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16. Yüzyılın İkinci Yarısında  
Osmanlı-Safevi Sınırında  

Eşkıyalar:  
Bir Çözümleme Denemesi* 

 
 

 

Güneş IŞIKSEL** 

 
Osmanlıların,  ele geçirdikleri topraklarda iktidarını sağlamlaştırmak için kısa, 

orta veya uzun erimli önlemler (istimalet, sürgün vd.) aldıkları bilinen bir 
olgudur.1 Bilindik, ancak üzerinde az durulmuş bir oluntu ise bu önlemlere 
karşın tarımsal artı-değerin yeniden paylaşımında uzlaşamadıkları güç odakları 
ve/ya Osmanlı yönetimi altına girmeye razı olmayan toplumsal katmanlarla 
içine düştükleri çıkar çatışmasının aldığı biçimlerdir. Bu rızası alınmamış 
katmanların her durumda silaha sarıldığı söylenemezse de bunların sınır 
bölgelerine yerleşip, sınırdaş devlet(ler)in dolaylı veya doğrudan desteğini alıp, 
silahlı mücadelelere girenleri -bunların eylemleri dinî biçimlere de bürüne-
biliyordu- bu yazının nesnesini oluşturuyor; bunun 16. yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı-Safevi sınırındaki örnekleri ise öznesini.  

Aslında Osmanlıların karşı karşıya kaldıkları durum, Yeni Çağ’ın başlarında 
geniş kitleleri ve özellikle de bulunduğu coğrafyadaki eski güç odaklarını 
karşısına alarak iktidarını pekiştirme sürecindeki devletlerin neredeyse tümünde 
görülür. Özellikle, merkezî yapılanmaların yerleş/e/mediği sınır yörelerinde -
devletlerin bunları “tampon bölge” gibi algılayıp algılamadığı siyasetbilimcilerin 
açığa kavuşturamadığı sorunlardan biridir- bu dıştalanmış güçler birliklenir, 

                                                 
* Yazıyı dikkatle okuyup, düzeltip, konuyla doğrudan ilgili iki çalışmayı okumamı öneren 
Oktay Özel’e teşekkürü borç biliyorum. 
** Collège de France, Paris, Fransa. 
1 Muhsin Soyudoğan, Tribal Banditry in Ottoman Ayntab (1690-1730), basılmamış MA tezi, 
Bilkent Üniversitesi, 2005 ve Suavi Aydın - Oktay Özel, “Power Relations Between State 
and Tribes in Ottoman Eastern Anatolia”, Bulgarian Historical Review, 3-4 (2006), s. 51-67. 



kebikeç / 33 • 2012  

36 
 

bölgelerinin güç odaklarıyla pazarlık yapabilme gücüne eriştiklerinde siyasi 
eyleyici konumuna gelir ve siyasi bağlamın koşullarına göre devletleşebilirlerdi.2 
Deşt-i Kıpçak’ta Kozaklar, Tatarlar ve Nogaylar3; Hırvatistan sahilinde 
Uskoklar; Panonya ovalarında Hayduklar ve Martoloslar4  (ve belki Batı 
Akdeniz’in Malta Şövalyeleri ve Garp Ocakları), Osmanlı tarihi özelinde 
saptanabilen belli başlı örneklerdir.  

Konuya girmeden, birkaç anımsatma yapmakta yarar var. Bunlardan ilki, 
yukarıda sayılan örgütlenmelerin hısımlığı sorunudur. Her ne kadar birbirinin 
çağdaşı olan Kozaklar5, Uskoklar6, Garp Ocakları7 üzerine tekil çalışmalar olsa 
da bu yapılanmaların oluşum örüntülerini ve işleyişlerini karşılaştırıp çözümleme 
yoluyla toplumbilimlerinin nesnesi haline getiren bir çalışma elde yok. Haliyle 
bunlar arasındaki yapısal hatta çevrimsel benzerlikler, şimdilik bir öngörü 
olmanın ötesine geçemiyor. Bu yüzden, Osmanlı-Safevi sınırındaki oluşumlar 
ele alınırken bunların benzerleri olduğunu öne sürdüğümüz yapılanmaları da 
tanımlayan bir çatıyı eşzamanlı olarak düşünmek gerekiyor. İkinci bir sorun, 
Osmanlı-Safevi sınırındaki eşkıya oluşumlarına ilişkin kaynakların, en azından 
incelediğimiz dönem için, az olması ve bunlar arasında düzen karşıtlarının 
ağzından yazılmış metinlerin neredeyse hiç olmaması. Dolayısıyla, bizim özne 
konumuna getirdiğimiz bu asilerin ve eşkıyaların içinde bulundukları tarihsel 
uzamın koşullarını dönemin egemen söylemlerinin içinden seçip ayırıp yeniden 
inşa etme zorunluluğu kendini dayatıyor. Başka bir deyişle bu eşkıya oluşum-
larını, eldeki kaynakların yetersiz olması nedeniyle, öne sürdüğümüz varsayım-
ların çeşitlendirilmesi yöntemiyle ve kaynaklardan saptayabildiğimiz olguların 
olası gerçekliklerine en yakın biçimde, bu demektir ki yapay olarak, kurgu-
layacağız. Bununla birlikte, Osmanlı-Safevi ilişkilerinin savaş ve barış tarihinin 
bile çok az bilinmesini ve dar bir alana sıkışmış (kısaca Kızılbaş sorunu diyelim)  
iktisadi-toplumsal tarihinin yazımının, en azından bu çözümleme denemesinin 
ana çizgileri için, çok kısıtlı veriler sunmasını ek bir engel olarak şimdiden 
belirtmek gerekir.8  Son olarak yazıda, hem derginin konu başlığına ayrıksı 

                                                 
2 Lubomyr R. Wynar, Mykhailo Hrushevsky: Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography, 
Toronto, 1988; Aleksandar Petrović, The Role of Banditry in the Creation of National States in 
the Central Balkans during the 19th Century: A Case Study, Serbia, basılmamış MA tezi, University 
of British Columbia, 2000.    
3 Gilles Veinstein, “L’occupation ottomane d’Ocakov et le problème de la frontière 
lithuano-tatare (1538-1542)”, Ch. Lemercier-Quelquejay, G. Veinstein, E. S. Wimbush 
(der.), Passé turco-tatar, présent soviétique, Mélanges en l’honneur d’Alexandre Bennigsen,  Paris, 1986, 
s. 221-237; Mehmet Alpargu, Nogaylar, İstanbul, 2007. 
4 Nenad Moačanin, Town and Country on the Middle Danube, 1526-1690, Leiden, 2005. 
5 Victor Ostapchuk, “The Human Landscape of the Ottoman Black Sea in the Face of the 
Cossack Naval Raids”, Oriento Moderno, XX, 1 (2001), s. 23-95. 
6 Catherine Bracewell, XVI. Yüzyılda Adriyatik’te Korsanlık ve Eşkıyalık: Senjli Uskoklar, 
İstanbul, 2009.  
7 Örn. Emrah Safa Gürkan’ın bu sayıdaki yazısı.  
8 Özer Küpeli, “Osmanlı-Safevi Münasebetlerine Dair Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 
Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi”, Tarih Okulu 6 (2010),  s. 17-32; aynı 
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düşmemek, hem de metni gereksiz tırnak işaretleriyle boğmamak için eşkıyalık 
sözcüğü dolayımsız kullanılmakla birlikte bazı yöntembilimsel açmazlara işaret 
etmek yersiz olmayacaktır. Tıpkı ortodoksi-heterodoksi zıtlığında görüldüğü 
üzere,  “reaya”nın toplumsal hareketlerinin meşru biçimleri yasal-siyasi yetke 
tarafından tanımlanır. Yetkenin belirlediği alanın dışına çıkan ya da o konuma 
öykünen eyleyiciler, olumsuzlanan tanımları, bazen “romantikleştirerek” ve 
çoğu zaman tersyüz ederek olumlar9. Kelimeyi, farklı temsillerini ve çağrışım-
larını saptayarak tanımlamak, nesneleştirmek, yani toplumbilim nesnesi haline 
getirmek için kelimeye yüklenen ve bizim de algılama kalıplarımızı ister istemez 
yönlendiren bu farklı temsillerin oluşum süreçlerini de ayrıca ele almak, bir 
başka deyişle tarihçiliğe koşut olarak, bir de bakış açısı tarihçiliğini devreye 
sokmak gerekir. Ancak o zaman, Osmanlı-Safevi sınırı eşkıyası ve diğer 
yörelerin eşkıyası -bir de unutmamak gerekir ki, bunların büyük çoğunluğuna 
değin günümüz temsilleri, bu eylem türü kendini dönüştürerek yeniden 
üretmediğinden, daha doğrusu başka bir düzlemde işlerlik kazanmadığından, 
folkloriktir- tarihsellikleri içinde tikellik kazanacaktır. 

 

I. Tarihsel Bağlam 
Güney Kafkasya’dan Basra Körfezi’ne uzanan bölge, Eski Çağlar’dan 

başlayarak, Anadolu ve İran üzerinde egemenlik kurmuş siyasi oluşumların en 
önemli rekabet alanlarından biri oldu. Her ne kadar tanımlanan uzamın tümünü 
değişken sürelerde elinde tutabilen güçler ortaya çıktıysa da (Ahamenişler, 
Selefkos Hanedanı, Abbasîler, İlhanlılar) bölgenin batısına ve doğusuna hakim 
olan güçlerden biri yekdiğeri üzerinde doğrudan (fetih yoluyla) veya dolaylı 
olarak (genelde uydu devletler aracılığıyla) üstünlük sağlayamadığı durumda 
(örn. Romalılar ve Partlar; Bizans ve Sasaniler), bölgenin yerel güçleri (hane-
danlar, kent devletleri vd.), aradaki gerilimden yararlanma yoluna gidiyorlardı. 
Üstünlük yarışındaki devletlerin arasında, sınır yörelerinde oluşan bu siyasi 
yapılar, gerilim sürdükçe ve aracılık görevlerini yerini getirdikleri ölçüde, görece 
bağımsızlıklarını korurlardı10.  

                                                                                                                   
yazar, “Batıda Safevi Çalışmalarının Geldiği Aşama ve Son On Yıla Dair Bir Bibliyografya 
Denemesi”, Tarih Okulu 8 (2010), s. 51-61.  
9 Siyasi-dinî iktidarın dayattığı “ortodoksi”ye, alınan tavırların yine bu merkezce 
yaftalanmasına -ve yaftalananların yaftaları olumlamalarını- mesafe almadan yeniden üreten 
açıklama türleri (Ahmet Y. Ocak, Rıza Yıldırım), toplumsal-iktisadî etmenlerin sürece 
etkilerini “cepte bilip”, ikincil plana atarken, yapısal yaklaşımlar ise -ister marksgil (Ernest 
Werner, Mustafa Akdağ), ister etnolojik (Rudi P. Lindner) temelli olsun- simgesel iktidar 
çatışmalarını göz ardı edebiliyor. Halbuki, dar bir süre zarfında farklı toplumsal katmanların 
katılımını hızlıca sağlayan, buna mukabil görece kolayca bastırılan hareketler örneğinde bile 
iki açıklama türünü birbirini dışlamadan daha doğrusu içiçe geçirerek serimlemeye katan 
çalışmalara olan gereksinim izahtan varestedir. 
10 Cyril Toumanoff, Studies in Christian Caucasian History, Georgetown, 1963; Steven K. Ross, 
Roman Edessa. Politics and Culture on the Eastern Fringes of the Roman Empire, 114-242 CE., New 
York, 2001; Geoffrey Greatrex - Samuel N. C. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian 
Wars. Part II, AD 363-630. A narrative sourcebook, London-New York, 2002; Beate Dignas, 
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Söz konusu bölge, 16. yüzyılın 
başlarından itibaren, yeniden, iki 
büyük siyasi oluşumun çekişmesine 
sahne olur. Safeviler için burası, en 
azından Anadolu’ya dağılmış Türk-
men boylarıyla ilişkide kalmanın 
yaşamsal önemi olduğu dönemde, 
hem bir geçiş yeri hem de birlik-
lerine asker toplama alanı olmasın-
dan ötürü bir yayılma alanıyken 
Osmanlılar için de, en azından bu 
belirtilen nedenler yüzünden, 
denetim altında tutulması gereken 
bir coğrafî uzamdı. Bununla birlik-
te, Osmanlılar, yaklaşık yirmişer 
yıllık aralıklarla (1514-1515, 1533-
1535, 1548-1555, 1578-159011...) 
oturmuş düzeni lehlerine çevirme 
yoluna gittiler; Dicle’nin doğusunda 
ve Güney Kafkaslar’da aşamalı 
olarak ilerlediler ve kısıtlı da olsa, 
merkezî yönetimin kurumlarını ve 
pratiklerini yerleştirdiler. Buna 

karşın, dönemin coğrafî adlandırmasıyla -zira bu birimlerin o dönemdeki ve 
bugünkü yerlemleri çakışmaz- Gürcistan, Ermenistan, Kürdistan, Luristan ve 
Irak’ta, bu demektir ki ne Osmanlılar’ın ne de Safeviler’in tümüyle ellerine 
geçirebildiği bu bölgede, yukarıda tanımladığımız örüntü çerçevesinde, yarı 
bağımsız siyasi yapıların bir kısmı güçlerini korudular12. Diğerleriyse, daha 
doğrusu sınır bölgesinin en dışındakiler, Harput örneğinde olduğu gibi, 
genişleyen merkezi yapılar tarafından yutuldu13. Yarı bağımsız yapıların da 

                                                                                                                   
Engelbert Winter, Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbors and Rivals, Cambridge, 2007, 
Laurent Capdetrey, Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d’un royaume hellénistique 
(312-129 avant J.C.), Rennes, 2007; Rémy Boucharlat, Curtis Sarkhosh, Vesta Sarah Stewart 
(der.), Birth of the Persian Empire, Londra, 2007.  
11 Görüldüğü gibi her yeni sefer daha fazla askerî yatırım gerektiriyor. Ancak, 17. yüzyıldan 
sonra bu çevrimsellik dönüşüme uğrar. Seferlerin uzaması (yıllara yayılması) sonuçların 
azalması bağıntısını kurmak yersiz bir çaba olacaksa da bu ikisi arasındaki ilişkinin 
incelenmesi, en azından Osmanlı siyasi kültürünün (karar alma süreçleri, saplantılar vd.) 
anlaşılması noktasında belki bir açılım sağlayabilir.  
12 Burada akla gelen bir soru, bu yarı bağımsız güçlerin Osmanlı-Safevi çekişmesinden önce 
varlıklarını ne biçimde sürdürdükleri. Bunun yanıtı, bu güçlerin bu çekişme sırasında 
yapılanmaları olsa da Gürcistan krallıkları ve Kürd hükümetleri örneğinde olduğu gibi bu 
önerme bunların oluşumunun sözkonusu çekişmeden az önce gerçekleştiği karşı savına çok 
fazla direnemiyor. Demek ki iki çelişen süreç arasındaki ilişkisellik gözden kaçırılmamalı.    
13 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), Ankara, 1989; aynı yazar, 
XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Ankara, 1999; Tom Sinclair, “Administration and 

 
Derlem Yayınları’ndan Palu - Harput 1878 

kitabının Arsen Yarman’ın hazırladığı 
ilk cildi “Adalet Arayışı”ndan 
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çeperinde, büyük çatışmaların sıkça yaşanmadığı ve çizgileri belli-belirsiz olan 
sınır bölgesinde göçebe ve yarı-göçebe boylar, özneleri değişse de yapısı 
yüzyıllar içinde oluşmuş bir iktisâdî düzeni sürdürdüler14.    

Öte yandan iki büyük devlet, birbirlerinin zımni hâkimiyet alanlarını 
tanıdıkları Amasya Barışı’ndan sonra (1555) taşra idareleri aracılığıyla bu görece 
bağımsız yapılanmalar üzerinde etkinliklerini arttırmağa çalıştılar.15 Böylelikle, 
Erzurum Beylerbeyliği, Gürcü ocaklık sancakları ve meliklikleri, Van ve 
Şehrizor Beylerbeylikleri, Kürd yurtluk ve hükümetleri, daha güneyde de 
Bağdat, Basra ve seyrek de olsa Lahsa beylerbeylikleri Arap hanedanlıklarının ve 
kabilelerinin -merkezle coğrafî uzaklıklarına orantılı biçimde bu beylerbeylerinin 
yetki alanı ve türü değişiyordu- bir yandan sultana bağlılıklarını ve devlet 
hazinesine yükümlülüklerini olumlamalarını sağlama, dolayısıyla “Yukarı 
Canib’le” ilişkilerini en aza indirme görevini gördükleri gibi bu siyasi yapıların 
tekil veya birleşerek kalkıştıkları bağımsızlıkçı girişimleri dizginleme görevi 
görürlerdi16. Bu beylerbeyliklerinin ve onlara bağlı birliklerin bir diğer işi de 
tecimerleri ve ikincil (veya en azından mevsimsel) olarak da iki devlet tarafından 

                                                                                                                   
Fortification in the Van region under Ottoman Rule in the Sixteenth Century”, The Frontiers 
of the Ottoman World, A. C. S. Peacock (der.), Oxford, 2010, s. 212-224. 
14 Hakan Özoğlu, “State-Tribe Relations: Kurdish Tribalism in the 16th-and 17th Century 
Ottoman Empire”, British Journal of Middle Eastern Studies, 23 (1996), s. 5-27; Nejat Göyünç, 
Wolf Dieter Hütteroth, Land an der Grenze: Osmanische Verwaltung im Heutigen Turkisch-Syrisch-
Irakischen Grenzgebiet im 16. Jahrhundert, İstanbul, 1997; Walter Posch, “What is a Frontier? 
Mapping Kurdistan between Ottomans and Safavids”, Irano-Turkic Cultural Contacts in the 
11th-17th Centuries, Eva Jeremia (der.), Pliscsaba, 2003, s. 203-215; Rhoads Murphey, “The 
Resumption of Ottoman-Safavid Border Conflict, 1603-1638: Effects of Border 
Destabilization on the Evolution of State-Tribe Relations”, Orientwissenschaftliche Hefte, 5 
(2003), s. 151-170. Aydın-Özel, “Power Relations”, a. g. m., s. 58-61. 
15 İsmet Parmaksızoğlu, “Kuzey Irak’ta Osmanlı Hakimiyetinin Kuruluşu ve Memun 
Bey’in Hatıraları”, Belleten 143 (1973), s. 191-230; Mehmet Öz, “Ottoman Provincial 
Administration in Eastern and Southeastern Anatolia: The Case of Bidlis in The Sixteenth 
Century”, International Journal of Turkish Studies, IX/1-2 (2003), s.  145-156; Tom Sinclair, 
“The Ottoman Arrangements for the Tribal Principalities of the Lake Van Region of the 
Sixteenth Century”, International Journal of Turkish Studies, IX/1-2 (2003), s. 119-144; Mikheil 
Svanidze, “The Amasya Peace Treaty between the Ottoman Empire and Iran (June 1, 1555) 
and Georgia”, Giorgi Tsereteli Institute of Oriental Studies, III 1 (2009), s. 191-197. 
16 Lajos Fekete, “Zur Geschichte der Grusiner des 16. Jahrhunderts”,  Acta Orientalia 1/I 
(1950), s. 93-132; Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara, 
1976; Jon E. Mandaville, “The Ottoman Province of al-Hasa in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries”, Journal of the American. Oriental Society 90 (1970), s. 486-513; Dündar 
Aydın, Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilatı, Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566), Ankara, 1998; 
Orhan Kılıç, “Van Eyaletine Bağlı Sancaklar”, Osmanlı Araştırmaları, XXI (2001), s. 189-207; 
Nilufer Bayatlı, XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti, Ankara, 1999; Ahmet Gündüz, Osmanlı İdaresinde 
Musul (1523-1639), Elazığ, 2003. Örn. Erzurum beylerbeyinin Gürcü beyleriyle ilişkileri için: 
Topkapı Sarayı, Koğuşlar Kütüphanesi  888, 37 r-39 v; MD (Mühimme Defteri) III,1516; 
MD V, 147, 618, 628, 1000, 1004; MD VI,21; MD VII 579, 1243, 1257, 1705, 1716, 1767, 
1798, 1818, 1886, 2301, 2303, 2476, 2511; MD XIV, 60; MD XVIII, 268; MD XIX, 283, 
464; MD XXII, 13, 86, 118, 140; MD XXIV, 330; MD XXIX, 312, 381, 419, 438, 474, 522; 
MD XXXII, 237. 



kebikeç / 33 • 2012  

40 
 

yolculukları karşılıklı tanınan yolcuları (örn. hacılar) denetlemek ve gözetmekti. 
Burada gözetimden anlaşılması gereken, birbirini dışlamayan bu iki çeşit 
eyleyicinin olası saldırılar karşısında -yazının öznesi olan sınır eşkıyası burada 
devreye giriyor- gerçek veya simgesel bir bedel karşılığında canları ve mallarının 
korunması17.  

 

II. Sınır 
16. yüzyılın ikinci yarısındaki Osmanlı-Safevi sınırının, Osmanlı İmpara-

torluğu’nun Orta ve Güney-Doğu Avrupa’daki sınırlarıyla benzeştiği gibi 
farklılaştığı da kolayca serimlenebilir. Benzerliğin birincil nedeni bu sınırların 
birbirinin çağdaşı olmaları ve bugünkü sınır kavramına denk düşmemeleridir. 
Birbirini tanıyan iki siyasi erkin geçiş bölgeleri üzerinde denetimleri aslında 
oldukça zayıf ve belki daha önemlisi, uzamın devletlerarası ayrımsallaştırılması 
nesnel ölçütlere (bu ölçütleri bugün uluslararası örgütler -bunların bileşkesi 
sorunu, belli ki, bu yazının konusu değil- tanımlıyor, tanınmasını sağlıyor veya 
dayatıyor)  dayanmıyor. İkinci neden ise her iki durumda da, demektir ki hem 
Güney Doğu Avrupa’da hem Batı Asya’da, sınırlar boydan boya tanımlanmasa 
bile karşılıklı olarak tanınmasıdır (Venedik’le 1479, Lehistan ile 1543, 
Habsburglar’la 1547, Safeviler’le 155518). Farklılaşmanın nedenlerinden birincisi 
idarî-coğrafî koşullardır. Doğu Anadolu’da sınır kalelerinin aralıklarının yerleşim 
yerlerinin seyrekliği nedeniyle, üç yüz kilometreye vardığı bölgeler olabilir (gerçi, 
Deşt-i Kıpçak’ta da bu böyle). İkinci neden, yukarıda söz ettiğimiz üzere sınırın 
ağırlıklı olarak tampon bölgelerle belirlenmesidir. Son neden,  bu sınır 
bölgesininin en uzak yörelerinde Osmanlı’nın altyapı yatırımları çok düşük 
olduğundan, merkezin tanıdığı yerel güç odaklarının olağandan daha fazla 
çeşitlenmesidir.19 Özetlersek, Osmanlı-Safevi sınırı çok katmanlıdır ve belki 
büyük iki devletin sınır örgütlenmeleri hariç hiçbir katman, değişmeyen ve 
düzenli iyeliklere sahip değildir. Bu saptama, kanımızca, en azından ele alınan 
dönemde, Güney Kafkasya’dan Irak’a bütün tekil sınır konfigürasyonları için 
geçerli. 20 

                                                 
17 “Memalik-i Mahruse” tamlamasındaki tamlayanın tözü olan hırasetin -belgelerde bu, 
sıklıkla, hıfz masdarıyla eşleştirmeli geçer: hıfz ü hıraset- en azından XVI. yüzyılda yönetimin 
üstlendiği ve en azından simgesel düzlemde üstlendiğini üstelediği için siyasi oluşumun 
belirleyici bileşenlerinden biri olduğu saptaması şimdilik bir köşede dursun.   
18 Drago Roksandić, Nataša Štefanec (der.), Constructing Border Societies on the Triplex 
Confinium, Budapest, 2000; Maria Pia Pedani Fabris, Dalla frontiera alla confine, Roma, 2002; 
Gilles Veinstein, “La frontière ottomane en Europe jusqu’à la fin du XVIIe siècle”, Cours et 
travaux du Collège de France. Résumés 2004-2005, Paris,  2006, s. 687-702; Feridun Emecen, 
Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, İstanbul, Timaş, 2009, s. 239-255; Walter Panciera, “Tagliare i 
confini”: la linea di frontiera Soranzo-Ferhat in Dalmazia (1576)”, A. Giuffrida, F. 
D’Avenia, D. Palermo (der.), Studi storici dedicati a Orazio Cancila, Palermo, 2011, s. 237-272. 
19 Aydın-Özel, “Power Relations”, a. g. m., s. 53 vd. 
20 Örneğin, Bayatlı, XVI. Yüzyılda Musul, a. g.  e., s. 179-190. 
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Bu yazı için toparladığımız belgeler ağırlıklı olarak bölgenin iki büyük 
devletinin barış içinde olduğu dönemi -1555, 1562 ve 1568 uzlaşmaları 
çerçevesinde sultanın ve şahın sınır beylerine müdara telkin ettiği ve bunun 
sonucunda sıkı bir sınır diplomasisinin geliştiği bir evreyi- kapsıyor.21 Osmanlı 
beylerbeyleri ve onların Safevi konumdaşları, pek çok hükümde görüldüğü 
üzere, sınırlara ilişkin sorunları “söyleşerek” çözüme ulaştırmak zorundaydılar.22 
Her ne kadar, elimizde beylerbeylerinin bu pazarlıklar üzere ayrıntılı arzları 
yoksa da, tahminen, daha doğrusu aynı dönemde Venedik, Hapsburg ve 
Lehistan sınırlarındaki örneklerden çıkarsayarak denilebilir ki sınırdaş 
yöneticiler, barışı sürdürmek için kollamak zorunda olmadıkları durumlarda 
sorun çıkaran ögelerden, özellikle de eşkıyalardan -zira, çoğu zaman bu 
sonunculardan ayrıştırmak kolay olmasa da paramiliter güçler, yönetimler için 
daha bağlayıcı örgütlenmelerdir- kolaylıkla vazgeçebiliyorlar ve ahdnamelerdeki 
konuyla ilgili maddeleri (suçlu değiş-tokuşu veya eşkıyaların suç mahallinde 
yargılanması) uygulamaya geçiriyorlardı.23 Bu bağlamda saptanması en zor ilişki 
türü, yarı bağımsız siyasi yapılarla onların çeperindeki düzensiz, sınır eşkıyası 
diye ön-tanımladığımız öbeklenmeler arasındakiler24. Birincilerle ikincilerin 
ilişkileri hangi çerçevedeydi? Görüldüğü üzere,  

Osmanlılar ve Safeviler’in doğrudan doğruya sınırdaş olduğu bölgeler 
oldukça sınırlı. Bu takdirce, bu aracı yapıların iki büyük devletle ilişkilerini 
sürdürürken sınır bölgesi eşkıyasını ne ölçüde kolladıkları, ne ölçüde üstüne 
vardıkları, kendi iç çekişmelerinde nasıl kullandıkları, kısaca nasıl araçsal-
laştırdıkları -bu da bizi yazının nesnesi olan sınır bölgesi eyleyecileri ve bunların 
eylem türlerinin hısımlığı sorunsalına götürüyor- sorunuyla karşı karşıyayız25. 

                                                 
21 Öte yandan, sınır eşkıyalığının savaş zamanlarında hem doğası değişdiğinden hem de 
belgelenmesi zor olduğundan, bu yazının konusu olmadığını burada anımsatmakda yarar var. 
22 MD VI, 21, 424, 638; MD VII, 1705, 1866, 2703. 
23 Takats Sándor, Eckhart Ferenc, Szefű Gyula, A budai basák: Magyar nyelvû levelezése, 
Budapest, 1915, s. 31-34     (bel. 31); 34-37 (bel. 32): 38-39 (bel. 34); 40-41 (bel. 36); 43-44 
(bel. 39); 54-56 (bel. 49); 57-59 (bel. 52); 65-66 (bel. 62); 68-70 (bel. 65); 71-72 (bel. 66);72-
73 (bel. 68); 92-107 (bel. 90-101); 124-126 (bel. 117); 138 (bel. 129); 142 (bel. 134). Yasemin 
Altaylı, “Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa”, Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49, 2 (2009), ss. 157-171; Gustav Bayerle, Ottoman 
Diplomacy in Hungary. Letters from the Pashas of Buda 1590-1593, Bloomington, 1972, s. v-xvi. 
Akkirman beyi ile Kamaniçe starostları arasındaki diplomasi için, Veinstein, “L’occupation 
ottomane d’Ocakov”, a. g. m., s. 223 vd.; Venedik beyleri (Senato ve Stato da Màr) ve Bosna, 
Klis vd. Osmanlı  beylerinin benzer pazarlıkları için, Fabris, Dalla frontiera, s. 39 vd. 
24 Orhan Kılıç, “Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancakları Üzerine Bazı Tespitler”, Osmanlı 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 10 (1999), s. 119-137; Sheerin Ardalan, 
Les Kurdes Ardalân entre la Perse et l’Empire ottoman, Paris, 2004. 
25 Abaza korsanları ve bunların Osmanlı himayesindeki Dadyan ve Güreli Melikleriyle 
ilişkileri için bkz. MD XII, 673, 679, 979- 980; MD XIV, 58-60, 1471; MD XVII, 26; MD 
XXIV, 330. Korsanların Dadyan’larla ortaklaşa Gürelilere saldırıları için: MD XII, 673, 1077; 
MD XIV, 60 et MD XXV, 210. Daha güneyde, Hakkari Beyi Zeynel’in merkez, yerel ve 
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III. Eyleyiciler ve Eylemleri 
Mühimme Defterleri’nin dili, bu demektir ki kararları veren ve onları 

yayımlayan iki odağın -divan-ı hümayun ve divanhane- dili olduğundan idari 
meşruiyetin sözcesini yeniden kurmamızı (cadde-i inkıyad, na-meşru evza ü etvar) 
sağlasa da ve bunların içindeki hükümler ve nameler merkezce olumlanan veya 
olumsuzlanan eylemleri (şekavat ü ınad, zulm ü teaddi, fitne ve fesad, itaat ve inkiyad) 
veya bazı olumsuzlanan eyleyicileri (eşirra, eşkıya, haramî) ve bunların eylemlerini 
tanımlasa da tarihçinin ilk yapması gereken işlerden biri, kuşkusuz, söz konusu 
dilin ve tanımların nasıl eklemlendiğini saptamak veya başka bir ifadeyle illiyetini 
kavramaktır.26 Bu da, saptanan eylemlerin işleyişini betimleme zorunluluğunu 
getiriyor.  

Elimizdeki örneklemde sıkça karşımıza çıkan olgu, Osmanlılara görünüşte 
bağlı olup da kendi yandaşları ve sınır eşkıyasını toplayarak düzen karşıtı 
eylemlere girişen, yerel erk sahipleridir (hâkimler, ocaklık sahibi sancakbeyleri).27 
Mühimme Defterleri’nden bu erk sahiplerinin ne gibi işlere giriştiklerini 
ayrıntısıyla anlamamızı sağlayacak veriler çıkmıyor. Bir iki örnekten, bunların 
Safevi tarafının sınırbeyleriyle -Yukarı Canip’te de en azından Gürcistan, 
Kürdistan ve Luristan’da sınır yörelerinin yönetimi yerellerin elindeydi- işbirliği 
içinde olduklarını çıkarsayabiliyoruz. Bununla birlikte, belgelerin dili, bize ister 
istemez aynı dönemde Osmanlı coğrafyasının başka bir ucunda, Leh ve 
Litvanya starostlarının Zaporoh Kozaklarıyla veya Hırvat banı Nikola Zrinyi’nin 
Hayduklarla yaptıkları işbirliğini anıştırıyor.28 Ancak anıştırmanın ötesine geçip 
yapısal bir benzerliği ortaya koyacak bir veri bütüncesi elimizde yok. Daha 
doğrusu, herhangi bir denklemi kurmayı zorlaştıran, Osmanlı-Safevi sınırında 
Mühimme Defterleri’nde eşkıya olarak adlandırılan ve yerel erk sahipleriyle 
işbirliği yapan “derintilerin” iyeliklerini çok iyi bilememizdir. Kozak ve Hayduk 
örneklerinde bu grupların destek aldıkları (ve destekledikleri) Osmanlı karşıtı erk 
sahiplerinden iktisadi ve siyasi olarak farklılaşmış bir kitle olduğu bir olgu 
olmasına ve Osmanlı-Safevi sınırındaki örneklerde de merkezin bu sınır 
eşkıyasını sınır bölgesindeki düzen karşıtı erk veya yetki sahiplerinden 

                                                                                                                   
çeperdeki güçler arasındaki arabuluculuğu için, MD VII 2278. Hakkari Beyleri bu konumu 
birkaç yüzyıl daha sürdürdü: Aydın- Özel, “Power Relationship”, s. 58 vd.  
26 Bu noktada yazıyı hazırlarken çokça yararlandığım ancak yukarıda tanmladığım 
yöntembilimsel uyarıların taban tabana zıddı bir anlayışla yazılmış bir yüksek lisans tezini 
zikretmeliyim: Zafer Esin, Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Van Gölü Havzasındaki Ayaklanma 
ve Eşkıyalık Hareketleri, basılmamış MA tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2007.   
27 BOA, Mühimme Defteri (MD), VI, n° 159; MD VII, n° 457, 2292; MD XXVI, n° 298, 677; 
MD XXVII n° 232; MD XXXII, n° 657; MD XXXV, n° 367. 
28 Chantal Lemercier-Quelquejay, “Un condottiere lithuanien du XVIe siècle: Le prince 
Dimitrij Višneveckij et l’origine de la Seč Zaporogue d’après les Archives ottomanes”, 
Cahiers du monde russe et soviétique, X 2 (1969), s. 258-279; Mihnea Berindei, “Le problème 
des ‘Cosaques’ dans la seconde moitié du XVIe siècle”, Cahiers du monde russe et soviétique, XIII 
3 (1973), s. 338-367; Gilles Veinstein, “Prélude au problème cosaque”, Cahiers du monde russe 
et soviétique, XXX 3-4 (1989), s. 329-361; aynı yazar, “Early Ottoman Appellations for the 
Cossacks”, Harvard Ukrainian Studies, XXIII, 3-4, (1999), s. 33-44.   
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ayrıştırdığını öne sürebilmek mümkün görünmesine rağmen bu işlemin 
merkezce neye göre -yerel yönetici arzları?- ve nasıl yapıldığını şimdilik 
bilemiyoruz.  

Bu bizi yerel erk sahiplerinden bağımsız hareket ettiğini varsaydığımız 
eşkıyaların, yine Mühimme Defterleri’nden izini sürmeye itiyor. Ayrıntısına 
inmeye çok gerek yok, eşkıyalar, Osmanlı-Safevi sınırında da mutad işlerini 
yapıyorlar: köyleri ve kervanları yağmalıyorlar, mal veya adam kaçırıyorlar ve 
bunların karşılığında kurtarmalık istiyorlar.29 Bazen eşkıyaların asi beylerle 
işbirliği yaptığını yazsalar da Erzurum, Van ve Bağdat beylerbeyleri  “serhadlerin 
hıfz u hırasetinde” karşılaştıkları güçlüklerin hangilerini ne sıklıkla İstanbul’a 
bildirdiklerini öngörmek mümkün değil. Yine de elimizdeki kayıtlardan sayıları 
bazen belirtilen -örneğin üç yüzden ziyade30- eşirranın en azından “Yukarı 
Canip”‘ten bazı başka eşkıyayla, Safevi yetkililerinin de önlemeye çalışmasına 
karşın, “sulh ve salaha mugayır” düzen bozucu eylemlere giriştiklerini 
anlıyoruz.31 Bazı belgelerde, Gürcü veya Kürt eşkıyası ya da Urban taifesi diye 
tanımlansalar da etnik ayrımların -Kozak, Hayduk, Uskok veya Mağrib 
korsanlarını anımsayarak- işlevselliklerini yitirdiğini görüyoruz. Diğer örneklerde 
de Çepni taifesi32, “Ulusat” veya Ulus Taifesi33 gibi daha karmaşık en azından 
türdeş olmayan başka oluşumların da eşkıya diye tanımlandığı görülüyor. 
Nihayet, seyrek de olsa, bunların birlikte hareket ettikleri de oluyor.34  

 

IV. Sonuç Yerine: Öneriler 
Bu deneme için toplanan verinin, eksiği gediği çokça olsa ve genel bir 

sonuca ulaştıracak açılımlar elde edilmemiş gibi dursa da, Osmanlı-Safevi 
sınırının farklı konfigürasyonlarındaki çeşitli düzen karşıtı eyleyicileri tekil 
konumlarından, derinleştirmeden de olsa, çıkarttığımızı savlayabiliriz -her ne 
kadar Urban taifesine neredeyse hiç değinmemiş olsak da35. Başka türlü 
söylersek, bunları Osmanlı bağlamı içinde tikelleştirmenin bir denemesini 
yaptık. Yine de örneklemimizi oluşturan dönemi (yaklaşık olarak 1555-1578), bu 
demektir ki bölgenin iki başat gücünün müdarayı diğer ilişki türlerinin önüne 
aldığı bir dönemi, en azından iki devlet arasındaki (Safeviler ve Kaçarlar’ı ayırıp 
sonuncuları kapsamadan36) diğer “barış” dönemleriyle karşılaştırmadan, 

                                                 
29 Esin, Klasik Dönem Osmanlı, a. g. e., passim;  Soyudoğan, Tribal Banditry, a. g. e., s. 107 vd. 
30 MD III,  461-462. 
31 MD V,  1013.   
32 MD VII,  2072. 
33 MD X,  148.   
34 MD V,  479. 
35 İncelediğimiz dönem için, şimdilik, bkz. Abdurrahman Sağırlı, “Cezâyir-i Irâk-ı Arab veya 
Şattü’l Arab’ın Fethi”, Tarih Dergisi, XLI (2005), ss. 43-111 ve Soyudoğan, “Tribal Banditry”, 
a. g. e, s. 35-38. 
36 Çünkü Kaçarlardan az önce “Moskof’un” ve bunların peşisıra, görece daha farklı bir 
dinamiğin sonucu Birleşik Krallık’ın bölgede bitivermesi merkez-taşra-çeper üçleminin her 
iki devletin kendi içinde ve birbiriyle ilişkili olarak işleyişini dönüştürür. 
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Anadolu-İran sınır bölgesinin uzun süreçteki -ve henüz yazılmamış- tarihine 
eklemleyecek ivedi çıkarsamalara varamayacağımız açık. Öte yandan, bu 
dönemdeki Osmanlı’nın çevresindeki geniş sınır eşkıyalığı henüz ne 
sorunsallaştırılmış, dolayısıyla ne de nesneleştirilmiş durumdadır. Bu yüzden 
sezgisel çıkarımlarımız bir yere eklemleniyor. Öyleyse, elimizde ne var?  

Varlığını yüzyıllarca sürdürmüş bir siyasi bütünceyi tanımlamanın yollarından 
biri, tanımlananın özsel iyeliklerinden yola çıkmak olsa gerek. Daha doğrusu, 
tanımlanmaya çalışılan siyasi bütüncenin süreç içinde kendini tanımlamasının 
aldığı biçimleri veri kabul edip bunun bileşkelerini (söylemsel kalıplarını, 
bunların üretimini,  dolayısıyla eyleyicilerini, dışavurumunu, içselleştirilmesinin 
koşullarını, dönüşümünü) saptayıp çözümlemektir.37  

16. yüzyılın ikinci yarısında, en azından yönetici seçkinlerin dilinde, iyice 
yaygınlık kazanan Memalik-i Mahruse tamlaması -divanhane bunun için çeşitli, 
islamî veya muasır, tanımlar geliştirdi38- özsel iyeliklere dönük söylemsel 
kalıpların bir örneğidir.39  Bunun çözümlemesi de, öte yandan, tözsel iyelikler 
sorununu getiriyor40. Konumuzla bağlantılı olarak, Akdağ, dirlik ve düzenlik 
kavgasının örgünleşemediği ölçüde Osmanlı toplumsal yapısının durağan-
laştığını öneriyordu.41 Tarımsal artık-ürüne (ve süreç içinde artı-değere) el 
koymakla “dönen” bir devlet, zorunlu olarak tarımın ve buna bağlı olan ticaretin 
aksamaması için “adalet ve hıraset” söylemini yaydığı ölçüde ve bu söylem 
içselleştirildiği ölçüde varlığını sürdürdü. Bu söylem altyapı yatırımlarıyla 
desteklenmediğinde, özellikle de konumuz olan sınır yörelerinde, Osmanlılar 
özellikle eski güç odaklarına karşı iktidarını pekiştiremedi. Eşkıyalık da, 
dolayısıyla, Memalik-i Mahruse’nin en çok bu yörelerinde, bu demektir ki 
hırasetin başat nesnesi olan bölgelerde, yapısal bir örüntü ve giderek bu öz-
tanımlıyıcı tamlamanın içini boşaltan etmenlerden biri oldu. 

                                                 
37 Dile kolay! Ancak, türlü nedenlerle Osmanlı İmparatorluğu -elimizdeki yegâne derli toplu 
kısa tanım bu- dediğimiz bu siyasi bütüncenin en azından neliğini kavramak için bu işlemler 
zorunludur. 
38 Güneş Işıksel, La politique étrangère dans la seconde moitié du XVIe siècle: le cas de Selîm II, 
basılmamış doktora tezi, Paris, 2012, ive ch. 
39 Bu tanımlamanın yaygınlık kazanmasına bağlı olarak, toplumsal uzamdaki yerlemlerinin 
belirlediği ilgi ve biçeme göre olayları ele alan müverrihlerin, 16. yüzyılın ikinci yarısından 
başlayarak asiler ve eşkıyalara yapıtlarında daha fazla yer vermeye başladıklarını önerebilir 
miyiz? 
40 (AT)ÜT tartışmasının eski defterlerini açmanın belki de gereği yok ve burada bir müellefat 
dökümüne girişmeyeceğiz. Ancak üretim tarzı tartışması, Osmanlı tarihyazımının, ona 
eklemen merkez-çeper kuramının getirileriyle, tek toplumbilimsel tartışması olması bir yana -
Osmanlı’nın kuruluşu sorunu, bu düzlemde, tamamen akademiktir- bununla birlikte, 
kuramsallaştırmadaki bazı eksiklikleri -kanımızca, bu noktada, İnalcık haklı olduğu gibi 
haksızdır da- ve doğal olarak yeni bulgularla teması olmamasına rağmen -işte bu yüzden 
defterler yenilenmeli- Osmanlı Toplumunu kavrama yolunda bugün bile pekçok önemli 
açılımlar sağlıyabiliyor. 
41 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celâlî isyanları, İstanbul, 2009, s. 
453-464.  
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Öz: Yeni Çağ’ın başlarında eşkıyalığın aldığı biçimlerin incelenmesi, bu oluşumların siyasi-
toplumsal yapılarının tarihsel-çözümlemesi için yararlı olacağı gibi, içlerinde bulunduğu siyasi 
uzamın doğasını kavramak içinde gereklidir. Her ne kadar, bu yazıda, 16. yüzyılın ikinci 
yarısında Osmanlı-Safevi sınırındaki eşkıyalar ve bunlarla bağlantılı olan yerel yarı-bağımsız 
siyasi eyleyiciler üzerinde durulduysa da, bunların işleyiş kipleri, Osmanlı siyasi uzamının 
çeperindeki ve diğer devletlerin sınır bölgelerinde bunların çağdaşı olan oluşumlarla 
benzeşiklikleri ve ilintileri açığa çıkarılarak kurgulandı.      

Anahtar sözcükler: Sınır eşkıyalığı, Orta ve Yeni Çağlarda yarı-bağımsız siyasi eyleyiciler, 
Devlet-oluşumu, Osmanlı-Safevi sınırı 

 
Bandits at Ottoman-Safavid Frontier in the Second Half of the 16th Century:  

An Analysis 

Abstract: The analysis of bandits as a social formation in the pre-modern times, particularly 
their variants in the peripheral areas, is not only useful for the study of their socio-political 
structure in general, but also necessary for the understanding of the political realm in which 
they operate. Even if in this short article, emphasis is put on the forms of actions realized by 
the bandits and semi-autonomous recognized political actors of the Ottoman-Safavid frontier 
in the second half of the 16th century, this, on the other hand, should not conceal the presence 
of homologous patterns -hence their relationality- observable in other marginal configurations 
of the Ottoman Empire as well as in contemporaneous frontier zones elsewhere. 

Keywords: Frontier banditry, Semi-autonomous political actors in the pre-modern era, State-
formation, Ottoman-Safavid frontier 
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