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Osmanlı İmparatorluğu’nun
Yunan Topraklarında
Eşkıyalık ve Ayaklanmalar
1853 - 1908*

John S. KOLIOPOULOS**

Bu makalenin konusu olan coğrafyada eşkıyalığın temeli, kayıtlı tarihin
başlangıcına kadar uzanır. Thucydides, Yunanistan’da etrafı duvarlarla çevrili,
korunaklı şehirlerin ortaya çıkışından önce “insanların birbirlerini yağmaladıklarından” ve bu sebeple günlük hayatlarında “tıpkı barbarlar gibi sürekli silahlı
dolaştıklarından” bahseder.1 Burada ele alınan bölge, 1830’da Yunanistan’ın
kuzey sınırının kuzeyine, batıda Epirus ile doğuda Makedonya arasında kalan,
dilsel ve kültürel sınırın güneyine kadar uzanan geniş bir hat şeklindeki bölgedir.
İki yanı ovalarla kuşatılmış dağ silsilelerinin hâkim olduğu bölge, küçükbaş
hayvancılık için uygun koşullara sahiptir.
Bölgede konar-göçer hayvancılıkla uğraşan halk, büyük koyun ve keçi
sürüleriyle Nisan sonuna doğru ovadaki otlaklarını terk edip yaylaya çıkar ve
Ekim ayında tekrar ovaya dönerdi. Bölgedeki düz ovalardan ve vadilerden
kolaylıkla ulaşabildikleri Pindus Sıradağı esas yerleşim alanlarıydı. Dağlık
alanların, eteklerindeki düzlüklerle birleşmesi bu bölgeyi ovaların yaz sıcağından
ve yaylaların karlı kışlarından kaçarak hem ovadaki hem yayladaki otlaklardan
* Makalenin orijinali şurada yayınlanmıştır: Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics,
Economy, and Society in the Nineteenth Century. Dimitri Gondicas ve Charles Issawi (Ed.).
Princeton: Darwin Press, 1999:143-160. Yazarına Türkçeye çevrilmesine izin verdiği için
teşekkür ederiz. Çeviri: Seda Erkoç ve Neslihan Demirkol.
** Modern Yunan Tarihi Bölümü, Selanik Aristoteles Üniversitesi.
1 Thucydides, Historiae, s. i, 5-6.
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mümkün olduğunca çok faydalanmak isteyen çobanlar için oldukça uygun bir
yerleşim yeri haline getiriyordu. Bazı gruplar hayvanlarıyla daha uzak bölgelere,
bazen Balkanlar boyunca göç ediyorlardı, fakat çoğu grup daha kısa mesafeli,
mevsim dönümlerinde aynı dağlık bölgeler ve alçak kışlaklar arasında bir göç
döngüsüne dayanan yaylak-kışlak göçü (transhümans) yapmaktaydı.
Bu göçler, düzlük alanlardaki büyük toprak sahipleri ile göçebe çobanlar
arasında karşılıklı çıkara dayanan ilişkilerin gelişmesine katkı sağladıysa da kırsal
toplumlara özgü rekabeti, gerginlik ve anlaşmazlıkları azaltmadı. Tam tersine bu
iki grubun birlikte yaşama zorunluluğu hem rekabet, gerginlik ve anlaşmazlıkların hem de tüm Akdeniz bölgesinin bir özelliği olarak ortaya çıkan şüphe
götürmez tezadın, yani hayvancılıkla ve tarımla uğraşan gruplar arasındaki
düşmanlığın şiddetlenmesine yol açtı.2
Bölgede rekabetin, anlaşmazlıkların, koyun hırsızlığının, soygunların ve
silahlanmanın artışı, zaman içinde buraya özgü bir askerî sınıfın gelişmesine yol
açtı. Üstelik bu askerî sınıf Osmanlı’nın güvenlik sisteminin dışında değil, içinde
gelişti. Bu dağlık bölgeyi etkin şekilde devlet kontrolü altında tutmayı
beceremeyen ve stratejik noktalara garnizonlar kuramayan Osmanlılar genellikle
armatoloi3 diye bilinen Hıristiyan başıbozuk askerlerden oluşan milislere izin
verip onları kleftes4 diye anılan eşkıyaları köylerden ve savunmasız dağ
geçitlerinden uzak tutmakla görevlendirdi. Hem kleftler hem de armatoloslar
temel can ve mal güvenliğinin olmamasının ürünleriydi; can ve mal güvenliğini
de genelde fetih ve kanun tanımazlık, özelde ise eşkıyalık ortadan
kaldırmaktaydı. Her iki grup da yağmacılığa alışmış, çoğu kırsal kesimden gelen
dağlılardan oluşuyordu. Armatoloslar affedilip yasadışı olayları bastırmakla
görevlendirilmiş eski haydutlardı. Milisler halinde örgütlenir ve içlerindeki en
yetenekli ve en tehlikeli haydutlar arasından seçilerek yetkisini Hıristiyan
cemaatin ileri gelenlerinin huzurunda Türk otoritelerden alan bir milis kaptanı
tarafından yönetilirlerdi. Milis kaptanları ve adamları dağ geçitlerinin
güvenliğinden ve kendilerine bağlı olan ve armatoliki adı verilen bölgelerin
hukuk ve düzeninden sorumluydular.5

Meselenin bu yönleri şu yazarlarca irdelenmiştir: Jane Schneider, “Of Vigilance and
Virgins: Honor, Shame, and Access to Resources in Mediterranean Societies,” Ethnology
(1971): 1-25; Harold A. Koster ve Koster, Joan Bouza, “Competition or Symbiosis? Pastoral
Adaptive Strategies in the Southern Argolid, Greece”, Regional Variation in Modern Greece and
Cyprus: Toward a Perspective on the Ethnography of Greece (New York: New York Academy of
Sciences, 1976), s. 275-85; ve K. D. Karavidas, Agrotika (Atina: Ekdoseis Papazese, 1978), s.
35-110.
3 Çevirmenin notu:
Sözcüğün çoğul hali armatoloi, tekil hali armatolos’tur. Türkçeye
armotolos(lar) olarak çevrilmiştir.
4 Çevirmenin notu: Yunanca “eşkıya” demektir. Kleftis tekil, kleftes çoğul halidir. Türkçeye
kleft(ler) olarak çevrilmiş.
5 Bkz. Koliopoulos, Brigands with a Cause: Brigandage and Irredentism in Modem Greece, 1821-1912
(Oxford: Oxford University Press, 1987), s. 26. Ayrıca bkz. John Christos Alexander,
Brigandage and Public Order in the Morea, 1685-1806 (Atina: 1985).
2
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Kleftler genellikle firariler, borçlular, haydutlar, dolandırıcılar ya da çeşitli
baskıların kurbanı olmuş, toprağı veya toprağa bağlı herhangi bir yükümlülüğü
olmayan kaçaklardı. Osmanlı toplumunda gerçek ya da hayali herhangi bir
adaletsizlik, yasalara karşı gelme vakası veya herhangi basit bir aile geleneği genç
bir adamı yasal toplum sınırlarının dışına atabilirdi. Yasallığın yasadışılıktan çok
da net olmayan bir çizgiyle ayrıldığı bu toplumda yasadışı olmak her zaman
ciddi bir suç işlemiş olmak anlamına gelmiyordu. Haydut çetelerinin üyeleri olan
kleftlerin iki temel kaygısı vardı: hayatta kalma -ki bu basit bir iş değildi- ve
affedilme -bu da genelde bir armatolos milis kuvvetine girip tanınma anlamına
geliyordu. Kleftlerin kendilerini kanıtlamaları gerekiyordu: şiddet ve teröre
başvurarak tehlikeli ve korkutucu oluyorlar, hem de bir zamanlar kendileri gibi
olan fakat artık yasalarca tanınıp armatoloslar arasına girmiş bulunan arkadaşlarını
gözden düşürüyorlardı. Aralarından ancak en gözü pek, cin fikirli ve tehlikeli
olanlar hayatta kalabiliyor ve armatolos olarak yasal bir kimliğe kavuşuyordu. Bir
kere affedilip güç kazandıklarında da bu gücü kaybetmemek için ellerinden
geleni yapıyor, eğer görevden alınırlarsa, ki eninde sonunda çoğu görevden
alınıyordu, haydutluğa dönüp tekrar armatolos olabilmek için şiddet ve kurnazlık
yarışına başlıyorlardı.
Armatoloslar otoritelerin emrindeki görevliler, kleftler de yasa dışı haydutlar
olmasına rağmen, güvenlik sağlama sorununu kökten halletmek yerine pratik bir
çözüm üretmeye odaklanmış Osmanlı sistemi içinde bu iki grup zaman zaman
birbirine karışıyordu. Armatoloslar genellikle bir zamanlar eşkıyalık ve zorbalık
işlerine bulaşmış ya da şimdi otoritelerin gözüne girmek için peşine düştükleri
gruplara dâhil olduklarından, kleftler ya düşmanlarını gözden düşürüp
yerlerinden etmenin yollarını arıyor ya da savunmasız halkın malını mülkünü
korkusuzca çalmak ve yağmalamak için onlarla birlik oluyorlardı. Bu oyun
kurnazlık, enine boyuna düşünülmüş bir kâr-zarar hesabı, doğru oranda meydan
okuma ve işin içindeki herkesin oyunun kurallarını kabul etmesini
gerektiriyordu. Oyuncular da kleftler ve armatolosların yanı sıra belli bir oranda
hukuksuzluğa göz yummak zorunda olan zayıf bir merkezî otorite ve bu
hukuksuzluğa maruz kalacak, fakat buna hiçbir şekilde karşı koyamayacak veya
bundan kaçamayacak bir halktan oluşuyordu. Var olan kısmi güvenlik
örgütlenmesinin ve otoritelerin öngördüğü hukuksuzluk oranının ötesinde bir
meydan okumaya cesaret eden kleftlerin bir anda ezilip yok edilebilmesi oyunun
içindeki her grubun net olarak tanımlanmamış, fakat sınırları şüphe götürmez
şekilde hesaplanmış bir hukuksuzluk içinde hareket etmeleri gerektiğinin
kanıtıdır.
Askerî bir hayatın içinde doğan ve güçlerinin bilincindeki kleftler ile
armatoloslar aslında devletin güvenliği için potansiyel bir tehlike oluşturmaktaydı.
Fakat kendilerine yönetimce tanınan haklar ve yukarıda bahsedilen toplumsal
ağların içindeki konumları, armatolosların ulusal liderlik konumuna talip
olmalarını engelliyordu. 1820’lerde böyle bir liderliğe soyunduklarında
görevlerini oldukça isteksizce ve sadece milliyetçi hareketlerin avantajlı olduğu
koşullarda yerine getirdiler.
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Yunan bağmsızlık mücadelesinin önemli figürlerinden
Nikitas ile Karaiskakis

1821’de Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın başlamasıyla Güney Yunanistan’da
ortaya çıkan iktidar boşluğu ve daha güvenli bölgelere çekilmekte yavaş
davranan Türk yöneticilerin katledilmesi bölgedeki askerî sınıfı baştan çıkaracak
kadar ciddi bir durumdu. Bu durumun da etkisiyle, paralı askerlik ve ganimet
peşinde olan ve kendilerine ait olduğunu düşündükleri şeyleri elde tutma
çabasındaki milis kaptanları ve adamları, farkında olmadan ve geri dönülemez
bir şekilde, kendi askerî sınıflarının ilk Yunan ulus devletinin sınırlarına dâhil
edilen bölgelerdeki köklerinin altını oymak pahasına bu savaşın zaferle
sonlanmasında üzerilerine düşeni yaptılar.
Yaylacı göçerlik (transhümans), eşkıyalık ve askerî sınıf yeni Yunan ulus
devletine biçim verecek olan büyük miraslardı. Bu yeni devleti aynı derecede
biçimlendirici bir başka etken de milliyetçilikti. İngiliz ve Fransız devletlerinin
Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü bozacak her harekete karşı
durması nedeniyle Yunanistan’ın düzenli askerî gücünü ulusal arzularını
gerçekleştirmede kullanamadığını gören milliyetçiler, başıbozuk kuvvetlerin
Yunan ayrılıkçı bölgesinde (irredenta) bir isyan başlatmak için kullanılmasını
destekledi.
Çoğu Yunan için 1830’daki bölgesel uzlaşma geçici bir düzenlemeden başka
bir şey değildi. Yunanistan’ın topraklarını genişletebilmesi Avrupa güçlerinin
Balkanlar ve yakın doğudaki değişken çıkar ilişkileri ve manipülasyonlarına bağlı
olmakla birlikte genişlemenin Osmanlı İmparatorluğu’nun güç kaybetme hızına
ayak uydurması bekleniyordu. Fakat Avrupa güçlerinin tutumları pek çok farklı
şekilde yorumlanabilecek değişkenlerdi ve milliyetçi kanadın yaptığı genel
değerlendirmeler hem Yunan devletinin hem de Osmanlı topraklarında yaşayan
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diğer Hıristiyanların amaç ve gereksinimlerini gözardı ediyordu. Her iki devletin
daha aklı başında ve sorumluluk sahibi toplumsal grupları, bölgede hakim olan
huzuru bozmak ve dolayısıyla her iki ülkedeki kırılgan güvenlik ortamını yok
etmekten anlaşılır bir şekilde kaçınmaktaydı. Fakat hem Osmanlı hem Yunan
toplumunda bu tür ayaklanmalardan beslenecek pek çok başka grup
bulunuyordu. Milis faaliyetlerinden farklı politik çıkarlar elde edecek olan farklı
grupların yanı sıra, kendilerine has birtakım becerilerini sergileyebilecekleri
uygun koşullar arayan milis kaptanları ve askerî müşterileri dört gözle
ayaklanmaları beklemekteydi. Huzursuzlukların istenilen seviyede olmadığı
durumlarda, olaylar milislerin sınırın diğer tarafında kalan kardeşleri, yani
eşkıyalar adına gerçekleştirilen birtakım hareketlerle körükleniyordu. Osmanlı
Devleti’nin kötü yönetimi insanları çatışmaya davet çıkarmak için gereken
bahaneleri her zaman sağlarken, Yunan devletinde gelişen özel politik oyun da
bu tür huzursuzlukların ortaya çıkışına pek çok farklı şekilde katkı sağlıyordu.
Başbakan ve milis kaptanlarının tanınmış destekçisi Ioannis Kolettes (184447) milislerin sınır ötesinde olmak kaydıyla özgürce at koşturmalarına göz
yumuyordu. Amacı hem oldukça tehlikeli bu grubu devlet bütçesini zarara
uğratmadan tatmin etmek hem de Yunan ulusal arzularından vazgeçilmediği
izlenimi vermekti. Kolettes, halihazırda var olan bu askerî sınıfı Türkiye ile
kopuşu hızlandırmadan yönetmeye çalışıyordu.6
Diğer bir ana etken de komşu ayrılıkçı bölgelerden gelenlerle geniş ve
belirgin bir mülteci grubu oluşturmaktı. Dönemin ayrılıkçı ayaklanmalarına
cevap veren mülteciler dalga dalga gelip bağımsızlık savaşı sırasında Yunanistan’da yerleşmiş olan gruplara eklendi. Epir’den gelen mülteciler genellikle Batı
Yunanistan’a yerleşirken Teselya ve Makedonya’dan gelenler sıklıkla doğuya
yerleşti. Yunanistan’ın batısındaki Missolonghi ve Karvassara ve ülkenin doğu
kısmında kalan Lamia, Atalante, Kuzey Euboea [Eğriboz], Skiathos ve Atina
birbiri ardına mültecilerin göç dalgalarına maruz kaldı. Gelenler zamanla
kendilerinden sonraki kuşakla da birleşerek “mülteci sınıfı” denilebilecek güçlü
bir toplumsal grup oluşturdu. Bu grubun önde gelenleri silahlı kuvvetlerde,
basında, politik çevrelerde, yarı-gizli yurtsever kuruluşlarda, kısaca dönemin
ayrılıkçı denemelerinin ve ayaklanmalarının gizli saklı hazırlandığı tüm toplumsal
sınıflarının içinde kendilerine yer buldular. Mülteci grubu giderek öylesine
güçlendi ki hiçbir Yunan hükümeti bu grubun kimi zaman devlet otoritesinden
bağımsız -ya da onun yerine- hareket eden bir yapının marifetiymiş gibi görünen
faaliyetlerine gem vurmaya cesaret edemedi.
1840’ların kargaşasını 1850’lerin ortasında Kırım Savaşı sebebiyle artan
ayrılıkçı ayaklanmalar takip etti. 1853 sonbaharında daha Türk-Rus çatışması
ayyuka çıkmadan İstanbul’un 1453 Mayıs’ında düşüşünün 400. yıldönümü anma
etkinlikleri sonucu Yunanistan’da milliyetçi duygular yükselmişti. Osmanlı’nın
külleri üzerine bir “Yunan İmparatorluğu” kurmak ve ayrılıkçı bölgede
Osmalı’ya karşı silah kullanmak için Yunanistan’dan ufacık bir sinyal bekleyen
6

Koliopoulos, Brigands, s. 120-26.
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“Hıristiyan kardeşleri” özgürleştirmek lafları ortalarda dolaşıyordu. 1854 yılının
Ocak ayında Yunan milliyetçileri Epir ve Teselya’da bir isyan çıkarmayı ve bu
isyanı desteklemek isteyen binlerce gönüllüyü sınırın öte yanına göndermeyi
başardılar.7
1854’de Yunanistan’ın batı sınırının ötesinde kalan Epir’in dağlık Radovişte
bölgesinin önde gelenleri bağımsızlıklarını elde edene kadar elde silah Türklere
karşı savaşmaya ciddiyetle yemin ettikleri bir bildiri imzaladılar. Bildiriyi
imzalayanlar arasında bir önceki yılın sonbaharına kadar Türkler için çalışmakta
olan yerel Yunan milis yüzbaşıları Skaltsogiannes, Kotsilas, Katsikogiannes ve
Tsigaridas de vardı. O zamanlar sık ormanlık alanın içinde saklanmış olan on
altı civarında küçük köyden oluşan Radovişte’de 1500 kadar yağmacılıkla
geçinen Hıristiyan ailesi yasallık/yasadışılık sınırında yaşıyordu. Radovişte
bölgesi yün, peynir, bazı alanlarda pamuk, safran, ipek, tütün ve ceviz, ama en
çok da eşkıya yetiştirmeye uygundu. Yöre insanı bölgenin zengin otlaklarında
koyun-keçi besliyor ya da beslenen hayvanları çalarak ve soygunculukla geçimini
sağlıyordu. Radovişte, tıpkı sınırın Türk tarafında kalan komşu Agrapha ya da
yine Yunan tarafındaki Valtos ve Xeromero gibi, her tür eşkıya ve haydut için
bir cennetti. Bu gibi sınır bölgelerinde eşkıyalık günlük hayatın bir parçası
sayılabilecek kadar yaygındı.8
Bir yıl önce armatolosların başına yeni bir yönetici [dervenağa: Yunanca
‘zorba’ anlamına da gelen ‘derbent ağası’] getirilmesi eski dervenağanın
hizmetinde olan milis kaptanları arasında büyük paniğe yol açmıştı. Göreve
başlayacak olan Arnavut Süleyman Fraşeri, arkasında kendisinden iş bekleyen
pek çok adamla yeniden iş başı yapacaktı. Üstelik aynı ailenin bir diğer üyesi,
İsmail Bey de yeniden Teselya bölgesinin dervenağalığına atanmıştı. Bu durum,
özellikle Radovişte bölgesinin milis kaptanları ve haydutları için bir kriz anıydı
çünkü yönetim değişikliği ciddi bir görevden atılma ve sonrasında tekrar kabul
edilebilmek için yeniden pazarlık yapmak zorunda kalma tehlikesini
doğuruyordu. Bunun da ötesinde Radovişte’deki milis kaptanları ve adamları
birkaç aydır eski dervenağadan para alamamışlardı ve dervenağa değişmesinden
sonra eski dervenağadan alacaklarını yenisinden talep edip edemeyecekleri yahut
yeni dervenağanın kendilerine adil davranıp davranmayacağı konusunda haklı
endişeleri vardı.9
Skaltsogiannes, Kotsilas, Bakolas, Katsikogiannes ve Tsigaridas aileleri
dervenağalar tarafından bölgede barış ve huzur sağlamak için geleneksel olarak
7 Bkz. Koliopoulos, Lestes: He Kentrike Hellada sta mesa ton 19ou aiona [Eşkıyalar: 19. Yüzyılın
Ortalarında Orta Yunanistan] (Atina: Hermes, 1979), s. 80-1.
8 Bölgenin tanımı için bkz. F. C. H. L. Pouqueville, Voyage de la Grece, 2. edisyon {Paris:
Firmin Didot, pere et fils, 1826), s. 301, 306-7. Ayrıca bkz. A. Diamantes, “Mia Statistike tou
nomou Artes kata to 1828” [1828’de Arta Bölgesinde Yapılan Nüfus Sayımı], Ho Neos
Kouvaras (1961): 93-97; Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Arşivinde (YDBA) bulunan
Iaonnina’daki [Yanya] Yunan Konsolosu’ndan gelen bir rapor, 8 Şubat 1851 (o.s.) (eski
takvim).
9 Koliopoulos, Lestes, s. 63.
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görevlendirilen önde gelen askerî ailelerdi. Sahip oldukları koyun ve keçi
sürülerinin gelirleri ve yarı yasal haraç ve talanlarla geçinen bu aileler, bölgedeki
yerel askerî aristokrasiyi oluşturuyordu. Hukuk ve düzeni sağlamakla
görevlendirilmiş milis kaptanları olarak 40-50 ya da daha fazla silahlı adam
beslemelerine yetecek miktarda önceden belirlenmiş ödenekler alırlardı. Bu
aylıklara el koyma da yasadışı geçim kaynaklarından biriydi. Fakat
görevlendirilen bu milis kaptanların en önemli geçim kaynakları kendi
himayelerindeki -ve patronlarını riske atmamak için genellikle sınırın Yunanistan
tarafında iş tutan- eşkıyaların ganimetlerinden aldıkları paydı. Diğer bir kârlı iş
de çok da sevilmeyen göçebe çobanların ya da sınırın öte tarafındaki rakip
ailelerin sürülerinin hedef seçildiği koyun hırsızlığıydı.
Radovişte yaylalarındaki gelişmeler Souli, Tzoumerka, Agrapha ve Epir’in
diğer bazı bölgeleri ile Batı Teselya’yı da içeren geniş bir alan için katalizör oldu.
Fakat merkezî otorite zaafı, sınırın öte yanındaki Yunan yurtseverlerin inanmak
istedikleri kadar büyük değildi. Atina menşeli devrim bildirilerinin yoğun
milliyetçi içeriğine rağmen Osmanlı hizmetindeki milis kaptanlarının provakatör
tavrı Yunan yurtseverin amaçlarının bu kaptanlar tarafından da desteklendiği
anlamına gelmiyordu. Osmanlı’ya karşı bir savaşı sonuna dek desteklemeye
kararlı olmak şöyle dursun, kaptanlar ve adamları Türklerle açık düşmanlıkların
ortaya çıkmasına yol açan olayları bile eskiden beri var olan, kanıksanmış bir
durum olarak değerlendiriyordu. Bu sebeple de yöneticilere, çete liderlerinin
daha uzlaşmacı olmaları ve zor kullanarak elde ettikleri güç ve menfaatleri
paylaşmaları için baskı yapılabilirdi. Milisler açısından bakıldığında, yeni
kaptanların göreve getirilmesi ve Arnavut muhaliflerin beklenen görevlere
atanmamaları en az ayaklanmaların ve mevcut hareket özgürlüğünün yarı-yasal
yağmalamalara imkân vermesi kadar göz önünde bulundurulması gereken
durumlardı.
Bayrakların ve milliyet sloganlarının ortaya çıkışı yağmacıları savuşturmak
için yeterli olmadı. Onlar için esas düşman parası, koyunu ya da başka taşınabilir

19. yüzyılın son çeyreğinde özellikle Trakya bölgesinde Osmanlılara karşı mücadele eden
Arvanitakis Çetesi
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malları olan herkesti. Dahası, Radovişte’nin milis kaptanlarıyla işbirliği yapan ve
yokluklarında etkin bir korumadan mahrum kalan eşkıyalarının yanı sıra
güvenlik teşkilatında görev almaktan kaynaklanan kârdan bir süredir mahrum
olan kaptanlar için de ayaklanmalar, yerel yönetimlere meydan okuyarak baskı
yapıp onları kendileriyle uzlaşmaya ve öne sürdükleri koşulları kabul etmeye
zorlamak için bir fırsattı.
Epir ve Teselya’da ayrılıkçı karışıklıklardan kısa bir süre sonra yerel
gözlemciler bilinen bir olguyu yakından izleme ve kaydetme fırsatı buldular: Pek
çok haydut, Arnavut dervenağaya sığınıyor ve bu haydutlar sınır bölgesinde
görev yapan güvenlik güçlerine katılıyorlardı. 1855 yılı Aralık ayı sonuna kadar
220 eşkıya, Teselya’nın yeni dervenağası Asım Zavalliani’ye sığınmıştı. Bu
dönemde Radovişte’de Skaltsogiannes, Kotsilas, Katsikogiannes gibi 1853-1854
arasındaki olaylara karışmış daha pek çok milis kaptan bulunmaktaydı. 1854
Nisan’ında, çıkarmak için çok çaba sarfettikleri ayaklanma bastırıldıktan kısa bir
süre sonra, hepsi Epir dervenağasına sığındı. Aralarında yerel haydutlardan
seçtikleri 150 kadar silahlı adam da vardı.10
Temmuz 1856’da yeni dervenağanın armatoloslarının sayısının 1500’den 700
ya da 500 adama indirildiği söylentisi yayıldı. Kısa süre sonra dervenağa, milis
kaptanlarına adamlarının sayısını azaltmaları gerektiğini bildirdi. Kaptanlar, bu
isteğe eşkıyalığı arttırma tehdidiyle karşılık verdi. Dervenağa’nın bu meydan
okumaya cevabı, Arnavut haydutlardan oluşturduğu güçlü bir müfrezeyi
milislerin üstüne göndermek oldu. Fakat her iki taraf da açık bir çatışmaya
yanaşmadı. Sonuçta milis kaptanların paylarında yeni bir düzenleme yapılarak
anlaşma sağlandı. Yeni düzenleme dervenağa temsilcisinin, kaptanların ve
Radovişte’nin ileri gelenlerinin bulunduğu geleneklere uygun düzenlenmiş resmî
bir toplantıda karara bağlandı.
Bölgenin eşkıyaları ve Yunanistan’daki kardeşleri 1860’ların ikinci yarısında
başka bir ayrılıkçı ayaklanmada tekrar sahneye çıktılar: 1867’de Teselya’da ölü
doğan ayaklanma ve bir yıl önceki Girit ayaklanması Orta Yunanistan’ın silahlı
ev sahiplerine bir kez daha becerilerini sergileme, Yunanistan’da ve Sultan’ın
Güney Balkanlar’daki Yunan topraklarında üstlendikleri baskın rolün hakkını
verme fırsatı sundu. 1866 Girit ayaklanması ile Agrapha’daki karışıklıklar
bağlantılıymış gibi görünebilir çünkü haydut grupları Girit’deki isyancılara
yardım için gemilere bindirilip gönderilir gönderilmez, bölgede 1854’tekini
hatırlatan gergin durum da yatışmaya başladı. Aslında, görünen o ki, anakaradaki
isyan hareketinin çökmesinin temel sebeplerinden biri bölgedeki dağlı
savaşçıların -haydut olsun olmasın- daha yüksek kâr elde etme umutlarıydı.
1866’dan sonra sınırın Osmanlı tarafında gelişen olaylar bildik rotayı takip
etti: Zaptiye teşkilatıyla ilişki içindeki muhalif ya da tehdit altındaki yerel silahlı
güçler, ayrılıkçı öncülerin kışkırtmalarıyla ortaya çıkan isyan eğilimi ve
Yunanistan’dan gelen milisler bir koalisyon oluşturdu.

10

A.g.e, s. 130 ve devamı.
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Ocak 1867’ye gelindiğinde
Radovişte ve Agrapha sınır
bölgelerindeki isyancı milis
kuvvetleri yabancı temsilcilerin dikkatini çekecek
kadar güçlenmişti. Valtos’dan gelen ayrıntılı bir
rapor haydutların bölgeden
uzak yerlerde görevlendirilmelerini bölgedeki olağan
dışı yoğunluktaki eşkıyalık
faaliyetine bağlıyordu. Aynı
rapora
göre,
“devlet
görevlileri” önce Yunan sınır
şehri Karvassara dışında
toplanan daha sonra doğuda
diğer bölgelerden gelen
haydutlarla bir araya gelecekleri Eurytania’ya doğru
ilerleyen haydutlarla bağlantıya geçti. Eurytania’dan
bilinmeyen bir sayıda haydut
da daha sonra Girit’e transfer
Dönemin ünlü fotoğrafçısı Leonidas
edilecekleri Attika’daki merPapazoglou’nun objektifinden Yunan-Makedon
kezlere doğru yola çıkmak
kleftler
için botlara bindirildikleri
Phthiotis’e hareket etti. George Finley’in o zamanlar bir çeşit “sürgün yeri”
olarak kullanıldığını düşündüğü Girit’e gitmek için sıkı bir pazarlık yürütmeye
hazır diğer bir grup da doğrudan Attika’da toplanmıştı.11
On yıl sonra Şark Meselesi’yle ilgili bir başka krizin ortaya çıkışı yeni bir
ayrılıkçı hareket ve eşkıyalık furyası başlattı. 1878 başında, Rus ordusu İstanbul’a
doğru ilerlemekteyken, bir Yunan temsilcinin “çılgınlar grubu” adını taktığı
“barış grubuna” karşı gelerek Türkiye’ye savaş açılması gerektiği tezini savunan
sabırsızlar öylesine etkili olmaya başladılar ki hükümet onların harekete geçme
çağrısına kayıtsız kalamadı.12 İşler bu duruma gelmişken Teselya, Epir ve
Makedonya’da yayılan “isyan” çağrısı, etkin bir emniyet sübabı görevi gördü. Bir
yandan sınırın öte yüzünde kalan Yunanlar, Türklere karşı silah kuşanıp
11 Bkz.

Foreign Office, FO 32/382, Atina Büyükelçisi, 39/2 Şubat, 64/23 Şubat, 92/23 Mart
ve 110/10 Nisan 1867; Andreas Moschonesios, To katoptron tes en Helladi lesteias
[Yunanistan’daki Eşkıyalığın Aynası] (Hermoupolis: Typographeion “Ethnikou Mellontos,”
1869), s. 31; George Finlay Evrakı (Atina) F E27, Finlay’in The Times’a yazdığı mektuplar, 20
Haziran ve 14 Kasım 1867.
12 Ephemeris ton Syzeteseon tes Voules [Meclis Tartışmaları], yedinci dönem, dördüncü meclis, 3
Ekim 1878 (o.s.) (eski takvim).

259

kebikeç / 33 • 2012

başkaları tarafından yönetilmediklerini kanıtlamaya zorlanırken Yunanistan’daki
kardeşlerine de “isyancılara” destek vermeye hazır olma çağrıları yapılıyordu.
Radovişte öfke doluydu ve Olympus, Pelion ve Makedonya’nın güneybatısındaki dağlık bölgelerde isyanlar baş göstermişti.
Zabitler ve adamları milislere katılmak için firar etti. Firarilerden birçoğu ya
da onların ebeveynleri menzillerindeki topraklardan gelmişlerdi. Bir rapora göre,
Şubat 1878’deki yaklaşık 300 firarinin ezici bir çoğunluğu Teselya, Epir ve
Makedonya’dan gelmişti. Lazoz [Lazos], Olympios, Tzachilas ve Vlachavas gibi
ünlü kleft ailelerinin oğulları olan nam salmış kaptanlar, 300 kişilik büyük milis
kuvvetlerine adam toplamakla görevlendirildi. 1878 itibariyle başıbozuk
milislerinin oluşturulmasına ve idare edilmesine dair belirli bir model oluşmuştu
ve milis kuvvetine katılanlar önceden belirlenmiş ve kendilerinden beklenen
rolleri oynuyorlardı. Adam toplamak zor bir iş değildi. Döneme ait rakamlar ve
tahminler nadir olmakla birlikte -ulaşıldığında- bu tür veriler siyasi gerginliğin
tırmanışa geçtiği dönemlerde gönüllülerin akın akın gelişini açıklar niteliktedir.
Bu tür bir tahmine göre, Radovişte tek başına en az 1.500 asker
sağlayabilmekteydi. Hemen yakınındaki Tzoumerka ve Souli de sırasıyla 2.800
ve 2.000 asker göndermektedir. Daima bol miktarda mülteci bulunmaktaydı ve
ikamet ettikleri yerler biliniyordu. Atalante, Lamia, Kuzey Euboea ve Skiathos
Makedonları yüzlerce müstakbel başıbozuk asker sağlayabiliyorlardı. Hatta 500
kişilik bir “Makedon savaş birliği” ile ilgili bir rapor bile vardı. Muhtemelen bu
500 kişi para kaynağı olan ya da bol kazanç vaat eden kaptanları bekleyen
başıboş bir birlikten başka bir şey değildi. Bir başka rapora göre geçici olarak
Patras’ta yaşamakta olan Girit, Epir ve Teselya’dan gelmiş çok sayıda mülteci,
millet için savaşmaya “gönüllü” idi.13
Kaptanlar, kargaşa beklenen yerlerde el altında bulunduruluyordu. Dağlık
Radovişte ve Agrapha bölgelerinde hiçbir zaman gerçek anlamda barış
sağlanmadı. Bu bölgeler bir kere daha önceki ayrılıkçı faaliyetlerden adları
tanıdık olan kaptanların idaresindeki sayısız milis kuvvetinin karşılaşma alanı
haline geldi. Doğu’ya doğru, Gkoura ve Pelion dağlarında aynı derecede aşina
isimlere sahip diğer kaptanlar Yunanistan’da ya da yerel olarak milislere katılan
yüzlerce başıbozuk askerin liderliğini yapıyorlardı. Güneyde, yerel ya da
Yunanistan’dan gelen kaptanlara ev sahipliği yapan doğu Yunanistan’dan
rahatça ulaşılabilen Teselya yüzlerce başıbozuğa kılavuzluk ediyordu. Güney
Makedonya’nın daha uzak bölgelerinde, özellikle Katerine ve Grevena’da,
benzer yerel bağlılıkları olan milis kaptanları ortaya çıktı. İngilizler’in
arabuluculuğuyla başıbozuk idarecilerinin milisleri Yunanistan’a geri götürmek
konusunda anlaşmaya vardıkları 1878 yılının Şubat ayından Mayıs ayına kadarki
dönemde sözde kurtarıcılar Epir, Teselya ve Makedonya’nın dağlık bölgelerinde
neredeyse kendi kafalarına göre ve herhangi bir merkezî kumanda ya da
müşterek komutanlık olmaksızın dolaştılar.

13

Koliopoulos, Brigands, s. 199 ve devamı.
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Ayrıca evvelki seneden beri bölgeye saldıran ve dağdaki barınaklarına kolay
kolay geri gönderilemeyen Yunan ve Arnavut göçebe başıbozuk asker
topluluları bu bölgelere musallat oldu. Bir tahmine göre sadece Batı Makedonya’da çoğunluğunu her tür eski başıbozuk askerin oluşturduğu 5.000’den
fazla haydut, bölgedeki köylünün kurtarabildiği ne varsa ele geçirmek için
birbiriyle yarıştı. 50-80 kişilik çeteler halinde bir araya gelen ve türlü türlü silahla
donanmış bu haydutlar köylülerin üzerine parasal açıdan çeşitli yükler
bindirdiler ve resmî yöneticilerinkine paralel bir otorite uyguladılar.14
Batı Makedonya’da 1878 sonrası dönemde en etkin olan eşkıya liderlerinden
bazıları Zourkas, Dalipes ve Kole Ghizas’tı (ya da Kordistas). 1878 baharında
bu eşkıya liderleri arasında yaklaşık 300 haydut vardı ve Kastoria bölgesindeki
Korestia köylerinde gerçek otorite gibi hareket etmekteydiler. Yunanistan’dan
gelen herhangi bir düzenleyici çabadan azade olarak ve kendi belirli amaçları için
özel becerilerini kullanarak 1878 isyanında da yer aldılar. İsyanın bastırılmasının
ardından Manastır’daki Yunan konsolosundan gelecek emirleri yerine getirmeye
hazırlardı. Yunan konsolosu, bu bağlantıdan ne pahasına olursa olsun uzak
durmak istiyordu. Hatta Zourkas, Dalipes ve Ghizas kendilerinin bölgedeki
varlıklarının Hıristiyanları Arnavut saldırganlarından, özellikle Abedin adlı, hem
bir haydut hem de otoritelerin hizmetinde bir kaptan olarak Hıristiyanların
başına büyük bir bela kesilen, kötülüğüyle nam salmış eşkıya liderinden
korumak için gerekli olduğunu iddia ettiler.
Güneydoğuda olduğu gibi aynı bölgede bir başka haydut grubu faaliyetteydi.
Bunların birçoğu aynı zamanda eski başıbozuk askerlerdi. Leonidas, Daveles ve
senelerdir bölgeye korku salan birçok güçlü eşkıya lideri bunları yönetiyordu.
Leonidas, Samarinalı bir Vlah’tı. 1878 olaylarında bir bayrak ve davul taşıyan
geniş bir Vlah çetesinin başında yer aldığı söyleniyordu. Zagori köylerinin
yıllarca başına bela olan Daveles, haydutlardan oluşan aynı büyüklükte bir çeteye
liderlik yaptı, hem biraz ün hem de hatrı sayılır miktarda para kazandı. Aynı
dönemde bölgede faal olan bir başka eşkıya, Katarrachias’tı. Katarrachias,
Daveles’in ortağı, Leonidas’ın hemşerisiydi ama hırsızlık sanatında kimseyi
kendinden iyi ya da kendine denk görmezdi. Dehşete düşen tebaasına
gönderdiği bütün emirlerini “Kaptan Katarrachias” olarak imzalar ve gücünün
bilincinde bir kral gibi hareket ederdi. Manastır’dan Olympus Dağı’ndaki
Vlacholivado’ya kadar Katarrachias’ın serüvenlerinden en az birinden nasibini
almamış tek bir köy bile yoktu. Haydutlardan oluşan büyük bir eşkıya çetesi ve
çalıntı mallarla yüklü kırk kadar yük hayvanı ile bir köyü ziyaret ettiği sırada
yolundan geçmeye cesaret eden üç Türk’ü öldürttüğü bile rapor edilmişti.15

Pharos tes Othryos, 983/29 Mart ve 985/15 Nisan 1878 ve Palingenesia, 4251/18 Ekim 1878
(o.s.) (eski tarih). Ayrıca bkz. Valentine Chirol, ‘Twixt Greek and Turk (Edinburgh ve Londra:
William Blackwood, 1881), s. 81.
15 YDBA, Larissa Konsolosu raporu, 9 Mart 1880 (o.s.) (eski takvim) ve Manastır Konsolosu
raporu, 15 Haziran 1880 (o.s.) (eski takvim); A. J. B. Wace ve M. S. Thompson, The Nomads
of the Balkans (Londra: Methuen; New York: Biblo and Tannen, 1972), 1914 edisyonunun
14
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Geleneksel olarak haydutların sığınağı olan Olympus Dağı bölgesinde başka
eşkıyalar da faaliyet gösteriyordu. Komşu yüksek arazilerden inip Katerine’in ve
Kuzey Teselya’nın ovalarına dadanan Kalogeros, isyan bastırılır bastırılmaz
eşkıyalığa geri dönmek üzere millî amaç için yapılan mücadeleye katılan
eşkıyalara klasik bir örnek teşkil ediyordu. Aynı dönemde aşağı yukarı aynı
dönemde 1878’deki ayrılıkçı milislerin başı olan Stratsos’un ve sadece yerli
haydutlardan değil, aynı zamanda Roumele’den (Merkezî Yunanistan) gelen
birçok mevsimlik eşkıyadan oluşan kendi çetesini kurmak için Mart 1878’de
kendisinden ayrılan Kalogeros’un ortağı Karampatakes’in de faaliyet gösterdiği
bildirilmektedir. Teselya ve Makedonya’daki isyanın bastırılmasının ardından
Kalogeros, bir başka milis kaptanının, Chostevas’ın yanındaydı. Bunlardan
Kalogeros ve Chostevas, 90 kadar haydutunu Vermion dağlık bölgesine yöneltti.
Selanik’teki Yunan konsolosu, bu çetenin 1878’in başında kurulmuş olan
ayrılıkçı milislerin çekirdeği olduğunu ve 1878’in başından itibaren bölgenin
başına bela olan Arnavut başıbozuk askerlerine karşı bir denge unsuru olarak
bölgedeki Hıristiyanlar için belli bir değer taşıdığını düşünüyordu.
Aynı bölgede faaliyet gösteren kötülükleriyle nam salmış iki eşkıya reisi daha
vardır: Zarkadas ve Trompoukes. Bunlar Yunan idaresi tarafından bölgedeki
Hıristiyanların onları “âsi” sanmaları için Makedonya’ya gönderilmiş olduklarını
iddia ediyorlardı. Bunların sıradan eşkıyadan daha beter bir bela olduğuna ikna
edilmiş olan Yunan konsolosuna eşkıya olmadıklarını, Hıristiyanlar arasında
hürriyet ümidini canlı tutmak için Makedonya’da kaldıklarını açıkladılar.
Erzakları yoktu, kendilerini sınırdan “âsiler” olarak gönderenler tarafından
yüzüstü bırakılan bu adamlar üstte yok başta yok bir şekilde yalın ayak gittiler;
hayatta kalabilmek için soygun yaptılar.16
1880’nin ilk aylarında, Olympus-Vermion dağlık bölgesindeki 150 kadar
haydut, on beş çetenin bir araya geldiği gevşek yönetimli bir federasyon
oluşturdu. Bu federasyon otoriteleri kızdırmamak için sansasyonel soygunlar
yapmaktan kaçınıyordu. Bu tutumun sebebi, tam da o sıralarda emirlerine girip
sınır kolcuları olarak atanmak için Selanik’te Türk otoriteleri ile pazarlık halinde
olmaları idi. Makedonya askerî valisine yazdıkları bir mektupta, kanun
kaçaklarının liderlerinin kendilerini adlandırdıkları biçimiyle “Olympus
kaptanları”, en önemlisi kendilerinin sınır armatolikleri olarak görevlendirmeleri
olmak üzere otoritelerin bazı koşulları sağlamaya hazır olması şartıyla emrine
girmeye ve “şartların kendilerini ifaya mecbur ettiği bu rezil işi” bırakmaya hazır
olduklarını yazıyorlardı. Sınır armatolikleri olarak görevlendirildikleri takdirde
liderler, bölgede tek bir soyguna bile müsaade etmeyeceklerine dair söz
veriyorlardı. Haydutların Türk otoritelere sunduğu bu ve diğer şartlar, gerçek
yeniden basımı, s. 166-67, YDBA, F1881/4/1, Selanik Konsolosu raporu, 31 Mart 1880
(o.s.) (eski takvim).
16 FO 195/1007, Selanik konsolosu, 31/23 Haziran ve 55/22 Eylül 1874, ve YDBA,
F1877/4/1, Larissa konsolosu, 9 Mart 1877 (o.s.) (eski takvim). Ayrıca bkz. Euangelos
Kophos, He Epanastase tes Makedonias kata to 1878 [1878 Makedonya İsyanı] (Selanik:
Hetaireia Makedonikon Spoudon, 1969), s. 80, 82, 174.
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saiklerini ve toplum nazarında bu özel mesleklerinin ve rollerinin alımlanışını
herhangi bir Yunan konsolosunun bunların faaliyetlerine getirdiği yorumdan
çok daha iyi yansıtıyordu.17
Bölgedeki haydutları cezbetmenin yanı sıra yeni sınır, Pindus Sıradağı’nın
göçmen çobanlarının çoğunun yazlık ve kışlık otlaklarını birbirinden ayırmış ve
kazançlarına büyük bir darbe indirmişti. Sonuç olarak yeni sınır çizilir çizilmez
ve sınır kolcuları sınırın her iki yakasında görevlendirilir görevlendirilmez,
Güney Makedonya’dan gelen yeni mülteci grupları Yunan tarafına yerleşti.
Geçip giden göçmen çobanların, gezgin kanun kaçaklarının, sabit sınır
kolcularının ve vergi memurlarının yanı sıra ziyarete gelip giden otoriteler, kaçak
muhacirler, asker kaçakları ve iki sınır arasında mekik dokuyan mülteciler
bölgeye canlılık getirdi. Fakat en çok zarara uğrayanlar, sürüleri her bahar ve
sonbaharda sınırı geçen herkesin avı haline gelen göçmen çobanlar oldu.
Tahmin edileceği üzere Teselya’nın Yunanistan’a bırakılmasından en mutsuz
olanlar da bu göçmen çobanlardı.
Bu vakada Türkler ve Arnavutlar tarafından eşit derecede malına mülküne el
konulan ve ellerindekini daha da kaybetmektense diğerlerinin malına mülküne el
koyma ihtimali daha yüksek olanlar, 1881’den sonra Kazaklar, Kesserli, Rapsane
gibi sınır boyundaki Yunan köylerine ve Tyrnavos bölgesinin tamamına
gelişigüzel yerleşen Makedonya’dan gelen mültecilerdi. En başıboş grup ve iş
verebilecek durumda olan bir avuç kişi için tuhaf işler yapanlar bunlardı. Ancak
arada sırada sınır ötesine küçük yağmalara giderlerdi. Başka işle güçle meşgul
olmadıkları zaman sınırdaki otoriteler bunların hareketini takip etmeye çalışır
ancak bunun pratik açıdan imkânsız olduğunu anlarlardı.18
1885’te Bulgaristan ile Doğu Rumeli birliği vesilesiyle yeni bir ayrılıkçı
faaliyet silsilesinin patlak vermesiyle birlikte özellikle bu bölge, milislerin yoğun
şekilde adam devşirdikleri bir merkez haline geldi. Yunanistan’dan başka
milislerin bu bölgeye geçtiği sırada Olympus bölgesinde eşkıya asilerden oluşan
çeteler bulunduğu rapor edildi. Atina’daki yurtsever topluluklar ve bunların
Teselya’daki ajanları Makedonya’da harekete geçmek için gönüllü toplamaya
yeniden başladılar. Ancak ayrılıkçı faaliyetler kısa süre sonra askıya alındı ve
önceki vakalarda olduğu gibi bu hareketlerin ardından bir başka kanunsuz
dönem yaşanmadı. Öyle görünüyor ki, eşkıyalar faaliyetlerini Makedonya’ya
taşıyorlardı. Kısa bir süre sonra bu alanı Bulgar eşkıyalarla paylaşacaklardı.
1896’da milliyetçi duyguların yeniden uyanması ayrılıkçı baskıları tekrar
canlandırdı. Bu hareket güçlü bir oluşum olan Atina Ethnike Hetairia (Millî
Cemiyet) tarafından körüklenmişti ve bir yıl sonra Türkiye ile talihsiz ve onur
kırıcı bir savaşın patlak vermesine neden oldu. Makedonya, bu güçlü yurtsever
cemiyetle ilişkili ayrılıkçı çevrelerin ve açığa çıkardıkları milislerin Girit’ten bile
daha fazla hedefi haline geldi. 1896 yazı boyunca Ethnike Hetairia’nın maaşa
bağladığı başıbozuk asker çeteleri, halkı Türklere karşı isyana kışkırtmak için
17
18

YDBA, F1880/4/1, Selanik konsolosu, 11 Mart 1880 (o.s.) (eski takvim).
Pharos tes Othryos, 1060/6 Eylül 1880 (o.s.) (eski takvim).
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Güney Makedonya’ya geçti. Çetecilerin büyük çoğunluğunu Makedonya ve
Epir’den gelen mülteciler oluşturuyordu, ancak Teselya’lı ve Roumele’li birçok
kişi de vardı.
Makedonya’dan gelen birçok mülteci, yukarıda da görüldüğü üzere 1881’den
beri yaşamakta oldukları Kuzey Teselya’da, yahut taş ustası olarak ya da ayrılıkçı
çevrelerden gelen sadakalarla geçinmeye çalıştıkları Lamia’da ve Atina’da
çetelere katıldılar. Dönemin en etkin ve en iyi bilinen mülteci kaptanlardan
bazıları Athanasios Brouphas, Goulas Groutas, Naum Spanos ve profesyonel
ayrılıkçılardan aşağı kalır yanları olmayan Papademos, Beloulias, Vrakas,
Lachtaras, Alamanos ve Ververas gibi liderlerdi. Güneydoğu Makedonya’dan
gelme bir taş ustası olan Athanasios Brouphas, Atina’da yaşıyordu. Gelirinin
büyük kısmını meşgul olduğu ticaretten ziyade ara sıra yapılan baskınlardan
gelen ganimete borçluydu. Teselya’ya yerleşmiş ya da komşu Osmanlı
topraklarına yapılacak akınların ümidinin cazibesine kapılarak buraya gelen
Makedon ahbaplarından ya da Epir’li mültecilerden büyük bir çete kurmuştu.
Goulas Groutas da Makedonya’dan ve Epir’den gelen başıbozuk askerlerden
büyük bir çete oluşturmuştu. Güneydoğu Makedonya’dan gelen bir başka
maceraperest olan Naum Spanos, ayrılıkçı faaliyetleri ve bağlantıları ikinci
mesleği haline getirmiş seyyar bir terziydi.19
Kaç çetenin kurulduğu tam olarak bilinmemektedir ve 1896 yazında sınırı
gerçekten geçip Türklere karşı mücadele eden çetelerin tam sayısına ulaşmak
neredeyse imkânsızdır. Başıbozuk asker bulmak zor değildi: Sadece sınır
bölgelerinde Makedonya’dan gelen 2000’den fazla mülteci Ethnike Hetairia
ajanlarının ve Ethnike Hetairia’nın hizmetindeki yüzbaşıların, otoritelerin
engeline pek takılmadan adam devşirebildikleri her an hazır bir insan kaynağı
havuzu oluşturuyordu. Tüfek ve cephane temin etmek de kolaydı. Temmuz
1896’da Teselya’da çalışan Makedonya’dan gelme mevsimlik tarım işçilerinin
Yunanistan’da satın aldıkları tüfekleri taşıdıkları rapor edildi. İşçiler, bu tüfekleri
görünüşte kendi güvenliklerini sağlamak için fakat esasında dönüş yolunda ara
sıra soygun yapmak üzere çeteler oluşturmak için taşıyorlardı.20
Sınırı geçip Makedonya’ya giren, püskürtülüp yine sınırdan Yunanistan’a
dönen ilk çeteler derme çatma çetelerdi. 1897 yılında ordunun mağlubiyetinin
ardından, Yunanistan’daki ayrılıkçı çevreler Makedonya’nın özgürlüğe
kavuşmasıyla birlikte taktik değiştirmek zorunda kaldı. Özellikle Bulgar milislerinin faaliyetleri ve ihtilaflı bölgenin çift dilli alanında giderek yerlerini sağlamlaştırmaları milislerin mücadele hedeflerinde yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldı.
Rakip milletlerin her biri kendi kaptanlarını ve bu kaptanların adamlarını,
kendi kahramanları ve kurbanları olarak kabul ediyordu. 1897’de yaşanan feci
19 Bkz. Chr. Lyritzes, He Etknike Hetaina kai he drasis autes [“Millî Cemiyet” ve Faaliyetleri]
(Kozane: Typographeio Chr. Galanide, 1979), s. 28-34, 49-52, 56-58, 66-68. Bu çalışma,
Yunanistan Tarih ve Etnoloji Topluluğu’na (Atina) bırakılan döneme ait Ethnike Hetairia
belgelerine dayanmaktadır.
20 A.g.e, s. 266. Ayrıca bkz. Palingenesia, 9938/1 Ağustos 1886.
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savaşın biraz sonrasına denk gelen, Makedonya’da devam eden bu yeni ve nihai
ayrılıkçı faaliyet devresinde Yunanlar eski bir ikilemle karşı karşıya kaldılar:
Düzenli orduyu kullanıp Türkiye ile muhtemelen yeni bir savaşa sebep olmak
mı, yoksa başıbozuk asker çetelerinin yeni düşmana karşı sahaya çıkmasına göz
yumup her zamanki sonuçları elde etmek mi? Bu yeni taahhüt aslında Yunan
ayrılıkçılarının gerçeklerin ve vazgeçilmez bir geleneğin dayatmasıyla vermek
zorunda kaldıkları bir ödündü. Bulgarlar gibi Yunanlar da yerel kleftlerin ve diğer
yağmacıların halka ulaşmanın ve bir parça ilerleme kaydetmenin yegane aracı
olduğunu hemen fark ettiler. Her ne kadar bu yerel yağmacı kitleyle ilişkiye
sokulmaktan hoşlanmasalar da genç Yunan zabitleri, Yunanistan’dan gelen
başıbozuk askerler onları ikame etmek üzere ortaya çıktıklarında bile bu çeteleri
aradılar ve onların hizmetlerinden yararlanmaya devam ettiler .21
Eşkıyalar ve özel becerileri mücadeleyi birçok açıdan etkiledi. İlk olarak bu
adamların sayılarının çokluğu, ölüm ya da firar nedeniyle küçülen çeteleri takviye
etmek için her an istifade edilebilmeye hazır bir silahlı adam arzı sağladı.
Örneğin Atinalı genç bir zabit olan Paulos Melas’ın Mart 1904’te çetesinin en az
beş eşkıya çetesi tarafından takip edildiği kendisine iletildiğinde rahatladığını
söylediği rapor edilmiştir. İnatçı zabitlerden başıbozuk askerlere iyi lider
çıkmıyordu. Örneğin Ziakas (Phalereas), eşkıyalarının silahlı çarpışmalarda
kendilerini ortaya koymaktaki isteksizliklerine, güç ve etki sahibi yerel adamların
nazarında kendilerine gölge düşürme konusundaki gönülsüzlüklerine, kış
zamanı ortaya çıkmayı ve koyun sürülerinden uzak durmayı reddetmelerine
içerlemişti. Eşkıya dostlarından farklı olarak görevini, mevsimlik bir sorumluluk
olarak görmeyi reddediyordu. Bunun sonucu olarak milisler, daima daha
anlayışlı bir yüzbaşı arayışında olan silahlı adamların bir araya geldiği istikrarsız
ve gevşek bir yapılanmanın ötesine geçemedi.22
Kanun kaçaklarını çeteye katmak, hiçbir zaman, doğru olmadığı halde
çıkarlara uygun düşen bir hareketten fazlası olmadı. Diğer bir ifadeyle ilke olarak
bu yöntemi herkes ayıplıyor, ancak neredeyse herkes bu yönteme başvuruyordu.
Eşkıyaları kullanmanın ötesinde Makedonya’daki milis kaptanları, aynı zamanda
emirlerindeki adamların eşkıya çeteleri gibi hareket etmelerini sağlıyorlardı.
Gündüz vakti uyuyor, gece vakti yol alıyorlardı. Ayrıca, askerî üniformadan daha
kullanışsız olmasına rağmen yerel halk tarafından kleft geleneği ile özdeşleştirilen
kleft giysileri giymeye zorlanıyorlardı. Yağmurla birlikte daha da ağırlaşan çoban
gocuğu içinde eziyet çekmesine ve yöreye özgü ağır ayakkabıları sürüklemesine
rağmen aynı kleft kıyafeti içinde Melas, kendisini daha rahat ve bu toprakların bir
parçası gibi hissediyordu.23

Douglas Dakin, The Greek Struggle in Macedonia, 1397-1913 (Selanik: Institute for Balkan
Studies, 1966), s. 62, 187-89.
22 Natalia P. Mela, haz., Pautos Melas (Atina: Syllogos pros Diadosin ton Hellenikon
Grammaton, 1964), s. 249; Penelope Delta Evrakı (Atina), Ziakas tarafından Atina Makedon
Komitesi’ne sunulan 1906 tarihli rapor.
23 Paulos Melas, s. 248, 324, 328, 348.
21
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Özellikle Makedonya’da Osmanlılarla işbirliği yapan Dogiama Biraderler.

Bölgenin kleft geleneğinin en iyi temsilcisi Yüzbaşı Kotas’tan başkası
olamazdı ve Yüzbaşı Kotas bir türün son örneğiydi. Yunan yurtsever zabitler ve
diğer zabitler, fırsatçılığına ve konumunun muğlaklığına içerleseler de, hatta
şüphesiz bazıları Türkler tarafından yakalanıp idam edilmesinden endişe
etmekten ziyade rahatlama hissetse de bütün kaptanlar onu başıbozuk askerlerin
tartışılmaz lideri olarak kabul ederdi. Melas, Kotas’ın kişiliğinin büyüsüne kapıldı
ve ona duyduğu hayranlığı ve saygıyı gizleyemedi. Atinalı idealist zabit, Makedonyalı Yunanlar hakkında o zamana kadar her ne öğrendiyse bir kenara
koymak ve hem sorunu hem de mücadeledeki rolünü Kotas’ın açısından
görmek zorunda kaldı.
Ne var ki Kotas Yunan millî davasını bu derece ve bu tür sebeplerle
sahiplenerek, kendini geleneksel haydutluk sahasının ve içinde faaliyet gösterdiği dünyanın dışında konumlandırdı. Kendi zamanının ve bu özel bölgenin
askerîlerinin birçoğu gibi, Kotas, sınıfının geleneksel olarak müsaade ettiğinden
fazlasını yapıp kendini bir dava ve bir taraf ile özdeşleştirerek, geleneksel kaptan
rolünü oynamanın artık mümkün olmadığını kabul etmişti. Doğrusu, Kotas’ın
sahneden çekilmesi fazlasıyla gecikmiş bir hamleydi.24
Bölgenin giderek sahneden silinen milis kaptanı sınıfının daha az bilinen ama
aynı derecede tipik bir temsilcisi de Naum Spanos’tu. 1903’te tek başına
Makedonya’ya geçti ve burada silah taşımasına izin veren Türk otoriteleri ile
işbirliği yaptı. Yunan çıkarlarını destekleyen Kastoria metropolitanı Karavangeles ile de irtibat halindeydi. Sonraki yıl, Yüzbaşı Vardar (Tsontos), Naum
24

A.g.e, s. 241ff. (ve takip eden sayfalar) Ayrıca bkz. Dakin, Greek Struggle, s. 63-65.
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Spanos’u emri altına almaya çalıştı ama başaramadı. Adamlarıyla birlikte Giritli
zabitin emrine girmesini tavsiye eden komiteye “Kaptan olarak geçirdiğim
bunca yıldan sonra Vardas’ın palikarı olmam mümkün değil. Develere yön
götseren eşek olabilir miyim hiç?” demişti, “Atım ben, çifte atar sıçrarım”. Ardından Atina’ya döndü, bu macera dolu hayatı terk etti ve terziliğe geri döndü.25
Bölgedeki silahlı adamlar, Spanos kadar hırslı ve gezgin olmamakla birlikte,
mücadele açısından en az onun kadar önemliydi. Bu adamlar aynı bölgede
faaliyet gösterdi ve sadece Makedon komitelerinin daha naif ajanlarının
göründüğü haliyle kabul ettiği bir yurtseverlik iddiasında bulunarak durumu iyi
idare ettiler. Bunlardan biri Phlorina bölgesindeki Yunanlaşmış Arnavutların
köyü olan Lechovo’lu Demoulios Zeses’di. Türkler, silah taşımasına ve altı
kişilik küçük bir çete kurmasına izin vermişlerdi. Ne var ki Zeses, Eylül 1904’te
adamlarıyla birlikte Melas’a bağlandı, çünkü Bulgar tacizi yüzünden artık
bağımsız olarak hareket edemez hale gelmişti. Negovani’li (aynı bölgede
bulunan bir başka Yunanlaşmış Arnavut köyü) Kole Pinas ve Vardas’ın rehberi
olan Belkameni’li Tsaouses diğer yerel kaptanlardı. 1908’den sonra Tsaouses
Türklerin tarafına geçti ve yine rehber olarak para karşılığı hizmet verdi. Yine
aynı bölgeden olan Gabreshli Dalipes, 1903’te Kotas’ın emrine giren bir
çobandı. Aynı yıl Yunan davasındaki bir Yunan ajanın huzurunda and içerek
göreve başladı.26
En az bu kaptanlar kadar girişimci ve gezgin bir başka kaptan da
Karalivanos’tu. Karalivanos, Batı Makedonya’da eşkıyalığa başlamadan evvel
Yunan sınır kolcularında hizmet etmiş, resmî olarak görevlendirilmemiş
Teselya’lı bir zabitti. 1900’de Türk otoriteleri Karalivanos için af çıkardı ve
kendi sınır kolcularına katılmaya çağırdı. Ancak ertesi yıl geldiğinde, sadakatini
değiştirmemişse bile, Karavangeles’in hizmetine girmişti. 1904 yılında adamlarıyla birlike Melas’a bağlandı. Aynı yılın Temmuz ayında, Melas’ın Teselya’daki
ailelerinin güvenliğini sağlamayı ve Bulgarlara karşı kılıçlarını ortaya koyacaklarını ispat ettikleri takdirde kendileri için af çıkarmayı kabul etmesinin ardından
bir başka eşkıya lideri olan Kaptan Visvikes ile birlikte Karalivanos bu Atinalı
yurtsever zabite katıldı. Ancak Melas’la yapılacak işbirliği hayata geçmedi.
Karalivanos, zabitin para kaynaklarının elverdiğinden çok daha talepkâr çıktı.27
Profesyonel yerel silahlı adamların aynı derecede temsilcileri Kleisoura’lı
Andreas, Morichovo’lu Antones, Poutetses gibi kaptanlar ya da Groutas,
Kordistas, Mauro gibi kaptan yardımcılarıydı. Kastoria bölgesindeki bir Vlah
köyü olan Kleisoura’dan gelme Andreas, Yunanistan’dan gelen birçok liderin
25 Naum Spanos, haz. Ch. G. Sakellariades, Anamneseis ek tou Makedonikou Agonos [Makedon
Mücadelesinden Hatıralar] (Selanik: 1957), s. 29-30, 47 ve devamı.
26 Genel Devlet Arşivi (Atina), Vardas Evrakı, F2, Melas’tan rapor (tarihsiz), F3, Kaptan
Derleres’ten rapor, 14 Mart 1909 (o.s.) (eski takvim) , F6, N. A. Chasiotes adında bir ajan
tarafından imzalanmış bir beyan, 14 Haziran 1930.
27 Germanos Karavangeles, Ho Makedonikos Agon. Apomnemoneuihata [Makedon Mücadelesi:
Hatırat], haz. Vasileios Laourdas (Selanik: Hetaireia Makedonikon Spoudon, 1959), s. 31.;
Melas, s. 294, 307.
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emrine girmiş ancak nispeten bağımsız faaliyet göstermiştir. Morichovo’lu
Antones, mücadele sona erdikten sonra zevkine ve yeteneklerine uygun bir iş
bulamamış ve uyuşturucuya başlamıştır. Poutetses, esas olarak Epir’de faaliyet
göstermiştir. Groutas, Kordistas ve Mauro, bu kaptan yardımcılarının hepsi
mücadele sona erince eşkıyalığa geri dönmüştür. 1908’den sonra otuz kişilik
çetesini kendisi ve adamlarının Yunan ordusuna kaydolabileceği vaadiyle dağıtması istendiğinde Poutetses, bu macera dolu hayattan ve yağmacılıktan vazgeçmekte zorlandı. “Düşmanları” cezalandırmak ve “dostları” yüreklendirmek için
Epir’de ara sıra baskına gitmeye devam etti. Bunları hoş görmeyen ve gururlu
kaptanı küstürmeden bu tür faaliyetlere son vermeyi isteyen Yunan zabitlerine
faaliyetlerinin nedenini böyle açıklıyordu.28
Gayrimüslimlere anayasal yönetim altında eşit muamele ve esas olarak
Makedonya’daki çatışmalara son vermeyi vaat eden 1908’deki Jön Türk devrimi
sırasında, Yunan milisleri -en azından güney Makedonya’da- Bulgarların meydan
okumalarıyla her zamankinden fazla karşı karşıya kaldı. 1912-1913 Balkan
Savaşları’nda bu bölge, en sonunda, Yunan düzenli ordusu tarafından ele
geçirildi. Balkan Savaşları, ayrıca, bölgenin geleneksel askerî unsurunu sürdüregelen bazı etmenlerin de ortadan kalkmasını sağladı. Her tür milis kaptanı ve
eşkıya, sonunda, tarih oldu. Bazı eşkıyalar 1920’lerin sonuna kadar varlıklarını
devam ettirdiler, ama artık kapanmış bir devrin son kırıntıları, korkuya kapılmış
haydutlardan başka bir şey değillerdi. Eşkıyaların yaşamları ve serüvenlerini
konu alan bir popüler edebiyat türünün yaklaşık aynı dönemde artması,
unutulamayan millî bir âdete uygun bir övgü ve neredeyse yüzyıldan fazla
varlığını sürdüren bir dünyaya nostaljik bir jestti.
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Brigandage and Insurgency in the Greek Domains of the Ottoman Empire, 1853-1908
Abstract: This article mainly scruntinizes the characteristics of brigandage, the history of
which dates backs to the ancient times, in the Greek domains of the Ottoman Empire
particularly in the second half of the 19th century. It also displays the conditions which led to
the end of that old military tradition. In the discussed lands, the line between legal military
forces (armatoles) and illegal ones (klephts) greatly blurred. The changing conditions also ended
up with a change in the positions taken by the actors. Following the rise of the irredentist
movement in Greece, and the regular army, traditional brigandage came to an end.
Keywords: brigandage, insurgency, Greek domains of the Ottoman Empire, armatoles, klephts,
19th century
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