkÕ dekorasyon, el iýçiliüi, mimari ve dokumacÕlÕkta
maharet sahibidir. OymacÕlÕk ve kaligra¿, kamu mimarisi ve
özel mimaride dikkat çeken unsurlardandÕr. Bu süslemelerde
ilginç olan, Açelilerin hiçbir hayvan veya insan ¿gürüne yer
vermemiý olmalarÕdÕr.
Rencong denilen geleneksel silah, metal iýçiliüinin nadide bir örneüidir. 16. yüzyÕldan itibaren Açe’de, Arap alfabesinin ilk har¿ olan “elif” ýeklinde üretilen ve bir tür hançere
benzeyen, üzerinde çeýitli Arapça ifadelerin ve süslemelerin
bulunduüu rencong, erkeklerin geleneksel olarak taýÕdÕklarÕ
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bir silahtÕr.44
Günümüzde hediyelik eýya olarak satÕlan bu silahÕn 16.
yüzyÕlda Açe’ye gelip yerleýen OsmanlÕ savaý uzmanlarÕnca geliýtirildiüi ifade edilmektedir. Rencong, tarihte özellikle sultanlarÕn ve yerel yöneticilerin kullandÕüÕ, üzerinde
Kur’an’dan ayetler yazÕlÕ olan kama ýeklindeki bir silahtÕr.45
YakÕn dönemlere kadar erkeklerin bu silahÕ bellerinde taýÕdÕklarÕ da söylenir.

Eüitim
Açe, úslam’la tanÕýtÕktan sonra úslam dünyasÕnÕn çeýitli yerlerinden gelen âlimleri barÕndÕrdÕ. Bu baülamda, Açe’de
belli baýlÕ zaviyelerin kurulduüu bilinir. BunlarÕn en baýta gelenleri ise Selimium ve Gampung Pitai zaviyeleridir. Günümüze deüin uzanan bir baýka köklü eüitim kurumu ise pesantren olarak adlandÕrÕlan ve dinî eüitim veren kurumlardÕr.
Açe’de her köyde bir cami ve dayah denilen úslami eüitim kurumu bulunmaktadÕr.
HollandalÕlarÕn bölgeye nüfuzu en büyük etkisini eüitim
alanÕnda göstermiýtir. Seküler eüitimin yanÕ sÕra, Felemenkçe
eüitim veren kurumlar pesantren’lere alternatif oldular. Baýkent Banda Açe’de, IAIN Ar-Raniri ve ûah Kuala olmak üzere
iki devlet yüksek öüretim kurumunun yanÕ sÕra, dört özel yüksek öüretim kurumu hizmet vermektedir.

Mimari
Geleneksel Açe Evi
Açe’yi ziyaret edenlerin özellikle köylerde ilk karýÕlaýtÕklarÕ yapÕ, geleneksel Açe evleridir. Rumoh Aceh denilen klasik
Açe evi, dört veya daha fazla kolon üzerine inýa edilen kare
planlÕ ahýap bir ev modeline dayanÕr. DÕý yüzeyindeki iýlemeler ve çatÕ oymacÕlÕüÕnda görülen ince el iýçiliüi ile süslenmiý
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, yüzyÕllar sonunda ortaya çÕkmÕý bir birikimin ürünüdür.
Rumoh Aceh adÕ verilen bu evlerden biri Açe Müzesi bahçesinde sergilenmektedir. Bu yapÕ 2,5-3,5 m yüksekliüinde
olup üç odasÕ bulunmaktadÕr. Öndeki oda Ruang Depan, ortadaki oda Tungai ve arka odasÕ da Seuramo Likot olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Ortada bulunan oda diüer odalardan 50 ila
75 cm daha yüksektir.
Geleneksel Açe evine ait çeýitli örneklere özellikle kÕrsal
bölgelerde rastlamak mümkündür. BunlarÕn en güzelleri Banda Açe ýehir merkezine 40 km mesafedeki Selimium’da, Dayah
Tanoh Abee’deki evler ve 10 km mesafedeki Lhokgna’da, 19.
yüzyÕl sonlarÕnda HollandalÕlara karýÕ verilen savaýta önemli
yararlÕlÕklar gösteren Cut Nyak Dhien’e ait olan evdir.46

Meunasah
Açe’de dikkat çeken bir baýka yapÕ türü ise meunasah denilen ve dinî mimari örneüi olarak dikkat çeken yapÕlardÕr.
Meunasahlar köy yerleýimlerinde gerek ibadet için gerekse
genç delikanlÕlarÕn ve eýleri söz konusu köyde yaýamayan erkeklerin geceleyin kaldÕklarÕ ve köyde belirli dönemlerde düzenlenen seremonilere ev sahipliüi yapan mekânlardÕr. Ortak
kullanÕm mekânÕ olmasÕ nedeniyle bir anlamda köy odasÕ niteliüi de taýÕyan meunasahla47 halkÕn bir araya geldiüi yapÕlardÕr. Çeýitli etkinliklerin düzenlendiüi bu yapÕlar, yerden yaklaýÕk bir metre kadar yükseklikte, ahýap olarak inýa edilir ve
dört yanÕ açÕktÕr.
Bu geleneksel yapÕlar kÕrsal bölgelerde yoüun olarak görülmekle birlikte, ýehir merkezlerinde de benzer estetikte konut mimarisine rastlamak mümkündür. Açeliler, ahýap zevkini betonarme binalara da taýÕmaktadÕr. Apartman türü
46

Geleneksel Açe eviyle ilgili ayrÕntÕlÕ 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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yapÕlarÕn olmadÕüÕ Açe’de müstakil evler, muz, bambu vb. tropik aüaçlarÕn bulunduüu bahçeler içerisinde inýa edilmektedir. Yer yer iki katlÕ olarak da inýa edilen bu konutlarda estetik kaygÕ ön planda tutulmakta ve bu yapÕlarda iç mekân son
derece ferah bir görünüm arz etmektedir.

Mezar TaýlarÕ
Bir kültürel yapÕ unsuru olarak anÕt mimari içerisinde ele
alÕnabilecek olan mezar taýlarÕ, tarihî veri olarak da önemli kaynaklar konumundadÕr. Özellikle üzerlerine yazÕlan kitabeler ile ait olduklarÕ dönemler hakkÕnda bilgi verdikleri gibi,
bölgelerin artistik zenginliüini de gözler önüne sererler. Mezar taýlarÕ bakÕmÕndan Açe, bölgede dikkat çekici bir öneme sahiptir. úslam medeniyetinin Güneydoüu Asya’daki varlÕüÕnÕn maddi kanÕtlarÕ olan en eski mezar taýlarÕna Açe’de
rastlanÕr.48
Açe taýÕ (Batu Aceh) Malay dünyasÕ ve Endonezya
TakÕmadalarÕ’nda yaygÕn olarak kulanÕlmakla birlikte, Filipinlerin güneyinde Sulu TakÕmadalarÕ ve Borneo kÕyÕlarÕ gibi
Güneydoüu Asya’nÕn farklÕ bölgelerinde de kullanÕlÕr. Malay
dünyasÕnÕn çeýitli sultanlÕklarÕnda önde gelen sultanlarÕn mezar taýlarÕ, 15. yüzyÕl sonlarÕ ile 19. yüzyÕllar arasÕnda Açe’den
temin edilen taýlarla yapÕlmÕýtÕr.49 Söz konusu mezar taýlarÕ,
günümüzde Güneydoüu Asya úslam sanatÕnÕn en nadide örnekleri olarak önemlerini korumaktadÕr. Açe mezar taýlarÕnÕn
önemi; ýekilleri, üzerlerine iýlenen motiÀer ve büyüklükleri
bakÕmÕndan farklÕlÕklar gösterir.50 AyrÕca, Arap kaligra¿siyle
yazÕlmÕý olan mezar taýÕ kitabeleri geçmiýten günümüze aktarÕlan en önemli tarihî belgeler olma özelliüini de taýÕrlar.

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, AcehArt and Culture-, s. 36; Othman Mohammad Yatim, Batu Aceh -Early Islamic Gravestones
in Peninsular Malaysia-, s. xxvi.
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II. BÖLÜM
TARúHÎ SÜREÇ
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ERKEN DÖNEMDE AÇE
Açe’ye ilk yerleýim konusunda pek fazla bilgi olmamakla birlikte, burada ileri sürülen birkaç olasÕlÕktan bahsetmek
mümkündür. Birinci iddiaya göre, Vietnam’Õn güneyinden,
Kamboçya’dan gelen denizcilerin Açelilerin atalarÕ olduüu
söylenmektedir. Bu ilk grup, MalaylarÕn bölgeye gelmesiyle daülara çekilerek günümüzdeki Gayo ve Alas etnik gruplarÕnÕ oluýturdu.51 Çampa adÕ verilen topluluüun Açe’ye geldiüine dair anlatÕlar, en eski Malay kaynaklarÕndan Sejarah
Melayu’da da zikredilir52 úkinci iddia ise, Güneydoüu Asya’ya
ilk göçlerin 25 bin yÕl önce, Negroid Pygmie topluluklarÕnca
gerçekleýtirildiüi ve bunu Australoid, Melanesian Negrito ve
PapualÕlarÕn takip ettiüi yönündedir.53
Çin ve Hint medeniyetinin etkisi altÕna girmeden önce bölgede pirinç ekiminin yapÕldÕüÕ, bufalo gibi hayvanlarÕn evcilleýtirildiüi, demir ve diüer madenlerin kullanÕldÕüÕ ve denizcilik faaliyetlerinde bulunulduüu biliniyor. Bu ilk topluluklarda
soyun kadÕndan geçtiüi kabul edildiüinden kadÕn toplumda
önemli bir mevkiye sahipti. Bu ilk topluluklar arasÕnda dinî
inanç noktasÕnda ise her nesnenin ruhu olduüu yönünde bir
kanaat yaygÕndÕ. Atalara tapÕnma kültünün yanÕ sÕra, toprak
tanrÕsÕna da tapÕnÕlÕr, yüksek yerlere tapÕnaklar inýa edilirdi.
úÖ 3000 yÕlÕnda Açe’ye göç yoluyla gelen insanlar Endonezya halklarÕnÕn kökenini teýkil ederler. Eskiçaülarda Asya
kÕtasÕnda yaýayan Malay halkÕnÕn güneye göç ettiüi de bilinmektedir. úlk gelen grup Proto Malay, ikinci gelen grup Detro Malay olarak adlandÕrÕlÕr. úlk grup ikincilerle kaynaýma51

Bangkaru, s. 14.
A. Samad Ahmad, Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
Lumpur, 1986, s. 164.
53
Timor, s. 8.
52
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yÕ reddettiüinden, merkezden uzak bölgelerde yaýamÕýtÕr. Bu
topluluklar günümüzdeki BataklarÕn ve Nias AdasÕ sakinlerinin atasÕ olarak kabul edilirler.

ORTA ÇAùDA AÇE
Açe’nin, Güneydoüu Asya’nÕn ticaret merkezleri arasÕnda
önemli bir deniz ulaýÕm yolu olan Malaka BoüazÕ’nÕn giriýinde
bulunmasÕ, Açe tarihi için belirleyici bir özelliktir. YüzyÕllar
boyunca baharat ticareti ile meýgul olan Hintli ve Arap tüccarlar açÕsÕndan Açe, Çinlilerle yapÕlan trampa usulü ticaret
için önemli merkezlerden biriydi.54
Bu nedenle Açe hakkÕnda ilk yazÕlÕ tarihî belgelere Çin
kaynaklarÕnda rastlanmasÕ oldukça doüaldÕr. Söz konusu kaynaklarda, Çin ile yapÕlan çeýitli gezi ve ticari faaliyetler nedeniyle Liang (502-556), Sui (581-617) ve Tang HanedanlÕklarÕ
(618-906) dönemlerinde, bugünkü Banda Açe ýehri sÕnÕrlarÕ
içerisinde kurulmuý olan bir liman ýehrinden bahsedilir. ûehrin “Poli” adÕ verilen Budist bir krallÕk olduüu kaynaklardan
edinilen bilgiler arasÕndadÕr. YapÕlan araýtÕrmalar neticesinde
Poli’nin “Puri” veya “Lamuri” olarak da telaffuz edildiüi ve bu
isimle Lamuri’nin kastedildiüi ileri sürülür.55 Palembang’da
640 yÕl boyunca hâkimiyetini sürdüren Hindu Sriwijaya KrallÕüÕ döneminde,56 Sumatra AdasÕ’nda antrepo olarak deüerlendirilebilecek tek yer Açe’ydi. Açe, aynÕ zamanda Hindistan
ve Çin arasÕnda ticari seferler yapan gemilerin uürak limanÕydÕ. Söz konusu yoüun ticaret sebebiyle Açe o dönemde farklÕ kültürlerin etkileýiminin güçlü bir ýekilde hissedildiüi bir
yer oldu.
Açe’de 7. yüzyÕlda -úslam öncesi dönemde- Hinduizm ve
Budizm’in etkileri görülür. Adada ilk úslam sultanlÕüÕ olarak
54

Timor, s. 125.
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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adÕ geçen Perlak 840 yÕlÕnda kurulmuýtur.57 Bu sultanlÕk vasÕtasÕyla úslam, Endonezya’nÕn diüer bölgelerine tedrici olarak
yayÕlmaya baýlamÕýtÕr. 9. yüzyÕldaki Arap ve Hint kayÕtlarÕnda da Açe’den bahsedilir. Günümüzde baýkent Banda Açe’nin
kuzeyinde bulunan Krueng Raya’da kurulmuý olan bu sultanlÕk, Arabistan, úran ve Çin gibi farklÕ ülke tüccarlarÕnÕn ziyaret ettiüi son derece önemli bir liman ýehrine sahipti. Çin’le
ticaret yapan Arap denizciler uzun deniz yolculuklarÕnda
Sumatra’nÕn kuzey ucundaki bu liman ýehrine uürardÕ. Araplar burayÕ “Rami” (Ramni), “Lamuri” veya “Lamry” olarak
isimlendirilmiýlerdir.58
úslam öüretisinin bölgede yaygÕnlaýmasÕ ise 13. yüzyÕla tekabül eder. BatÕlÕ kaynaklarda, Açe’de ilk úslam sultanlÕklarÕnÕn 13. yüzyÕlda Peureulak ve Pasai’de kurulduüu vurgulanÕr. Bu konuda ilk ve tek kaynak Marko Polo’nun seyahat
notlarÕdÕr.59 Bölgede dikkat çeken sultanlÕklardan bir diüeri
ise, 1270 yÕlÕnda Samudra Pasai’de bulunan ve baýÕndaki Sultan Malik al-Saleh’in úslam’Õ benimsemesi ile úslam SultanlÕüÕ
olarak anÕlan sultanlÕktÕr.60 Samudra Pasai SultanlÕüÕ, Malaka BoüazÕ’na hâkim olan coüra¿ konumundan ötürü 14. yüzyÕlda kÕsa süre içinde geliýme kaydetti. Bu dönemde Pasai de
ticari, ilmî ve dinî açÕdan önemli bir merkezdi. 1205 yÕlÕnda (1
Ramazan 601 Hicri), bugünkü Banda Açe’de yeni bir sultanlÕk kuruldu. Bu sultanlÕüÕn baýÕndaki Sultan Cihan ûah (120557

Bangkaru, s. 15.
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 TakÕmadalarÕ’nÕ
gören ilk Hristiyan ve AvrupalÕ 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; ósmail HakkÕ Göksoy, óslam’Õn
Güneydoõu Asya’ya Giriöi ve YayÕlÕöÕ, óstanbul: Beyan YayÕnlarÕ, 1998, s. 69.
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1235), Açe Besar’da ve Gampung Pande’de ilk úslam sultanlÕüÕnÕ kuran sultanÕ unvanÕna sahiptir. Söz konusu sultanlÕk
1516 yÕlÕnda kurulacak olan Açe Darusselam SultanlÕüÕ’nÕn temellerini oluýturdu.61

AÇE úSLAM SULTANLIùI
1511’den itibaren Malaka BoüazÕ’ndaki ticari faaliyetleri
kendi hegemonyasÕ altÕna almaya çalÕýan Portekiz ve Hollanda, kÕsa sürede Açe sÕnÕrlarÕna dayandÕ. Söz konusu sömürge
tehdidi karýÕsÕnda Sultan Ali Mugayat ûah (1511-1530), bu dönemde birbirinden baüÕmsÕz hâlde küçük sultanlÕklar ýeklinde varlÕklarÕnÕ sürdüren bölge MüslümanlarÕnÕ birleýtirmek
suretiyle Açe SultanlÕüÕ’nÕ kurdu.62 Açe Darusselam SultanlÕüÕ, 16. yüzyÕlda, dünyada o dönemde mevcut olan beý úslam
devletinden -Açe, OsmanlÕ, Fas, Safevi ve Agra- biri kabul ediliyordu.
SultanlÕk, özellikle 17. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕnda, Sultan úskender Muda zamanÕnda en görkemli dönemini yaýadÕ. 1621 yÕlÕnda bölgeyi ziyaret eden Augustin de Beaulieu isminde bir
FransÕz tüccar, seyahat notlarÕnÕ kaleme aldÕüÕ “Voyage aux
Indes Orientales” adlÕ eserinde, Sumatra AdasÕ’nÕn batÕ kÕyÕlarÕ ile adanÕn orta kesimlerindeki pek çok yerin (Labo, Singkil, Barus, Batanghari, Pasanan, Tiku, Pariaman, Padang ve
Sileda) Açe SultanlÕüÕ egemenliüinde olduüuna deüinir.63
Açe úslam SultanlÕüÕ, son sultan Muhammed Davud ûah’Õn
(1874-1903) 1903 yÕlÕnda HollandalÕlara esir düýmesiyle tarih sahnesinde çekildi. YaklaýÕk 500 yÕl boyunca baüÕmsÕz bir
devlet64 olarak Güneydoüu Asya’da varlÕüÕnÕ sürdürmüý 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. (AyrÕca, bkz.: G. W. J. Drewes ve P. Voorhoeve,
Adat Atjeh, 1958.)
62
óbrahim Al¿an (Ed.), Sejarah Daerah Propinsi Daerah IstÕmewa Aceh, Project of Research
and Documentation of Regional Culture, 1977-78, s. 71.
63
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Winarsih Ari¿n, Ecole Française d’Extreme-Orient, 2. baskÕ, Jakarta, 2007, s. 327.
64
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Açe úslam SultanlÕüÕ’nÕn úslam kültür medeniyetine katkÕlarÕ
büyüktür. 16. yüzyÕl baýÕnda Portekizlilerin Malaka’yÕ ele geçirmesi üzerine, Açe’ye gelen Müslüman tüccar ve ilim adamlarÕ bölgenin kültürel kalkÕnmasÕnda etkili oldu.65 Açe úslam
SultanlÕüÕ döneminde Açe, bölgenin en önemli ticaret ve ilim
merkezi hâline geldi.
Portekizlilerin Malaka BoüazÕ’nda hâkimiyeti ele geçirmesinden sonra, bölgedeki Müslümanlar yaýadÕklarÕ baskÕdan
ötürü baýka yerlere göç etmek zorunda kaldÕlar. 16. yüzyÕl boyunca, Portekiz’in Malaka BoüazÕ çevresindeki varlÕüÕ karýÕsÕnda önemli bir siyasi ve askerî güç olarak duran Açe, Portekizlilerin Güneydoüu Asya’da tutunmalarÕna engel oldu.
Bu dönem boyunca Açe, bölgede úslam’Õn kalesi hâline geldi
ve bu baülamda diüer Güneydoüu Asya topluluklarÕ arasÕnda
úslam’Õn yayÕlmasÕnda ve úslam düýünce geleneüinin oluýmasÕnda önemli rol oynadÕ.66 Baýta Hamza Fansuri, ûemseddin
Sumatrani, Nureddin ar-Raniri ve Abdurrauf es-Singkili gibi
önemli âlimlerin çalÕýmalarÕnÕn ve düýünce sistemlerinin bu
geleneüin oluýmasÕnda önemli bir yeri vardÕr.
Açe sultanlarÕndan Sultan Mansur ûah (1577-1585), dönemin diüer úslam devletleriyle iliýkileri geliýtirdi. Bu baülamda
MÕsÕr’dan, úran’dan ve Mekke’den pek çok âlim Açe’ye geldi.
Sultan Mansur ûah, OsmanlÕ Devleti ile de iliýkileri geliýtirme yönünde gayret gösterdi.67 17. yüzyÕl ilk yarÕsÕnda Açe SultanlÕüÕ, Sultan úskender Muda ile en ýaýaalÕ dönemini yaýadÕ. ArdÕndan tahta çÕkan oülu úskender Sani’nin (1637-1641)
dört yÕl gibi kÕsa süren hâkimiyetinin ardÕndan Açe’de yönetim, altmÕý yÕl boyunca (1641-1699) dört kadÕn sultanÕn
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hâkimiyetinde geçti.68 Bu süreçte, Açeli ünlü âlim ve ýeyhülislam Abdurrauf es-Singkili kadÕn sultanlarÕn yönetimine destek verdi.69

Açe’nin AltÕn Dönemi70
Açe SultanlÕüÕ’nÕn güçlü bir ýekilde tarih sahnesine çÕkmasÕ 17. yüzyÕlda úskender Muda ile oldu. 1590 yÕlÕnda doüan Sultan úskender Muda, Açe SultanlÕüÕ’nÕn en önemli sultanlarÕndandÕr.71 úskender Muda’nÕn sultanlÕüÕ dönemi
(1607-1636) “AltÕn Dönem” olarak adlandÕrÕlÕr. Üstün zekâsÕ
ve güçlü ýahsiyeti ile Açe toplumunun dikkatini çeken Muda,
Sultan Ali Riayat ûah’Õn vefatÕ üzerine sultan seçildi. Tahta
çÕkmasÕnÕn ardÕndan da Sultan úskender Muda adÕnÕ aldÕ.72
údealist bir devlet adamÕ olan úskender Muda’nÕn yaklaýÕk
30 yÕl süren iktidarÕ boyunca gerçekleýtirdiüi baýarÕsÕnÕn ardÕnda, elbette kendisinden önce gelen, özellikle devletin kurucusu Ali Mugayat ûah ve III. Sultan Alaaddin Riayat ûah
el-Kahhar’Õn büyük katkÕlarÕ ve devletin temellerini oluýturma ve bölgede hâkim güç olma konusunda verdikleri mücadelenin büyük payÕ vardÕr. Bu anlamda Muda, tahta çÕktÕüÕnda saülam temeller üzerine kurulmuý bir devlet devraldÕ ve
karizmatik önderliüi ile devleti her alanda daha da ileriye gö68
AyrÕntÕlÕ 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
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Pengajian Islam, Bilangan 3, Tahun 2, June 1997, Brunei Darussalam, s. 73.
70
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düzen ve ekonomik geliömiölik açÕsÕndan, sadece Endonezya TakÕmadalarÕ’nÕn deõil, aynÕ
zamanda bütün bir Güneydoõu Asya’nÕn merkezi konumundaydÕ. Bu dönemde, Banda Açe
Darusselam ile Çin, Kore, Amerika, Avrupa ve Ortadoõu, Hindistan ve Afrika arasÕnda
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türme gayreti içinde oldu.
Açe’de yazÕlÕ kanunlara dayalÕ olarak idari yapÕnÕn kurulmasÕnÕn úskender Muda zamanÕnda olduüu görülür. Muda,
Açe topraklarÕnÕ mukim ve uleebalang denilen soylularca yönetilen küçük birimlere ayÕrdÕ.73 Muda döneminin, Avrupa’da
ticaret devriminin baýladÕüÕ yÕllara denk düýmesi, Açe devletinin bu dönemde AvrupalÕ güçlerle girdiüi iliýkilerin önemini ortaya koymaktadÕr. “Muda, Malaka BoüazÕ’nÕn uluslararasÕ ticaret, özellikle de Güneydoüu Asya ticareti için ne
denli önemli bir su yolu olduüunun farkÕndaydÕ. Keling (Hindistan), úran, Arabistan, OsmanlÕ ve BatÕ Avrupa ülkeleri ile
iliýkiler geliýtirmekle kalmadÕ, aynÕ zamanda Siam ve Çin’le
de (Tionghoa) iliýkileri geliýtirdi. Böylece Muda, Malaka
BoüazÕ’nÕn ve Malay YarÕmadasÕ’nÕn hâkimiyetini ele geçirmeyi arzuluyordu.”74
Muda’nÕn uluslararasÕ iliýkileri de bu anlamda bir kilometre taýÕ özelliüi gösterir. Muda, sahip olduüu ekonomik ve
siyasi gücünü AvrupalÕ güçlere karýÕ kullanmasÕnÕ bildi. Sürekli üstün konumda olan, ticari anlaýmalarÕ rakiplerine dayatan Muda, mümkün olan en yüksek kazancÕ elde etmeye çalÕýtÕ. Bu süreçte, AvrupalÕlarÕn kendi aralarÕndaki rekabetin
de önemli bir payÕ vardÕr.75
Muda, vefatÕnÕn ardÕndan Marhum Mahkota Alam unvanÕyla anÕlmaya baýlandÕ.76 Muda’nÕn vefatÕ Açe tarihinin de
bir anlamda dönüm noktalarÕndan birini oluýturur. Kendisinden sonra tahta çÕkan üvey oülu úskender Sani, devlet mirasÕnÕn takipçisi oldu. Ancak onun da beý yÕl sonra vefatÕ ile
Açe duraklama ve gerileme dönemlerine girdi.77
úskender Muda, 17. yüzyÕlda úslam devletleriyle uluslara73
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rasÕ iliýkiler geliýtirdi. Muda’nÕn izlediüi dÕý politika tam anlamÕyla küresel bir açÕlÕm sergiliyordu. Bu baülamda, Muda’nÕn
úngiltere, Fas, Portekiz, Hollanda ve Çin gibi dönemin önde
gelen devletleriyle de iliýkiler kurduüu anlaýÕlÕyor. Muda,
aynÕ zamanda, bir ordu kurmak amacÕyla OsmanlÕ Devleti ile
de iliýkileri geliýtirmeye gayret etti.
AltÕn Çaü’Õn yaýanmasÕnda yukarÕda deüinildiüi üzere çeýitli devletlerle kurulan ticari iliýkilerin önemli payÕ vardÕr.
Açe úslam SultanlÕüÕ’nda bulunan limanlarÕ pek çok ticaret
gemisi ziyaret ediyordu. SultanlÕüÕn güçlü donanmasÕnÕn yanÕ
sÕra, karada da son derece etkili bir ¿l ordusu bulunuyordu.78
Açe, Sumatra AdasÕ’nÕn kuzeyinde siyasal ve ekonomik
olarak bir güç hâline geldi ve 17. yüzyÕlda Açe SultanlÕüÕ, Sumatra AdasÕ’nÕn büyük bir bölümünü hâkimiyeti altÕna aldÕ.
Malaka BoüazÕ’nÕ tam anlamÕyla hâkimiyet altÕna almak amacÕyla boüazÕn kuzeyinde stratejik bir konumda bulunan Malaka ýehrine de askerî seferler düzenledi. Muda, 1612 yÕlÕnda Deli; 1613 yÕlÕnda Aru ve Cohor’u fethetti. 1614 yÕlÕnda bir
Portekiz ¿losunu Bintan’da yenilgiye uüratarak Malezya’daki
Pahang ve Kedah’Õ hâkimiyeti altÕna aldÕ. 1617 (1618) yÕlÕnda
Pahang, 1619 yÕlÕnda Kedah, 1620 yÕlÕnda Perak ve Langkawi,
1625’te ise Nias AdasÕ’nÕ ele geçirdi.79
úskender Muda’nÕn sultanlÕüÕ döneminde Açe büyük önem
kazandÕ ve kadim dünyanÕn birleýtiüi bir coürafyada metropolitan bir sultanlÕk hâline geldi. Bununla ilgili olarak ünlü
bir dörtlük vardÕr:
“Adil ve cömert sultan
úskender Muda döneminde,
Açe zenginliüi ve büyüklüüü ile ünlüydü;
Mekke KapÕsÕ çok yaýa.”80
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Muda, adaleti hiçbir zaman elden bÕrakmamÕýtÕr. Öyle ki,
iýlediüi suçtan ötürü kendi öz oülunu dahi cezalandÕrmaktan
çekinmemiýtir. Kendisini engellemek isteyenlere de ýu karýÕlÕüÕ vermiýtir:
“ûayet oüul ölürse mezarÕ bulunabilir; ancak gelenekler
yok olursa kimse bir daha onu ele geçiremez.”81
úskender Muda’nÕn 1637’de vefatÕ üzerine Açe úslam SultanlÕüÕ tedrici olarak gerileme dönemine girdi. Yerine üvey
oülu úskender Sani (1636-1641) geçti. Bu dönemde sultanlÕüÕn
geniýleme siyasetinin sona erdiüi, ancak Muda’dan devralÕnan güçlü devlet yapÕsÕnÕn bir anlamda devam ettiüi görülür.

16-20. YÜZYILLAR ARASINDA
BÖLGEDEKú AVRUPALI
SÖMÜRGECúLER
16. yüzyÕl baýlarÕndan itibaren AvrupalÕlarÕn dünya denizlerine açÕlma projelerinin baýarÕya ulaýmasÕyla dünya çapÕnda siyasi, ekonomik iliýkilerde büyük deüiýimler meydana gelmeye baýladÕ. 16. yüzyÕlda bölgeye gelen ilk AvrupalÕ millet,
Hindistan’da Goa, Malezya’da Malaka, Endonezya’da Ambon
ve Timor, Çin’de Macau gibi ýehirlerde ticari koloniler kuran
Portekizliler oldu. Bu baülamda, Portekizli Albuquerque’ün
1511 yÕlÕnda Malaka ýehrini ele geçirmesi AvrupalÕ güçlerin
Güneydoüu Asya’daki varlÕüÕnÕn baýlangÕç yÕlÕ kabul edilir.82
16. yüzyÕlda nüveleri görülen sömürgecilik giriýimleri, 17.
yüzyÕlda Güneydoüu Asya’nÕn da bulunduüu dünyanÕn çeýitli bölgelerinde hâkimiyet sürecine girdi. Portekizlilerin ardÕndan Hollanda ve úngiltere’nin bölgedeki varlÕüÕ bölge ticaretine hâkim olmuýtu. Bu süreçte, 16. ve 17. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕnda,
Açe Darusselam SultanlÕüÕ’nÕn sahip olduüu önemli siyasal
81
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güçten dolayÕ, çeýitli Avrupa krallÕklarÕ Açe ile iliýki kurdular.
Katolik Portekizlilerin dünya genelinde olduüu gibi, Güneydoüu Asya’nÕn bu bölgesinde de 17. yüzyÕlla birlikte nüfuzu azalmaya baýlarken, yerini Protestan Hollanda ve úngiltere aldÕ. 21 Haziran 1599 tarihinde, Cornelis de Houtman
ve kardeýi Frederick yönetiminde bir Hollanda ticaret gemisi Banda Açe limanÕna girdi. Portekizlilerin provakosyonu
sonucunda gemiye yapÕlan saldÕrÕ üzerine, Cornelis hayatÕnÕ
kaybetmiý, kardeýi de esir düýmüýtü. 1602 yÕlÕnda, Hollanda Prensi Maurits’in elçisi olarak Gerard de Rooy Açe’yi ziyaret etti ve iki devlet arasÕnda dostane iliýkiler kurulmasÕ amacÕyla Açe SultanÕ ile görüýmek istedi. Bu talep Açe SultanlÕüÕ
tarafÕndan uygun görülerek kabul edildi. 1602 yÕlÕ Haziran
ayÕ baýlarÕnda ise, bu sefer úngiliz Kraliçesi I. Elizabeth tarafÕndan gönderilen úngiliz elçiler Açe’ye ulaýtÕ ve úngiltere ile
Açe SultanlÕüÕ arasÕnda bir iý birliüi antlaýmasÕ imzalandÕ.83
17. yüzyÕlÕn hemen baýlarÕnda úngiltere Doüu Hint ûirketi ile
Hollanda Doüu Hint ûirketi kuruldu.84
HollandalÕlar baýlangÕçta yerel krallÕklarla ticari iliýkiler
kurdular; ancak temel amaçlarÕ Avrupa baharat ticaretini tekellerine almak olduüundan, zamanla söz konusu krallÕklarÕ
ortadan kaldÕrma politikasÕna baývurdular. Bunun bir göstergesi olarak 1619’da bugünkü baýkent Cakarta’nÕn bulunduüu Jayakarta’yÕ ele geçirdiler, ýehri yerle bir ederek Batavia
adÕyla sömürge baýkentlerini kurdular.

Sömürgecilerin Açe’ye Müdahalesi ve
Açe SavaýÕ
18. yüzyÕlda úngiltere ile Hollanda arasÕnda süren hegemonya savaýÕ Açe úslam SultanlÕüÕ’nÕ olumsuz yönde et83
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kiledi. úngilizler Açe bölgesinde pek fazla etkinlik gösteremeseler bile Açe’yi de egemenlik sahalarÕ içerisinde kabul
ettiler. Hollanda’nÕn Güneydoüu Asya’daki emelleri, Sumatra AdasÕ’nÕn bütününe hâkim olmayÕ içeriyordu. úngiltere ilk baýlarda buna karýÕ çÕktÕ. Fakat Fransa’nÕn da bölgede hâkimiyet kurma isteüi ve giriýimleri karýÕsÕnda úngiltere,
Hollanda’nÕn isteklerine razÕ oldu. Açe’nin iki sömürgeci gücün arasÕnda piyon konumuna sokulduüu 17 Mart 1824 tarihinde imzalanan Londra AntlaýmasÕ ile úngiltere, Sumatra
AdasÕ’ndaki tüm egemenlik haklarÕnÕ Hollanda’ya devrederek buradaki faaliyetlerini sona erdirdi. HollandalÕlar da Hindistan ve Singapur’daki haklarÕndan úngiltere lehine vazgeçerek úngilizlerin kontrolündeki Sumatra’ya hâkim olmaya
baýladÕlar.85
Bu antlaýmanÕn en önemli maddesi olan, Açe devletinin sÕnÕrlarÕna müdahale etmeme ve Açe’nin baüÕmsÕzlÕüÕnÕn úngiltere’nin korumasÕ altÕnda olduüu ýartÕ, 1871 yÕlÕnda
imzalanan antlaýma ile hükümsüz kaldÕ. Bu tarihten sonra
Hollanda’nÕn gözü sürekli Açe devletinde oldu.86 Ancak Endonezya TakÕmadalarÕ’nÕn büyük bir bölümünü sömürgeleýtiren HollandalÕlarÕn Açe’yi ele geçirmeleri düýündükleri kadar kolay olmadÕ. 1871 yÕlÕndaki antlaýma ile úngiltere,
Hollanda’nÕn Gana’daki AltÕn Sahili (Gold Coast)’inde bulunan Elmina LimanÕ karýÕlÕüÕnda Açe’nin baüÕmsÕzlÕüÕnÕn teminatÕ olma ýartÕnÕ ortadan kaldÕrdÕ. Bunun karýÕlÕüÕnda
da úngiltere, Hollanda’ya Sumatra AdasÕ’nda serbestçe hareket etme olanaüÕ tanÕdÕ.87 Bunun sonucu olarak úngilizler
85
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Afrika’da savaýa giriýirken, Hollanda Sumatra AdasÕ’nda savaýÕ göze aldÕ. Baharat ticareti yolu üzerinde önemli bir geçiý
noktasÕ olan Malaka BoüazÕ’nÕn giriýinde bulunan Açe, HollandalÕlarÕn iýtahÕnÕ kabartan bir bölgeydi. Bu nedenle HollandalÕlar, 1870’li yÕllardan itibaren, savaýÕ da göze alacak ýekilde, Açe’de egemenlik kurmaya çalÕýtÕlar.
HollandalÕlarÕn 26 Mart 1873 tarihinde Açe’ye saldÕrmasÕyla baýlayan Açe SavaýÕ,88 Açe Darusselam SultanlÕüÕ’nÕn tarihî
rolünü tamamladÕüÕ 1903 yÕlÕna kadar 40 yÕl boyunca devam
etti. SavaýÕn baýlarÕnda, Açe SultanÕ’na ait birlikler ve daha
sonra da kasabalardaki askerî komutan hüviyetindeki Ulebalanglar geri çekilmek zorunda kaldÕ ve Açe’deki direniý ulema
tarafÕndan yürütülmeye çalÕýÕldÕ. UlemanÕn cihad çaürÕsÕ halk
tarafÕndan kabul gördü ve Açe güçleri dinî liderler komutasÕnda HollandalÕlara karýÕ gerilla savaýÕ verdi. Tarihinde gördüüü en uzun süreli savaý olan bu mücadelede Hollanda’ya aüÕr
kayÕplar verdirildi.89 Açeli MüslümanlarÕn gerçekleýtirdikleri
direniýe karýÕ koyamayan HollandalÕlar, kendisini Müslüman
olarak tanÕtan ve Açe’de araýtÕrmalar yapan HollandalÕ “kültür casusu” Dr. Christian Snouck Hurgronje’nin büyük yardÕmÕnÕ gördüler.90 Açe’deki sömürge valisi van Heutsz, dinî
liderlere karýÕ amansÕz bir mücadele baýlattÕ ve onlara karýÕ
geleneksel veya seküler liderleri destekledi. Bu savaýta, 1627
yÕlÕnda buraya göç eden el-Firus el-Baüdadi ailesinin91 kurduüu ve 2000’i aýkÕn el yazmasÕ kitabÕ ile bölgede önemli dinî
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merkezlerden biri olan Banda Açe’ye 40 kilometre mesafedeki Selimium’da yaýayanlar da aktif bir ýekilde yer aldÕlar. Ulema arasÕnda, bu mücadelenin ön saÀarÕnda yer alan bir baýka
isim ise Tengku Cik di Tiro (1836-91) oldu.92
Kimi tarihçilere göre savaý, 1903 yÕlÕnda Açe Darusselam
SultanlÕüÕ’nÕn son sultanÕ Davud ûah’Õn HollandalÕlarca yakalanmasÕyla sonuçlanarak 40 yÕl sürdü. Ancak aralarÕnda
di Tiro ailesinin de bulunduüu bazÕ gruplar 10 yÕl kadar daha
mücadelelerine devam ettiler. Bu nedenledir ki, bazÕ araýtÕrmacÕlar Açe Darusselam SultanlÕüÕ’nÕn tarih sahnesinden çekiliýini, kalan son direniýçilerin de ortadan kaldÕrÕldÕüÕ 1913
yÕlÕ olarak kabul ederler. Bu uzun süreli mücadeleye raümen,
HollandalÕlarÕn Açe’nin her yerinde hâkimiyet kurduklarÕnÕ
söylemek güçtür. Açeliler mücadelelerini, JaponlarÕn bölgeyi kontrolleri altÕna aldÕklarÕ 1943 yÕlÕna kadar küçük gruplar
hâlinde de olsa gerilla savaýÕ ýeklinde devam ettirdiler. Bundan dolayÕ Açe SavaýÕ’nÕn 70 yÕl gibi uzun bir sürece yayÕldÕüÕnÕ söylemek de mümkündür.93
Söz konusu Açe SavaýÕ, Hollanda sömürge tarihinin tanÕk olduüu en uzun savaý oldu. Bu savaýta HollandalÕlar onbin kayÕp verirken, Açeliler aýaüÕ yukarÕ yüzbin kayÕp verdiler.
HollandalÕlar baýkent Banda Açe’yi kontrolleri altÕnda tutarken, Açeliler iç bölgelerde direniý hareketlerine devam ettiler.
HollandalÕlar, Japon iýgalinin gerçekleýtiüi 1943 yÕlÕna kadar
bölgedeki varlÕklarÕnÕ ¿ili olarak sürdürdüler.
19. yüzyÕlda Açe SultanlÕüÕ çeýitli kabile çatÕýmalarÕ nedeniyle zayÕf düýtü. Bu bölünmüýlük, HollandalÕlarÕn Açe’yi
ele geçirmelerindeki faktörlerden birini oluýturur. Açe SultanÕ Mahmud ûah, sultanlÕüÕ, içinde bulunduüu zor koýullardan kurtarmak amacÕyla úngiltere, Amerika, OsmanlÕ ve
Fransa’dan yardÕm talebinde bulundu ancak herhangi olumlu bir yanÕt alamadÕ. Özellikle OsmanlÕ’nÕn bu dönemde için92
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de bulunduüu zor koýullar, úslam dünyasÕnÕn öteki ucunda
yer alan Açe SultanlÕüÕ’na yardÕm etmesini olanaksÕzlaýtÕrÕyordu. Denizden saldÕran HollandalÕlarla yapÕlan savaýlarÕn
nihai olarak sona eriýi Japonya’nÕn II. Dünya SavaýÕ’nda bölgeyi ele geçirmesine deüin sürdü. Ancak JaponlarÕn Açe üzerinde pek fazla etkisi olmadÕ.

Açe SultanlÕüÕ’nda Yönetim ve
údari YapÕ
Açe SultanlÕüÕ’nda sosyopolitik güçler üç grubun elinde toplanÕyordu: Sultan, soylular (uleebalang) ve âlimler.94 Hiyerarýik bir yönetim yapÕsÕna sahip olan Açe úslam SultanlÕüÕ’nda,
devletin baýÕnda raja denilen sultan bulunuyordu. Sultan, ülkedeki yoüun ticari ortamÕ kontrol altÕnda tutarak güvenliüi
saülÕyor ve toplumdaki toprak sahiplerinin ve tüccarlarÕn desteüi ile yönetimini devam ettiriyordu. Toplumda hâkim olan
baülayÕcÕ hukuk ise meýruiyetini úslam’dan alÕyordu.
Ülkedeki yönetim, bugünküne benzer ýekilde eyalet sistemine dayanÕyordu. Eyaletin baýÕnda uleebalang adÕ verilen
hem sivil hem askerî yönetici konumunda olan soylular bulunuyordu. Bu sistem, babadan oüula geçiyor ve her dönemin
sultanÕ tarafÕndan sarakat adÕ verilen belge ile yönetimleri
resmî hüviyet kazanÕyordu. Baýkent Banda Açe’nin merkezini saray ve etrafÕnda yönetim birimlerinin bulunduüu dalam
veya kuta raja oluýturuyordu. ûehrin doüu, batÕ ve güneyinde sagi veya sagoe denilen, sultana baülÕ ancak iç iýlerinde
baüÕmsÕz üç ayrÕ yönetim söz konusuydu. Sagi’ler, belli sayÕda mukimin birleýmesiyle oluýmuý federasyonlardÕ. Her bir
sagoe’nun adÕ, içerdiüi mukim sayÕsÕna göre belirleniyordu:
Sagoe 22, Sagoe 25 ve Sagoe 26.97 Söz konusu üç sagoe’nun
her birinin baýÕnda ayrÕ yöneticiler bulunmakla birlikte, üçünün de baülÕ olduüu ve panglima sagoe adÕ verilen bir ulee-
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balang bulunuyordu.95
Toplumdaki dinî iýlerden ve úslam hukukunun uygulanmasÕndan sorumlu kiýiler teungku denilen din adamlarÕydÕ.
AynÕ tabir bugün dahi âlimler için kullanÕlmaktadÕr. AyrÕca,
úslam hukuku ile beraber adat adÕ verilen sözlü hukuk da uygulanÕyordu. Pek çok Malay dilinde kullanÕlan bu kelime, “gelenek” anlamÕna gelmektedir.96
Açe toplumunda akraba ve kavim iliýkilerinin kurumsal
bir yapÕsÕ vardÕ. Ancak bir yerleýim yerinde farklÕ akraba ve
kavim birlikteliklerine de rastlanÕyordu. Köylerde idari yapÕyÕ köy reisi saülarken, dinî iýleri köyün imamÕ yürütüyordu.
Yani toplumda biri akrabalÕk ve gelenek, diüeri de din yani
úslam olmak üzere iki temel otorite kaynaüÕ bulunmaktaydÕ.
Köylerde din adamlarÕnÕn yönetimindeki úslami okullar çocuklara erken yaýlardan itibaren eüitim veriyorlardÕ.
Açe’nin úslami kimliüine dair üç önemli olgu dikkat çekmektedir:
a) Açe 1524 ilâ 1873 yÕllarÕ arasÕnda, baüÕmsÕz ve varlÕklÕ
bir úslam sultanlÕüÕ olarak Avrupa ile diplomatik iliýkiler kurdu.
b) Açe SultanlÕüÕ, Hollanda sömürgeciliüi döneminde
(1871-1942) HollandalÕlara karýÕ ciddi bir direniý gösterdi.
c) Açe, 1945-1959 yÕllarÕ arasÕnda Endonezya’nÕn baüÕmsÕzlÕk mücadelesinde Daru’l-úslam olarak bilinen bir úslam
devleti için mücadele verdi.

OSMANLI - AÇE úLúûKúLERú97
OsmanlÕ Devleti’nin 16. yüzyÕlda, kendi coürafyasÕndan oldukça uzakta, Güneydoüu Asya’da bulunan Açe úslam
SultanlÕüÕ’na yardÕmda bulunmasÕna imkân sunan ýartlarÕ anlayabilmek için, OsmanlÕ’nÕn bu yüzyÕlda sahip olduüu
95
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askerî üstünlüüe bakmakta fayda vardÕr.
16. yüzyÕla gelindiüinde OsmanlÕ, Avrupa ve Kuzey
Afrika’da söz sahibi olmuýtur. OsmanlÕ, bu gücünü askerî açÕdan desteklemek amacÕyla ateýli silah teknolojisini geliýtirmeye özen göstermiý; bir yandan da bu silahlarÕn OsmanlÕ ile
din veya Õrk baüÕ bulunan çeýitli Asya ve Afrika ülkelerine yayÕlmasÕnÕ saülamÕýtÕr. Askerî teknolojide ilerleyen OsmanlÕ,
gerek ihtiyaç duyulan bölgelere ateýli silah uzmanÕ gönderme
konusunda gerek ayni top ve tüfek yardÕmÕ yapmak konusunda úslam ülkelerini desteklemiýtir.
Açe úslam SultanlÕüÕ ile OsmanlÕ Devleti arasÕndaki iliýkiler 16. yüzyÕlÕn baýlarÕna dayanÕr. 16. yüzyÕlda Açe úslam
SultanlÕüÕ’nÕn yavaý yavaý bölgenin en önemli ticaret ve ilim
merkezi hâline gelmeye baýlamasÕ ve Portekizlilerin saldÕrÕlarÕ nedeniyle Açe SultanlÕüÕ ile OsmanlÕ Devleti arasÕnda
dinî olduüu kadar, siyasî ve askerî iliýkiler de gündeme gelmiýtir. Özellikle 1560-80 yÕllarÕ arasÕnda OsmanlÕ Devleti ve
Açe SultanlÕüÕ arasÕnda önemli bir ittifakÕn olduüu kaynaklardan anlaýÕlmaktadÕr.98 Portekizlilerin bu dönemde Malaka BoüazÕ’nda OsmanlÕ donanmasÕna ait gemilerin dolaýmasÕ haberinden büyük kaygÕya kapÕldÕklarÕ ileri sürülmektedir.
Bir úslam sultanlÕüÕ olmasÕ hasebiyle Açe SultanlÕüÕ, úslam
âleminin halifesi konumundaki OsmanlÕ sultanlarÕnÕn siyasal
desteüini alarak hem Açe’deki MüslümanlarÕn ve bölgenin refahÕnÕ saülamayÕ düýünmüý hem de bölgeden Arabistan’a giden hac yollarÕnÕn güvenliüinin saülanmasÕ konusundaki politikalarÕn icra edilmesine ön ayak olmuýtur. Bu dönemde Açe
ve OsmanlÕ arasÕndaki iliýkilerin sadece siyasî ve askerî açÕdan deüil ekonomik açÕdan da geliýmekte olduüunu destekleyen belgeler bulunmaktadÕr. Bu baülamda, 1588 tarihli bir
Portekiz belgesinde, Açeliler Türklerden büyük tunç toplar
alÕrken, karýÕlÕüÕnda önemli miktarlarda baharat, altÕn ve mü98
Halil ónalcÕk, (Ed.), OsmanlÕ ómparatorluõu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Halil ónalcÕk
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cevheratÕn Açe’den KÕzÕldeniz’e ulaýtÕüÕ bildirilmektedir.99
Açe sultanlarÕnÕn OsmanlÕ’nÕn Güneydoüu Asya’ya uzanmasÕnÕ istemelerinin ekonomik sebepleri de vardÕr. O dönemde dünyanÕn en önemli baharat ticaretinin merkezi olan
ve dönemin küresel ticaret piyasasÕnda büyük bir güce sahip
bulunan Açe úslam SultanlÕüÕ, OsmanlÕ-Açe iliýkilerinin hem
kendisinin hem de OsmanlÕ’nÕn menfaatine olduüunu düýünerek OsmanlÕ’nÕn bölgedeki varlÕüÕnÕ desteklemiýtir.100
Açe SultanlÕüÕ ile OsmanlÕ Devleti arasÕndaki iliýkilere kÕsaca göz atmamÕz gerekirse ýu tarihsel olgularla karýÕlaýÕrÕz:
1516 yÕlÕnda Açe SultanÕ Ali Mugayat ûah’Õn, Sultan
Selim’in veziri Sinan Paýa aracÕlÕüÕyla OsmanlÕ ile diplomatik iliýkiler kurduüu belirtilirse de,101 OsmanlÕ arýivlerinde
bu döneme atÕfta bulunulan diplomatik ve askerî geliýmelere dair bugüne kadar bir belgeye rastlanmamÕýtÕr. OsmanlÕAçe iliýkilerine dair güvenilir belgeleri Portekiz kaynaklarÕnda bulmak mümkündür. Portekizli seyyah Ferdinand Mendez
Pinto, Marsden isimli eserinde, Açe SultanÕ’nÕn talebi üzerine OsmanlÕ Devleti’nin Açe’ye 300 kiýilik bir ekip gönderdiüini belirtir. OsmanlÕ’nÕn gönderdiüi ilk grupta bulunan 300 kiýilik ekip,102 Açe SultanlÕüÕ’na 1539 yÕlÕnda Sumatra AdasÕ’nÕn
orta kesimlerinde yaýayan ve büyük bir kÕsmÕ o zamanlar animist dinine mensup olan Bataklarla yapÕlan savaýta destek oldular. Bataklarla yapÕlan savaýa yakÕndan tanÕk olan Pinto,
geri dönen Açe donanmasÕnda, MÕsÕr paýasÕnÕn yeüeni olan
Hamid Han adÕnda bir Türk’ün bulunduüunu yazar.103
Açe SultanlÕüÕ’nÕn talepleri doürultusunda, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mehmet Reis ve Lüt¿ Reis’in keýif amacÕyla Hint Okyanusu’na açÕldÕklarÕ ve Açe-Sumatra
ónalcÕk, s. 391.
Ruödi Su¿, Sultan Iskandar Muda Pahlawan Nasional-, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi
dan Informasi Aceh, 2003.
101
Said, s. 184.
102
Azyumardi Azra bu sayÕyÕ 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.
99

100
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AdasÕ’na gittikleri ifade edilmektedir.
Yine Kanuni döneminde, Açe SultanÕ Alaaddin Riayat ûah
al-Kahhar’Õn (1537-71) Portekizlilere karýÕ Kanuni’den yardÕm talebinde bulunduüu, bunun için de bir elçisini 1562 yÕlÕnda ústanbul’a gönderdiüi rivayet edilir.104 Al-Kahhar’Õn elçisi aracÕlÕüÕyla gönderdiüi mektup, OsmanlÕ arýivlerinde
bulunmaktadÕr. Ancak elçi Hüseyin Efendi, ústanbul’a ulaýtÕüÕnda Kanuni’nin Zigetvar Seferi’nde ýehit düýtüüünü öürenir. Uzunca bir süre II. Selim’in tahta geçmesini bekleyen
Hüseyin Efendi, II. Selim ile görüýür ve II. Selim, Açe úslam
SultanlÕüÕ ile siyasi iliýkilerin kurulmasÕ için olumlu görüý beyan eder.
II. Selim’in emriyle Kurtoülu HÕzÕr Hayreddin Reis105 komutasÕndaki 17 gemiden oluýan donanma106 1567 yÕlÕ Eylül
ayÕnda MÕsÕr’dan yola çÕkar. Ancak o sÕrada, Yemen’de baýlayan isyan üzerine Açe seferi ertelenir ve donanma Yemen’deki
isyanÕ bastÕrmakla görevlendirilir. Yola devam edebilen sadece birkaç gemi Açe’ye ulaýsa da, 1568 yÕlÕnda Portekizlilerle
yapÕlan savaýta yer alamazlar. Donanma ile aralarÕnda âlim,
gemi inýa uzmanÕ, metal iýçisi ve askerî uzman bulanan bir
ekip de Açe’ye ulaýÕr.107
AyrÕca Meriam Lada Sicupak denilen savaý topu ve çeýitli savaý malzemeleri de Açe’ye getirilmiýtir. OsmanlÕ’dan
104
YÕlmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, cilt 4, óstanbul: Ötüken YayÕnevi, 1983, s. 292.
Bu rivayet, Açe’nin önemli âlimlerinden Nur-al-Din al-Raniri’nin kaleme aldÕõÕ Bustan alSalatin isimli eserde de geçmektedir.
105 Türk denizcilik tarihinde Kurtoõlu HÕzÕr Reis isminde iki denizci vardÕr. Bunlar babaoõul denizcilerdir. Baba Kurtoõlu HÕzÕr Reis, Barbaros Hayrettin Paöa’nÕn arkadaöÕ ve
Barbaros’un birçok muharebede kendisine çok güvendiõi komutanlardandÕr. Barbaros’la
olan dostluõuna ve sevgisine binaen, oõluna “Hayrettin” ismini verir. Bu metinde geçen
óskenderiye Kaptan-Õ DeryasÕ olan oõul Kurtoõlu HÕzÕr Reis’tir.
106
T.C. BaöbakanlÕk Devlet Aröivleri Genel Müdürlüõü, OsmanlÕ Aröivi Daire BaökanlÕõÕ,
yayÕn no 37, 7 NumaralÕ Mühimme Defteri -1567-69 (H. 975-976), Ankara, 1998, s. 118,
119 120
, , 124; Azyumardi Azra, s. 113. YÕlmaz Öztuna, bu sayÕyÕ 22 olarak verir; bkz. YÕlmaz
Öztuna, a.g.e., s. 292.
107
Affan Seljuq, bu rakamÕ 19 gemi ve 2 barka olarak verir. Kurtoõlu HÕzÕr Reis’in Yemen
isyanÕna müdahale etmekle görevlendirilmesi üzerine Açe’ye gitmediõini, ancak iki gemi ile
500 civarÕnda mürettebat, askerî uzman vd. ekibin Açe’ye ulaötÕõÕnÕ ifade eder. AyrÕca, bu
ekiple birlikte büyük bronz toplar da gönderilmiötir. (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 adÕndaki askerî akademiyi kurarlar. Burada,
kadÕn amiral Keumalahayati’nin de yer aldÕüÕ çok sayÕda asker yetiýir.108 Bitai köyü zamanla akademinin adÕ olan Beytü’l
Mukaddis olarak anÕlmaya baýlanÕr. Sultan al-Kahhar döneminde Kudüs’ten Açe’ye gelen bir âlimin mezarÕ hâlen Bitai
köyünde bulunmaktadÕr.109 Günümüzde Bitai köyü mezarlÕüÕnda meftun olan kiýi, Teungku Bitai, yani Bitai velisi olarak anÕlmaktadÕr. Kimi kaynaklarda bu âlimin adÕ Abdurrahman olarak zikredilir. 1585 tarihli bir Portekiz belgesinde,
OsmanlÕ ile Açe arasÕndaki askerî iliýkilerin geliýtirilmesine
yönelik geliýmeden bahsedilir. Bu belgede, bu tarihten önce
OsmanlÕ’nÕn Açe’ye çeýitli ebatlarda top, silah, donanma personeli, kale inýasÕ ve kale fetihleri gerçekleýtiren mühendisler
gönderdiüi ileri sürülür.110
Açe sultanlarÕndan Sultan Mansur ûah (1577-1585) da úslam devletleriyle iliýkilerin geliýtirilmesine gayret etmiýtir.
MÕsÕr’dan, úran’dan ve Mekke’den âlimler Açe’ye gelmiý, Açe
son derece önemli bir ilim merkezi olmuý ve Güneydoüu Asya
ülkelerinden pek çok kiýi de eüitim almak amacÕyla Açe’yi tercih etmiýtir. Sultan Mansur ûah döneminde de Portekizlilere karýÕ yapÕlacak savaý dolayÕsÕyla yeniden OsmanlÕ ile irtibata geçilmiýtir.111
Sultan Alaiddin Riayat ûah (1588-1604) döneminde de
iki devlet arasÕndaki iliýkilerin devam ettirildiüi görülür. Bu
süreçte, ústanbul’daki halife Açe SultanÕ’na bir niýan göndererek Açe gemilerinde Türk bayraüÕnÕn kullanÕlmasÕna onay
verir.112
úskender Muda (1607-1636), OsmanlÕ ile iliýkileri yeniden
ele alÕr. Bu baülamda, Muda’nÕn dönemin en önemli úslam
108

Lukman Thaib, Acheh’s Case -A Historical Study of the National Movement for the
Independence of Acheh-Sumatra-, s. 42; Teuku óbrahim Al¿an ve diõerleri (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 gönderdiõi mektupta Açe
SultanlÕõÕ’nÕn Portekizlilere karöÕ OsmanlÕ’dan yardÕm istediõini yazmÕötÕr.
112
Affan Seljuq, a.g.e., s. 308.
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devleti ve hilafet merkezi OsmanlÕ Devleti ile iliýkileri geliýtirme noktasÕnda Riayat ûah el-Kahhar’Õn görüýlerine benzer düýünceler içerisinde olduüu görülür. Muda, Açe’nin çok
daha güçlü bir ülke olmasÕ ve úslam kültürünün daha da geliýmesi amacÕyla Türklerle ve diüer úslam ülkeleri ile iliýkiler
geliýtirme arzusu içerisinde olmuýtur. Ancak uygun zaman ve
zemin oluýmadÕüÕndan Muda’nÕn bu arzusunu tam anlamÕyla
yerine getirebildiüi söylenemese de, uygun ýartlar hasÕl olduüunda Muda bu konuda icraatta bulunmaktan da geri kalmamÕýtÕr. Muda döneminde, OsmanlÕ ile kurulan iliýkiler baülamÕnda Açe’ye “çelebi” lakaplÕ Ahmet ve RÕdvan adÕnda iki
elçi gelir.113
Bu dönemde ústanbul’u ziyaret eden Açe elçileri burada üç
ay kalÕr ve Muda’ya götürülmek üzere kendilerine verilen bir
top ve top imali konusunda uzman 12 ordu mensubuyla birlikte geri dönerler. PadiýahÕn yazdÕüÕ belirtilen mektupta, Riayat ûah el-Kahhar döneminde kurulan iliýkilerin geliýtirilmesine dair bir dostluk antlaýmasÕ metni de gönderilmiýtir.
Açe’ye gelen bu 12 Türk, Banda Açe’de Emperium adÕ verilen yerleýim yerinde daha önce buraya gelip yerleýmiý olan
Türklerle bir arada yaýamaya baýlarlar. OsmanlÕ’dan gelen
ve Açe’de Pehlivan olarak adlandÕrÕlan bu uzmanlar, úskender Muda’nÕn Açe’de yaptÕrdÕüÕ büyük kale ve sarayÕn inýasÕnda görev alÕrlar.114
1850 yÕlÕnda Açe SultanÕ úbrahim Mansur ûah da, Sidi
Muhammed isminde bir elçisini ústanbul’a gönderir.115 Elçi,
Açe SultanÕ’nÕn, Hollanda’nÕn ve úngiltere’nin tehditleri karýÕsÕnda yardÕm talebini içeren mektubunu OsmanlÕ PadiýahÕ
Abdülmecid’e bizzat sunar. Abdülmecid yayÕmladÕüÕ iki fermanla Sultan úbrahim’i Açe SultanÕ olarak tanÕdÕüÕnÕ ve yardÕm konusunda da gereüini yapacaüÕnÕ bildirerek konuyu
113

Lukman Sinar, “Hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Haru”, (Ed.), Ali
Haöimi, 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
óbrahim Al¿an, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, s. 139.
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Yemen valisine havale eder. OsmanlÕ’nÕn bu desteüinden dolayÕ, Açe SultanÕ úbrahim Mansur ûah, 1854-56 yÕllarÕ arasÕnda yaýanan KÕrÕm Harbi’nde OsmanlÕ’ya günümüz parasÕyla
10.000 dolar para yardÕmÕnda bulunur.116
Yine bir baýka Açe SultanÕ Alaiddin Mahmud ûah (187074), HollandalÕlara karýÕ OsmanlÕ PadiýahÕ Abdülaziz’den elçisi
Abdurrahman ve Nyak Abbas vasÕtasÕyla yardÕm istemiýtir.117
Mahmud ûah mektubunda, geçmiýte OsmanlÕ’nÕn yaptÕüÕ iyiliklerden bahsedip içinde bulunduklarÕ savaý koýullarÕnda
yardÕmlarÕnÕ esirgememelerini dile getirmiý ve ýunlarÕ eklemiýtir; “Yüce makamÕnÕza yönelik itaat hislerimiz, daima sizin emirlerinizi yerine getirmeye yönelik gayretimizle kanÕtlanmÕýtÕr. Ulusumuzun bayraüÕnda yer alan ay parÕldamaya
devam etmektedir. BayraüÕmÕz dalgalandÕkça bizleri denizde
ve karada korumaya devam edecektir.”118 OsmanlÕ padiýahÕ
II. Abdülhamid de “úslam Birliüi” politikasÕ kapsamÕnda Güneydoüu Asya’nÕn diüer bölgeleri gibi Açe úslam SultanlÕüÕ ile
de iliýkilerin geliýtirilmesini önemsemiýtir.

Açe’de OsmanlÕ úzleri
Lada Sicupak
OsmanlÕ SultanÕ II. Selim’i ziyaret için yola çÕkan Açe heyeti, sultana sunmak üzere yanlarÕna çeýitli baharatlar alÕr.
Ancak yolculuüun uzun ve zahmetli geçmesi nedeniyle uüradÕklarÕ limanlarda baharatlarÕ satmak zorunda kalÕrlar.
ústanbul’a geldiklerinde ise yanlarÕnda çok az baharat kalmÕýtÕr. PadiýahÕn huzuruna çÕktÕklarÕnda sadece ipek bir bez içerisinde bir avuç dolusu baharat sunabilirler. Padiýah bu heMehmed Kurtulmuö, Açe Sumatra DosyasÕ, óstanbul: Akabe YayÕnlarÕ, 1986, s. 27.
Teuku óbrahim Al¿an ve diõerleri (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.
116
117
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diye karýÕsÕnda biraz ýaýÕrÕr, ancak tebessümle karýÕlar ve
elçilerin taleplerini dinlemeye baýlar. Elçilerin talepleri üzerine Açe’ye gönderilen OsmanlÕ toplarÕ, bu küçük fakat deüerli hediye adÕna Lada Sicupak olarak anÕlÕr.119

Türk BayraüÕ
Açe SultanlÕüÕ’nÕn OsmanlÕ Devleti ile geliýtirmiý olduüu
iliýkilerin dinî, siyasi, ekonomik boyutlarÕnÕ bir arada ele almak gerekir. OsmanlÕ’nÕn halifelik unvanÕnÕ taýÕyor olmasÕ,
Açe-OsmanlÕ iliýkilerinde baýat rol oynamÕýtÕr.
Bu çerçevede OsmanlÕ, Açe SultanlÕüÕ’na ay yÕldÕzlÕ OsmanlÕ bayraüÕnÕ kullanma izni vermiý, Açe de Portekizlilere
karýÕ deniz savaýlarÕnda bu bayraüÕ donanmasÕnda kullanmÕýtÕr. Açe’nin yanÕ sÕra, ay yÕldÕzlÕ bayrak bölgedeki diüer
sultanlÕklar tarafÕndan da benimsenmiýtir.
Sembolik bir deüeri olan bu bayrak, 4 AralÕk 1976 yÕlÕnda
kurulan ve 15 Aüustos 2005 tarihine kadar faaliyetlerini devam ettirmiý olan Açe Özgürlük Hareketi (GAM)’nin bayraüÕ
olarak varlÕüÕnÕ sürdürdü.120 AyrÕca, Türk bayraüÕnÕ bazÕ tarih
kitaplarÕnÕn iç kapaklarÕnda Açe Millî MarýÕ121 ile birlikte görmek de mümkündür.

Türk Köyleri
Banda Açe, tarih boyunca Açe sultanlÕklarÕna ev sahipliüi
yapan bir merkez olmuýtur. Bu ýehir aynÕ zamanda úslam’Õn
bölgede yayÕlmaya baýlamasÕyla birlikte Arap, Acem, OsmanlÕ ve Hint topraklarÕndan gelen âlimlere ve askerlere
de ev sahipliüi yapmÕýtÕr. Özellikle 16. yüzyÕldan baýlayarak
OsmanlÕ’nÕn bölgeye gönderdiüi âlimlerin ve askerlerin yer119

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 geliömeler baõlamÕnda kurulan yerel partilerden GAM’Õn bayraõÕ
olan ancak merkezî hükümet tarafÕndan reddedilen bu bayrak, bu siyasi hareketin devamÕ
olan Açe Partisi’nin bayraõÕ oldu. Endonezya merkezî hükümetinin itirazÕ doõrultusunda
bayraõÕn ortasÕndaki ay ve yÕldÕz çÕkarÕldÕ. Bunun yerine Açe Partisi (Partai Aceh) yazÕldÕ.
121
Bkz.: Ek-2.
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leýip yaýamlarÕnÕ sürdükleri yerler Türk köyleri olarak anÕlmaktadÕr. OsmanlÕ ve Türk isimleri bu topraklarda hâlâ hayÕrla yâd edilmektedir.
2004 yÕlÕnda yaýanan tsunami felaketi, buradaki tarihî
mirasÕn önemli eserlerini silip süpürdüüü için köylerin tarihine dair bilgilere sözlü kaynaklardan ya da Açe dÕýÕndaki kütüphanelerden ulaýÕlabilmektedir.
Söz konusu beý Türk köyü Gampung Pande, Gampung
Bitai, Eumpeorum, Peulanggahan ve Gampung Jawa’dÕr.

Bitai Köyü
16. yüzyÕl ortalarÕnda Portekiz tehdidine karýÕ Sultan Alaaddin Riayat ûah el-Kahhar (1537-1571) tarafÕndan OsmanlÕ’ya
gönderilen elçilerin talepleri yerinde bulunarak, Sultan II.
Selim’in bizzat onayÕyla Açe’ye askerî yardÕm gönderilmesine
karar verildi. Açe’ye gelen OsmanlÕ askerî uzmanlarÕ Dalam
adÕ verilen Açe sarayÕnÕn yakÕnlarÕnda Beytü’l Makdis olarak
adlandÕrÕlan köye yerleýtiler. Zamanla köyün adÕ Bitai olarak
anÕlmaya baýlandÕ. OsmanlÕ askerî uzmanlarÕ burada “Askari
Baitul Muqaddas” adÕyla bir askerî akademi kurdular.122 Eski
büyükelçilerden Metin únegöllüoülu, Bitai köyünde bulunan
OsmanlÕ varlÕklarÕnÕn ve bir kütüphanenin II. Dünya SavaýÕ
sÕrasÕnda harap olduüunu belirtir.123
ÇalÕýmalarÕmÕz sÕrasÕnda Banda Açe’de Desa Lamgamee ve Acun isimli köylerde de Türklerin yaýadÕüÕnÕ öürendik. Tsunami felaketi dolayÕsÕyla bazÕ belgelerin kaybolmasÕ nedeniyle bu konuda saülÕklÕ bilgilere ulaýamadÕk. Ancak,
Bireun’da da bazÕ Türk ailelerin varlÕüÕ konusunda bize ulaýan bilgiler oldu. AyrÕca, Sumatra’nÕn ücra köylerinde yaýayan bazÕ insanlarÕn “HacÕ Turki”124 olarak adlandÕrÕlmalarÕ da
Açe’deki Türk izlerine iýaret etmektedir.
122
ósmail 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 ónegöllüoõlu, “The Early Turkish-Indonesian Relations”, (Ed.), Aceh Dalam
Retrospeksi dan ReÀeksi Budaya Nusantara, Intim, Jakarta, 1988, s. 55.
124
ósmail HakkÕ Göksoy, Güneydoõu Asya’da OsmanlÕ-Türk Tesirleri, s. 60.
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Kuzey Açe’de bulunan Tamiang’da 19. yüzyÕl sonu 20. yüzyÕl baýÕnda yönetici (raja) olan Teuku Ampon Chik Raja Ismail SÕddÕk Attahashi (1880-1949) adlÕ bir Türk’ün varlÕüÕ
dikkat çeker. Söz konusu yöneticinin Medan’da yaýayan torunlarÕ ile yaptÕüÕmÕz görüýmelerde, fotoüraÀara ve 20. yüzyÕl
baýlarÕnda Hollanda Sömürge Valiliüi tarafÕndan bölge yöneticilerine verilen resmî belgelerden SÕddÕk Attahashi adÕna verilmiý olanÕna rastladÕk. Ailenin elinde bulunan silsileye göre,
Attahashi’nin Açe’ye gelen ilk atasÕ, 1652 yÕlÕnda yedi gaziyle birlikte buraya gelen kiýinin Elmir Kaiseri Attahshi Pasha
adÕnda biri olduüu anlaýÕlÕyor.
Açe’deki Türk varlÕüÕ ile ilgili olmasÕ nedeniyle ýu gözlemi
de aktarmakta fayda var. Serambi Indonesia adlÕ yerel gazetenin 3 Temmuz 2007 SalÕ günkü nüshasÕnda, Doüu Açe Perlak bölgesinde, Blang Balok köyünde OsmanlÕ Devleti’nden
gönderildiüi iddia edilen ve tarih kitaplarÕnda Lada Sicupak
adÕyla anÕlan toplardan birinin bulunduüu yazÕyordu. Söz konusu köyü ziyaret ettiüimizde, köy sakinlerinden Ayah Wan’la
yaptÕüÕmÕz görüýme sÕrasÕnda iki metre uzunluüundaki topu
gördüüümüz gibi, hikâyenin tamamÕnÕ da dinleme fÕrsatÕnÕ
bulduk. Her ne kadar bilimsel araýtÕrma gerektirmekle birlikte, burada Açe halkÕnÕn toplumsal hafÕzasÕnda yer eden Türk
imgesi ve yardÕmÕna dikkat çekmekte fayda var.

SelçuklularÕn VarlÕüÕ
Bugüne kadar OsmanlÕ-Açe iliýkilerine çeýitli çalÕýmalarda yer verilmekle birlikte, Selçuklu Türklerinin Sumatra
AdasÕ’ndaki varlÕüÕna dair kapsamlÕ bir çalÕýma yapÕlmÕý deüil. Bununla birlikte, bu konuda bazÕ ipuçlarÕ olduüu da vurgulanmalÕdÕr. 13. yüzyÕlda Selçuklu Türklerinden bir kolun
Buhara üzerinden Malaka-Sumatra ve Sulawesi’ye göç ettikleri varsayÕlÕyor.125
úslam’Õn Açe topraklarÕna geliýine dair bir baýka ifade ise
Malezya Ulusal Üniversitesi’nde bulunan ve bugüne deüin
125

Metin ónegöllüoõlu, “The Early Turkish-Indonesian Relations”, s. 55.
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uluslararasÕ araýtÕrmacÕlarca ele alÕnmamÕý olan bir el yazmasÕnda yer alÕr. Bu el yazmasÕ, aynÕ zamanda, Açe ile Türkler
arasÕndaki baüÕ Selçuklulara kadar geri götüren bir belge niteliüi de taýÕmaktadÕr. Bu el yazmasÕnda, 1116 yÕlÕnda Mahdum
Abi (Abu) Abdullah ûeyh Abdurrauf’un (el-Mulaqqab Tuan
di Kandang ûeyh, Bandar Darussalam) 500 kiýilik bir grupla Baüdat’tan Açe’ye geldiüi belirtilir. Selçuklu Türklerinden
olduüu ifade edilen ûeyh Abdurrauf’un liderliüindeki grup,
bugün Banda Açe ýehir merkezine yakÕn bir konumda olan
Gampung Pande’de, úslam’Õ yaymaya baýlar. El yazmalarÕna
göre, 1205 yÕlÕnda Gampung Pande’de Açe SultanlÕüÕ’nÕ kuracak olan Cihan ûah, ûeyh Abdurrauf’un oüludur. Bu bilgi, aynÕ
zamanda, Drewes ve Voorhoeve tarafÕndan edit edilen Adat
Açe’de de zikredilir.126 Açe sultanlarÕnÕn Büyük úskender’in
(úskender Zulkarneyn) Türkistan Buhara taraÀarÕndan gelen
ve Sultan Malik úlik Han ûah Selçuk’la baýlatÕlan bir kolundan geldikleri belirtilir.127 Bu baülantÕ Açe ile Türkler arasÕndaki iliýkinin erken dönemlere kadar gittiüini ortaya koyar.
Bu veriler ÕýÕüÕnda 1511 yÕlÕnda Açe úslam SultanlÕüÕ’nÕ kuran Sultan Ali Mugayat ûah’Õn (1511-1530) büyükbabasÕ olan
ûeyh Abdurrauf’un da Selçuklu Türklerinden olduüu yönünde görüýler vardÕr.128

20. YüzyÕlda Hollanda ve Japon
Müdahalesine KarýÕ Direniý ve
BaüÕmsÕzlÕk Mücadelesi
1873’te Hollanda ile Açe arasÕnda baýlayan savaý sonucunda, 1903 yÕlÕna gelindiüinde, Açe sultanÕnÕn ele geçirilmesine raümen, Açeliler özgürlük ve baüÕmsÕzlÕk mücadelelerine
kaldÕklarÕ yerden devam ettiler. Açeliler, HollandalÕlara karýÕ
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. óbrahim Al¿an, “Islam dan Kerajaan Aceh Darussalam”, (Ed.), Tau¿k Abdullah,
Sejarah dan Dialog Peradaban, LIPI Press, Jakarta, 2006, s. 238; Metin ónegöllüoõlu, “The
Early Turkish-Indonesian Relations”, s. 55.
128
Metin ónegöllüoõlu, Asya-Pasi¿kte Türk ózleri, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi 5. YÕl
KutlamalarÕ Konferanslar Dizisi, 1998, s. 4-5.
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vur-kaç taktiüi ýeklinde küçük çaplÕ askerî harekâtlar düzenlediler. Açe’de halkÕn HollandalÕlara karýÕ sergilediüi gerilla
mücadelesi II. Dünya SavaýÕ ve sonrasÕ için örnek oldu.
Bütün Endonezya adalarÕ gibi Açe bölgesi de 1942’de Japon iýgaline maruz kaldÕ. 1942 yÕlÕnda Açeliler Hollanda sömürgesinden kurtulmak amacÕyla Japonlarla iý birliüi yaptÕlar. Açeli liderler Japon Amirali Fujiwara ile HollandalÕlarÕn
Açe’den çÕkartÕlmasÕ konusunda anlaýtÕlar. Ancak Japon ordularÕ verdikleri sözde durmadÕlar ve 1945 yÕlÕnda Hiroýima
ve Nagazaki’ye atom bombasÕ atÕlana deüin yeni bir sömürgeci güç olarak bölgede ýiddeti devam ettirdiler ve Açe-Sumatra
bölgesini ele geçirdiler. Japonlar, Açe’de bulunduklarÕ kÕsa
süre içerisinde karýÕlarÕna úslam Birliüi Hareketi’nin çÕkmasÕndan endiýe duyduklarÕ için eüitim kurumlarÕnda Arapça
öüretimini yasakladÕlar.
Japonya 1945 yÕlÕnda Hiroýima ve Nagazaki’ye atÕlan atom
bombalarÕ nedeniyle Açe’den çekilmek zorunda kalÕnca, bunu
fÕrsat bilen Hollanda, bölgedeki hâkimiyetini yeniden tesis etmeye teýebbüs etti. HollandalÕlar Açe’de yine varlÕk gösteremedikleri gibi, bu sefer Cava AdasÕ’nda da büyük bir direniýle
karýÕlaýtÕlar. HalkÕnÕn direniý mücadelesi sonucunda Açe, 17
Aüustos 1945’te baüÕmsÕzlÕüÕnÕ ilan etti. HollandalÕlar 1949 yÕlÕna kadar baýkent Cakarta’da varlÕklarÕnÕ sürdürdükleri için
Endonezya Cumhuriyeti’nin tek baüÕmsÕz bölgesi Açe oldu.
Açe halkÕ önemli bir direniý göstererek HollandalÕlarÕn
Açe’ye girmesine engel olduüu gibi, Cava AdasÕ’ndaki milliyetçi gruba da yardÕmda bulunarak Endonezya’nÕn baüÕmsÕzlÕüÕnda da önemli bir rol oynadÕ. Sömürgecilere karýÕ direniý bilincini artÕran, Açe’nin tarihten gelen birikimidir.
AyrÕca, Endonezya Cumhuriyeti ilan edildikten kÕsa bir süre
sonra, Açe halkÕ bu yeni baüÕmsÕz devlete desteüini, hediye
ettiüi uçakla gösterdi ve böylece modern Endonezya devletinin havayollarÕnÕn kuruluýunun da ilk basamaüÕ gerçekleýmiý
oldu.129
129
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III. BÖLÜM
SúYASú HAYAT
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ENDONEZYA BAùIMSIZLIK
MÜCADELESúNDE AÇE’NúN ROLÜ
500 yÕllÕk bir geçmiýe sahip olan Açe úslam SultanlÕüÕ’nÕn 20.
yüzyÕlÕn baýlarÕnda (1903) tarihe karÕýmasÕ üzerine, Açe’de
yeni dönem baýladÕ. Bununla birlikte, Hollanda’nÕn Açe’deki
hâkimiyeti bazÕ bölgelerle sÕnÕrlÕ oldu. Bu süreçte Açe’de halkÕn öncüsü konumundaki ve 1939 yÕlÕnda Davud Beureueh tarafÕndan kurulan Açe Âlimler Birliüi (Persatuan Ulama Seluruh Aceh-PUSA) adlÕ kuruluýta bir araya gelen dinî liderler,
Hollanda sömürgesine karýÕ mücadelelerini yer yer devam ettirdiler ve baüÕmsÕzlÕk mücadelesinin öncüleri oldular. Bu çabalarÕnÕ sadece Açe’nin baüÕmsÕzlÕüÕ için deüil, aynÕ zamanda
Endonezya TakÕmadalarÕ’nda Hollanda sömürgeciliüine karýÕ
verilen baüÕmsÕzlÕk mücadelesine verdikleri destekle de gösterdiler. JaponlarÕn bölgeyi terk etmelerinin ardÕndan Hollanda yeniden Endonezya TakÕmadalarÕ’nda hâkimiyet kurmayÕ planlÕyordu. 1945-49 yÕllarÕ arasÕnda, TakÕmadalar’da
Hollanda’nÕn giremediüi ve tam anlamÕyla baüÕmsÕz olan tek
bölge Açe’ydi.
Açelilerin, Cava’da sürdürülen Hollanda karýÕtÕ millî mücadeleye gerek insan gerek mali destek saülanmasÕ konusunda da büyük katkÕsÕ oldu.130 Bu iý birliüinin çeýitli nedenleri
vardÕr. Birincisi, Açe’nin de facto baüÕmsÕzlÕüÕ, verdikleri mücadele ve saüladÕklarÕ maddi yardÕm Cava milliyetçilerine ilham ve güç kaynaüÕ oldu. Öte yandan, HollandalÕlarÕn Cava’da
yeniden hâkimiyet tesis etmeleri, kÕsa vadede Açe’nin yeniden HollandalÕlarÕn eline geçmesine yol açabilecekti. Açeli130
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 baüÕmsÕzlÕüÕ sürecinde oynadÕklarÕ bu rol,
cumhuriyetin önde gelen kurucularÕnÕn Açe’ye minnet borçlarÕnÕ ödemek için dönemin Açe yönetiminin toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlardaki özerklik taleplerini dikkate alacaklarÕna dair söz vermelerine neden oldu. Bu süreçte Açeli
liderler, 17 Aüustos 1945 tarihinde ilan edilen Endonezya
Cumhuriyeti’nin baýkenti Cakarta’daki siyasi geliýmelere karÕýmamayÕ ve geliýmeleri uzaktan izlemeyi tercih ettiler. Cakarta yönetimi, 1945-49 yÕllarÕ arasÕnda Davud Beureueh’u,
Açe’nin sivil ve askerî valisi kabul etti.131 BM’nin de desteüiyle 1949 yÕlÕnda Hollanda, Endonezya Cumhuriyeti adÕyla kurulan yeni devletin tam baüÕmsÕzlÕüÕnÕ kabul etti. Bunun üzerine, siyasal anlamda güç kazanan Cakarta yönetimi Açelilere
verdiüi sözü yerine getirmedi. Cakarta’dan gönderilen sivil
yöneticiler aracÕlÕüÕyla da merkeziyetçi yaklaýÕma baývurduklarÕnÕ ve verdikleri sözleri unuttuklarÕnÕ açÕkça ortaya koydular. Bu geliýme Açe’de büyük bir hayal kÕrÕklÕüÕna sebep oldu.

BAùIMSIZLIK MÜCADELESú VE
SONRASINDA AÇE BÖLGESú
BaüÕmsÕzlÕüÕn ilan edilmesinin ardÕndan Cava yönetimi,
Endonezya adalarÕndaki diüer halklarÕ “EndonezyalÕ” adÕ altÕnda birleýtirme gayreti güderken, ekonomik ve siyasal anlamda da baskÕ rejimine tabi tutmaya baýladÕ. Ülkenin önemli siyasal partilerinden olan Endonezya Milliyetçi Partisi’nin
(PNI) baýÕna geçen Sukarno bu yöndeki çalÕýmalarda önemli rol oynadÕ. Seküler bir anlayÕýa sahip olan Cakarta yönetimi, Açe üzerindeki kontrolünü diyanet iýleri ve eüitim sistemi
aracÕlÕüÕyla saülamaya çalÕýtÕ.
1951 yÕlÕ baýlarÕnda çÕkarÕlan bir kanunla eyalet statüsünün kaldÕrÕlarak yeni kurulan Kuzey Sumatra eyaletine baülanmasÕ kararÕ üzerine Açeliler 1953 yÕlÕnda, PUSA önderliüinde, merkezî hükümete isyan hareketi baýlattÕ. Açe halkÕnÕn
Kuzey Sumatra eyaletine baülanmayÕ reddetmesinin nede131

Nazaruddin, a.g.e., s. 27.
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ni, bu bölgede Batak adÕyla bilinen ve aüÕrlÕklÕ olarak Hristiyan dinine mensup halkla hiçbir ortak tarihî baüÕn bulunmamasÕnda yatar.132 Açe’nin güçlü ismi ve devrim öncülerinden
olan Davud Beureueh, Cakarta hükümetinin kendisine yaptÕüÕ içiýleri bakanlÕüÕ tekli¿ni reddederek geliýmeleri izlemeye
baýladÕ.133 Beureueh, bu dönemde Cakarta siyasal yaýamÕnda
etkin rol alan Masyumi134 adlÕ siyasal úslamcÕ partiyle yakÕnlÕk kurdu. Masyumi’nin merkezî hükümetlerde önemli roller
almasÕ nedeniyle, Açe’de herhangi bir ýiddet hareketine giriýilmedi. 1952 yÕlÕnda, merkezî hükümetin Açe’ye verilen sözü
tutmayacaüÕ anlaýÕldÕüÕnda, Açeli liderler Orta Cava’da baý-

132

Martinkus, s. 55.
A.g.e., s. 50.
134
17 Aõustos 1945 tarihinde Endonezya’nÕn baõÕmsÕzlÕõÕnÕ ilan etmesinin ardÕndan,
sömürge döneminde yasaklanmÕö olan siyasi parti kurulmasÕnÕn önündeki temel engel
aöÕlmÕö oldu. Yeni kurulan cumhuriyet, siyasi partilerin kurulmasÕ ile halkÕn baõÕmsÕzlÕk
konusundaki kararlÕlÕõÕnÕn devamÕnÕn saõlanacaõÕ düöüncesiyle siyasi partilerin açÕlmasÕna
olanak tanÕdÕ. Bu baõlamda, kÕsa sürede pek çok siyasi partinin kurulduõu görülür. Bu
dönemde kurulan tek óslam partisi Masyumi’dir. Kökeni 1942 yÕlÕna uzanan Masyumi
(Consultative Council of Indonesian Muslims), Endonezya baõÕmsÕzlÕõÕnda önemli rolü olan
óslami renklere sahip bir siyasi harekettir. Masyumi’nin siyasal partiye dönüömesi, 7 KasÕm
1945 tarihinde Endonezya Müslüman Ümmet Kongresi’nde kararlaötÕrÕldÕ. Kongrede alÕnan
kararlar ööyledir:
Endonezya Müslüman Ümmet Partisi (Masjumi: Majlis Syuro Muslimin Indonesia) adÕnda
bir óslamcÕ partinin kurulmasÕ.
Masyumi, ülkedeki tek óslamcÕ siyasi partidir ve Masyumi’den baöka óslamcÕ parti
kurulmayacaktÕr.
Masyumi, Endonezya MüslümanlarÕnÕn siyaset sahnesinde kaderinin belirlenmesinde rol
oynayacaktÕr.
Partinin ilk genel baökanÕ 1949 ve 1958 yÕllarÕ arasÕnda Muhammed Natsir oldu. Natsir’in
amacÕ parti vasÕtasÕyla 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).
133
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layan Daru’l-úslam Hareketi135 ile temasa geçtiler.136 1953 yÕlÕnda Cakarta yönetiminin askerî birliklerini Açe’ye göndermesiyle, 19 Eylül 1953 tarihinde Beureueh ve Açe Âlimler
Konseyi (PUSA), bir úslam beldesi olan Açe’de yeni cumhuriyetin ideolojisi olan beý ilkeden müteýekkil Panca Sila’yÕ tanÕmadÕklarÕnÕ ilan ederek137 Açe halkÕnÕn ve bölgedeki askerî
birliklerin desteüi ile Açe’de úslam devleti ilan ederek mücadeleyi kÕrsalda sürdürmeye baýladÕlar.138 Ordunun bölgedeki
varlÕüÕ, bizzat ordu yetkililerinin 1956 yÕlÕnda Açe baüÕmsÕzlÕk yanlÕlarÕna görüýme çaürÕsÕnda bulunmalarÕna kadar devam etti. Merkezî hükümetle anlaýmalar 1957 yÕlÕnda baýladÕ.
Bunun üzerine, 1959 yÕlÕnda Açe’ye Özel Bölge Statüsü (Daerah Istimewa) verildi. 1961’de imzalanan antlaýma ile bu statü yürürlüüe girdi.139 Bu sayede Açe; din, yasa ve eüitim konusunda özerk bir yapÕya kavuýmuý, Özel Bölge Statüsü 1976’ya
deüin sürmüýtür. Ancak Açe’ye verilen otonom yapÕ Açe’yi
Endonezya’ya baülarken, Cakarta’daki siyasal geliýmelere paralel olarak Açe üzerindeki baskÕlar da devam etti.

135
Daru’l-óslam hareketinin kökeni, Kartosowirjo’nun, Endonezya’da óslam devleti kurma
iddiasÕnÕ ilk olarak 14 Aõustos 1945 tarihinde gündeme getirmesine dayanÕr. Ancak hareket
baõÕmsÕzlÕõÕn ilan edildiõi 17 Aõustos 1945’te Endonezya Cumhuriyeti’nin önde gelen
kurucularÕ ile görüö birliõine vararak yeni yönetime destek verdi. Kartosowirjo, 1945 yÕlÕ
KasÕm ayÕnda kurulan Masyumi Partisi’de birinci sekreterlik görevini yürütmeye baöladÕ.
Endonezya’daki iç siyasi geliömeler sonucu, Kartosowirjo, 7 Aõustos 1949 tarihinde BatÕ
Cava’da “Endonezya óslam Devleti”ni kurma hede¿ ile faaliyetlerine yeniden baöladÕ. Söz
konusu hareket, kÕsa sürede Orta Cava, Güney Kalimantan (Borneo), Güney Sulawesi
(Celebes) ve Açe’ye yayÕldÕ. Hareket, aynÕ zamanda, etkisini Güney Sulawesi’deki
geliömelerden etkilenerek Lesser Sunda AdalarÕ, Molukkas ve Halmahera’da da gösterdi.
Ancak bu son üç merkezde gerilla hareketi niteliõini kazanamadÕ. 1960’lÕ yÕllarÕn baölarÕna
kadar Endonezya ordusu bu hareketi kontrol altÕna almayÕ baöaramadÕ. BatÕ Cava’da 1962,
Kalimantan’da 1963 ve Sulawesi’de ise 1965 yÕlÕnda ordu, gerilla hareketi niteliõindeki
Daru’l-óslam hareketini bastÕrdÕ. Hareketin diõer bölgelerdeki varlÕõÕ da kÕsa sürede varlÕõÕnÕ
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 HAREKETú
(GEREKAN ACEH MERDEKA-GAM)
Endonezya’ya baülÕ bir bölge olan Açe, dünyadaki en büyük Müslüman nüfusla dikkat çekmektedir. Öte yandan Açe
halkÕnÕn 20. yüzyÕl boyunca baüÕmsÕzlÕk mücadelesi vermek
zorunda kalmasÕ da bir tezat gibi görünür. Endonezya Cumhuriyeti kurulduüundan bu yana kendisini seküler bir devlet olarak kabul etmiý olsa da, sahip olduüu deüerler ve tarihî
birikim úslam kültürüne dayanÕr. Endonezya genelinde ve
Açe’deki halklar aüÕrlÕklÕ olarak Müslüman’dÕr. Açe eyaletindeki baüÕmsÕzlÕk mücadelesinin temel argümanlarÕ arasÕnda
úslami referanslar kadar ekonomik sorunlar da önemli rol oynar. Bu nedenledir ki, Açe Özgürlük Hareketi (GAM)’nin yönetici kadrosu Cava yönetimini Hollanda sömürgeciliüinden
sonra Cava sömürgeciliüi olarak adlandÕrÕr. Cava yönetiminin
Endonezya TakÕmadalarÕ’ndaki halklarÕ eýit ýekilde yönetmek ve zenginliklerden pay vermek yerine Cavanizm ideolojisini hâkim kÕlmaya çalÕýtÕüÕnÕ ileri sürer. Bu baülamda GAM’Õ
kökleri geçmiýe dayanan bir hareket olarak kabul eder.
Açe Özgürlük Hareketi’ni anlayabilmek, bölge tarihinin
bir bütün olarak ele alÕnmasÕnÕ gerektirir. Açe’nin 16. yüzyÕldan baýlayarak yabancÕ sömürgecilere karýÕ yürüttüüü mücadeleye daha önce deüinmiýtik. 20. yüzyÕlda Endonezya
Cumhuriyeti ile Endonezya halklarÕnÕn baüÕmsÕzlÕklarÕnÕ ilan
etmelerinden kÕsa bir süre sonra, Açe’de yaýayan dinî ve siyasi liderler, kurulan hükümeti Hollanda-Cava birliüi ýeklinde
deüerlendirdiler. Bunun temel nedeni ise, Hollanda’nÕn Endonezya yönetimini ülkenin toplam nüfusu içerisinde sadece %7’lik bir paya sahip olan Cava kökenlilere bÕrakmasÕdÕr.
Bu baülamda, Açe baüÕmsÕzlÕk hareketi, 1873 yÕlÕnda baýlayan
Açe SavaýÕ’nÕn, Endonezya Cumhuriyeti’nin kurulmasÕndan
kÕsa bir süre sonra baýlayan Daru’l-úslam Hareketi’nin devamÕ olarak kabul edilir. Açe siyasi ve dinî elitlerinin birbirine
eklemlenen, kimi zaman birinin diüerlerinden ön plana çÕktÕüÕ ve 1873’ten 21. yüzyÕl baýlarÕna kadar devam eden mücade79
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leleri bu anlamda bir devamlÕlÕk arz eder.
Hasan di Tiro ve yirmi dört arkadaýÕ, merkezî hükümetin
ideolojisine ve yönetim biçimine eleýtiriler yönelterek 4 AralÕk 1976’da BaüÕmsÕzlÕk Bildirisi’ni ilan ettiler. Böylece, Açe
Özgürlük Hareketi adÕyla özgürlük hareketi baýlamÕý oldu.
Özellikle bu dönemde Kuzey Açe’de bulunan doüal gaz yataklarÕndan elde edilen gelirlerden Açe halkÕnÕn ve Açeli iý adamlarÕnÕn istifade edememesi, hareketin doüuýunun önemli nedenlerindendir. Açe halkÕ ve yöneticileri bölgenin doüal
kaynaklarÕnÕn Cakarta’daki merkezî hükümet ve yabancÕ iýtirakçiler (ör: Exxon-Mobil) tarafÕndan kullanÕldÕüÕ ve bölgeye
aktarÕlmadÕüÕ kanaatindedir. Açe bölgesi, özellikle petrol ve
doüal gaz bakÕmÕndan Endonezya’nÕn en önemli rezerv alanlarÕndan biri hâline geldi. 1990’lÕ yÕllarda dünya sÕvÕ doüal gaz
ihracatÕ %40’lÕk payla Endonezya’nÕn elindeydi ve Endonezya
bugünkü zenginliüini Açe’ye borçludur.140
GAM mücadelesinin ortaya çÕkmasÕnda Açe ile
Endonezya’nÕn diüer bölgeleri arasÕndaki siyasi yapÕlanma
farklÕlÕklarÕnÕn da rolü vardÕr. YüzyÕllarca úslam’Õn Güneydoüu Asya’daki temsilcisi kabul edilen Açe’de, úslam’Õn Açe
toplumsal yapÕsÕnda belirleyici bir özelliüi olmasÕ ve seküler
temeller üzerinde yükselen Cakarta yönetimiyle çeliýmesi kaçÕnÕlmazdÕ. Bu baülamda, 1967 yÕlÕnda Sukarno’dan yönetimi
devralan Suharto (1967-1998) birleýik bir Endonezya Kültürü uygulamasÕna adÕnÕ veren Yeni Düzen politikasÕ Açe halkÕnÕn tepkisini aldÕ.
Söz konusu hareket baýlangÕçta silahlÕ eyleme baývurmadÕ. Ancak Cakarta yönetimi tarafÕndan alÕnan bastÕrÕlma kararÕndan sonra baüÕmsÕzlÕk bildirisini imzalayan 24 kiýiden
10’u, 1981 yÕlÕnda Endonezya askerleri tarafÕndan öldürülünce Açe Özgürlük Hareketi’nin silahlÕ kanadÕ olarak AçeSumatra Ulusal Özgürlük Hareketi (Aceh/Sumatra National Liberation Front-ASNLF) kuruldu.141 Hareketin yönetim
140
141

Tim Kell, The Roots of Acehnese Rebellion -1989-1992-, s. 14.
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kadrosu yurt dÕýÕna kaçarak bir sürgün hükümeti kurdu ve
hareketi dÕýarÕdan yönetti. Devlet BaýkanÕ Suharto’nun uygulamaya koyduüu “Yeni Düzen”142 politikalarÕnÕn bir yansÕmasÕ
olarak, Açe eyaletinde askerî operasyonlarÕn yoüun bir ýekilde uygulandÕüÕ “ûok Terapiler”e baýlandÕ.143
Örgüt, baýlangÕçta geniý halk desteüinden yoksun olmakla birlikte varlÕüÕnÕ sürdürmeyi baýardÕ. 1990’lÕ yÕllarÕn baýlarÕnda, 500 ilâ 750 GAM savaýçÕsÕnÕn Libya’da eüitim görerek
ülkeye geri dönmesi144 Cakarta yönetiminin Açe’de sÕkÕyönetim (Daerah Operasi Militer-DOM) uygulama kararÕ almasÕna neden oldu. Merkezî hükümetin ordu seçeneüini gündeme
getirmesi, 1960’lÕ yÕllarÕn ikinci yarÕsÕnda komünist harekete
karýÕ gerçekleýtirilen ezme hareketine benzetilir. SÕkÕyönetim
ise, sözde ayrÕlÕkçÕ grup üyeleriyle masum halk arasÕnda bir
ayrÕm gözetilmemesine ve geniý halk kesimlerinin insan haklarÕ ihlallerine maruz kalmasÕna yol açtÕ. Böylece, sÕkÕyönetim kararÕ, sözde ayrÕlÕkçÕ grubu ortadan kaldÕrmak bir yana,
merkezî hükümeti halk nezdinde daha da zor duruma sokarken, örgüte olan halk desteüinin giderek artmasÕna neden
oldu.145 Bunun üzerine, Endonezya ordusunun 1990’lÕ yÕllarda Açeli köylülere baskÕ ve iýkence uygulamaya baýlamasÕnÕn
142

“Yeni Düzen” politikasÕ, Sukarno sonrasÕnda ülkede giderek önem kazanmaya baölayan
siyasal ve toplumsal deõiöiklikler karöÕsÕnda otoriter bir rejim olarak deõerlendirilir.
(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”
adÕ uyandÕrdÕõÕ cazibenin aksine, uygulamada, siyasal özgürlükleri engellemeye yönelik
icraatlar bütününü oluöturur. “Yeni Düzen”in iki önemli hede¿ vardÕ. Bunlardan ilki, ülke
doõal kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕ ve bunun belli ellerde toplanmasÕ, ikincisi ise silahlÕ güçlerin
doktrin ve uygulamalarÕnÕn öekillenmesi. (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).
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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.
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ardÕndan GAM’Õn silahlanma kararÕ almasÕ bölge açÕsÕndan
tarihî bir dönüm noktasÕ oldu.146
GAM ve merkezî hükümet arasÕnda süren mücadelenin siyasal muhalefetten silahlÕ mücadeleye evrilmesiyle Açe toplumu her anlamda büyük bir baskÕ altÕnda yaýamaya mecbur kaldÕ. HalkÕn on yÕllarca yaýamÕý olduüu baskÕ ve zulüm,
uluslararasÕ camianÕn bir bölümünde sürekli gündeme taýÕndÕ. Bu anlamda geliýmeler bazÕ BatÕlÕ insan haklarÕ örgütlerince yÕllarca izlendi ve basÕnÕn gündemine de getirildi. Suharto
sonrasÕnda merkezî yönetim çevrelerinde gündeme getirilen
reform çabalarÕ baülamÕnda Açe’de barÕý umutlarÕ doüdu. Abdurrahman Vahid (1999-2001) ve Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dönemlerinde ise barÕý çabalarÕ fazla destek
görmedi. 2000 yÕlÕnda Cenova’da baýlayan görüýmeler, 2002
yÕlÕ AralÕk ayÕnda COHA olarak bilinen antlaýmayla sonuçlandÕ. Ancak her iki tarafÕn birbirini suçlamasÕyla varÕlan ateýkes antlaýmasÕ kÕsa sürede sona erdi. Merkezî hükümet, 2001
yÕlÕnda Açe’ye Özel Otonomi YasasÕ çÕkarma sözünü yerine
getirmedi.147
2003 yÕlÕ MayÕs ayÕnda Tokyo’da gerçekleýtirilen ve
“Açe’de BarÕýÕn ve Yeniden YapÕlanmanÕn SaülanmasÕ Konusunda Tokyo HazÕrlÕk KonferansÕ” baýlÕüÕnÕ taýÕyan oluýumda AB, Japonya, ABD ve Dünya BankasÕ birlikte yer aldÕ.
Ancak GAM sözcülerinin Tokyo’ya giderken Cakarta yönetimince tutuklanmasÕ üzerine barÕý giriýimi akamete uüradÕ.
2003 yÕlÕ MayÕs ayÕnda dönemin devlet baýkanÕ Megawati Soekarnoputri, Açe’de askerî operasyonlara baýlanmasÕ emrini
verdi.148

146

Bowen, s. 112.
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East-West Center, Washington, 2005, s. 3, 5.
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Hasan di Tiro
GAM’Õn lideri konumundaki Hasan di Tiro’nun geçmiýine kÕsaca deüinmekte fayda var. Böylece söz konusu hareketin sÕradan bir oluýum mu, yoksa meýruiyetini tarihî gerçeklerden alan bir hareket mi olduüu konusunda kanaat sahibi
olunabilir. Bu baülamda ilk söylenmesi gereken, GAM’Õn lideri Hasan di Tiro’nun Açe tarihinde önemli yeri olan bir aileye mensup oluýudur. Hollanda sömürgesine karýÕ mücadele vermiý bir ulema ailesinden gelen Hasan di Tiro’nun
dedesi, Tengku Tjik di Tiro Muhammed Saman’dÕr. Açe úslam
SultanlÕüÕ’nÕn son sultanÕ olan ve 1903 yÕlÕnda HollandalÕlar
tarafÕndan Ambon’a sürgüne gönderilen ve orada hayatÕnÕ
kaybeden Muhammed Davud, sultanlÕüÕn bakiyesini Muhammed Saman’a devretti.149 4 AralÕk 1976’da 25 yÕl ayrÕ kaldÕüÕ
Açe’ye geri dönen Hasan di Tiro, bir anlamda HollandalÕlara
karýÕ baüÕmsÕzlÕk mücadelesinin kilit isimlerinden olan dedesinden kendisine miras kalan sorumluluüu tamamlamayÕ istiyordu.
Hasan di Tiro, Daru’l-úslam Hareketi’nin lideri Davud
Beuereuh’un gözde öürencilerindendi. Sigli’de Beureueh’in
açtÕüÕ ilkokulda öürenim gördü ve onun tavsiyeleri
doürultusunda,1501940’lÕ yÕllarÕn sonunda bir üniversite kenti
olan Cava AdasÕ’ndaki Yogyakarta’da öürenimini tamamladÕ
ve ardÕndan kazandÕüÕ bursla öürenimine ABD’de devam etti.
Yüksek öürenimini Colombia Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Hukuku Bölümü ile Fordham Üniversitesi’nde Siyaset Felsefesi ve UluslararasÕ úliýkiler Bölümü’nde tamamladÕ.
New York’a yerleýen di Tiro, 1953 yÕlÕna kadar BM Endonezya
elçiliüinde çalÕýtÕ. 1953 yÕlÕnda, Endonezya merkezî hükümeti tarafÕndan di Tiro’nun Daru’l-úslam Hareketi ve Açe’nin baüÕmsÕzlÕüÕ için mücadele veren Davud Beureueh’in faaliyetleriyle iliýkisi olduüu anlaýÕlÕnca, kendisine bu faaliyetlerinden
149
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mülakattan. (M. Özay)
150

83

AÇE
vazgeçmesi söylendi. Ancak di Tiro, hükümetin baskÕlarÕnÕ ve
insan haklarÕ ihlallerini eleýtirerek, BM’de Endonezya úslam
Cumhuriyeti’nin bir temsilciliüini açacaüÕnÕ bildirdi. Bunun
üzerine, Endonezya hükümeti di Tiro’nun resmî pasaportunu
ve tüm yetkilerini elinden aldÕ.
1976 yÕlÕna deüin ABD’de kalan di Tiro siyaset, tarih ve hukuk alanlarÕnda otuza yakÕn eser kaleme aldÕ; Açe sorununu
gündeme taýÕdÕ. Di Tiro, Endonezya merkezî yönetimini Hollanda sömürgesinden sonra baýa geçirilmiý bir baýka sömürge yönetimi olarak tanÕmladÕ ve bu yönetime “Cava úmparatorluüu” adÕnÕ verdi.151 AyrÕca, Açe-Hollanda SavaýÕ’nÕ konu
alan ilk eser de Hasan di Tiro tarafÕndan kaleme alÕndÕ.

Helsinki BarÕý AntlaýmasÕ
SonrasÕndaki Geliýmeler
15 Aüustos 2005 tarihine kadar ilki 2002, diüeri 2003 yÕlÕnda olmak üzere iki kez barÕý giriýiminde bulunuldu. Ancak
arzu edilen sürekli barÕý saülanamadÕ. Tsunaminin yaýandÕüÕ 26 AralÕk 2004 tarihine kadar etkisini gösteren askerî operasyonlar sÕrasÕnda faili meçhul cinayetler, adam kaçÕrmalar,
iýkenceler, Õrza geçmeler, sürgünler gündeme geldi. Açe halkÕnÕn referandum talepleri merkezî hükümet tarafÕndan kabul görmedi. Tsunami felaketinin ardÕndan, daha önce baýlayan barÕý görüýmeleri hÕz kazandÕ. Finlandiya eski devlet
baýkanÕ Martti Ahtisaari’nin baýÕnda bulunduüu Crisis Management Initiative adlÕ sivil toplum örgütünün aracÕlÕüÕ ile
GAM ve merkezî hükümet arasÕnda 15 Aüustos 2005 tarihinde barÕý antlaýmasÕ imzalandÕ.152 Devlet BaýkanÕ Susilo Bambang Yudhoyono Açe bölgesine daha fazla özerklik tanÕmanÕn
yanÕ sÕra, GAM’Õn yasa dÕýÕ yöneticilerine de özgürlük tanÕmayÕ vaat etti.
GAM ve Endonezya merkezî hükümeti arasÕnda kalÕcÕ ba151
152
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rÕýÕn olumlu sonuç vermesinde GAM’Õn baüÕmsÕzlÕk arzusundan vazgeçmesi ve bunun yerine özel otonom hakkÕnÕ kabul
etmesi etkili oldu. Bununla birlikte, GAM yöneticileri arasÕnda
“otonom” kavramÕnÕn içeriüi konusunda belirsizlikler olmakla birlikte, bunun “öz yönetim hakkÕ”nÕn (self-government)
kazanÕlmasÕ ýeklinde yorumlandÕüÕnÕ da söylemeliyiz.153
Merkezî hükümet tarafÕnda ise, Açe’de yerel partilerin kurulabilmesinin katkÕsÕ göz ardÕ edilemez. AyrÕca, daha önceki anlaýma giriýimlerinden farklÕ olarak AB ve ASEAN’Õn barÕý izleme komitesinde üçüncü taraf olarak aktif rol almalarÕ
da önem taýÕyordu.154
Bu anlamda 26 AralÕk 2004 tarihinde deprem ve tsunami felaketinin ardÕndan bir antlaýmaya varÕlmasÕ, toplumun
kimi kesimlerince yaýanan bu büyük yÕkÕmÕn aynÕ zamanda
bir kurtarÕcÕ olarak yorumlanmasÕna neden oldu.

Açe úzleme Komitesi (AMM)155
Açe’ye geniý özerklik tanÕyan antlaýma 15 Aüustos 2005
tarihinde imzalandÕ. Söz konusu antlaýma Avrupa Birliüi’nin
destek verdiüi Finlandiya Kriz Yönetimi (FCM) sayesinde gerçekleýtirildi. Bu süreçte AB, söz konusu antlaýmanÕn gözlemcisi olarak önemli bir rol oynadÕ. Bu baülamda, AMM adÕyla
kurulan sivil güvenlik birimi, ASEAN’a üye ülkelerden gözlemcilerin de katÕlÕmÕyla 15 Eylül 2005 tarihinden 15 KasÕm 2006
tarihine kadar devam eden görev süresini tamamladÕ.156
AB Komisyonu, barÕý sürecine gözlemci olarak katÕlarak
desteüini ortaya koydu. 15 Aüustos 2005 tarihinde imzalanan
barÕý antlaýmasÕ ile AB Komisyonu ve ASEAN’a üye beý ülke,
Açe úzleme Komitesi’ni (AMM) oluýturdu. AB úzleme Komitesi, antlaýmanÕn imzalanmasÕ ile birlikte görevine baýladÕ.
Söz konusu komite, barÕý sürecini izlemenin ötesinde, barÕ153
2007 yÕlÕ yaz aylarÕnda kendisiyle yaptÕõÕmÕz görüömede, Muhammed Nur Djuli bu
konudaki sÕkÕntÕlarÕ dile getirdi.
154
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155
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ýa katkÕ yapacaüÕ varsayÕlan kimi konularda da öncü rol aldÕ.
Bu baülamda hem Endonezya hükümeti hem de GAM nezdinde giriýimlerde bulunarak sivil toplum kuruluýlarÕ, kadÕn
dernekleri, ulema konseyleri ve insan haklarÕ birlikleriyle iý
birliüi içinde oldu.
BarÕý sürecinin ve AMM’nin baýarÕlÕ olmasÕ, hem GAM
üyelerinin hem de 30 yÕldÕr çatÕýmalardan doürudan etkilenen halkÕn ihtiyaçlarÕnÕn giderilmesine baülÕdÕr. Bu çerçevede
komisyona GAM üyelerinin ve siyasi mahkûmlarÕn topluma
entegrasyon sürecini hÕzlandÕrmak maksadÕyla dört milyon
avroluk bir bütçe ayrÕlmÕýtÕr. AntlaýmanÕn imzalanmasÕndan
sonra, Endonezya ordu birliklerinin çekilmesi ve GAM’Õn silah bÕrakmasÕnÕn ardÕndan Açe eyaletinde uygulanacak özel
yasanÕn hazÕrlanmasÕna baýlandÕ. Bu çerçevede, sürgünde
bulunan bazÕ önemli GAM üyeleri yaklaýÕk 25 yÕllÕk aradan
sonra vatanlarÕna döndüler. AMM’in görev süresinin 11 AralÕk 2006 tarihinden önce sona ermesi, barÕý sürecinin saülÕklÕ bir ýekilde devamÕnÕn akamete uürayacaüÕ endiýesiyle kimi
çevrelerde ümitsizliüe yol açsa da, bugüne deüin büyük bir aksaklÕk yaýanmamÕýtÕr.
AMM’in hedeÀeri arasÕnda, daüda bulunan GAM savaýçÕlarÕnÕn faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarÕnÕ teslim etmeleri; Açe eyaletinde konuýlanmÕý olan olaüan dÕýÕ sayÕdaki
asker ve polis gücünün normal seviyeye çekilmesi, GAM mensuplarÕnÕn topluma yeniden kazandÕrÕlmasÕ, insan haklarÕyla
ilgili yasal düzenlemelerin baýlatÕlmasÕ ve antlaýmaya muhalif geliýmeleri karara baülamak vardÕr.157
Açe barÕýÕnÕn kök salmasÕnda önemli bir yeri olan 2006 valilik seçimleri, halk oylamasÕyla ve baüÕmsÕz adaylarÕn katÕlÕmÕyla sorunsuz bir ýekilde gerçekleýtirildi. Seçimlerden sonra
geçen sürece bakÕldÕüÕnda, bir buçuk yÕl görev yapan AMM’in
baýarÕlarÕnÕ ýu alanlarda toplamak mümkün: a) GAM ve Endonezya merkezî yönetimi arasÕnda yapÕlan antlaýmaya taraÀarÕn baülÕlÕklarÕnÕ sürdürmeleri; b) misyonun liderlik kabiliyeti; c) bu süreçte AB’ye baülÕ kimi ülkelerin desteüinin
157
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saülanmasÕ ve d) siyasal tutuklarÕnÕn salÕverilmesi.158
AyrÕca, Helsinki BarÕý AntlaýmasÕ’nÕn imzalanmasÕndan
sonraki 15 gün içerisinde GAM mensubu 2000 siyasi tutuklu serbest bÕrakÕldÕ.159 Bunun yanÕ sÕra, 25.890 ordu mensubu
ile 5791 polis gücü de geri çekildi.160 Antlaýma maddelerinin
bir bir hayata geçirilmesi Açe’de hayatÕn normale dönmesini
saüladÕ. ArtÕk kamusal alanlarda yoüun asker ve polis varlÕüÕ, yerini rutin görev ve sorumluluklarÕn yerine getirilmesine
bÕraktÕ. Özellikle kuzey Açe’de zaman zaman meydana gelen
kimi kriminal vakalara raümen, ordu ve polis güçlerinin baýÕnda bulunanlar da barÕýÕn devamÕ için saüduyulu hareket
ediyorlar.

Son Siyasal Geliýmeler
Açe eyaletindeki siyasi geliýmeler yerel, ulusal ve uluslararasÕ öneme sahiptir. Açeliler on yÕllar sonra kendi temsilcilerini seçme hakkÕna kavuýmanÕn sevincini yaýarken, merkezi temsil eden siyasal güç, yani Cakarta yönetimi, Açe gibi
önemli bir eyaletin elden gitmemesi için gerekli tüm tedbirleri almayÕ sürdürüyordu. Bu anlamda, kimi zaman merkezî
yönetim tarafÕndan Açe’deki siyasi -ve bununla baülantÕlÕ
ekonomik- geliýmelerin önünü almak amacÕyla Helsinki BarÕý AntlaýmasÕ’na muhalif bazÕ kararlarÕn gündeme getirildiüine ýahit olunuyor. Örneüin, Açe’de yatÕrÕm yapacak uluslararasÕ ýirketler doürudan Açe yönetiminden izin alÕnmasÕ
ile ilgili sÕkÕntÕlar da yaýamÕyor deüiller. Öte yandan, özellikle Açe eyaleti sÕnÕrlarÕ içerisinde yaýayan diüer etnik gruplarÕn, bilhasssa Güney ve Orta Açe’deki ALA (Güney Açe) ve
ABAS (GüneybatÕ Açe) bölgelerinde ayrÕ eyalet kurma talepleri Cakarta’daki aýÕrÕ milliyetçilerden destek buluyor. Ancak
uluslararasÕ çevrelerin bu konuda Açe yönetimine destek vermesi, böylesi bir ihtimalin -en azÕndan ýimdilik- bulunmadÕ158
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160
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üÕnÕ ortaya koyuyor.
UluslararasÕ arenada Açe’nin önemi, bu çalÕýmanÕn ilgili
bölümlerinden de anlaýÕlacaüÕ üzere, tarihten kaynaklanÕyor.
Açe bir kez daha uluslararasÕ platformda kendi yerini almak
üzere. Bunun farkÕnda olan BatÕlÕ güçler, tarihin tekerrür edeceüini hissetmiýçesine kalkÕnma o¿slerini Açe’de konuýlandÕrmÕý durumda. Bunun yanÕ sÕra, Açe’deki geliýmeler, özellikle Güneydoüu Asya’nÕn diüer bölgelerindeki ayrÕlÕkçÕ silahlÕ
gruplarla ulusal güçler arasÕnda süren çatÕýmalarÕn sonlandÕrÕlmasÕ baülamÕnda da bir model teýkil ediyor. Özellikle Sri
Lanka, Patani ve Moro’daki çatÕýmalarÕn sona erdirilmesinde
Açe tecrübesinden yararlanÕlmasÕ olasÕ bir durum. Açe’deki
barÕý sürecinin öncesi, ýimdiki durumu ve geleceüine dair çeýitli ülkelerden akademisyenlerin araýtÕrmalar yapmalarÕ,
Açe’nin akademik dünya için de önemini ortaya koyuyor.

Valilik Seçimleri
Açe valisinin seçimle iý baýÕna gelmesi konusunda çalÕýmalar baýarÕyla tamamlandÕ. 11 AralÕk 2006 tarihinde yapÕlan
Açe valilik ve belediye baýkanlarÕ seçimlerine, mevcut ulusal
siyasi parti adaylarÕnÕn yanÕ sÕra, Endonezya tarihinde ilk defa
baüÕmsÕz adaylar da iýtirak etti. Seçim sonucunda baüÕmsÕz
adaylar Irwandi Yusuf (GAM sözcülerinden) ve Muhammed
Nazar (SIRA’nÕn Genel BaýkanÕ) %38’lik oyla Açe halkÕ tarafÕndan beý yÕllÕüÕna vali ve vali yardÕmcÕlÕüÕna seçildiler.

Açe’de Etnik AyrÕlÕkçÕlÕk RüzgârlarÕ
Eyaletteki siyasi geliýmelerden en dikkat çekenlerinden
biri ise, ALA (Güney Açe) ve ABAS (GüneybatÕ Açe)’Õn Açe’den
baüÕmsÕz eyalet olma taleplerinin gündeme getirilmesi oldu.
Söz konusu ayrÕlma taleplerinin ardÕnda birkaç neden bulmak mümkün. Tsunami sonrasÕnda söz konusu bölgelere gerekli yardÕmÕn yapÕlmadÕüÕ ileri sürülmekle birlikte, ayrÕlma
talebinin ardÕnda daha güçlü bir argüman olarak, Açe yönetim çevrelerinin de ifade ettiüi üzere, Cakarta’daki aýÕrÕ mil88
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liyetçilerin barÕý sürecini akamete uüratma çabalarÕ bulunuyor. Bir diüer neden ise, bu bölgelerin, özellikle yer altÕ ve yer
üstü kaynaklarÕnÕn zenginliüi nedeniyle merkezdeki güçler tarafÕndan Açe’den koparÕlmak istenmesiyle açÕklanÕyor. Ancak
yeni eyalet kurma giriýimleri ýimdilik durulmuý gözüküyor.

2009 Ulusal Seçimleri
2009 seçimleri Açe barÕýÕ için hayati önem taýÕyor. Bu seçimler sadece Açe için deüil, Endonezya’yÕ uzun süre meýgul
eden etnik çatÕýmalarÕn son bulmasÕ açÕsÕndan ülke içi huzurun ve istikrarÕn sürdürülmesi için de önemli. Seçimlerden çÕkacak sonucun ülkedeki genel reform sürecine büyük etkisi
olacaüÕ muhakkak. Seçimler, barÕý sürecinde aktif rol alan AB
için de stratejik önemde. AB’nin, dünya barÕýÕna katkÕ saülama baülamÕnda Açe barÕýÕ ile önemli bir vizyon kazandÕüÕnÕ
söyleyebiliriz. Seçimler sonucunda aýÕrÕ milliyetçi bir devlet
baýkanÕnÕn seçilmesi, Açe’de istenmeyen çatÕýma ortamÕnÕn
yeniden doümasÕna yol açabilir.
Endonezya eyaletleri içinde sadece Açe’ye tanÕnan bir hak
olarak yerel partilerin kurulma çalÕýmalarÕ tamamlandÕ. 9 Nisan 2009 tarihinde yapÕlacak ulusal ve yerel parlamento seçimlerine altÕ yerel partinin katÕlmasÕ kesinleýti. Bunlar; Açe
Partisi (PA), Açe HalkÕnÕn Egemenliüi Partisi (SIRA), Açe
Halk Partisi (PRA), Birleýik Açe Partisi (PBA), Açe Güven ve
KalkÕnma Partisi (PAAS) ve Açe Egemenlik Partisi (PDA). AyrÕca, 34 ulusal parti de 2009 ulusal seçimlerine katÕlacak. Açe
Partisi’nin baýÕnda GAM komutanÕ Müzekkir Manaf, parti
sekreterliüi görevinde ise Teungku Yahya bulunmakta. GAM
hareketinin sürgündeki hükümetini oluýturan Hasan di Tiro,
Malik Mahmud, Dr. Zaini Abdullah, Bahtiyar Abdullah gibi
önde gelen isimler ise baýka ülke vatandaýÕ statüsünde olduklarÕ için partinin resmî hiyerarýi kadrosunda yer almamakla
birlikte, parti politikalarÕnda belirleyici rol oynuyorlar.
Söz konusu yerel partilerin, ýu an ulusal partilerin temsil edildiüi eyalet meclisindeki 96 sandalyenin tamamÕnÕ al89
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masÕna ýimdiden kesin gözüyle bakÕlÕyor. Yerel partiler arasÕnda en güçlüsünün GAM’Õ temsil eden Açe Partisi olduüu
görülüyor. Açe Partisi’nin eyalet meclisinde %80’lik bir çoüunluüu oluýturmasÕ bekleniyor. Böyle bir geliýme olduüunda, Açe Partisi, Açe’deki yasalarÕ da -yapÕlan antlaýma ýartlarÕ göz önünde tutulmak ýartÕyla- çÕkarma ýansÕnÕ elde edecek.
15 Aüustos 2005 tarihinde Helsinki’de imzalanan antlaýmaya göre, eyaletin resmî sembol, millî marý ve bayraüÕna sahip
olmasÕ da kuvvetle muhtemel. Tüm bu unsurlarÕn, baüÕmsÕzlÕüa giden yolun önemli adÕmlarÕ olarak görüldüüünü söylemek de gerekir.

Açe’de Ekonomik KalkÕnma:
“Rüzgâr’Õn Ülkesi”nin Yeniden Keý¿
“Açe Endonezya’sÕz yaýayabilir, ancak Endonezya Açe’siz
yaýayamaz.”
Tarihin erken dönemlerinden itibaren doüu-batÕ arasÕndaki ticaretin önemli antrepolarÕndan biri olan Açe’de, yeniden bölgenin yÕldÕzÕ hâline gelme yolunda önemli adÕmlar atÕlÕyor.
Deprem ve tsunaminin, insan kaybÕnÕn yanÕ sÕra, sahil ýeridinde alt ve üst yapÕnÕn da yÕkÕmÕna yol açmasÕ, Açe’deki
ekonomik faaliyete büyük darbe vurdu. Bu doüal felakete bir
de bölgede yaklaýÕk 30 yÕl süren çatÕýmalarÕn neden olduüu
sosyal ve ekonomik geri kalmÕýlÕk da eklendiüinde, Açelilerin
karýÕ karýÕya bulunduklarÕ olumsuz koýullarÕ hayal etmek güç
deüil. Son derece zengin bir toprak parçasÕ üzerinde yaýamalarÕna raümen, yeterli eüitim imkânlarÕndan ve iý olanaklarÕndan yoksun olan Açelilerin ekonomik yoksunluklarÕnÕn temelinde, merkezî hükümetlerin on yÕllarca Açe bölgesinden
elde ettikleri gelirleri Açelilerle paylaýmamalarÕ yatar.
Bu nedenle, Açe’de yardÕm faaliyetleri yürüten yerli ve yabancÕ kuruluýlar, Açelilerin ekonomik anlamda yeniden kendine yeter hâle gelebilmesi için çalÕýmalar baýlattÕ.
Söz konusu yardÕm çalÕýmalarÕ, eyalette çatÕýmalarÕn da ba90
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rÕý antlaýmasÕyla sonuçlanmasÕnÕn ardÕndan, bir anlamda on
yÕllarÕn kayÕplarÕnÕn tela¿sini gidermeye yönelik büyük projeleri de gündeme getirdi. YardÕm kuruluýlarÕnÕn bu hedeÀeri Açe yönetimi tarafÕndan da benimseniyor. 11 AralÕk 2006
tarihinde yapÕlan valilik seçimleri öncesinde ýu anki vali Irwandi Yusuf, kendisiyle yaptÕüÕmÕz mülakatta, vali seçilmesi
hâlinde ekonomik anlamda Açe’de bir orta sÕnÕf yaratacaklarÕnÕ ifade etmiýti. Eyalet yönetiminin ekonomik kalkÕnmaya verdiüi önceliüe, deüiýik zamanlarda üst düzey yetkililerle
yaptÕüÕmÕz görüýmelerde de tanÕk olduk. Bu durum, Açe yönetiminin istikrarlÕ kalkÕnma konusunda hazÕrlÕklÕ olduüunu
ortaya koyuyor.
BRR’nin yanÕ sÕra Dünya BankasÕ, Asya KalkÕnma BankasÕ gibi uluslararasÕ kuruluýlar ve Amerika, Almanya, Japonya,
Güney Kore, Malezya gibi ülkelerin teknik yardÕm kurumlarÕ, Açe’de ekonomik hayatÕn var olabilmesi için kalÕcÕ projeler baýlattÕlar. Bu anlamda karayolu, havayolu, demiryolu, liman, gübre fabrikasÕ, elektrik santralleri, eüitim kurumlarÕ
gibi dev projelerin yanÕ sÕra, halkÕn geçim kaynaüÕ olan tarÕmsal faaliyetlerin ÕslahÕ ve modernizasyonu konusunda da çalÕýmalara giriýildi. Geniýletme çalÕýmalarÕnÕn baýlatÕldÕüÕ Banda
Açe’deki úskender Muda HavalimanÕ’nÕn 2009 yÕlÕnda uluslararasÕ uçuýlara açÕlmasÕ planlanÕyor. Bir diüer dev proje olarak Sabang Serbest Bölgesi’nin geniýletilmesi projesi úrlanda
Dublin Port ýirketince üstlenildi ve bu konuda inýa faaliyetleri baýlatÕldÕ. Banda Açe’den baýlayan ve BatÕ Açe kÕyÕlarÕ boyunca Meulaboh’a kadar uzanan karayolunun ve çok sayÕda
köprünün inýa çalÕýmalarÕ da büyük ölçüde tamamlandÕ.
BarÕý antlaýmasÕnÕn Açe ekonomisinin geliýmesine katkÕsÕ yadsÕnamaz. Antlaýmada, ekonomik kalkÕnma konusunda
Açe’nin geleceüini önemli ölçüde etkileyecek maddeler bulunuyor. Antlaýmaya göre Açe yönetimine saülanan haklar arasÕnda ýunlar yer alÕyor: Bölgedeki petrol ve doüal gaz gelirlerinin %70’i; yerli ve yabancÕ yatÕrÕmcÕlardan vergi alÕnmasÕ;
Endonezya merkez bankasÕndan baüÕmsÕz olarak dÕý borç te91
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mini ve faiz oranlarÕnÕn belirlenmesi.161
Açe’nin ekonomik potansiyelini yeniden açÕüa çÕkarmak
ve bunu ulusal ve uluslararasÕ düzeyde paylaýmak amacÕyla
Açe’de; Endonezya’nÕn baýka bölgelerinden Amerika, Avrupa
ve Asya’daki çeýitli ülkelerde yaýayan çok sayÕda Açeli iý adamÕnÕ bir araya getiren toplantÕ, 23-26 Temmuz 2007 tarihlerinde gerçekleýtirildi. Bu toplantÕya Türkiye’den özel davetli olarak birkaç kiýilik iý adamÕ grubu da iýtirak etti. Benzer
bir geliýme 2008 yÕlÕnda da gündeme geldi. Endonezya, Malezya ve Tayland arasÕnda gerçekleýtirilen ekonomik iý birliüi toplantÕsÕnÕn 25’incisinin 28-29 Temmuz 2008 tarihinde
Banda Açe’de gerçekleýtirilmesi, Açe’deki barÕý ve ekonomik
kalkÕnmaya verilen önemin uluslararasÕ bir yansÕmasÕ olarak
dikkat çekti.
Avrupa ve Asya kökenli kimi ýirketler, Açe’de özellikle kahve, kakao, palmiye yaüÕ ve çeýitli baharatlar gibi önemli ürünlerin ÕslahÕ ve geliýtirilmesi konusunda pilot projeler baýlattÕlar. HalkÕn temel gÕda maddesi olan çeltik üretimi, bütün
imkânsÕzlÕklara raümen, Endonezya sÕnÕrlarÕ içerisinde dikkat
çekici bir üretim gücüne sahiptir. Açe’nin verimli topraklarÕnÕn daha Suharto’lu yÕllarÕn baýlarÕnda Endonezya’nÕn “pirinç
ambarÕ” olmasÕ yönünde projeler gündeme getirildi.162 Buna
raümen, yÕllar içerisinde arzu edilen geliýme ortaya konulamadÕ. Çeltik tarlalarÕnÕn ancak %17’sinin sulama kanallarÕ vasÕtasÕyla sulandÕüÕ dikkate alÕnÕrsa altyapÕ tamamlandÕüÕnda
Açe pirinci dünya piyasalarÕna girme olanaüÕ yakalayabilecek.
Bu yatÕrÕmlar ilk meyvelerini vermeye baýladÕ. Kuzey Açe’den
Amerika ve Kore’ye tarÕmsal ürünlerin ihracatÕnÕn gerçekleýtirilmesi aýamasÕna gelindi.
1970’li yÕllardan yakÕn döneme kadar Endonezya ekonomisini besleyen atardamarlardan biri olan Kuzey Açe’deki
Arun Doüal Gaz úýletmeleri’nde üretiminin azalmasÕ, alternatif arayÕýlarÕ gündeme getirdi. Bu baülamda, Alman ve Endo161
162
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nezyalÕ teknik ekiplerin Simeulu AdasÕ açÕklarÕnda yaptÕklarÕ sondaj çalÕýmalarÕ sonunda dünyanÕn en büyük rezervine
ulaýÕldÕüÕ bildirildi. Kuzey Açe’de Malaka BoüazÕ’nÕn Açe’ye
ait bölgesinde sürdürülen petrol sondaj çalÕýmalarÕ ise umutla yürütülüyor. AyrÕca, baýkent Banda Açe açÕklarÕndaki Açe
AdasÕ’nda da yakÕnda Malezya ve Tayland konsorsiyumundan
oluýan bir ekip petrol ve doüal gaz arama çalÕýmalarÕ baýlatacak.
Açe bölgesinin sahip olduüu doüal zenginliklerin uluslararasÕ turizme açÕlmasÕ da gündemde. Özellikle henüz el deümemiý ormanlarÕ, yerleýime açÕlmamÕý adalarÕ, Weh AdasÕ gibi su
altÕ turizmi alanÕnda uluslararasÕ üne sahip bir bölgenin oluýu
Açe’nin yakÕn gelecekte önemli bir turizm bölgesi hâline gelmesini saülayacak. Malezya ile yapÕlan antlaýmalarla, Açe’nin
doüal zenginliklerinin küresel turizm piyasasÕna açÕlmasÕnÕn
ilk adÕmÕ atÕlmÕý durumda. Bu baülamda, Malezya’nÕn Penang
AdasÕ ile Weh AdasÕ’ndaki Sabang LimanÕ arasÕnda karýÕlÕklÕ feribot seferleri yakÕnda baýlatÕlacak. Banda Açe’de açÕlacak uluslararasÕ havalimanÕnÕn bölgede turizmin geliýmesinde önemli rol oynayacaüÕna da kesin gözüyle bakÕlÕyor. Bu
minvalde, körfez bölgesindeki Arap ülkelerine görece yakÕnlÕüÕ nedeniyle Açe’nin Araplarca keýfedilmesi yeni yatÕrÕmlarÕ
da gündeme getirecek.
Bütün bu altyapÕ hizmetleri için gerekli olan insan gücünü oluýturacak kadrolarÕn oluýturulmasÕ konusunda da ciddi
çalÕýmalar yapÕlÕyor. Amerikan kuruluýlarÕnca açÕlan Model
Lise ve Politeknik gibi eüitim kurumlarÕ da bölge insanÕ tarafÕndan yoüun talep görüyor.
Çok sayÕda Açeli genç ve akademisyen, saülanan burslarla
Amerika, Almanya, Avustralya, Hollanda, úngiltere, Japonya,
Malezya gibi ülkelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öürenimlerine devam ederken, hemen her tür kamu kuruluýunda çalÕýanlar da kÕsa süreli mesleki eüitim için Endonezya’nÕn
geliýmiý ýehirlerine veya baýka ülkelere gönderilmekte ya da
Açe’ye gelen yabancÕ uzmanlarca verilen kurslara iýtirak et93
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mektedirler.
Tüm bu olumlu geliýmeler, tarihin erken dönemlerinden itibaren doüu-batÕ arasÕndaki küresel ticaretin odaüÕnda
yer alan önemli antrepolardan biri olan Açe’nin, 21. yüzyÕlÕn
ilk çeyreüinde, küresel anlamda ses getiren bir bölge olmaya doüru bir seyir takip edeceüi izlenimi veriyor. BatÕlÕ ve AsyalÕ önde gelen ülkelerin hem devlet hem de özel ýirketlerinin Açe’de yatÕrÕm ataüÕ içinde olmalarÕ ve giderek bu konuda
daha da ciddi projeler geliýtirmeleri, gerek tarihçiler gerekse
Açeliler nezdinde tarihin yeniden Açe’ye ve Açelilere gülmekte olduüu ýeklinde yorumlanÕyor.
Burada bir parantez açÕp, Türkiye’nin devlet olarak
Açe’deki geliýmelere yakÕndan müdahil olmadÕüÕnÕ belirtmek gerekiyor. Oysa, gerek yönetim gerekse halk nezdinde
Türkiye’nin Açe’de olumlu bir imajÕ var. Bu imajÕn, tarihî romantizmin ötesine geçip, günümüz küresel koýullarÕnda arzu
edilen iliýkilerin kurulmasÕnda önemli rol oynayabileceüini
söylemeliyiz. Bu baülamda, 2007 yÕlÕ yazÕnda, Türkiye’nin siyasal hayatÕnda önemli rol almÕý bir eski bakanÕmÕzÕn, özel
bir davet nedeniyle Açe’ye yaptÕüÕ ziyaret sÕrasÕnda görüýtüüü yetkililerden büyük ilgi gördüüünü belirtmeliyiz. Açeli yetkililerin, eski bakanÕmÕzÕn Açe ile ilgili görüý ve tavsiyelerine
önem verdiklerine tanÕk olduk. Türkiye, tÕpkÕ 16. yüzyÕlda olduüu gibi yeniden dünya güçlerinin odaüÕna oturmakta olan
Açe bölgesindeki ekonomik geliýmelere bigane kalmamalÕdÕr.
Açe’deki bu geliýmeler, doürudan ve dolaylÕ olarak
Endonezya’nÕn kalkÕnmasÕna da katkÕ saülayacaktÕr. Endonezya merkezî yönetiminin çeýitli alanlarda kalkÕnmÕý bir
Açe’nin kendilerine de faydasÕ olacaüÕndan ýüphesi yoktur.
Çünkü Endonezya’nÕn istikrarÕ, bir anlamda Açe’de saülanacak barÕý ortamÕyla güvence altÕna alÕnabilir. Tam tersini düýünmek zaten kimi bölgelerde içten içe devam eden dinî ve etnik ayrÕlÕkçÕ yönelimlerin daha da ýiddetlenmesinde baýat rol
oynayacaktÕr. Suharto sonrasÕ devlet baýkanlÕüÕnÕ üstlenen J.
94
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B. Habibie’nin danÕýmanÕ Dewi Fortuna’nÕn manidar bir ýekilde ifade ettiüi üzere; “Açe Endonezya’sÕz yaýayabilir, ancak
Endonezya Açe’siz yaýayamaz.”163 YukarÕda ifade edilen gerçekler baülamÕnda, Açe’nin yeni çatÕýmalara zemin teýkil ettiüi de uzmanlarÕn dikkatinden kaçmÕyor. Bu nedenledir ki,
Açe yönetimi ve sivil toplum kuruluýlarÕ, Açe’deki barÕý ortamÕnÕn devamÕ için uluslararasÕ kuruluýlar ve önde gelen BatÕlÕ
ve AsyalÕ ülkeler ile iý birliüine büyük önem veriyorlar.

Açe’de BarÕý KazandÕ
9 Nisan 2009 tarihinde Endonezya genelinde yapÕlan ulusal ve yerel parlamento seçimleri Açe ve Açeliler için farklÕ bir
anlam ifade ediyor. Bu seçim ile birlikte, Açeliler yerel partilerce yönetilme hakkÕ elde etti. Kurulan altÕ yerel parti arasÕndan seçimlerden baýarÕyla çÕkan eski GAM hareketinin siyasi
kanadÕ olarak bilinen Açe Partisi (AP), eyalet genelinde %70
oranÕnda oy aldÕ. Açe Partisi, böylece Eyalet Parlamentosu’nda
çoüunluüu elde etmiý oldu.
Seçimler öncesinde baýta Kuzey Açe’de olmak üzere eyaletin çeýitli yerlerinde yerel partileri, özellikle de eski GAM hareketinin siyasi anlamda devamÕ olan Açe Partisi (PA)’ni ve
mensuplarÕnÕ hedef alan ýiddet olaylarÕ, seçim günü güvenlik
konusunda bazÕ tereddütleri de beraberinde getirmiýti; ancak
seçimler bütün eyalette barÕý ve huzur içerisinde gerçekleýtirildi.
Eyalet Parlamentosu, yeni dönemde önceliüi 15 Aüustos
2005 tarihinde imzalanan Helsinki BarÕý AntlaýmasÕ metnine
sadÕk ve eyaletin ekonomik ve sosyal geliýmiýliüi için zemin
hazÕrlayacak anayasa çalÕýmalarÕna verecek.
Açe’nin geleceüi için bir baýka önemli geliýme ise; Açelilerin, Cakarta’daki Ulusal Meclis için ulusal partiler arasÕnda
Demokrat Parti (DP)’den yana oy kullanmalarÕ oldu. Demokrat Parti’nin ülke genelinde %20’nin üzerinde oy olma baýa163
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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rÕsÕ göstermesi, 8 Temmuz’da yapÕlacak devlet baýkanlÕüÕ seçiminde Susilo Bambang Yudhoyono’nun elini güçlendirmesi
bakÕmÕndan da önem taýÕyor.
Açeli seçmenlerin gösterdiüi bu eüilimde tarihî faktörler ve
son dönemdeki geliýmeler etkili oldu. Uzun yÕllar, Açe’yi sözde temsil eden Ulusal Parti ve vekillerin Açe’yi kalkÕndÕracak
projelere imza atmamasÕnÕn yanÕ sÕra, Açe barÕýÕnÕn saülanmasÕnda ve istikrarlÕ bir ýekilde bu barÕýÕn devamÕnda mevcut devlet baýkanÕ Susilo Bambang Yudhoyono’nun kararlÕlÕüÕ da bu eüilimde baýat rol oynadÕ. Bu anlamda, Açeliler Açe
barÕýÕna katkÕsÕ dolayÕsÕyla Susilo Bambang Yudhoyono’nun
ýahsÕnda Demokrat Parti’ye vefa borçlarÕnÕ ödediler. Açe
Eyaleti’ni ulusal parlamentoda temsil edecek 13 milletvekilinin büyük bir kÕsmÕnÕn Demokrat Parti’den olacaüÕna kesin
gözüyle bakÕlÕyor.
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TSUNAMú
Tsunami kelimesi Japonca “liman” (tsu) ve “dalga” (nami)
kelimelerinin birleýiminden oluýur. úngilizcede soo-nah-mi
olarak telaffuz edilen tsunami kelimesi, göllerde veya denizlerdeki bir patlamanÕn ya da kaya kütlelerinin yer deüiýtirmesiyle ortaya çÕkan güçlü ve hÕzlÕ dev dalga hareketi dizisinden ibarettir.

26 AralÕk 2004 Felaketi
Endonezya’nÕn Açe eyaletinde 230 bin kiýinin ölümüne
yol açan, 26 AralÕk 2004 tarihindeki deprem ve ardÕndan gelen tsunami, Avustralya tabakasÕ ile Avro-Asya tabakasÕnÕn
deniz yataüÕnÕn yaklaýÕk 25 km altÕnda, rihter ölçeüine göre 9
ýiddetinde bir sarsÕntÕya yol açacak ýekilde kÕrÕlmasÕ ile ortaya çÕktÕ. Sumatra AdasÕ açÕklarÕnda, okyanusta meydana gelen depremin ardÕndan karaya doüru hareket eden dev dalgalarÕn yarattÕüÕ büyük yÕkÕm, dünyanÕn bölgeye olan ilgisinin
artmasÕna sebep olmuý, pek çok devlet ve yüzlerce STK buraya akÕn etmiýtir.

TSUNAMúNúN ARDINDAN
YENúDEN YAPILANMA
Rehabilitasyon ve
Yeniden YapÕlanma Kurumu (BRR)
Tsunaminin ardÕndan 29 Nisan 2005 tarihinde Endonezya Devlet BaýkanÕ Susilo’nun imzaladÕüÕ 34/2005 no’lu karar99
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name ile Rehabilitasyon ve Yeniden YapÕlanma Kurumu (Rehabilitation and Reconstruction Agency-BRR), Açe ve Nias
AdalarÕ’nÕn yeniden yapÕlanma sürecinden sorumlu olarak faaliyetlerine baýladÕ. Susilo, BRR’nin baýÕna Enerji ve Tabii Kaynaklar eski BakanÕ Prof. Kuntoro Mangkusubroto’yu atadÕ.
Dört yÕl boyunca faaliyet gösteren BRR’nin baýkanÕ Kuntoro, bakanlÕk düzeyinde hizmet vermiý ve bu anlamda Açe
valisinden daha yetkili bir konumda bulunmuýtur. Merkezi
Banda Açe’de olan kurumun Nias AdasÕ’nda bir o¿si bulunuyor; BRR’nin Cakarta’da da bir temsilciliüi çalÕýÕyordu. BRR,
çeýitli ülkelerden Endonezya merkezî hükümetine aktarÕlan
baüÕýlarÕ kullanmÕý ve STK’lar ile yeniden yapÕlanma konusunda iý birliüi yapmÕýtÕr.
BRR, 2009 yÕlÕ Nisan ayÕnda görev süresini tamamladÕ.164
Aradan geçen dört yÕllÕk süre zarfÕnda, tsunami maüdurlarÕna yönelik çalÕýmalar yapan kurum, kimi zaman suiistimaller ve altyapÕlarÕ yetersiz konutlar yaptÕüÕ gerekçesiyle protesto edildi. ProtestolarÕn önemli bir bölümünün nedeni inýa
edilen evlerin belirlenen standartlarda yapÕlmamÕý olmasÕydÕ. Bu nedenle yerel medyada sÕk sÕk ihaleleri üstlenen inýaat
¿rmalarÕnÕn usulsüzlükleri gündeme getirildi. Hak sahipleri,
altyapÕsÕ yetersiz evlerini onarmak için para yardÕmÕ yapÕlmasÕ amacÕyla BRR merkezi önünde deüiýik zamanlarda günler
süren eylemler yaptÕlar.
Bugün hâlen barakalarda yaýayan tsunami maüdurlarÕ
bulunmaktadÕr. BazÕ bölgelerde ise, inýa edilen tsunami evleri
sÕhhatli koýullarda yapÕlmadÕklarÕ için kullanamamaktadÕr.
BRR tarafÕndan 30 Haziran 2008 tarihine kadar tamamlanan altyapÕ hizmetleri öunlardÕr:
112.346 adet kalÕcÕ konut; 787 adet klinik; 1045 adet çeöitli türde okul; 2542 km asfalt yol
ve 255 adet köprü; 11 adet çeöitli ebatta havalimanÕ; 18 adet liman; 1649 adet dinî hizmet
verilen bina; 1126 adet kamu binasÕ.
BunlarÕn yanÕ sÕra, 26.538 öõretmen hizmet içi eõitime tabi tutulurken, 117.193 küçük
iöletmeye de destek verildi. Bölgede hâlen 1509 tsunami maõduru, yaöamlarÕnÕ barakalarda
sürdürüyor.
BRR hesabÕnda toplanan 7,2 milyor dolarlÕk yardÕm fonunun %90’lÕk bölümü kullanÕldÕ.
Geri kalan miktarÕn ise, 2009 yÕlÕ Nisan ayÕndan itibaren Açe valiliõi tarafÕndan kullanÕlmasÕ
kararlaötÕrÕldÕ. Bu fon özellikle, bitmemiö projeler arasÕnda önemli yer tutan karayolu inöaatÕ
gibi altyapÕ hizmetlerine ayrÕlmÕö durumda.
164
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Tsunamiden Sonra Açe’deki
YardÕm Faaliyetlerinin Durumu
26 AralÕk 2004 tarihinde yaýanan deprem ve tsunamiden
sonra aradan geçen zamanda yaklaýÕk 500 bin maüdurun tümünü içine alacak ýekilde maddi ve manevi rehabilitasyonun
baýarÕyla gerçekleýtirildiüini söylemek güç. Bölgeye yardÕm
için gelen kuruluýlar; acil yardÕm, gÕda yardÕmÕ, konut yardÕmÕ, saülÕk yardÕmÕ, psikolojik destek, eüitim yardÕmÕ ve esnafÕ destekleme gibi konularda yardÕm faaliyetlerini sürdürseler
de, Endonezya’nÕn önde gelen gazetelerinden olan The Jakarta Post’ta sÕk sÕk çÕkan haberler yeniden yapÕlanma konusunda sürecin oldukça yavaý iýlediüini ortaya koymaktadÕr.
AyrÕca BM Acil YardÕm Koordinatörü Jan Egeland, Açe eyaletindeki çalÕýmalarÕn yavaý ilerlemesinin Cakarta hükümeti ile
yardÕmcÕ ülkeler ve kuruluýlar arasÕndaki koordinasyon eksikliüinden kaynaklandÕüÕnÕ dile getirmiýtir. Yine, yardÕm paralarÕnÕn Maliye BakanlÕüÕ’ndan gönderilmesinde büyük bürokratik engeller olduüu da ifade edilmiýtir.
Bu anlamdaki olumsuz görüýler, medya organlarÕndan
baýka uluslararasÕ yardÕm kuruluýlarÕndan da gelmektedir.
Örneüin, BM Dünya GÕda Örgütü’nün Açe’deki yetkilileri, tsunami sonrasÕnda geçen uzun zamana raümen, temel gÕda ihtiyaçlarÕ karýÕlanamamÕý maüdurlar olduüundan söz etmektedir. Dünya SaülÕk Örgütü, tsunami sonrasÕnda bir milyona
yakÕn insana gÕda daüÕtÕmÕ gerçekleýtirmiýtir.
YardÕmlar ve yeniden inýa konusundaki yavaýlÕk, STK’lar
arasÕndaki iletiýimsizlikten, pek çok STK’nÕn benzer çalÕýmalar yaparak farklÕ ihtiyaçlara cevap verememesinden, yol ve
liman gibi altyapÕ hizmetlerinin yetersizliüinden ve Açe’de
tsunamiden etkilenen bölgelerin ulaýÕlmasÕ güç yerler olmasÕndan kaynaklanmaktadÕr.
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úHH únsani YardÕm VakfÕ’nÕn
Açe’deki YardÕm Faaliyetleri
Depremin hemen ardÕndan bölgeye intikal eden ilk kuruluýlardan biri olan úHH únsani YardÕm VakfÕ, öncelikle arama
kurtarma çalÕýmalarÕnda bulundu, daha sonra deprem ve tsunamiden etkilenen afetzedelerin acil ihtiyaçlarÕ tespit edildi.
Bölgede temiz içme suyu eksikliüinin giderilmesi için iki adet
su kuyusu açÕldÕ.
Evleri tamamen yÕkÕlan afetzedeler için 100 yeni evin inýa
edildiüi ústanbul Köyü kuruldu. Evlere ek olarak, köy içerisinde cami, okul, klinik ve bir de yetimhane yapÕldÕ. Afetzede
Açeliler bu köyde barÕnma imkânÕ buldular.
Tsunamiden sonra Barrack Kotgue, Daru’l-úmarah, Aceh
Besar, Barrack Bada, úngin Jaya, Barrack Klieng, Baitussalam, Lom Neuhem gibi bölgelerde 85 bin adet et konservesi ve diüer gÕda yardÕmlarÕ ihtiyaç sahiplerine ulaýtÕrÕldÕ. Öte
yandan kÕrtasiye yardÕmlarÕ dâhilinde gerek yetimhane ve
kamplarda bulunan öürencilere gerekse de Nevheun úlkokulu öürencilerine ulaýÕlarak toplam 1000 adet okul çantasÕ ve
kÕrtasiye seti daüÕtÕldÕ. úHH’ya ait üç adet gezici kütüphane de
okul okul gezerek öürencilere hizmet verdi. Bunlara ek olarak
eüitime destek projeleri kapsamÕnda, muhtelif yetimhane ve
okullara 15 adet bilgisayar verildi.
Ramazan ayÕ içerisinde ve Kurban BayramÕ’nda yüzlerce
aileye kumanya paketleri ve kurban eti daüÕtan úHH únsani
YardÕm VakfÕ, afette hemen her ýeyini yitiren ailelere 17 adet
balÕkçÕ teknesi ve 15 adet motor taksi hediye etti. Bu yardÕmlarla 40 kadar aile tsunamiden sonra tekrar geçimlerini saülayacak kaynaklara sahip oldular.
úHH únsani YardÕm VakfÕ’nÕn afet sonrasÕ Açe’de baýlattÕüÕ çalÕýmalarÕn en önemlilerinden birisi de yetim çalÕýmalarÕdÕr. Bugüne deüin 540 yetimin yiyecek, giyecek ve barÕnma ihtiyaçlarÕ karýÕlanmÕý; psikolojik desteüin yanÕnda saülÕk
ve eüitimle ilgili destek saülanmÕýtÕr. úHH’nÕn yetimlerle ilgili takip ettiüi bir diüer proje de Açe Besar’Õn Cot Suruy Blang
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bölgesinde 5000 m2 alan üzerine inýa edilmiý olan yetimhane kompleksidir. Bu komplekste derslikler, cami, kütüphane,
yatakhane, klinik, misa¿rhane, spor sahalarÕ ve idari o¿sler
bulunmaktadÕr. Bu tesisin açÕlÕýÕ 2006 yÕlÕnÕn Ekim ayÕnda
gerçekleýtirilmiýtir. úHH únsani YardÕm VakfÕ’nÕn Açe’deki faaliyetleri hâlihazÕrda devam etmektedir.

Tsunami SonrasÕnda Açe Bölgesi’nde
Misyonerlik Faaliyetleri
únsanlÕk tarihi boyunca en önemli toplumsal deüiýimler savaýlar ve doüal afetler ardÕndan gerçekleýmiýtir. Bu iki
önemli durumdan biriyle karýÕlaýan toplumlar o ana kadar
sahip olduklarÕ inançlarÕnÕ, geleneklerini ve yaýam tarzlarÕnÕ
sorgulamak durumunda kalmakta, yaýadÕklarÕ ve karýÕ karýÕya olduklarÕ travmalarÕ ve psikososyal sorunlarÕ atlatmada çeýitli alternatif çÕkÕý yollarÕ aramakta veya kendilerine bu
konuda sunulan seçeneklere daha olumlu yaklaýabilmektedirler. Tarihsel olarak kiliselerin ilk misyonerlik çalÕýmalarÕ,
Cizvitler ve Fransiskenlerin faaliyet gösterdikleri 16. yüzyÕla
kadar geri gitmektedir. Bu tarihe kadar uzanan misyonerlik
çalÕýmalarÕnÕn günümüzde de devam ettiüini gözlemlemek
mümkündür.
26 AralÕk 2004 depremi ve ardÕndan gelen tsunami,
Endonezya’nÕn Açe eyaletinin 500 kilometreyi bulan sahil ýeridinde önemli bir yÕkÕma sebep olmuýtur. Bu yÕkÕmÕn ardÕndan yerli ve yabancÕ pek çok STK yardÕm amacÕyla bölgeye
akÕn etmiýtir.
Tsunaminin hemen ardÕndan Tayvan’dan ABD’ye,
úsveç’ten Avustralya’ya kadar dünyanÕn dört bir yanÕndan
160 civarÕnda uluslararasÕ STK’nÕn bölgeye geldiüi göz önünde bulundurulduüunda, uluslararasÕ camianÕn Açe eyaletine
yönelik ilgisinin ne kadar büyük olduüu anlaýÕlÕr. Tayvan’dan
gelen Budist Tenda’dan, úsveç’ten gelen úsveç KÕzÕlhaçÕ’na ve
Amerika’dan gelen Katolik STK’lara kadar her türlü yardÕm
kuruluýunu Açe’de görmek mümkündür.
103

AÇE
Söz konusu STK’lar arasÕnda uzun yÕllar Endonezya’nÕn
çeýitli bölgelerinde faaliyet gösteren Save the Children and
Care ve Aksi Cepat Tanggap (ACT) gibi kuruluýlarÕn yanÕ
sÕra, misyonerlik faaliyetleri ile dikkat çeken World Vision ve
Catholic Relief Services gibi kuruluýlar da varlÕklarÕnÕ duyurmaya baýladÕlar.
Banda Açe halkÕ, tsunaminin ardÕndan bölgeye akÕn eden
yardÕm kuruluýlarÕnÕn çalÕýmalarÕna temkinli yaklaýmÕýtÕr.
Kimi resmî makamlar kadar, sokaktaki vatandaýlar da yardÕm kuruluýlarÕnÕn “yardÕm”Õn ötesinde birtakÕm çalÕýmalar
yapmalarÕna pek sÕcak bakmamÕýlardÕr.
Endonezya’nÕn dünyanÕn en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olmasÕ da yardÕm faaliyetlerinde dinî boyutu
gündeme getirdi. Kimi BatÕlÕ STK’lar bu konuda yardÕm faaliyetlerini dinî bir perspektifte sunmaya çalÕýtÕlar. Söz konusu yardÕm kuruluýlarÕnÕn misyonerlik propogandasÕ yaptÕklarÕ, kendi web sitelerindeki yayÕnlarÕnda açÕk bir ýekilde ifade
edilir. Web sitelerine ek olarak, çeýitli medya organlarÕ ve
Açe’de yapÕlan gözlemler de bu gerçeüi doürular. AyrÕca, yardÕm çalÕýmalarÕnÕn gerçekleýtirildiüi sahalarda yerel makamlarca ve din konseyi tarafÕndan yapÕlan uyarÕlar dikkate alÕndÕüÕnda, çeýitli STK’larÕn toplumu dönüýtürme projelerinde
HristiyanlÕk kaynaklÕ ögelere yer verdikleri de görülür.
Tsunamiden kÕsa bir süre sonra e-postalarda dolaýan ve
Müslümanlara hitaben yazÕldÕüÕ anlaýÕlan bir haberde ýu ifadelere yer verildiüi görülmüýtür: “Açe’de yüzlerce yetim çocuk var. Hristiyanlar bu çocuklarÕn peýinde. ArkadaýlarÕnÕz
arasÕnda bu çocuklarÕ evlat edinecek insanlar olup olmadÕüÕnÕ
araýtÕrÕnÕz. Lütfen bu konuda bizlere yardÕmcÕ olunuz.” Buna
ek olarak, tsunamiden çok kÕsa bir süre sonra Açe bölgesine
ulaýan yerel STK’lara mensup yetkililer, Hristiyan yardÕm kuruluýlarÕnÕn onlarca çocuüu uçaklara bindirerek bölgeden götürdüklerini tespit etmiýlerdir.
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EK 1: Kronoloji
MÖ 3000: Endonezya halklarÕ göç yoluyla Açe’ye yerleýmeye baýlamÕýtÕr.
MS 4. yüzyÕl: Hintliler bölgede ticari faaliyetlere baýlamÕý ve bölgedeki Hint etkisi artmÕýtÕr.
6. yüzyÕl: Po-Li Budist KrallÕüÕ bölgede hâkim olmuýtur.
MS 790: úslam, Açe-Sumatra’da yayÕlmaya baýlamÕýtÕr.
MS 804: Açe-Sumatra’da, Perlak’ta ilk úslam SultanlÕüÕ
kurulmuýtur.
1509-1511: Portekiz güçleri, Malaka ýehrini ele geçirerek
Malaka BoüazÕ civarÕna yerleýmeye baýlamÕýtÕr.
1514: Ali Mughayat ûah liderliüinde Açe úslam SultanlÕüÕ kurulmuýtur.
16. yüzyÕl: Malaka’nÕn Portekizlilerin eline geçmesi nedeniyle tüccarlarÕn bir kÕsmÕ Açe’ye yerleýmeye baýlamÕýtÕr.
Bu yüzyÕl boyunca Açe ve çevresi, hem siyasi, hem dinî hem
de ticari anlamda bölgenin merkezi olmuý; úslam, zamanla
Açe’den Güneydoüu Asya’nÕn diüer bölgelerine kadar yayÕlmaya baýlamÕýtÕr.
1537-1552: OsmanlÕ Devleti ile iliýkileri geliýtirmek isteyen Açe SultanÕ Alaaddin Riayat ûah el-Kahhar, MÕsÕr valisi aracÕlÕüÕyla ústanbul yönetimiyle iletiýim kurmuýtur.
OsmanlÕ’dan gelen askerler Açe SultanlÕüÕ’na baülÕ askerî birliklerle Batak bölgesinde Timur Raya KrallÕüÕ’na karýÕ yapÕlan
savaýa katÕlmÕýtÕr.
1588-1604: Alaaddin Riayat ûah el-Mukammil döneminde, OsmanlÕ halifesi, Açe gemilerinde OsmanlÕ bayraüÕnÕn
kullanÕlmasÕna izin vermiýtir. AynÕ dönemde, OsmanlÕ’dan
gelen askerî uzmanlarÕn Bitai köyünde kurduklarÕ askerî akademide öürenim gören Malahayati binti Laksamana, eýinin
öldürülmesi üzerine, kendisi gibi dul olan 1000 kadÕndan oluýan “Dullar Ordusu” (Inong Balee) adÕnda bir ordu kurmuý
ve HollandalÕlara karýÕ savaýtÕ. Bu savaýlarda Hollanda donanmasÕ büyük bir bozguna uüratÕlmÕýtÕr.
107

AÇE
1550-1650: Bu dönemde MÕsÕr, Suriye ve Arab
YarÕmadasÕ’ndan úslam âlimleri bölgeye gelmiý, Açe’de meta¿zik ve tasavvuf konularÕnda önemli ilmi tartÕýmalar yapÕlmÕý
ve eserler verilmiýtir.
1602: úngiliz Kraliçesi I. Elizabeth’in gönderdiüi elçiler
Açe’ye gelerek Açe úslam SultanlÕüÕ ile bir iý birliüi antlaýmasÕ
imzalamÕýtÕr. Açe SultanlÕüÕ, Hollanda ile iliýkilerini geliýtirmek amacÕyla Hollanda’ya elçi göndermiýtir.
1605: HollandalÕlar, bugün Endonezya TakÕmadalarÕ olarak anÕlan Doüu Hint AdalarÕ’na ulaýmÕýtÕr.
1607-1634: Açe úslam SultanlÕüÕ’nÕn en önemli hükümdarÕ úskender Muda dönemidir. Deli ve Aru feth edilmiý, Cohor KrallÕüÕ yenilgiye uüratÕlmÕýtÕr. AynÕ dönemde Portekizliler de Bintan’da maülub edilmiýtir.
1641-1699: Bu dönemde Açe úslam SultanlÕüÕ dört kadÕn
sultan tarafÕndan yönetilmiýtir.
1820: Uzun bir aradan sonra Açe yeniden ekonomik anlamda dünya gündemine girmiý ve dünya biber üretiminin
yarÕsÕnÕ elinde bulunduran bir ülke konumuna gelmiýtir.
1824: úngiltere ve Hollanda arasÕnda Londra AntlaýmasÕ imzalanmÕý ve bu antlaýma ile Hollanda’nÕn Güneydoüu
Asya’daki sömürgeleri belirlenmiýtir.
1850: Açe SultanÕ Alaaddin Mansur ûah, HollandalÕlara
karýÕ OsmanlÕ Devleti’nden yardÕm talep etmiýtir.
1866: HollandalÕlar Sumatra AdasÕ’nÕn yarÕsÕnÕ ele geçirmiýtir.
1871: úngiltere ve Hollanda arasÕnda Sumatra AntlaýmasÕ
imzalanmÕý, bu antlaýma sonrasÕnda Açe, 1873 yÕlÕnda baýlayacak olan Hollanda iýgaline maruz kalmÕýtÕr.
1903: Açe úslam SultanlÕüÕ’nÕn son sultanÕ Muhammed
Davud ûah’Õn HollandalÕlarca esir alÕnmasÕ üzerine SultanlÕk
yönetimi sona ermiýtir.
1942-45 Japon úýgali: Endonezya’nÕn büyük bir bölümünü ele geçiren Japon birliklerine karýÕ kÕsa bir süre sonra
Açe’de direniý baýlamÕýtÕr. Açe, Endonezya TakÕmadalarÕ içe108
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risinde Japon iýgalinden ilk kurtulan yer olmuýtur.
17 Aüustos 1945: Endonezya Cumhuriyeti baüÕmsÕzlÕüÕnÕ ilan etmiýtir.
27 AralÕk 1949: BM’nin gözetiminde yapÕlan Yuvarlak
Masa AntlaýmasÕ’nda Hollanda’nÕn bölgedeki egemenlik haklarÕnÕ Endonezya Cumhuriyeti’ne devretmesiyle Açe, Cava yönetiminin idaresi altÕna girmiýtir.
1949: Açe’ye Endonezya Cumhuriyeti içerisinde otonom
bölge statüsü verilmiýtir.
1950: Merkezî hükümet tarafÕndan Açe’nin Sumatra eyaleti ile birleýtirilmesi kararÕ üzerine Açe’de silahlÕ mücadele
baýlamÕýtÕr.
20 Eylül 1953: Açe valisi Davud Beureueh Açe’nin Endonezya Cumhuriyeti’nden baüÕmsÕzlÕüÕnÕ ilan etmiý ve Endonezya TakÕmadalarÕ’nda merkezî hükümete karýÕ faaliyet
gösteren ve Endonezya’nÕn bir úslam ülkesi olmasÕ yönünde
çalÕýmalar yapan Daru’l-úslam Hareketi’ne katÕldÕüÕnÕ açÕklamÕýtÕr.
1957: Merkezî hükümetle ateýkes antlaýmasÕ imzalanmÕýtÕr.
1959: Merkezî hükümet, Açe’ye Özel Bölge (Daerah Istimewa) statüsü vermiýtir. Buna göre Açe, eüitim ve din iýlerinde özerk bir yapÕya kavuýmuýtur.
1959-65: Sukarno “Denetimli Demokrasi” uygulamasÕnÕ
yürürlüüe koymuýtur.
1962: Devlet BaýkanÕ Sukarno’nun Açe’ye eüitim, din ve
geleneksel yasanÕn uygulanmasÕ konularÕnda özel yönetim
statüsü vereceüi taahhüdü üzerine Darul úslam Hareketi sona
ermiýtir.
1 Ekim 1965: Suharto, “Yeni Düzen” adÕnÕ verdiüi yönetimini baýlatmÕý ve rejim 1998 yÕlÕna kadar devam etmiýtir.
4 AralÕk 1976: Tunku Hasan di Tiro ve 24 arkadaýÕ, Kuzey Açe’de, Halimun DaüÕ’nda, Açe-Sumatra BaüÕmsÕzlÕk
Bildirisi’ni imzalayarak dünya kamuoyuna ilan ettmiýlerdir.
1989: SilahlÕ eüitim görmüý olan bir grup Açeli “Açe Su109

AÇE
matra Millî Özgürlük Cephesi (Aceh-Sumatra National Liberation Front -ASNLF)’ni kurmuýtur.
1989: Açe, Cakarta yönetimi tarafÕndan “Askerî Operasyon Bölgesi” (DOM) ilan edilmiý ve bu uygulama 1998 yÕlÕna
kadar devam etmiýtir. Bu süreçte Açe halkÕ ordu tarafÕndan
sistematik insan haklarÕ ihlallerine maruz kalmÕýtÕr.
21 MayÕs 1998: Gerçekleýtirilen büyük öürenci hareketleri sonunda Suharto, iktidardan ayrÕlmak zorunda kalmÕý ve
böylece “Yeni Düzen” dönemi sona ermiýtir.
1998: Suharto’nun yerine B. J. Habibie devlet baýkanÕ
olarak atanmÕýtÕr. Habibie, Açe dâhil ülkenin çeýitli yerlerindeki çatÕýma bölgelerinde barÕýÕn hâkim olmasÕ için çalÕýmalar yapÕlacaüÕnÕ ilan etmiýtir.
7 Aüustos 1998: Endonezya Ordusu Generali Wiranto,
Açe’de “Askerî Operasyon Bölgesi” kararÕnÕ kaldÕrmÕýtÕr.
ûubat 1999: Habibie’nin Doüu Timor’da referandum kararÕ almasÕ üzerine Açe’deki öürenciler Açe Referandum Enformasyon Merkezi’ni (SIRA) kurmuýtur.
Ocak 1999: Operasi Wibawa adÕyla yeni bir askerî operasyon baýlatÕlmÕý ve 2000 kiýilik özel birlik Açe’ye sevkedilmiýtir.
16 Mart 2000: Endonezya hükümet yetkilisi Bondan
Gunawan, Açe’de GAM’Õn hâkimiyetinde olan bir bölgede
GAM komutanÕ Abdullah Sya¿ ile görüýmüýtür.
12 MayÕs 2000: 2000 yÕlÕ Ocak ayÕndan MayÕs ayÕna kadar 300 kiýinin hayatÕnÕ kaybetmesi üzerine, Endonezya Devlet BaýkanÕ Abdurrahman Wahid (Gusdur) GAM temsilcileri
ile úsviçre’nin Cenevre ýehrinde yaptÕüÕ görüýmelerde Açe’de
süren çatÕýmalara son verilmesi konusunda anlaýmaya varmÕýtÕr.
2 Haziran 2000: TaraÀar arasÕnda üç aylÕk ateýkes süreci baýlamÕýtÕr. Sürecin sonuna doüru taraÀar yeniden çatÕýmalara baýlamÕýtÕr.
ûubat-Mart 2001: TaraÀar arasÕnda úsviçre’de baýlayan
görüýmelere devam edilmiý ve ateýkesin uzatÕlmasÕ konusun110
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da kararlar alÕnmÕýtÕr. úlk defa yerel komutanlar Açe’de müzakerelere katÕlmÕý ve bir “BarÕý Bölgesi” oluýturulmasÕna karar verilmiýtir.
Mart 2001: Endonezya hükümeti GAM’Õn “ayrÕlÕkçÕ” örgüt olduüunu resmî olarak ilan etti. GAM’a karýÕ yeni operasyonlara baýlanacaüÕ duyurulmuýtur.
Eylül 2001: Endonezya Devlet BaýkanÕ Megawati, Açe’yi
ziyaret etmiýtir ancak görüýmelerden sonuç alÕnamamÕýtÕr.
22 Ocak 2002: GAM’Õn ünlü komutanÕ Abdullah ûa¿i öldürülmüýtür. Ordunun yaptÕüÕ baskÕnda, ûa¿i ile birlikte hamile olan eýi ve beraberindeki korumalar da öldürülmüýtür.
Bu olaydan üç gün önce dönemin Açe Valisi Abdullah Puteh’e,
merkezî hükümetin görüýme talebini içeren bir mektup yollamÕýtÕr.
8-9 MayÕs 2002: Cenova’da görüýmeler yeniden baýlamÕýtÕr. únsani yardÕm ve otonomi konularÕnda görüýmelere
devam kararÕ alÕnmÕýtÕr.
Temmuz 2002: Endonezya Ordusu KomutanÕ General
Ryamizard Ryacudu, Açe’de GAM üyelerine karýÕ yoüun bir
saldÕrÕya giriýeceüini açÕklamÕýtÕr.
4 KasÕm 2002: GAM tek taraÀÕ olarak ateýkes kararÕ almÕýtÕr.
9 AralÕk 2002: GAM ve Endonezya hükümeti arasÕnda “SaldÕrÕlarÕn DurdurulmasÕ AntlaýmasÕ (COHA)” imzalanmÕýtÕr.
Ocak 2003: Endonezya hükümeti, Açe’ye özerklik vermiýtir. Bu, Açe’de úslami yasalarÕn uygulanmasÕ ve bölgenin
doüal kaynaklarÕnÕn denetiminde Açe’nin söz sahibi olacaüÕ
anlamÕna geliyordu.
2003: Açe’de sÕkÕyönetim ilan edilmiýtir.
8 Nisan 2003: BarÕý Sürecini úzleme Komitesi (JSC),
Banda Açe’deki 144 gözlemciyi geri çekme kararÕ almÕýtÕr.
Devlet BaýkanÕ Megawati, TNI ve polisin Açe’de “güvenlik
operasyonlarÕ” düzenlemesi emrini vermiýtir.
10 Nisan 2003: Siyaset ve Güvenlik úýlerinden Sorum111
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lu Bakan olan eski general Susilo Bambang Yudyohono, Endonezya ordusunun Açe’de askerî operasyonlarda bulunmak
amacÕyla 50 bin kiýilik askerî birliüi bölgeye göndereceüini
açÕkladÕ.
28 Nisan 2003: Siyaset ve Güvenlik úýlerinden Sorumlu Bakan olan eski general Susilo Bambang Yudyohono,
Endonezya’nÕn, GAM’Õn özel otonomi kararÕnÕ ve Açe’nin Endonezya Cumhuriyeti’ne baülÕ kalacaüÕnÕ kabul etmesi için iki
haftalÕk süre verdiüini açÕklamÕýtÕr. GAM sözcüleri bu ultimatomu kabul etmediklerini açÕklamÕýlardÕr.
MayÕs 2003: ABD, Japonya, AB ve Dünya BankasÕ’nÕn
desteüiyle Henry Dunant Merkezi (HDC), taraÀarla Tokyo’da
görüýmeler yapÕlmasÕnÕ kararlaýtÕrmÕýtÕr.
16 MayÕs 2003: Tokyo’daki görüýmelere katÕlmak üzere yola çÕkan GAM üyelerinin tutuklanmasÕ üzerine, GAM,
Tokyo’daki görüýmelere katÕlmayacaüÕnÕ açÕklamÕýtÕr.
19 MayÕs 2003: Devlet BaýkanÕ Megawati, Açe’de sÕkÕyönetim ilan etmiýtir.
KasÕm 2004: Yeni devlet baýkanÕ olan S. B. Yudyohono,
Açe’ye giderek genel af, ekonomik yardÕm ve özerklik vaadinde bulunmuýtur. GAM bu vaatleri kabul etmemiýtir.
26 AralÕk 2004: Açe’de 9 ýiddetindeki depremin ardÕndan 230 bin kiýinin hayatÕnÕ kaybettiüi tsunami felaketi yaýanmÕýtÕr.
28 AralÕk 2004: GAM, Açe’de anlaýmazlÕüÕn ve çatÕýmalarÕn yaýandÕüÕ bölgelerde yardÕm faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacÕyla ateýkes ilan etmiýtir. Endonezya hükümeti Açe
bölgesine giriý yasaüÕnÕ kaldÕrmÕýtÕr.
27 ûubat 2005: GAM ve Endonezya hükümet yetkilileri, Finlandiya’nÕn Vantaa ýehrinde barÕý görüýmelerine baýlamÕýtÕr.
29 Nisan 2005: Tsunaminin ardÕndan, Endonezya Devlet BaýkanÕ S. B. Yudyohono’nun imzaladÕüÕ 34/2005 no’lu
kararname ile Açe ve Nias adalarÕnÕn yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕndan sorumlu BRR faaliyetlerine baýlamÕýtÕr. Yudyohono,
112

BARIô KAPISI
BRR’nin baýÕna Enerji ve Tabii Kaynaklar eski BakanÕ Prof.
Kuntoro Mangkusubroto’yu atamÕýtÕr. Özel hâl valisi statüsündeki Kuntoro, Açe valisinden daha geniý yetkilerle donatÕlmÕý olarak dört yÕl boyunca görev yapacak.
15 Aüustos 2005: Finlandiya’nÕn baýkenti Helsinki’de
taraÀar arasÕnda resmî barÕý antlaýmasÕ imzalanmÕýtÕr.
15 Eylül 2005: AB ve ASEAN’a üye ülkelerden toplam
350 gözlemcinin görev yaptÕüÕ Açe úzleme Komitesi (Aceh
Monitoring Mission -AMM) çalÕýmalarÕna baýlamÕýtÕr.
15 Eylül 2005: GAM, 31 AralÕk 2005 tarihine kadar 3000
kiýilik birliklerini daüÕtmaya ve 840 adet çeýitli ebat ve çapta
silahÕ AMM ve ulusal güvenlik birimlerine teslim etmeye baýlamÕýtÕr. Cakarta yönetimi de aynÕ süre zarfÕnda, 25.000 ilâ
30.000 arasÕnda olduüu ileri sürülen eyaletteki asker sayÕsÕnÕ
14.700’e, polis gücünü de 9100’e indirmiýtir.
15 ûubat 2006: GAM silahlÕ kanadÕna mensup olanlarÕn ekonomik ve sosyal anlamda topluma kazandÕrÕlmalarÕndan sorumlu (Badan Rehabilitasi Aceh/Aceh Reintegration
Agency -BRA) kurumu faaliyetlerine baýlamÕýtÕr. Kurumun
baýÕna, GAM’Õn önde gelen isimlerinden M. Nur Djuli atanmÕýtÕr.
19 MayÕs 2006: GAM’Õn üst düzey yöneticileri 25 yÕldan
sonra ilk defa ana vatanlarÕ Açe’ye ayak bastÕ.
12 Temmuz 2006: Açe’ye geniý otonom hakkÕ tanÕyan
“Açe YasasÕ” (Law on Governing Aceh -LoGA) ulusal meclis
tarafÕndan onaylanmÕýtÕr.
11 AralÕk 2006: Endonezya Cumhuriyeti tarihinde ilk
defa Açe eyaletine tanÕnan özel bir hak olarak valilik seçimlerine baüÕmsÕz adaylar katÕlmÕýtÕr. Vali ve vali yardÕmcÕlÕüÕ için
yapÕlan seçime baüÕmsÕz olarak katÕlan Irwandi Yusuf (GAM
sözcülerinden) ve Muhammed Nazar (Açe Referandum Enformasyon Merkezi (SIRA)’nÕn genel baýkanÕ) %38’lik oyla
Açe halkÕ tarafÕndan beý yÕllÕüÕna vali ve vali yardÕmcÕlÕüÕna
seçilmiýlerdir.
15 AralÕk 2006: AMM görev süresini tamamlamÕýtÕr.
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15 Haziran 2006: Özel Açe YasasÕ, Ulusal Parlamento
tarafÕndan kabul edilmiýtir.
11 Ekim 2008: Açe Özgürlük Hareketi (GAM) lideri 83
yaýÕndaki Hasan di Tiro, 30 yÕllÕk aradan sonra ilk defa anavatanÕ Açe’ye gelmiýtir.
23-24 ûubat 2009: II. UluslararasÕ Açe ve Hint Okyanusu ÇalÕýmalarÕ KonferansÕ gerçekleýtirilmiý ve aynÕ adla bir
araýtÕrma merkezi açÕlÕýÕ yapÕlmÕýtÕr.
9 Nisan 2009: Endonezya Cumhuriyeti’nde ulusal ve yerel parlamento seçimleri yapÕlmÕýtÕr. Helsinki BarÕý AntlaýmasÕ uyarÕnca, Açe’de kurulan altÕ yerel parti, seçimlere katÕlma ýansÕ elde etmiýtir. Bu geliýme, Endonezya Cumhuriyeti
tarihinde bir ilk olma özelliüi taýÕyor.
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EK 2: Açe Millî MarýÕ
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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