
Merkez Efendi Küııiyesi ' nin hamam ı 

levhada yapının inşa tarihi olarak 1 O 17 
( 1608) yılı yazılıdır. 

Hamam. Ufak boyutlardaki hamam 
kubbelerle örtülü dört halvetli bir sıcaklı
ğa sahiptir. Merkez Efendi'nin bu hamam
da tekkesini kurarken çıkardığı şifalı su 
ile "hummalılar"ı tedavi ettiği rivayet edi
lir. Ayazma-çilehanede olduğu gibi bura
da da muhtemelen kökleri Osmanlı ön
cesine dayanan bir şifalı suyun bir sQfi
tabip tarafından tedavi maksadıyla kul
lanılması söz konusudur. 

Mutfak, Taamhane, Derviş Hücreleri, 
Şeyh Dairesi ve Hünkar Köşkü . Bu bö
lümler, şadırvan avlusunun kuzey ve do
ğu sınırları boyunca uzanan" L" biçimin
de bir alan içinde toplanmışlardı. Günü
müze ulaşmayan bu kanadın tek katlı 
ahşap birimlerden meydana geldiği bi
linmektedir. "L "nin batı ucunda mutfak, 
bundan sonra sırasıyla taamh2me, derviş 
hücreleri ve şeyh dairesi gelmektedir. 
"L"nin güney yönünde bağımsız küçük 
bir birim olan hünkar köşkünün avluya 
bakan cephesi üçgen bir alınlıkla donatıl

mış. önüne basamaklı bir sahanlık kon
muştu . Alınlığın içinde "Sultan Mahmud 

güneşi" tabir edilen bezerne bulunmak
taydı. 
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MERKEZI ANTLAŞMA TEŞKİIATI1 

1959'da 
Bağdat Paktı'nın devamı olarak kurulan 

bölgesel savunma ve ekonomik 

L 
iş birliği ittifakı. 

_j 

Soğuk savaş dönemi şartlarında doğan 
ve işlevini tamamladığı için daha sonra 
kapatılan bölgesel savunma iş birliği teş
kilatlarından biridir. ll. Dünya Savaşı'nın 
ardından Sovyetler Birliği'nin yayılmacı 
tutumuna karşı Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından geli ştirilen güvenlik kuşa
ğı oluşturma politikasına uygun biçimde 
hayata geçirilmiştir. 

Pakistan, İngiltere, İran, Irak, Türkiye 
arasında kurulan ve başlıca amacı Sov
yetler Birliği'nin Ortadoğu'ya yayılmasını 
önlemek olan Bağdat Paktı , Avrupa'daki 
NATO ve Güneydoğu Asya'daki SEATO ile 
beraber Sovyetler Birliği'ne karşı Kuzey 
Atiantik'ten Endonezya'ya kadar uzanan 
geniş bir güvenlik kuşağı oluşturuyordu. 
Irak' ın 14 Temmuz 1958 darbesinden 
sonra 24 Mart 1959 tarihinde ittifaktan 
ayrıldığını açıklaması üzerine diğer üye
ler teşkilatın adını, NATO ve SEATO bölge
leri arasında yer almasından dolayı Mer

kezi Antlaşma Teşkilatı (Central Treaty Or
ganization [CENTO]) olarak değiştirmeyi ve 
sekreteryasını da Ankara'ya nakletmeyi 
kararlaştırdılar (21 Ağustos I 959); böylece 
teşkilat Bağdat Paktı'nın Irak'sız devamı 

niteliğinde ortaya çıktı. Bağdat Paktı'nın 

MERKEZI ANTLAŞMA TEŞKilATI 

kuruluşunda etkili olan Amerika Birleşik 
Devletleri bunun da kuruluşunda rol oy
namış, fakat teşkilata tam üye sıfatıyla 
katı lmamıştır. Ancak üye devletlerle ikili 
düzeyde savunma antlaşmaları yaparak 
teşkilatın askeri komitesinde etkisini sür
dürmüş. ittifakın askeri planlama komi
tesi başkanlığında da Amerika Birleşik 
Devletleri'nden bir general görev yapmış
tır. Bununla birlikte Merkezi Antlaşma 
Teşkilatı hiçbir zaman askeri alanda 
önemli bir güç teşkil etmemiştir. 

Teşkilatın en yüksek karar organı üye 
devletlerin başbakan veya dışişleri bakan
ları düzeyinde yılda bir defa başşehirler
den birinde toplanarak askeri, siyasi ve 
ekonomik sorunları çözümlerneye çalışan 
Bakanlar Konseyi idi. Daimi temsilciler
den oluşan Temsilciler Konseyi genel sek
reterliğin bulunduğu Ankara'da görev 
yapmaktaydı. Bakanlar Konseyi tarafın
dan alınan kararların uygulanmasını sağ
lamak ve üyeler arasındaki ilişkileri geliş
tirmek gibi işlerle ilgilenen genel sekre
ter Bakanlar Konseyi tarafından üç yıllık 
bir süre için tayin ediliyordu. Genel sek
reterlik yapısı içerisinde siyasi ve idari, 
ekonomik, halkla ilişkiler, güvenlik bölüm
leri ve bunların yanmda ekonomik, tek
nik, araştırma. sağlık, madencilik, tarım , 

kamu yönetimi, ulaştırma gibi alanlardan 
sorumlu özel komiteler faaliyet göster
mekteydi. 

Yaklaşık on yıl varlığını sürdüren Mer
kezi Antlaşma Teşkilatı. üye ülkelerin kar
şılaştığı çeşitli bölgesel sorunların çözü
münde rol oynamak istemişse de fazla bir 
katkıda bulunamamıştır. Özellikle üyele
rin en önemli sorunlarını teşkil eden Hin

distan- Pakistan anlaşmazlığı ile Kıbrıs 
konusunda etkili olamaması teşkilata du
yulan güveni sarsmıştır. 1965-1971 yılları 
arasında üye ülkelerin ekonomi. ulaştır
ma, alt yapı yatırımları . eğitim, bankacı

lık. sağlık, finansman, tarım , hayvancılık, 

teknik iş bir l iği, turizm. ticaret ve sanayi 
gibi alanlarda politikalarını birbirine yak
laştırmaya, yetkililerin katılımıyla semi
ner ve sempozyumlar düzenlemeye, bu 

alanlardaki tecrübelerini birbirlerine ak
tarmaya. bu yolla ortak politikalar ve çö
zümler oluşturmaya gayret gösteren teş
kilatın nisbeten daha başarılı olduğu söy
lenebilir. O yıllarda hazırlanan bir ekono
mik kalkınma programı dahilinde Türkiye, 
İran ve Pakistan arasında özellikle kara 
ve demiryolu ulaşımı ile haberleşme alan
larında çeşitli projeler uygulamaya ko
nulmuş, bunlardan Türkiye- İran- Pakis

tan demiryolu ve karayolu bağlantıları-
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MERKEZI ANTLAŞMA TESKilATI 

nın iyileştirilmesi, Trabzon ve İskenderun 
limanlarında kapasite arttırılması ve Ka
raçi- Kirman, Lasbela- Benderabbas ka
rayolu projelerinin hayata geçirilmesi gi
bi bazıları başarılmış, ayrıca İslamabad , 
Tahran ve Ankara'yı birbirine bağlayan 
daimi nitelikte bir askeri haberleşme sis
temi kurulmuştur. 

Teşkilatın üye ülkelerin siyasi mesele
lerinin çözümünde etkili olamamasının 
kendisine duyulan güveni tartışılır hale 
getirmesi, 1979 Ocağında İran'da gerçek
leşen İslam devriminin üyeler arasındaki 
iş birliği imkanlarını olumsuz yönde etki
lernesi ve özellikle dünya genelinde gide
rek hız kazanan yu muşama ve silahsız
lanma hareketinin bölgesel ittifakların 
etkinliğinin azalmasına yol açması gibi 
sebepler Merkezi Antlaşma Teşkilatı'na 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. 12 
Mart 1979 tarihinde Pakistan 'ın , bir gün 
sonra da İran'ın ayrıldıklarını açıklamaları 
üzerine fiilen işlevsiz hale gelen teşkila
tın lağvedilmesi yoluna gidilmiş ve sek
reteryasının tasfiyesi süreci eylül ayında 
tamamlanmıştır. 
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!il DAVUT DURSUN 

~ A ol 
MERKEZZADE AHMED EFENDI 

(ö. 963/1556 [?]) 

Halveti -Sünbüli şeyhi, 
el-Kamusü'l-muhit'in ilk mütercimi. L . . . ~ 

Halveti-Sünbüli şeyhiMerkez Efendi'
nin oğludur. Babasından dolayı Merkez
zade, İbn Merkez. Merkezi diye tanınır. 
Ahmed Efendi'nin soyundan gelen Emel 
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Esin'de mevcut olan İstanbul'daki Mer
kez Efendi Külliyesi'nin vakfiyesine göre 
annesi Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sul
tan'dır. Merkez Efendi. Şah Sultan ile Ma
nisa' da iken evlenmiş, Emel Esin'in tes
bitlerine göre 918-926 ( 1512-1520) yılları 
arasında gerçekleşen bu evlilik uzun sür
memiş , Şah Sultan daha sonra Lutfi Paşa 
ile evlenmiştir. Merkez Efendi'nin daha 
önce Etyemez Zaviyesi şeyhi Mirza Ba
ba'nın kızı ile evlendiği ve ondan Ahmed 
isminde bir oğlunun olduğu da kaydedil
mektedir (Kurdoğlu, s. 90). Bu evlilik di
ğer bazı kaynaklar tarafından da doğru
lanmakla birlikte Ahmed'in bu evlilikten 
olduğu ifade edilmemektedir (Hulv!, s. 
462; Yusuf b. Ya'küb, s. 46) . Bir başka kay
da göre Merkez Efendi. Şah Sultan'la Ma
nisa' da bulunduğu 930-936 ( 1524-1529) 
yılları arasında evlenmiş. oğlu Ahmed de 
burada dünyaya gelmiştir. Ancak Ahmed 
Efendi'nin 95 1'de (ı 544) şeyh olması ve 
ölüm tarihi bu ihtimali zayıflatmaktadır. 
Merkez Efendi ile Şah Sultan arasındaki 
aşırı yaş farkı sebebiyle bu evliliği müm
kün görmeyip Ahmed Efendi'nin Şah Sul
tan'ın manevi eviadı olabileceği yorumu
nu yapanlar da mevcuttur {Bayat, s. 52). 

Ahmed Efendi Arapça'yı ve dini ilimleri 
babasından öğrendi. Merkez Efendi'nin, 

oğlunun ilirnde kendisini aştığını söyledi
ği kaydedilmektedir. Seyrü süiGkünü ba
basının yanında tamamlayan, bir yandan 
da ilim le meşgul olmaya devam eden Ah
med Efendi. Arap dilinin en önemli söz
lüklerinden biri olan FirGzabadi'nin el
KamCısü'l-muJ:ıit adlı eserinin ilk Türkçe 
tercümesi el-Bô.bCıs'ü 950'de (1543) ta
mamladı. Ertesi yıl babasının emriyle Üs
küdar Nakkaştepe'de bulunan Baba Nak
kaş Zaviyesi'nde irşad faaliyetine başladı. 
Bir süre sonra memleketi Denizli'ye yer
leşti. Babasının 959'da ( 1552) vefatı üze
rine İstanbul'a giderek onun yerine geç
ti. Halveti -Sünbüli tarikatının asitanesi 
olan Koca Mustafa Paşa Dergahı'nda iki 
yıl kadar şeyhlikyaptı ve görevi babasının 
halifelerinden Yakub Efendi'ye bıraktı. 
Ardından Denizli'ye dönüp vefatma kadar 
burada ilim ve irşadla meşgul oldu {H u lv!, 
s. 469). Yakub Efendi'nin oğlu Yusuf Si
nan Sünbüli'nin ifadelerinden, Yanya'dan 
İstanbul'a gelen Yakub Efendi'nin Koca 
Mustafa Paşa Dergahı postuna 964 
(1557) yılında oturduğu anlaşılmaktadır. 
Bu bilgi doğru ise Ahmed Efendi bu ta
rihten itibaren İstanbul'dan ayrılmış ol
malıdır. Öte yandan bazı kaynaklarda {Za
kir Şükrü. s. 2) Merkez Efendi'den sonra 
Yakub Efendi'nin adı geçmekte, Ahmed 

Merkezzade Ahmed Efendi'nin el-Babüs fi tercemeti'L-Kamüs adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Beşir Aga, 
nr. 626) 


