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Kudret EMİROĞLU 

 
Çocukluğumda arkadaşlarımızla paylaştığımız Koçero sevgisini anımsıyo-

rum. Okul öncesinden başlayan bu sevgi, o yaşın sohbet konularından birini 
nasıl ve niçin oluşturuyordu?1 Koçero ile ortak yanımız, özdeşleştiğimiz yön 
neydi? Ne coğrafya ne köken hiçbir biçimde uyumlu değilken, sokağın öğrettiği 
bu sevginin kaynağı ve tartışılmazlığı nereden geliyordu? 

Aziz Nesin’in sanırım ilk Almanya gezisiyle ilgili izlenimleri Milliyet 
gazetesinde yayınlanmıştı. Orada şu konuda bir farklılığın dikkatini çektiğini 
anımsıyorum: Almanya’da sokaktaki insanlar, polisin birini götürdüğünü gör-
dükleri zaman, kendilerini polisin yanında hissedip olası bir tehlikenin daha ele 
geçtiğini düşünürken Türkiye’de insanlar, polisin birini götürdüğünü gördük-
lerinde, götürülen kişiyle özdeşlik kurup ona acırlar ve halini, serencamını merak 
ederler, diye yazıyordu. O zamanlar öyleydi. 

Eşkıyalık ve suçluluk arasındaki bağlantının kopukluğu bizim yalnızca 
kitaplardan okuduğumuz bir olgu değildir. Kısaca örfle hukuk ve üstelik hukuk-
la kanun çatışması bizim için tarih değildir. O zaman, bizi yetiştiren toplumla 

                                                 
* “İndik Rum’u kışladık, çok hayr ü şer işledik/ Üş bahar geldi, geri göçtük Elhamdülillah”; 
Yunus Emre. 
1 Çocukluğumuz kovboy çizgi romanları, filmleri ve oyunlarıyla geçti. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında, çocukların harçlığı arttıkça, çocuk yayıncılığı da pedagogların elinden çıkarak 
özelleşmiş ve demokratlaşmıştır! Aslında kovboy edebiyatı, daha küçük yaşta çocuklara hitap 
eden ilk kuşak çizgi filmlerin temel kurgusu olan düşmanını yok etme oyunundan (Tom ve 
Jerry gibi) daha insancıl ve gerçekçi, daha sanatsaldı.  
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eğitim ve iş sonucu üyesi oldu-
ğumuz “devletin istediği toplum” 
arasındaki unutturulan ve konfor-
mizmle sonuçlanan uyumsuz-
luğun çözümlenmesi, devlet ve 
teba/yurttaş ilişkisinden başlana-
rak ele alınmalıdır. Burada kısaca 
üç kavram alanı üstünden özet-
leme yapmaya çalışacağım: yüz 
yüze toplum, delikanlılık ve ege-
menlik. Bu kavramlar kır, şiddet, 
örgütlenme coğrafyalarına yerleş-
tirilmelidir.  

Geleneksel toplumun, aşiret/ 
cemaat/mahallenin konumuz 
açısından öne çıkan yönü, yüz 
yüze ilişki içindeki toplumsal 
sorumluluk ve bireysel sapkın-
lıktır. Geleneksel toplumların yüz 
yüze ilişkisinin bireyselliği öldürdüğü ortadadır, fakat herkes aidiyeti/kaderiyle 
insanlığı/bireysel seçimleri arasındaki çelişkiyi yeniden ve yeniden üretme 
mücadelesini verir ve bu alandaki olağan dışı bireysellik anlamına gelen her 
kıpırdanış, kendi tarihini/destanını yaratır. Yani, açıklayıcı örnek: geleneksel 
toplumda bireylerin birbirlerine âşık olmaları diye bir kavram/olgu yoktur, 
ailelerin kararıyla toplumsal ilişkilerin ürünü/dengesi olarak evlilik söz 
konusudur. Yani kısa yoldan gidersek, âşıklık eşkıyalıktır ve bütün geleneksel 
toplumlarda aşk destanları dilden düşmez, halk edebiyatının en önemli 
külliyatını oluşturur. 

Masal dünyasının Propp’çu çözümlenişinde2, serüven kahramanın yurdun-
dan koparılmış ve bir haksızlığa, gadre uğramış haliyle başlar. Sonunda 
kahraman -genellikle doğaüstü güçlerin de kayırması ve yardımıyla muzaffer 
olarak, geleneksel statüleri ters yüz ederek, örneğin babası yerine padişah olarak- 
esas ait olduğu yere dönecektir. Geleneksel toplum masal dünyasının kahra-
manlarını, kahramanlar masal dünyasını anlatıp besler. Ailesine mutsuzluk 
getiren hatta yüz karası görülen âşıklar, anası ağlayan cesurlar, gerçekte azınlıkta 
da kalsa, hep anlatılan onlardır.  

Halk edebiyatı ve halk âşığı yüceltmesi yapanlar için söyleyelim ki, halk 
sanatçısı da bugünün popüler sanatçıları gibi, yaşantıları ve ürünleriyle halktan 
ayrıksıdırlar ve onun için önemsenirler.3 Halk âşığı asla köyünden çık(a)mayan, 

                                                 
2 V. Ja. Propp, Masalların Yapısı ve İncelenmesi, çev. Hüseyin Gümüş, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara, 1987. 
3 Yani tersiyle söylersek, halkın içinde olanlar, halk sanatçısı veya popüler olamayan “gerçek” 
sanatçılardır! 

 
 

Akbaba – 4 Ekim 1962 
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aile reisi olarak algılanmaz, o macera ve gönül adamı olmalıdır. İşte aşk ve eşkıya 
destanlarının özdeşleştiği nokta burasıdır; pop müziği gibi bizce yaşanmamış, 
yaşanamayacak ve aslında yaşanmak da istenmeyeceklerin ütopik anlatımı. 

Aşk delikanlılık işidir. Erginlenme ritleri ile cemaatin üyesi yapılan gence 
tanınan bir hoşgörü alanı söz konusudur. Her ne kadar işin ucu geçim kolay-
lıklarına dokunuyorsa da kavramsal olarak her genç, delikanlıdır.4 Delikanlı, kurt 
veya ayı gibi, sürüsüne muhtaç olduğu noktaya kadar, delikanlılığa veda edip 
başı bağlanana, çiftleşmek için sürüleşene kadar, bireysel beceri ve yeteneklerini 
sınama alanına sahiptir. Kaynayan (deli) kanı, kendisini ateşe attığı kahraman-
lıklara gebedir. Bu kahramanlığın alkış alanı, ailesinden toplumun bütününe 
kadar uzanabilir.5 Mahallenin delikanlıları toplumun vicdanıyla efendi, sürünün 
raconuyla kabadayı olabilirler. Bu parsanın büyüklüğüne de bağlıdır (canavar 
koyun! misali). Delikanlı, düzenin kölesi olmaktansa yüz yüze ilişkinin kölesidir; 
böylece kendisini ve aidiyet hissi duyduğu çevreyi, en azından araftan inene 
kadar, altın suyuna batmış bir dönemde yaşatır (Evden mesaiye gidip yarım kilo 
kıyma getirmek yerine, gurbette soygun [eşkıyalık, mafya üyeliği] yapıp şölen 
vermek). Düzen ne kadar zorluysa, o kadar çok testi kırılır; delikanlı o kadar 
özgürlük simgesi, aslında o kadar koşulların esiridir. Yani aslında delikanlının 
çıkış noktası, düzenin itiraf etmediği (zorla veya ekonomik sömürü) kendi 
şiddetidir.  

Esas olarak mülkiyetin tanındığı topluluklarda bile komşu kabilelerin malını 
yağmalamak, bir gösteriş, delikanlılığın kanlı bir oyunudur. Geçinmek amacıyla 
hiç ilgisi olmayan bu oyunu gençler oynarken aşiret toplumunun özelliği, 
gençlerin oyunu dışında da akın ve yağmayı benimsemesi, övünç kaynağı olarak 
görmesidir. Divanü Lûgat-it-Türk’te, Besim Atalay’ın çevirisi konuyu bulanık-
laştırsa da, kendinden olmayana (av olana) karşı tavır çok açık, beceriden çıkartı-
lan övgü payı ortadadır: “Kelnğizleyü aktımız/ Kendler üze çıktımız/ Furxan 
ewin yıktımız/ Burxan üze sıçtımız” (Seller gibi aktık, şehirler üzerine çıktık, put 
evini yıktık, putlar üzerine yestehledik6). İslamî gazânın kökünün Arapça’da 
doğrudan akın, yağma anlamına geldiği, Bedevi kültürünün terimi olduğu 
bilinmektedir.7 

Atasözü, “kesilen ağacın davası olmaz” der. Kırsal yaşam her zaman eylemi 
öne alır ve şiddet içerir. Beceriksizliğin “bir tavuk bile kesememek” diye 
                                                 
4 Bu tür kavramların ve toplumsal tiplemelerin tarihi yazılmamış olduğu için anlatılması 
gerekmekte ve soyutlaşmaktadır. Osmanlıcasıyla şehir oğlanı için bkz. Marinos Sariyanis, 
“’Mob’, ‘Scamps’ and Rebels in Seventeenth-Century Istanbul: Some Remarks on Ottoman 
Social Vocabulary”, International Journal of Turkish Studies, Cilt 11, Sayı 1-2 (2005), 1-15. 
5 Delikanlının, kaderle birey ikileminde kendisine oynasın diye sunulan rolün toplumsal 
boyutu, kurbanla kefaret psikolojilerinin kişiselleşmesinde, bazı toplumlarda ‘günah keçisi’ 
bazılarında ‘amok’ kurumlarıyla ortaya çıkmaktadır. 
6 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk, TDK, Ankara, 1985, Cilt 1, s. 343-44.  
7 Yönetimin meşruluğu ve yönetici-yönetilen ilişkisi bağlamında hac kervanlarını soyan 
“gazi” Bedeviler için bkz. Suraiya Faroqhi, “Hac Yolunda Soygunculuk ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Siyasal Sadakat (1560-1680)” Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, 
Yaşamak, çev. Gül Çağalı Güven, YKY, İstanbul, 2008, s. 267-283. 
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tanımlandığı ortamda, orta sınıf şehirlilerin ellerini temiz tutma gayretinin aksine 
eylemin kendiliğinden içerdiği şiddetin hiçbir önemi yoktur; eylem, toplumun 
vicdanında bireysel/tekil olarak, yüz yüze ilişkinin verdiği bilgiyle yargılanır. 
Açıkçası, örneğin birinin öldürülmesi önemli değildir, kimin kimi öldürdüğüdür 
önemli olan. 
Geleneksel toplumda devletin kolluk kuvvetlerine ve yargısına başvurmak, 
zayıflık işaretidir ve ayıplanası bir iştir. Bir kere, hasımlar arasındaki bir davanın, 
töreye uygun biçimde, aracılar veya hakemler konularak çözülememesi, bu 
hasımlardan en az birinin toplum dışı kaldığını, toplumsal örüntü içinde bir 
konum sahibi olamadığını, yerine göre ağırlık tutamadığını gösterir. Geleneksel 
toplum, bu kadar yalıtılmışlığı zaten kaldıramaz. 

Geleneksel toplumla modern toplum arasındaki suç ve çözümüne ilişkin 
farklılaşmayı, çocukların bir dükkanın vitrin camını kırması örneğinden 
verebiliriz. Yüz yüze ilişkinin geçerli olduğu toplumda cam kırıldığında, dükkan-
cının yapacağı iş, bağırıp azarlamak, belki tokadı bir yana, çocuğun ailesinden 
zararını tazmin etmektir. Modern toplumda ise bu yol, dükkancı aileyi bulama-
yacağı, ailenin nasıl tepki vereceğini bilemeyeceği ve aileyi mahalle baskısı ile 
tazmine zorlayamayacağına göre, kapalıdır; yapılacak iş, çocukları karakola 
vermektir. Eğer çocuklar oyun oynarken değil, hırsızlık amacıyla bu işi 
yaptılarsa, sonuç çete kapsamına girmeye, ıslahaneye kadar gider.8 

Mahalle yaşamında çocuklar, meyve çalmanın suç olduğunu bilir ve zevkle 
bu işi yaparlar. Oysa yetişkinlerin köy toplumunda, geçimlik veya eğlencelik 
olsun, orman suçları, define arayıcılığı, avcılık, tütün kaçakçılığı, devletin suç 
saymasına karşılık suç olarak görülmeyip doğal hak olarak görülür. Mülkiyet 
alanı tanımından başlayarak haksız kazanç fiilinin de tanımı değişir.9 Osmanlı 

                                                 
8 Özellikle damat başka köyden olduğunda, bir âdet ve hak olan gelin yolu kesme âdeti, 
inatlaşıldığında kanlı çatışmalara yol açabilecek bir şiddet gösterisiydi. Geleneklerimizdeki bu 
“yol kesme”, bugün şehirde orta sınıf yeni evlilerin başına sokak çocuklarını musallat 
etmektedir.  
9 İslam ve Osmanlı hukukunda cezanın kişiselliği de her zaman söz konusu değildir. Örneğin 
bir arazide ceset bulunduğunda, sorumlusu arazi sahibi veya ortak köy toprağıysa bütün 
köylüdür, diyetle yükümlüdürler. Örnek fetva: “Mesele: Zeyd bir yolun ortasında mecrûen 
maktûl bulunsa veresesi, civarında olan karye ahalisine ‘kâtili bulun yahud diyetin verin’ 
deyicek, ehl-i karye de ‘tarik-i âm üzerine bulunmuştur, diyeti beyt-ül-male düşer’ 
dediklerinde, verese-i Zeyd ‘padişah geçe geldiği tarik-i âm değildir’ deyip, diyetin ehl-i 
karyeden talep edip almağa kadir olur mu? El Cevap: Padişah geçmese dahi akreb olan karye 
ehlinden alırlar. Diyet beyt-ül-male düşmek kurâdan baid yollarda olur”; M. Ertuğrul 
Düzdağ, Şeyhülislam Ebusuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Kitabevi, 
İstanbul, 1983. Ayrıca ortaklaşa sorumluluk akdi olan “nezir” uygulaması için bkz. Işık 
Tamdoğan, “Nezir ya da XVIII. Yüzyıl Çukurova’sında Eşkıya, Göçebe ve devlet Arasındaki 
İlişkiler”, Kebikeç, Sayı 21, 2006, 135-147; Antonis Anastapoulos, “Political Participation, 
Public Order and Monetary Pledges (Nezir) in Ottoman Crete”, Popular Protest and Political 
Participation in The Ottoman Empire, ed. Eleni Gara, M. Erdem Kabadayı, Christoph K. 
Neumann, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2011, 127-142. 
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döneminin Reji’si ile Cumhuriyet’in Tekel’i arasında, tütün kaçakçısı köylü için 
hiçbir fark yoktur. 

Coğrafi, kültürel farklılıklara örnek olarak Avrupa’da kaçak içki imalatı veya 
aristokrat ormanlarında avlanma suçlarını; suçun örgütlenme tarihine örnek 
olarak sigara, uyuşturucu, elektronik eşya, antika eser kaçakçılıklarının her 
birinin farklı pazara ve örgütlenmeye (ve suç olarak kavranmasına) tekabül 
ettiğini sayabiliriz. Genel yapısıyla, ahlak anlayışı belden aşağı inmediğinde, 
örneğin rüşvetçiliğin, karaborsacılığın ahlak dışı sayılmasının yeri yoktur.10  

Modern devletin (piyasanın) eli uzadıkça, geleneksel ve bu merkeze göre 
bölgesel kalan üretim ve tüketim, merkezin çıkarına göre biçimlendirilmek 
istenecektir. Tarih, bütün kavramsal kurtulma çabalarına karşın devlet/millet 
dolayımıyla yazıldığı için kanun dışı olan, suçlu olacaktır. Oysa kanun yerine örf, 
vicdan gibi yerele ait kavramları koyduğunuzda, norm dışı olan devlettir. Çünkü 
devletten önce toplum vardır. Örneğin askerlik kavram ve örgütlenmesi, bu 
tarihsel süreçten geçmiştir. Askerlik, para için yapılan profesyonel bir meslekken 
(Osmanlı, köylünün raiyyet oğlunun raiyyet kalmasına özen gösterirken), 
modern devletle birlikte millî görev haline gelmiştir. Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılmasından yeni ordu düzeninin yerleştirildiği zamana kadar geçen süreye 
bakarsak, askere gitmekle askerden kaçmak seçimleri arasında vicdani 
muhasebede kaçmak ağır basmaktadır.11 Henüz vatan, millet kavramlarının 
bulunmadığı, askere alınanların el ve ayaklarından zincirlerle kışlalara götürülüp 
çoğunun salgın hastalıktan öldüğü12, bitmeyen savaşlar süresince cephelerde13 
askerlik yaptığı bir dönemde asker kaçağı olarak dağa çıkmak, en azından 
ailesinin geçimine katkıda bulunabilmek, onları ziyaret edebilmek, mezarının 
yerinin belli olması gibi daha insani bir çözüm olabilmektir.14 Devlet nasıl 
adlandırırsa adlandırsın, anormal olan askere alınmaktır. Osmanlı daha çok 
insanı daha düzenli biçimde askere alabildikçe askere gitmek normalleşmiş; 
sonunda vatan borcu, erkeklik onuru olabilmiştir.  

                                                 
10 Yani şimdiden söylemeli ki suç ve cezanın (ve de eşkıyalığın) tarihi, bir gün zihniyet ve 
ahlak tarihimiz yazılabilirse, yazılacaktır. 
11 Bu sayıdaki Şerif Korkmaz’ın “Delilbaşı Kadıkıran Mehmed Ağa İsyanı (1825-1834)” 
makalesi, aynı dönemde “geçkin Celaliliğin” nasıl binlerce kişi devşirebildiğini ortaya 
koymaktadır. 
12 Musa Çadırcı, Tanzimat Süresinde Türkiye: Askerlik, İmge Y., Ankara, 2008 ve Gültekin 
Yıldız, Neferin Adı Yok, Kitabevi, İstanbul, 2009. 
13 1826’da Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra çıkan 1828 Osmanlı-Rus Savaşı’nda askere alma 
süresi yoktur! 1839 Tanzimat Fermanı ile 4-5 yıl makul süreye çekilmesi kararı dile getirilmiş, 
1843 hatt-ı hümayunuyla 5 yıl muvazzaf, 7 yıl rediflik kararı alınmıştır; bkz. Faruk Ayın, 
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan Sonra Askeralma Kanunları (1839-1914), TC Genelkurmay 
Başkanlığı, Ankara, 1994. 
14 Zaten insan askerlikte ve soygunda tanımadıklarını öldürebilir. Suç, diğer bir ifadeyle 
sosyolojimiz açısından bakıldığında, birbirini tanımayan kişiler arasında işlenen suçlar, 
kapitalizm geliştikçe yeni yeni artmaktadır. 



kebikeç / 33 • 2012  

12 
 

O zaman tarihin merkez değil 
taşra açısından yazılışı, aynı 
zamanda, topluluğun merkezin/ 
egemenin çıkarı ve anlayışına 
uygun dayatması/yasa ile çevre-
lenmesinin ve bazı davranışla-
rının yasa dışı ilan edilişinin 
tarihidir (30’lu yıllarda, yalnız 
Kürt ve Laz çocukların değil, 
yerel ağız konuşan Türk çocuk-
ların da İstanbul Türkçesi konu-
şamamakla suç işlemesi, ilkokul 
öğretmenlerinden dayak yemesi 
gibi). Bu merkezin çevreyi fetih 
tarihidir. Bu fetih, zamanına ve 
bölgesel özelliklere göre ekono-
mik, askerî, demografik vb. 
olabilir. Bu örüntüye göre, yasa 
dışılık merkezin tanımıyla örtüş-
meye başlayacaktır. Merkezin 
biçimlenişi, otorite veya despot-
luğu da bu etkileşimin tarihçesi-
dir. Bu, eşkıyalardan daha 
örgütlü olanın dünyaya hüküm-
dar oluşu hikayesini, mülkün 
temeli olan adalet ‘ideoloji’si 
değiştirebilir.15 

 

Bölgesel kültürler farklı olabilse de ortak medeniyet çerçevesinin söz konusu 
olabileceğini ve ortak bir üretim ve siyaset aklının geçerliliğini de vurgulamalıyız. 
Modern/ulus devletin merkezilikten ve yaşamın her alanına müdahil olmaktan 
kaynaklanan despotizmi, bireyci kültürü geliştirirken bireysel alanı daraltmasıyla, 
bu kamusallığın dışında kalanlara karşı silahlı güç tekelini o kadar kolay 
meşrulaştırmaktadır. Yoksa devlet mekanizmasının saltık olarak silahlı gücü 
elinde bulunduranla özdeşleştiği bir geçmişte yasa dışı yani norm dışı durum, 
halkın olağan dışı yaşamı değil, olağan yaşamıdır; fakat aidiyetlerin uyuşmadığı 

                                                 
15 Yedi Samuray (Akira Kurosava, 1954) filminin siyaset, devlet kuramı ve anayasa hukuku 
yorumuyla, sonundaki “hep köylüler kazanır” cümlesini anımsayalım. Hikayenin şehirde 
geçen biçimi, küçük burjuva rasyonalizminin kendi meşruluğunu vicdan yapma yolundaki 
boşuna çabasının delikanlı, köylü, tarım işçisi ve kasabalı tabakalar karşısında dağılması ise 
Affedilmeyen’de (Clint Eastwood, 1992) sergilenmektedir.  

 
 

Atıf Yılmaz’ın yönettiği Salako filminin afişi. 
Kemal Sunal’ın canlandırdığı Salako, ağanın 

kızı Emine’ye aşıktır. Emine ise eşkıya 
Hamido’ya vurgundur. 

Film sonunda Hamido’yu “öldüren” Salako 
kasabanın eşkıyası olur. 
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bir ilişkide de kavramsal dünya ve karşılıklı hamlelerin tanımı uyum içinde 
olduğunda savaş zulüm değildir.16  

Örneğin köylülüğün, kendi önderlerini başarısız olduklarında düşman-
larından daha da acımasız biçimde yok etmeleri, merkezin bile “temiz” vicdanını 
incitebilir (oysa kurtlukta düşeni yemek kanundur). Kozanoğlu’nun Dadal-
oğlu’na karşı tutumu bu sınıfa girer (Elbette Dadaloğlu, dağa çıkmakla birlikte, 
hiçbir biçimde eşkıya değildir). Gördüğümüz gibi aşiret eşkıyalık değil, yağma 
yapar; eşkıyalık köylülükle başlar, bunda da tarihsel mülkiyet veya mülksüzlük 
algısından çok, kendi toplumsal aidiyeti dışındaki herkesi ötekileştiren kültür 
yapısını ve mevcut düzenin parçası olamayışı, kendince gadre uğramışlığın 
intikamını bulmak gerekir. Burada kimlik tanımı önemlidir; bu anlamda köylü 
diye sınıfsal bir kimlik yoktur, ya aşiret veya hemşerilik ilişkisi vardır. Aşiret 
köylüleştiğinde, eşkıya köylüleri de soyar ve bu eşkıyalığının gereğidir; fakat, 
yukarıda söylediğimiz gibi, eylemin biçimsel neliğiyle değil, bağlamı ve başarı-
sıyla değerlendirilir. Örneğin yataklık ve yardım eylemi, eşkıya gidince efsane 
olur, jandarma gelince suç olur, ama eşkıya varken bir tehdittir.17  

Soylu eşkıya ve soylu vahşi romantizminin18 Avrupa’da kökleri çok derindir. 
Yerleşik-barbar ayrımından başlayarak kır ve zor uzaklaştıkça, romantizm başlar 
ve 19. yüzyıldan bu güne yayılan, çeşitlenen ve piyasalaşan biçimde, kırsal 
yaşamın bedeni zorlamaları şehirliye spor (teferrüc) gibi gelmektedir. Hakkın-
daki ilk kaydın tarihi 1370’ler olan ve bütün dünyaya efsanesi yayılan Robin 
Hood’un, zenginden alıp fakire vermesi de bir nev-icattır. Ancak Robin 
Hood’un, klasik masal örüntüsünde olduğu gibi, hakkı elinden alınmış bir soylu 
oluşu, İngiltere soylu eşkıya modeline uygundur. İngiltere’de geçmişi 13. yüzyıla 
kadar giden en eski eşkıyalık efsanelerinin kahramanları hep soylulardır.19 Robin 
Hood’un sonunda, tahtın gerçek sahibinin hizmetkârı yapılışının ülkemizdeki 
karşılığı Köroğlu’nun başına gelenlerdir. Aynı süreci izleyerek, Köroğlu da önce 
zenginden alan bir kimlik kazanmış, sonunda dizi filmle Osmanlının hizmetine 
sokulmuştur. Ama temel bir farklılık vardır ki Köroğlu soylu değil, Türkmen 
soyudur; Osmanlı’ya karşı savunduğu Türkmen ütopyası “Çamlıbel”, Türkmen 
kimliğiyle birlikte ezildiğinden bugüne taşınan (yazı dilindeki yorumlarıyla 
birlikte) ancak soluk bir silueti olabilmiştir. Oysa Dede Korkut ve Köroğlu’da 

                                                 
16 1916 Paskalya Ayaklanması’nda İrlanda halkı, ayaklanma önderlerinden Patrick Pearse’in 
İngilizlerce idamını meşru bulurken ayaklanmaya katılan kardeşi William Pearse’in idamını 
affedememiştir. Çünkü William, doğal olarak ağabeyini izlemekten başka bir şey yapmamış 
bir günahsız çocuktur.  
17 Anneannem, şu eşkıya hikayesini anlatırdı: Adam ormanda giderken sıkışmış, bir ağaç 
dibinde işini görürken (tabii anneannem işin, Kaşgarlı gibi öz Türkçesini kullanırdı) dağın 
ünlü eşkıyası çıkagelmiş. Sen misin benim dağıma şey eden diye adama tüfek zoruyla bokunu 
yedirmiş. Ne zaman eşkıyanın adı geçse bizim yolcu, “biz onla az boklar yemedik” dermiş.  
18 Bunun son örneklerinden biri de Son Samuray (Edward Zwick, 2003) filmidir; modernizme 
karşı tutuculuğun, modern bürokrasiye karşı teba olmanın ve silah kastının sonuna yakılan 
oryantalist bir ağıt. 
19 Robin Hood’un zaman içinde aldığı çeşitli biçimler ve genel olarak soylu eşkıya ve suçlular 
için bkz. Gillian Spraggs, Outlaws and Highwaymen, Pimlico, Londra, 2001.  
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kahramanların delikanlılık övgüsüyle paralel giden yönleri, bize çizilmek istenen 
savaşçı yiğitler oluşları değil, gayet barışçı bir dünya isteğidir (burada da günlük 
yaşamın içerdiği zorunlu şiddetin değil, davranış kalıbı/ahlak olarak barış ve 
uyumun ön plana çıkarılmak istendiğini görüyoruz). Dolayısıyla Anadolu’nun 
kahramanı esas olarak sivil ve mağdurdur.  
İngiltere’de 13. yüzyıla kadar bir suçluyu öldürmek suç değildir. Bundan 

sonraki süreçte devlet silah tekelini eline almaya çalışırken, suç ve suçlu 
siyaseten tanımlandığında işçileşen köylülerin ve zanaatkarların, lümpenleşen 
zanaatkarların hırsızlık, sabotaj, kundaklama, soygun gibi her türlü suçu aynı 
zamanda düzenden intikam anlamında siyasal içerik de kazanacak; geleneksel 
dönemin farklı suç anlayışının ve hayır kurumlarının yok edilmesinin öcü, gide-
rek devlet ve sermaye karşısında kendi gerçeğinin farkına varmaya, dernekleşme 
ve sonunda sendikalaşmaya dönüşecektir. Dolayısıyla İngiltere’de insanlar 
koyun hırsızlığından idam edilir veya vicdanları kanatacak biçimde Avustralya’ya 
sürgüne gönderilirken suçun kaynağı olarak açlık yanında düzene karşı çıkışın da 
kuvvetli bir etken olduğu saptanabilmektedir.20 

Osmanlı tarihinin kronolojik olarak kırsalda göçebe, Türkmen, Alevi, sipahi, 
celali, ayan, derebeyi, mir ve şehirlerde birbirine karşı veya ittifak halinde esnaf, 
yeniçeri ayaklanmaları siyaseten de mala ve cana kast etmekle de eşkıyalık olarak 
adlandırılmışlardır. Her biri hakkında tartışmalı konuların varlığı devam etmekle 
birlikte dikkat çeken yön, belirli bir katmandan (göçebe, Türkmen, Alevi 
isyanlarından) sonra eşkıyalık yapanların devletle ilişkileriyle tanımlanan meslek 
ve mevki sahibi olmalarıdır. Eşkıyalığın, devletin sağlaması gereken adalete ve 
kamu düzenine bir tehdit oluşturduğunda ve bu tehdit bu düzene kendisini 
yabancı hisseden bir bölge halkının vicdanına su serpip de sosyal veya ekono-
mik dürtülerle direnç yolu olarak görüldüğünde “toplumsal eşkıyalık” diye 
adlandırıldığı malumdur. Osmanlı’da bu tipe en yakın kahraman olan Köroğlu 
da göçebe aşiretin izini üstünden atamamış Türkmen tabakanın ürünüdür; bir 
kültürün tutunum, günlük yaşam kalıpları üstünden bireysel savunusunun telaşı 
içindedir ve günlük yaşam onu Osmanlıyla birlikte davranmaya zorlamaktadır. 
Burada kaybeden bir kültür vardır. Köroğlu dahi bir yandan da İran seferine, 
Silistre seferine katılarak sistemle bütünleşmek zorunda kalmıştır. Suhteler, 
sekban ve levendler, Kürt mir ve beyleri ise toplumsal tabanları farklılaştığında 
bile kimlikleri devlete göre tanımlanan öznelerdir ve tarihçilerimizi çokça 
uğraştırdıkları üzere celaliler, Anadolu demografisine etki eden Büyük Kaçgun’a 
karşılık, gayesiz asiler olarak nitelenmekten kurtulamazlar. Eylemlerinde 
toplumsal bir direnç, bilinç, kavramsal (çıkartılacak ders) olarak da yaratılan 
atmosferde geleceğe yönelik program ve örgütlenme yoktur, hedefleri iktidar 
değil iktidarın nimetinden pay almaktır.  

 
 

                                                 
20 Bkz. John Rule ve Roger Wells, Crime, Protest and Popular Politics in Southern England, 1740-
1850, The Hambledon Press, Londra, Rio Grande, 1997.  
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Bu tiplemelerin dışında yol keserek geçimini sağlayan eşkıya, toplumda 
(bugünün sahne sanatçıları ve sporcuları gibi) statü sahibiyse de bu delikanlı ve 
kır romantizmini aşmaz. Özellikle hayvancılıkla geçinen dağ köylerinde bir 
yaşam biçiminin tercihi olarak toplumun kıyısında, yalıtılmış fakat başka yaşam 
biçimlerinin de olasılığını duyurarak, aslında zor ve hep de köylüye muhtaç 
düşen yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. İsyanlar ve halk ayaklanmaları ise 
yerleşim yerinin merkezinde yer alır ve almak ister, kendi önderlerini kendi 
içinden yaratır, genellikle eşkıyayı ilgilendirmeyen istek ve programları, bazen 
toplumsallaşma niteliği, biçimi ve oranına göre eşkıyayı da çekimine alabilir ve 
bu durumda savaş yetenekleri/efsaneleri daha da takdir edilir.21 Bu kırsal arka 
planıyla eşkıyalığın içerdiği şiddet, yoksulluk ve içerebildiği patolojik durumlar 
göz ardı edilir. Eşkıyalığın, “mülkiyet hırsızlıktır” demeden hırsızlık yapanlara 
göre statü sahibi olması, bu görüntü ve herkesin nazar alma, uğursuzluk 
korkusu gibi eşkıya çıkma korkusundandır. 

                                                 
21 On beş - on sekizinci yüzyıl Avrupa’sında toplumsal ayaklanmaların, köylü isyanlarının 
özne ve biçimleri ve eşkıyalık konusundaki çözümlemeleriyle bkz. Yves-Marie Bercé, Modern 
Avrupa’da Ayaklanmalar ve Devrimler, çev. Muna Cedden, İmge Y., Ankara, 2003.  

 
 

Anadolu’da seyahat: Elbise ve çamaşırlarına kadar soyulan yolcular! 
(Salih Erimez. Tarihten Çizgiler. Dördüncü Albüm. İstanbul: 1946)
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İhtiyaçtan yapılan soygunlar, sınıf hıncına döndüğünde bile “zenginler fakir 
olsun biz zengin” fikrine varamazken, askerî/ehl-i örfün önderliğinin kuyru-
ğunda ancak celali olunabilir.22 Vatan, millet kavramı olmadığı gibi sınıf kavramı 
da yoktur ve dolayısıyla aslında belli çizgi aşıldıktan (geleneksel toplumdan 
sıyrıldıktan) sonra aidiyet ve “döneklik” de yoktur. Bireysel kurtuluş çabasının 
getirdiği risklerin örnek alınan tarihidir, bütün eşkıya destanlarının püf noktası.  

Robin Hood’un orijinalinden başka yorumlara uğrayarak sınıf ve taraf 
değiştirmesi, toplumsal katmanların kendi sınıf bilinçlerini oluşturmalarının bir 
göstergesi ve yoludur. Toplumsal direnç (ve düzeni sabote eden eşkıyalık) 
ideolojisini bu eylem ve anlatılarla ortaya koyar. Esasen kurucu devlet ve onun 
hukuku da bu yolla oluşur23; o zamandır ki “toplumsal sözleşme” “eşkıya”lığı 
düzenlemez, eşkıyalık toplumsal sözleşmeyi düzenler.24  

Osmanlı’da Avrupa’dan farklı bir süreç yaşandığı için aranıp da bulunamayan 
köylü isyanları25 çözümlenirken, köylülerin köylü olarak değil celalileşerek isyan 
etmelerinden, devletin de muhatabıyla benzeşmesinden söz edilmelidir. Yani 
Karen Barkey’in26 çözümlemesinde savunulduğu gibi güçlenen (göçebe ve 
Alevilere karşı galip gelmiş olan) merkezî iktidar değil, katılımın celalileşmeyle 
paylaşıldığı bir iktidar söz konusudur.27 Atasözü celalileşmeyi çok kısaca 
çözümler: Türk’e (aslı Çingene değil Türk’tür) paşalık vermişler, önce babasını 
asmış. Burada üstünde durulmayan ve Osmanlı’da toplumsal katmanların iktidar 
ilişkisini ve siyasal katılım biçimlerini etkileyen süreç, artık paşanın değişen 
niteliği ve halka karşı tavrıdır.  

Eşkıyalığın ekonomik değil siyasal nedenleri olması, yani köylülüğün başka 
nedenlerle değil, devletin dayattığı zor alıma karşı celalileşmesi28, celaliğin dev-

                                                 
22 Sarıyanis’in Naima’dan alıntıladığı “Fitne vü fesâda meyl itmek ve katl-i ricâl ve gâret-i 
emvâl icün harc ü marc istemek ekser-i avâmın muktezâ-yı tabîatları belki murâd üzere 
devletden kâm almak cibilliyetleridir” (Naima c.: 6, s. 105; Sariyanis, a.g.e., s. 14) ifadesi ise 
kırsal kesimi değil şehirlileri tanımlar ve burada hemen mülkiyet ilişkilerinin gündeme girdiği 
anlaşılır. 
23 Sünni görüşün iktidar kuramı da, “iktidar kimdeyse meşru iktidar da odur” biçiminde 
özetlenebilir. 
24 Kısacası, bugün düzenin kilit taşlarını oluşturan oy hakkı ve sendikal örgütlenme hakkı için 
verilen mücadeleler önce eşkıyalık olarak tanımlanmışlardı.  
25 Konumuz açısından isabetli Kyle C. Sessions’un tarihî metin derlemelerine bkz. Reformation 
and Authority, The Meaning of Peasants’ Revolt, D. C. Heath Company, Lexington, 
Massachusetts, 1968.  
26 Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet: Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, çev. Zeynep Altok, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999; bkz. bu sayıdaki değerlendirme: R. Aslıhan Aksoy 
Sheridan, “Celaliler/ Eşkıyalar: Gayesiz Asiler Miyiz Ki Hepimiz Biz?” 
27 İngiliz tarihinde Interregnum dönemi (1649-1660), sürekli ve düzenli İngiltere ordusunun 
da kuruluş yılıdır. Osmanlı ordusunun kuruluş yılı, geleneksel olarak 1363 yılı diye kabul 
edilmekteydi (şimdi “Türk ordusu” nitelemesiyle MÖ 209 yılı kabul ediliyor; yani tarihçiler 
olarak yapacak çok işimiz var). Ordular arasındaki yaklaşık üç yüz yıllık zaman, 17. yüzyıla iki 
toplumun ne kadar farklı devlet örgütlenmesi içinde girdiğinin bir göstergesidir. 
28 Bkz. Suraiya Faroqhi, Coping with the State, Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire, 
1550-1720, The Isis Press, İstanbul, 1995. 
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letle vergi/haraç/gasp ve bu parayı toplayacak mevki pazarlığı yapmasını 
doğurduğundan başkaca bir programı, örneğin köylünün vergilerin ve sair 
zorlamaların hafifletilmesi için mücadelesinin yolu kalmamıştır. Siyaseti, 
toplumsal sınıfların kendi bilincine varma sürecini ve devlet-halk ilişkilerini 
tabaka ve zümrelerin gasp etmesiyle olumsuz biçimde etkileyen bu süreçtir. 
Devletin yakalayabildiğinden vergi ve asker topladığı hukuksuzluğunun devlet-
ten saklanan köylüyü doğurduğu süreç, devleti toplumsal katmanlardan kopar-
tarak ayrı bir ezel-ebed varlık haline getirirken devletle ilişkilerin de halk 
nezdinde işini bilirlik olarak nitelenen bir ahlaka/ahlaksızlığa dönüşmesine 
neden olmuştur. 

Erken Modern Çağ’da Avrupa’da yaygınlaşan eşkıyalığın, Akdeniz kıyılarında 
İtalya, İspanya ve Osmanlı’da daha uzun süre devam ettiğini, Osmanlı 
eşkıyalığının 19. yüzyıla gelindiğinde Balkanlar’da özel (çağdaşlarınca ve 
sonradan milliyetçi) bir türe dönüştüğünü/dönüştürebildiğini saptayabiliyoruz. 
Fakat celalileşme döneminin peşinden, 16-17. yüzyılların Osmanlı şehirlerinde 
esnaf-halk29, yeniçeri ayaklanmalarıyla birlikte, Bektaşi örgütünün yaygınlaşması 
ve Kadızadeliler hareketinin ortaya çıkışına sahne oluşu, Avrupa’yı da içine alan 
çok daha kapsamlı bir dönüşümle birlikte düşünülmelidir.30  

Bu dönüşümün bir öğesi, Yeniçerilerin, ayaklanmalarıyla ulemanın vurucu 
gücü olmaktan çıkarak özellikle Anadolu kökenli, gedik dışı esnafla kaynaştıktan 
sonra bir yandan Bektaşileşmesi, bir yandan kendi adına ayaklanmalara 
başlamasıdır. Aynı dönüşümün bir diğer öğesi olarak ortaya çıktığı düşünülmesi 
gereken Kadızadeliler, 1651 protestolarında Halvetilere karşı İstanbul esnafın-
dan destek görürken Yeniçeriler, Kadızadeliler ve esnafın karşısında Halvetilerin 
yanında yer alırlar.31 Doğrudan hanedanın kullarından olan Yeniçerilerin 
esnaflaşmasıyla Osmanlı bakışının kalıntısı olan bugünkü ifadeyle “hetero-
dokslaşma” olgusu birlikte düşünülmelidir.32 Cemal Kafadar’ın andığı 1807 

                                                 
29 Osmanlı şehir halkının 1622-1719 dönemi ayaklanmaları için bkz. Eujeong Yi, Guild 
Dynamics in Seventeenth-Century Istanbul, Brill, Leiden, Boston, 2004 ve aynı yazar, “Artisans’ 
Network and Revolt in Late Seventeenth-Century Istanbul: An Examination of the Istanbul 
Artisans’ Rebellion of 1688”, Popular Protest and Political Participation in The Ottoman Empire, ed. 
Eleni Gara, M. Erdem Kabadayı, Christoph K. Neumann, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
İstanbul, 2011, 105-126. Ayrıca bkz. bu sayıdaki Şam halkının örneği, Ş. Korkmaz, a.g.e.).  
30 Cemal Kafadar da Reformasyon’la paralellik kurar (Cemal Kafadar, “Janissaries and Other 
Riffraff of Ottoman İstanbul: Rebels Without a Cause?”, International Journal of Turkish 
Studies, Cilt 13, Sayı: 1-2, 2007, s. 121.) 
31 Bkz. Sariyanis, a.g.e., s. 11 (Yeniçeri ağalarından birinin adı da Bektaş Ağa’dır!). 
32 1905’te başta Erzurum olmak üzere yaygınlaşan esnaf önderliğindeki ayaklanma dikkat 
çekicidir. 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Diyarbakır halkının Hamidiye Alayı 
paşası İbrahim Paşa’ya saldırısını ise Ziya [Gökalp] Bey destanlaştırmıştır (Bkz. Şaki İbrahim 
Destanı (Şevket Beyanoğlu, Ziya Gökalp Şaki İbrahim Destanı ve Bir Kitapta Toplanmamış Şiirler, 
Kültür Bakanlığı, Ankara, 1976) ). İlginç olan, 1905’te ve 1908’de Jön Türk militanları 
Hüseyin Tosun’un Erzurum’da, Dr. Nazım’ın İzmir’de dükkan açarak kendilerini esnaf gibi 
gösterebilmeleridir; 1960’larda Anadolu’nun hemen her il merkezi ve kazasında, açılan TİP 
şubelerine karşı gerçekleştirilen saldırıları bilince esnafın bu tutum değişikliğini de araştırmak, 
devlet desteğini de sorgulamak gerekiyor.  
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yılında imzalanan hüccet, kendi çıkarı için özneleşme sürecinin doruğuna işaret 
etmektedir.33 Avrupa’da modern çağa giden yolda34, yalnızca İngiltere’den 
örnekle Leveller ve sonrasında bir tarikat örgütlenmesi de olan Quaker 
mücadelelerinin ortaya çıkışındaki paralelliklerin sorgulanması akla gelebilir. 

Doğan Avcıoğlu gibi “Osmanlı’nın Müslüman Türk’ü 16. yüzyılda 
burjuvalaşabilir miydi?” diye sormayacağız. Belki şu sorulabilir: Erken moder-
nizme geçişte, eşkıyanın devlete yanaşanı ve eşkıyaya yanaşan devletin 
oluşturduğu üretimle zorbaca ilişki kuran şiddet ittifakı karşısında, şiddeti 
tekelleştirerek devletleşen eşkıya ve devletin bu biçimine karşı koyan üreticilerin 
oluşturduğu gelenek ve doğurduğu bilincin iki ayrı tarih oluşturduğundan mı 
söz etmek gerekiyor?  

Cemaat ahlakından modern topluma geçişle birlikte, toplumsal müca-
delelerin ve direnç yollarının biçimi değişirken delikanlıların rüyaları, dizi film 
mantığının işleyiş biçimiyle, dağda orta sınıf şehirli gibi davranan yaşa dışı 
kahramanları yaratmaya devam eder. 1919’da New York’ta Johnston McCulley 
tarafından yaratılan bir kahraman olan Zoro, Kaliforniya’da İspanyol krallığına 
karşı mücadele veren, kılıcıyla askerlerin pantolonlarına “Z” çizerek donlarını 
ortaya çıkarıp onları küçük düşüren büyük toprak sahibidir. Zoro’yu (zorro, 
İspanyolca tilki) sevimli kılan, gerçek kimliğini açık etmeden (mitolojinin hilekâr 
tavşanı!) sadece bizim için bir kahraman olarak kalmasıdır.35 Aslında Şarlo’nun 
da yaptığı, polislerle alay ederek, pasif direnciyle şehirli alt sınıfların gönlüne su 
dökmektir. Anadolu köylüsünün ise devlete ve düzene karşı intikam biçimi, gizli 
alaycılıktır. Her şeye egemen olduğunu sanan yönetici sınıfın köylünün farklı 
dünya algısından ve kendisine gerçekten ne kadar uzak oluşundan haberdar 
olmaması, onun gizlice alay konusu yapılabilmesinin imkânını hazırlar. Kendi-
sini cahil ve aptal gösteren köylü, buna inandırdığı oranda yönetici şehirliyle alay 
edip eğlenir. Günlük yaşamdan ve anılardan birçok örneğini bildiğimiz bu 
tutumun bir örneğinde, 1900’lü yıllarda Van’da Kürt aşiretler ilk kez otomobil 
gördüklerinde önüne yesin diye saman koyarlar ve aslında aşiretin bu saflığına 
gülen devletlileri kandırarak onları alay konusu yapmaktadırlar. Anadolu’da yay-
gın eşkıya-kaymakam hikayesi ise şöyledir: Kaymakam haber salmış köye 
ziyarete gelecekmiş. Köylüler sofraları, kurbanlıkları hazırlamışlar. Muhtar bir 
heyetle karşılamaya çıkmış. Fakat saatler geçmiş, geç kalmış gelmemişler. 
Sonunda geldiklerinde, köylü muhtara ne olduğunu sormuş. O da eşkıyaya 

                                                 
33 Bkz. Kafadar, a.g.e., s. 130.  
34 Genel olarak bkz. Charles H. Parker ve Jerry H. Bentley (ed.), Between the Middle Ages and 
Modernity, Individual and Community in the Early Modern World, Rowman & Littlefield 
Publishers, Lanham, Maryland, 2007 ve özellikle Alman köylü isyanları için a.g.e., Thomas A. 
Brady Jr., “German Burghers and Peasants in the Reformation and the Peasants’ War: 
Partners or Competitors? ”, s. 33-51.  
35 Toprak ağası ile köylüsünün sınıfsal çelişkilerine karşılık aynı kültür ve ahlak dünyasında 
yer alışları da (örneğin eski ağalar kızlarını, aynı marabalarının yaptığı gibi, okutmazlardı) 
toplumdan topluma gösterdiği farkla inceleme konusu olmalıdır. 
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yakalandıklarını, başlarına olmaz işler geldiğini anlatmış. “Ey, bari nasılsınız?” 
diye sorduklarında da “alışana kolay da kaymakam bey çok zorlandı” demiş.  

Hukukun anlamsızlaşarak sözde örf ve teamüle dönüştüğü bu ortam, 
yönetici sınıfın işine gelir, zor ve ideolojik araçlarında seçim serbestisi sağlar. 
Toplumsal katılımın bir türevi olduğundan eğitimin modernleşmesini de 
engelleyen bu ortam, bu kültür ortamının çocuğu olan polislerin, İstanbul’da 
Boğaz Köprüsü’nden atlamak isteyen ‘vatandaş’ı, “ne intihar ediyon ulan!” diye 
dövebilmelerini ve iktidarın polisi olmalarını sağlar. Bu ortamla eşkıyalığın sonu-
nun gelmesi de biraz zordur.  

Karadeniz türküsü, “Bu yil boyla gidersa/ Hep eşkıya çıkaruk” diyerek kıtlık 
karşısında ihtiyaçtan soygunculuğu dile getirse de Anadolu kültüründe 
Karadeniz arızi bir durum olarak kalmaktadır (tarihi kökleri çok daha derin 
küçük mülk sahipliğinin minimal aristokratik [sülale çapında] tutunumudur söz 
konusu olan).36 Fakat halk edebiyatı kadar sinema ve edebiyatta işlenen Ege’nin 
efe tipine37 baktığımızda, süreç kapitalizmle iç içe geçer: Kervanlara devecilik 
hizmeti veren Yörüklerin, kervancılardan mafyöz biçimde koruma parası alması, 
kökeni Orta Asya’nın gaza tipine kadar giden sembiyoz bir ilişkiye işaret eder. 
Ama Ege’de devreye Avrupa kapitalizmi de girdiğinde kızları Avrupa şirket-
lerinde tütün, kilim işçisi olurken, erken doğmuş devletin geç kalmış 
modernizmiyle karşı karşıya gelen ezilmiş aşiret/Türkmen bilincinin konakları 
yakmakla övündüğü bir ortam yaratabildiği de göz ardı edilmemelidir. Ege 
efeliği, 20. yüzyılda aşiret olmadan ve celalileşmeden eşkıya yaratan bir katman 
olarak daha yakından incelenmelidir. 

II. Meşrutiyet’in kendisini “hukuk devleti” sandığı cicim aylarında Ege 
eşkıyalığını bitirmek için 1908 sonrasında sürek avı düzenlemesi, kanunla sosyal 
mühendislik yapma çabalarının bir başka traji-komik göstergesidir. Ege 
efelerinin modernizmle kurduğu bu ilişki, Ankara’da daha eski ve güçlü ticaret 
geleneğine sahip olan akraba seymenlerin, kuyruklarını dik tutarak Kemal 
Paşa’ya kapılarını açabilmeleriyle paraleldir. Seymenler de Kurtuluş Savaşı’na 
destek veren efeler de bu işbirliğiyle kendi sonlarını da getirmişlerdir.38  

12 Mart darbesinden sonra da aynı güdüyle sıra, doğu eşkıyalarına gelmişti. 
Koçeroların, Hamidoların, Tilki Selimlerin, Kahveci Süleymanların “doğu”su, 
silah kullanma tekelini modernist hukuk devleti gibi savunamayan, yani o 
zamanın resmî ifadesiyle ‘anarşi’de taraf olan (“bana sağcılar adam öldürüyor 
dedirtemezsiniz”) devletin arkaikliğine, eşkıyaya yer bırakmayacak modernist bir 
araçla tepkisini verecekti.  

                                                 
36 Kabadayılıktan babalığa ve mafya örgütlenmesine doğru işleyen süreçte, Doğu 
Karadenizlilerden Kürt kökenlilere doğru toplumsal tabanın kayması ve devletin de son 
süreçte bir öğe oluşu siyasal kültürümüzle doğrudan ilişkili, çözümlenmesi çok önem taşıyan 
bir olgudur.  
37 Bugün bölge ağzında ‘efe’ kız kaçırana denmektedir.  
38 Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen ayaklanmalar ‘Anadolu İsyanları’ başlığıyla 
geçiştirilmektedir. Çerkez Ethem dahil, bu dönemde yaşanan çeteleşmenin tarihçesi 
araştırılmayı beklemektedir.  
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Şeran “kutta’t-tarik” birinci derece, sabit ceza, hadd gerektiren suçtur; Allah 
hakkı yani kamu davasıdır.39 Hukukun başlangıcı, suçun tanımıdır (tanımsız suç 
olamaz), dolayısıyla tarihsel ve kültürel dokunun üstüne çıkacak biçimde adi suç 
olarak eşkıyalık, yol kesme tanımı üstünden tarihçe yazabilir miyiz? Bu alanda 
tarihçemizin kırsal kesimden kopamadığını görürken ve bunun birlikte yaşamın 
devredilen hak ve yükümlenilen görevler oluşturduğu düzende o kadar da kolay 
olmadığını görmüşken zaten eşkıyalık, siyaseten sıfat olarak kullanılmaya halen 
devam ediliyor. İktidarın toplumsal, siyasal eylemleri eşkıyalık olarak nitelemesi, 
eylemcileri -hem de 60’ların ABD’sinde- güney eyaletlerinde beyaz jüri önüne 
çıkmış zenciler haline getirmektedir. Demek ki bu yazı Hopa’da öldürülen 
Metin Lokumcu’ya adanmalıdır. 

                                                 
39 Eşkıyalık tarihinin en azından Osmanlı hukuku cephesinin ne kadar incelikli olduğuna (ve 
suç açısından değilse de ceza açısından belirsizlikler taşıdığına) bir örnek olarak Ebusuud 
fetvası: “İki şehir ve iki karye mabeynlerinde yola çıkıp, mal alıp, mabeynlerinde taksim edip, 
her birine nisab-ı şer’î miktarı mal düşse, yahud katl-i nefs eyleseler, hükm-i şer-i şerif 
nicedir? El Cevap: Mal tazmin olunup tedip ve habs olunurlar. Katl-i nefs ve cerh evliya-i 
katil ve evliya-i mecruha müfevvazdır, dilerse af ederler. Amma imam Ebu Yusuf’tan rivayet 
vardır ki: Eğer mısırda dahi silah ile kat’a kast ederlerse, kutta-i tarik olurlar. Eğer taş ile ve 
ağaç ile haric-i mısırda, yardım yetişmez yerde, ya geceyle nefs-i basrada dahi katil kasd 
ederlerse, kezalik anlar dahi kutta-i tarik olurlar. Eğer taş ile ve ağaç ile gündüzün katle kasd 
ederlerse, anlara kutta-i tarik hükmü icra olunmaz”; Düzdağ, a.g.e., s. 151. Belirsizlik taşıyan 
tazir cezasının kişilere göre değiştiğini (sınıfa göre muamele) hatırlatarak, Osmanlı 
hukukunun İslam hukukuna uymayan konularını ve uygulama sorunlarını da anarak, çalışma 
konularını sıralayalım. 
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