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İskender Goçe’nin İstintâknâmesi: 
Pindus Dağları’nda  

Bir Eşkıyânın İzini Sürerken*  
 
 
 
 

 

Onur ÖNER
** 

 
I. Giriş  

Vilâyet-i Yanya1’ya bağlı Depençe (Peniçe)2 karyeli bir Arnavut olan İsken-
der Goçe Yanya dağlarında eşkıyâ kovalamaktaki becerisiyle mâruf Ergiri San-

                                                 
* II. Abdülhamit dönemi Vilâyet-i Yanya’sında eşkıyâlık ve bu olgunun toplumsal, siyasi ve 
ekonomik boyutları üzerine yaptığım çalışmaların kaynağını 2007-09 arasında Yunanistan’da, 
Ioannina Üniversitesi, Tarih ve Arkeoloji bölümünde yapmış olduğum yüksek lisans tezi 
teşkil etmektedir. Bu makalenin hazırlanma sürecinde sundukları katkılardan dolayı hocala-
rım Hatice Aynur ve Abdülhamit Kırmızı’ya teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 
** Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü, yüksek lisans öğrencisi 
1 Vilâyet-i Yanya idarî olarak beş sancaktan oluşmaktaydı: Preveze (پرھوزه), Reşadiye 
(Paramitia ya da Ayt(d)onat, ايتونات), Yanya (يانيه), Ergiri (ارکرى) ve Berat (برات).  Vilâyet, 
bugün neredeyse eşit bir şekilde Yunanistan ve Arnavutluk arasında pay edilmiş olan 20.900 
km2’den ibaretti. Bugün Yunan şehirleri olan Arta, Yanina, Preveze, Thesprotia ve 
Grevena’nın büyük bir kısmı ile, Arnavutluk’a bağlı olan Gjirokastër, Sarandë, Vlorë, Tepe-
lenë, Përmet, Rrethi i Skraparit, Berat ve Fieri bu Osmanlı vilâyetinin birer parçalarıydılar. 
Mihalis Kokolakis, To Ystero Gianniotiko Pasaliki: horos, dioikisi kai plithysmos stin 
Toyrkokratoymeni Ipeiro (1820-1913) [Geç Dönem Yanya Paşalığı: Osmanlı Devri Epir 
Bölgesi’nde Mekân, İdare ve Nüfus (1820-1913)], Kentro Neoellinikon Ereynon, E.I.E., 
Athina, 2003, s. 33-4. Balkan Savaşları (1913-14) öncesinde, 1881 yılında yapılan son sınır 
düzenlemesi sonucunda Grevene ile Arta’nın önemli bir bölümü Yunanistan’a bırakılmıştı. 
Bu konuyla ilgili olarak, bkz. Konstantinos I. Ailianos, H Austrooungaria kai i prosartisi tis 
Thessalias kai tis Hpeirou (1878-1881) [Avusturya-Macaristan ve Teselya ile Epir’in İlhâkı 
(1878-1881)], İdryma Meleton Chersonisou tou Aimou, Thessaloníki, 1988. 
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cağı’ndan Rıza Bey’e teslim olduğunda, istîmân ettiğinde, sadece 20 yaşındaydı (31 
Aralık 1886, 4 Rebîü‘l-âhir 1304 Hicrî). Balkanlar’da bir Osmanlı vilâyeti olan 
Yanya, Tepedelenli Ali Paşa’nın 1822’deki ölümünden sonra bölgede altüst olan 
güç dengeleri neticesinde taşların bir türlü yerine oturmadığı bir dama tahtasına 
benzemekteydi. Ali Paşa’nın vefatından şehrin 1913’de Yunanistan’a ilhak olu-
şuna kadar geçen neredeyse bir asırlık süreçte, eşkıyâ kaynaklı asayiş sorunları 
vilâyet halkını, deyim yerindeyse, çaresiz bırakmıştı. Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vi’nin vilâyet dahilinde bu dönem içerisinde vuku bulan eşkıyâlık, nehb, kat‘-ı 
tarîk, garet, dağa kaldırma ve sirkât üzerine azımsanmayacak miktarda belgeye 
ev sahipliği yapması da bunun bir göstergesidir. Bu açıdan, genç bir Arnavut 
eşkıyâsının 19. yüzyılın son çeyreğinde -belgemize yansıdığı ölçüde– yaşadığı 
hayatı sağlıklı bir biçimde analiz edebilmek için Osmanlı idaresinin ya da merke-
zin politikalarının taşraya ne derece yansıdığının yanısıra vilâyetin kendine özgü 
iç dinamiklerinin de dikkate alınması gerekmektedir.  

İskender Goçe’ye ait sorgu raporu, istintâknâme, Yanya Dîvan-ı Harb-i ‘Örfî-
si’nce 31 Aralık 1886 (4 Rebîü‘l-âhir 1304 Hicrî) tarihinde hazırlanır.3 Söz konu-
su belge, eşkıyâ gürûhundan Peniçe karyeli İskender Goçe’nin anlattıklarını keli-
mesi kelimesine kaydettiği iddiasını taşımaktadır. Sorguyu yürütmek için oluştu-
rulan komisyon yedi kişiden oluşuyordu ve bu komisyonun başkanı bölge kay-
makamı Hasan Bey’di. Hakkında nihaî karar verilene kadar İskender Goçe’ye 
dokuz soru yöneltilmiştir. Goçe’nin kimi sorulara verdiği teferruatlı yanıtlar söz 
konusu raporun bir tarihçi açısından değerini arttırırken, metinde taşradaki gün-
delik yaşam pratiklerinden bölgenin coğrafî yapısına, eşkıyâ ile yerel halk arasın-
daki ilişkilerden şehrin ekonomik yapısına kadar pek çok konu üzerine malûmât 
sunmaktadır.  

İskender Goçe’ye yöneltilen ilk soru nereli olduğu ve mesleği hakkındadır. 
Goçe, Peniçe karyeli olduğunu söyler ve kendisini serseri, kat‘-ı tarîk 
makûlesinden, olarak tanımlar. Peniçe, Yanya’nın dağlık köylerinden birisidir ve 
bu yerleşim bölgelerinde geleneksel olarak hayvancılıkla uğraşılmaktadır. 
Goçe’nin ikinci soruya verdiği yanıttan kısa denilebilecek eşkıyâlık hayatının 
sadece üç ay olduğunu öğrenmekteyiz, yani Goçe’nin ailesi de -kuvvetle muh-
temel- hayvancılıkla uğraşmaktaydı. 

Epir bölgesini coğrafi açıdan ele aldığımız zaman hayvancılığın niçin geçer 
akçe olduğu daha belirgin hale gelmektedir. Geçit vermez Pindus Dağları Epir 
bölgesinin fiziksek karakterini oluştururken; bölgenin dış dünya ile bağlantı 
noktası olarak sadece batı tarafındaki Adriyatik Denizi kalmaktadır.4 Epir bölge-
si, Pindus Dağları’nın kuzey kısmını tamamıyla içine alırken, aynı zamanda bu-

                                                                                                                   
2 Metinde geçen karye isimlerinin Yunanca karşılıkları için şu kaynaktan yararlanılmıştır: 
Johan Strauss, Epirus, Dorea apo ton syngraphea, Etaireia Epeirotikon Meleton [Epir, yazar 
tarafından Epir Araştırmaları Merkezi’ne hediye edilmiştir], A. 47113, Ioannina, 1994. 
3 BOA, İ.DH.1049/82386 (15/Z/1304).  
4 Georgios S. Ploymidis, ‘O Ellinismos tis Ipeiroy stis paramones tis apeleytherosis toy (1905 
per. -1912)’ [Kurtuluşunun Arefesinde Epir Bölgesi’nde Υunan Kültürü (1905-1912)], 
Dodoni, Tomos ST’, Ioannina, 1977, s. 356. 
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günkü Yunanistan’ın kuzeybatı bölümünü meydana getirmektedir. Bu bölgenin 
etrafı İyonya Adaları, Arnavutluk, kara Yunanistan’ı, Teselya ve Makedonya ile 
çevrilidir.5 Bölgedeki ekilebilir alanlar otlak ve ormanlarla mukayese edildiğinde 
hayvancılığın neden bu denli yaygın olduğunu da anlayabiliyoruz.6 1880-1910 
yıllarına ait istatistiklerine göre Yanya’da toplam ekili alanın bütün toprağa oranı 
sadece % 6 civarındadır (1.702.000 hektara 101.132 hektar).7   

Merkezi otorite Epir’in dağlık bölgelerinde yaşayan nüfusu reâyâ’dan farklı 
görmekte, buralarda yaşayanların toprakla bağlarının zayıf olduğunu bildiklerin-
den onlardan vergilerini nakdî olarak ödemelerini beklemekteydi. Böylesi bir 
ayrıcalık karşısında kendilerinden beklenen İstanbul’un et iaşesine katkı yapma-
ları ve bunun yanında yarı-militer biçimde örgütlenerek dağlar arasındaki dar 
geçitlerin yani derbentlerin güvenliğini sağlamalarıydı.8 Bu açıdan bakıldığında, 
ulus-devletlerin öncelikli politikalarından birisi olan dağlık bölgelerde yaşayanları 
düzlüğe, yani kasaba ya da şehirlere, indirme uygulamasının Osmanlı siyasetinde 
kesin bir karşılığının olmadığı söylenebilir. 

 

II. Eşkıyânın Yerli Halk ile İlişkileri 

Sorgu metnindeki üçüncü soruya verilen tafsilatlı cevapta Goçe’nin nasıl 
eşkıyâ olduğunu ve Yanya vilâyetindeki eşkıyâların mesleklerini nasıl icra ettikle-
rini öğrenmekteyiz. Burada şekâvetin dikkat çekici olan uygulama biçimi, birbi-
rine yakın bölgelere seri biçimde iki ya da üç baskın yapıldıktan sonra bir koru-
yucu, yatak, aranarak bir müddet ortalıklarda görünmemektir. Nitekim şakî 
Mahmud, refîki Haydar Bolat ve refakatlerinde Mustafa ile Lebkuali namındaki 
eşkıyâ grubu Poliçandi (Petsalion) karyesi papazının hanesine baskın yapıp, 
ardından Salkiçe (Seltsana) karyesine bir baskın düzenlemişler ve nihayet Peniçe 
karyesine sığınarak bir ay kadar burada saklanmışlardır. Eşkıyâların bu bir aylık 
konaklama süresinde kendilerine yeni şakîler devşirmeleri sonucunda Goçe’de 
kandırıldığını ifade ederek kat‘-ı tarîk makûlelerinden birisi olarak icrâ-yı şekâvete 
adım atmıştır. Söz konusu kişilerin bir ay gibi uzun bir süre bir dağ köyünde 
kalabiliyor olmaları da eşkıyâ ve köylü arasındaki ilişkilerin –ki işin bu faslı 
eşkıyâ tarihi yazımında tartışmaların yoğunlaştığı noktalardandır- göz ardı edil-
memesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Eşkıyâ-köylü/yerel halk arasındaki münasebetlere tarih yazımındaki farklı 
yaklaşım biçimleri açısından bakıldığında, Eric Hobsbawm’ın genel anlamda 

                                                 
5 Mihalis I. Arapogloy, Oikistiki geografia tis Ipeiroy [Epir Bölgesi’nde Coğrafi Olarak Yerleşim 
Biçimleri], Tehniko Epimelitirio Ellados-Tmima Ipeiroy, Ioannina, 2005, s. 43. 
6 Mihalis I. Arapogloy, ‘O horos kai o anthropos’ [Mekân ve İnsan], Basilis G. Nitsiakos, M. 
Arapogloy, K. Karanatsis, Nomos Ioanninon: syghroni politismiki geografia, Nomarhiaki 
Aytodioikisi Ioanninon, Ioannina, 1998, s. 23-4. 
7 Georgios S. Ploymidis, s. 361.  
8 Fikret Adanır, “Tradition and Rural Change in Southeastern Europe during Ottoman 
Rule”, Daniel Chirot (ed.), The Origins of Backwardness in Eastern Europe: economics and politics 
from the Middle Ages until the early twentieth century, University of California Press, 1989, s. 134-
35. 
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eşkıyâlığı idealize eden anlayışıyla, Anton Blok’un şakîyi kendisini himaye 
edenlerin emrinde yerli halkı terörize eden kişi olarak tanımlamasına mesafeli 
durmakla birlikte, bütün genellemelerin ötesinde, her bölgenin kendine has 
koşullarını göz ardı etmeyen ve hatta her küçük şakî topluluğunun dahi 
kendince farklı sebeplerinin ve motivasyonlarının olduğunu önemseyen Pual 
Sant Cassia gibi tarihçilerin analizlerinin, eşkıyâlığı merkez edinen toplumsal 
tarih çalışmalarında daha sık başvurulan bir anlayış biçimi olması gerektiğini 
düşünmekteyim.9 Bilhassa konumuzla alâkalı olarak, 19. yüzyılda Epir ve 
Makedonya bölgelerindeki eşkıyâlık olgusunu ve eşkıyâ gruplarını analiz eden 
Yunanlı tarihçi Koliopoulos ise meseleyi Yunan Devleti’nin irridentist politika-
ları bağlamında değerlendirerek eşkıyâlığı besleyen iç dinamikleri önemsizleştir-
miştir.10 Bununla birlikte, Yunan tarih yazımında eşkıyâlık olgusu çoğu zaman 
Hobsbawm’ın ‘social bandit’ analiziyle paralellikler göstermiş, bu kişiler Osman-
lı idaresinin ağırlığı altında ezilen yerli halkın kurtarıcıları gibi gösterilmeye çalı-
şılmıştır. Epir bölgesi ve Yanya üzerine yapılan çalışmalarda da milliyetçi tonlar 
taşıyan bu yaklaşım biçimi değişmemiştir.11 

Bizim şakîlerimizin köy ahalisinden aldığı desteğin sempati/hayranlık ya da 
çekinme/korku kaynaklı mı olduğunu, yoksa her birinden bir parça 
barındırdığını mı kestirebilmek oldukça güçtür ve dolayısıyla yapılacak yorumlar 
spekülasyondan ileri gitmeyecektir. Fakat istintâknâmeden anlayabildiğimiz 
kadarıyla, şakîler gerektiğinde hiç zorlanmadan sığınılabilecekleri hâne/barınak 
bulabilmekte, iâşelerini temin edebilmektedirler. Yedinci soruda bu yatakların 
isimlerini ve karyelerini tespit edebilmekteyiz:  

Peniçe karyeli Abdullâh Meşa esîr alınmazdan evvel yataklık etmiştir ve 
mezkûr Peniçe karyeli İlyâs Muço’nun oğulları Beşe esîrin esnâsında ya‘nî 
istîmân ettiğim ol günlerde yataklık etmiştir ve Layamartolosi karyeli Ha-
san Çano’nun dağdaki kasrâklarda [?] altı gün esîrle berâber orada durduk 
mezbûr Hasan yatakdır ve oradan esîrle mu’ahharân düşüp Neviçe karye-

                                                 
9 Eric Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 
20th centuries, Manchester University Press, UK, 1959, 1963, 1971; Anton Blok, “The Peasant 
and the Brigand: Social Banditry Reconsidered”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 
14, No. 4 (Sep., 1972), s. 494-503; Paul Sant Cassia, “Myth, and Terror in Cyprus and Other 
Mediterranean Societies”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 35, No. 4 (Oct., 1993), 
s. 773-795.  
10 John S. Koliopoulos, H lhsteia sthn Ellada (19os ai.) [Yunanistan’da Eşkıyâlık (19. yüzyıl)], 
Parathrhtis, Thessalonikh, 1996; “Brigandage and Irredentism in Nineteenth-Century 
Greece”, European History Quarterly, 19 (1989), s. 67-102.  
11 Eleutherias I. Nikolaidou, «H organosi tou Kratous stin apeleutheromene Epeiro (1913-
1914)» [Epir Bölgesi’nin Kurtuluşu Sonrası Devlet Organizasyonu (1913-1914)], Dodone, t.16 
A, s. 497-610; a.g.y., «Apopeires Epoikismou tis Epeirou me Mousoulmanikous Plithysmous 
(teli 19ou ai.)» [Epir Bölgesi’ne Müslüman Nüfus İskân Etme Teşebbüsleri (19. yüzyıl sonla-
rı)], Dodone, t. IZ’, t.1, Ioannina, 1988, s. 119-133; a.g.y., «Dioikitikoi kai dikastikoi Thesmoi 
sto Berati epi Tourkokratorias» [Osmanlı İdaresi’ndeki Berat’ta İdarî ve Adlî Kurumlar], 
Dodone, t.11, s. 364-384; Euripides Sourlas, «H Epeiros epi Tourkokratias. Ek tou Archeiou 
tou Ypourgeiou Exoterikon Austrias» [Avusturya Dışişleri Bakanlığı Arşivlerinde Osmanlı 
Dönemi Epir Bölgesi], Hpeirotika Chronika, t.12, s. 133-150. 
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li Yanos Grusko hânesinde dokuz gün durarak ve ol günlerde mezkûr 
Neviçe karyeli Şerîf Abbâs dahi ekmek veregelmişti ya‘nî müştereken 
orada idiler ve Prugonanlı (Parakalamos) Mûlat Hâcî esîrle bir gece yattık 
ve yine o karyeli Doru Mutu bir gece yattık ve karye-i mezkûreli 
Marikini’de iki gece yattık ve Lakdusi (Leptokarya) karyeli Mahmûd 
Beho’nun âsitânında esîrle berâber iki gece yattık…  

Diğer taraftan, yerel halkın yataklık yapmanın dışında eşkıyâ liderleri ve alı-
nan esîrlerin yakınları arasında arabuluculuk yapmaktan da kaçınmadıklarını 
görmekteyiz: 

…ben ve Mahmûd ve Haydar ve Mustafâ ve Nazîf ve Zemalatlı 
(Demation) Liku altımız birlikte Tepedelen kasabası ovası ortasında ve 
Peniçe nehrinin kenarında ve akşam üzeri bir vakitte Tepedelen kasabası 
tüccârından Simyoku Tomu’nun mahdûmu Kosta’yı esîr aldık ve yukarıya 
doğru gittik ya‘nî karlarda gittik ve eşkıyâ kapudânı Haydâr ile Mahmûd 
esîrin tahsîli için sekiz yüz lira esîrin pederinden ihbâr-ı keyfîyet eylediler 
ve işbu ihbâriye varakasını dükkâncı kalfalarından biriyle daha ol gece 
gönderdiler… 

Komisyon üyeleri, biraz da şaşkınlıkla, nasıl olur da kaymakamın bulunduğu 
karyede korkmadan kalırsınız diye sorduklarında, şakî kapudanı Mahmûd ile 
Dragot (Elaphos) eski kaymakamı İbrahim Bey arasındaki yakın münasebete 
tanık olmuşlardır: “…zâten İbrâhîm Bey’in bir adet martin tüfengiyle palaskaları 
eşkıyâlardan Mahmûd’un nezdinde idi ve öteden beri şakî Mahmûd mûmâileyh 
İbrâhîm Bey’in bendesi olduğu…” İskender Goçe, kalmak için Dragot karyesi-
ne gittiklerinde İbrâhîm Bey’in o sırada orada olmayacağını zaten bildiklerini 
belirtir. Şakîlerin devlet görevlileriyle böylesi yakın bir ilişki içerisinde olmaları, 
kendilerine karşı yapılacak bir harekattan haberdar olmalarını da kolaylaştırıyor-
du. Goçe’nin hikâyesinde bu durum şöyle gelişmekteydi: “…zabtiye ser-çâvuş 
Bektaş şakî Mahmûd’un akrabâ-yı ta‘allukâtı olup esîri almazdan evvel mezbûr 
Bektaş hükûmetin ihbârâtını Mahmûd’a bildirilerek mezbûr Mahmûd dahi bize 
söylüyor idi...”  

 

III. Müsellahan Firârın Sebepleri ve Sonuçları  

İskender Goçe’nin istintaknâmesinde üçüncü ve dördüncü soruya verilen 
yanıtlardan Peniçe karyeli Haydar, Mahmûd ve Mustafâ ile Zemalat karyeli şakî 
Lebkuali’nin firârî asker olduklarını, mezbûrdan dördü zabtiyelikten firârla eşkıyâlığa 
gittiler, öğreniyoruz. Zaptiye ya da jandarma birliklerinde görülen böylesi firârlar, 
Osmanlı arşivindeki belgelerden anlayabildiğimiz kadarıyla, büyük ölçüde eko-
nomik sebeplerden kaynaklanmaktaydı.  

Merkezi otorite jandarma kuvvetleri için standart bir maaş belirlememiş, ak-
sine bunu valilerin ya da taşra meclislerinin insiyatifine bırakmıştı. Bundan 
dolayı jandarma kuvvetlerine ödenen maaşlar bölgeden bölgeye farklılıklar 
gösterebilmekteydi. Jandarma neferinin hayatını zorlaştıran bir başka durum ise 
zaten yetersiz olan maaşların sıklıkla tehir edilmesiydi. Biriken bu maaşların kimi 
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zaman aylarca ödenmediği olurdu.12 Yanya Umûm Kumandanlığı’ndan gelen 13 
Nisan 1878 tarihli mektupta askerin durumu bütün çıplaklığıyla tasvir edilmek-
tedir: 

…Yenişehir Fırka-i Askeriyesi Kumandanlığı ve Mutasarrıflık Vekâle-
ti’nden bugün alınan fî 21 Mart sene 1294 (2 Nisan 1878) tarihli 
telgrafnâmede Tırhala Sancağı’nda bulunan asâkir-i merkûmenin dağılması 
ma‘âşât-ı müterâkimlerinin kemâl-i tesviyesine ve bu dahi 30 yük kurûşdan 
mütecâviz akçenin vücûduna mütevakkıf olub 11 yük kurûşun bile bulun-
madığından müşkilât-ı uzmâya tesâdüf edileceği iş‘âr olup fi‘l-vâki’ asâkir-i 
merkûme huşûnet-i mizâclarına ve terbiye sınırlıklarına nazarân peşînât 
ahzârında ısrâr eyledikleri ma‘âşları def‘aten tesviye olunmadığı hâlde hare-
ket-i bî-edebânede bulunacakları derkâr ve zarûret-i hâzıraya nazarân 
ma‘aşât-ı mezkûrenin def‘aten verilmesinin adem-i imkâna aşikâr olduğun-
dan…13 

Yaklaşık yirmi sekiz yıl sonra İşkodra Vilâyet Şehbenderliği’nden Yanya 
vilâyetine 1 Mayıs 1905 tarihinde yollanan mektupta meselenin kronik bir hal 
aldığı ortadadır. Mektupta, jandarma tensîkâtı masrafının son üç senedir vilâyete 
tahmîl olunduğunu, bu sebeple oluşan sandık açığı için Yanya Vilâyet Emvâl 
Müdürlüğü’ne suâl buyurulduğu yazmaktadır: 

…derece-yi müşkilât-ı akçe bildirildiğinden me‘mûrîn ve jandarma ve 
mütekâ‘idîn ve sâ’irenin bir çok ma‘âşları tedâhülde kalarak ba‘zıları terk-i 
vazîfeye kıyâm ve Merdita ve Poka zabtiyeleri kat‘-ı tarîk ve gasb-ı emvâl gibi 
ahvâle tasdî eylediklerinden bahisle bu bâbda bir çâre-yi acîl ittihâzı…14 

Askeri firârın önemli bir tarafı da bu işin çoklukla devlete ait silahlarla yapıl-
masıydı. Nitekim bu husus Goçe’ye de sorulmuş, fakat tatmin edici bir cevap 
alınamamıştır. Yine Yanya vilâyetiyle ilgili başka belgelerden anlaşıldığı kadarıyla, 
askeri birliklerden firârlar çoklukla müsellahan yapılmaktaydı: 

Yenişehir Kumandanı Hidâyet Paşa’dan Harbiye Nezâreti’ne, 

Yanya fırkasında bulunan Tiran taburdan geçende bir hayli efrâd firâr et-
tiği gibi geçen Pazartesi gecesi dahi mezkûr taburdan yüz altmış neferlik 
müsellehân firâr etmiş oldukları…15 

                                                 
12 Nadir Özbek, “Policing the Countryside: Gendarmes of the Late 19th-Century Ottoman 
Empire (1876–1908)”, Journal of Middle East Studies, 40 (2008), s. 57-58; Genel hükümler 
barındırmakla birlikte, jandarmanın meşru olmayan davranışlarının eşkıyâlığı nasıl beslediği 
üzerine bir makale için, bkz. Basil C. Gounaris, “Peasants, Brigands and Navvies: railway 
dreams and realities in the Ottoman Empire”, The Journal of European Economic History, 34 
(2005), s. 215-43. 
13 BOA, DH.MKT.MHM. 482/58 (10/R/1295). 
14 BOA, DH.MKT. 952/2 (25/S/1323). 
15 BOA, Y.PRK.ASK. 103/61 (01/N/1312); Yine Yanya’da müsellahan firâra örnek başka bir 
belge durumu şöyle aktarmaktadır: 
[Atina] Sefâret’ine 26 Haziran 908 tarihli İtalya Sefâreti’nden ahz olunan mülâhazanın 
tercemesidir. 
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İcrâ-yı şekavet ehlinin meşrû ve gayrimeşrû taraflar arasında mütemâdiyen 
yer değiştirmesi, Yanya vilâyetinde eşkiyâlığın tarihini yazmayı da zorlaştırmak-
tadır. Devlet ve eşkiyâyı iki uç kutup olarak düşündüğümüzde, bu ikisi arasında-
ki bitmek bilmeyen etkileşim Goçe’nin sorgu raporunda da belirmektedir. Dev-
let zaman zaman çıkardığı amânlar ile eşkıyâ gürûhuyla barışmanın yollarını ara-
mıştır. Diğer taraftan, bir şakînin kendi rızasıyla teslim olması da işlediği suçlar 
için daha düşük oranlarda ceza almasını sağlamaktaydı. Goçe’nin durumuna 
bakıldığında, bu konuyla ilgili olarak Dahiliye Nezareti ve Seraskeriye arasında 
ek yazışmaların yapıldığına şahit olmaktayız. Ortaya çıkan genel intibâ İskender 
Goçe’nin gönüllü olarak teslim olmadığı, yalnız kaldığı ve başka seçeneğinin de 
kalmadığı için teslim olduğu yönündeydi:  

…merkûm ifâdesinde rızâsıyla istîmân ettiğini ve daha sâ’ir bir takım 
eşhâsın şekâvetde kendisiyle berâber bulunduklarını ve yataklarını dahi 
isimleriyle beyân ettiği görülüyorsa da istîmânı sahîh olmayıp Kudere 
(Kodra) Manastırı ormanında asâkir-i zabtiyenin devriye kolu tarafından 
tazyîk olunması üzerine artık bu tazyîkden halâs olamayacağını anladığın-
dan yanında bulunan esîri tahliye ile kendisi teslîm olmuş ise de bu 
teslîmiyet mâddesi gördüğü tazyîk üzerine vâki’ olduğundan istîmân 
tarîkiyle teslîm olmuş nazarıyla bakılamayacağı cihetle merkûmun icrâ-yı 
şekâvet esnâsında derdest olunduğuna mebnî icrâ-yı mücâzâtı…  

Komisyon edindiği bu kanı doğrultusunda İskender Goçe ve isimlerini birer 
birer verdiği yatakları için nihaî kararı verir: Zikredilen tüm yataklar serbest 
kalırken, İskender Goçe 13 Haziran 1885 (29 Şubat 1302 Hicrî) tarihinden iti-
baren yedi sene müddetle Fizan’da küreğe mahkûm edilir.   

 

IV. Sonuç   

Bu çalışmada, üzerinde yeterli araştırma yapılmamış bir Osmanlı taşra 
vilâyeti olan Yanya’da doğup büyüyen 20 yaşındaki İskender Goçe’nin eşkıyâlık 
hikâyesi üzerinden bölgedeki asayiş sorunu analiz edilmiştir. Anlaşıldığı kadarı-
yla, Goçe’nin eşkıyâ takımının dağlık köylerdeki yerleşik halkla kurduğu ilişkiler 
bu mesleği uzunca bir süre devam ettirebilmelerine olanak sağlamıştır. Eşkıyâ 
kapudanları, sahip oldukları bu iletişim sayesinde dağ köylerinden kolaylıkla yeni 
eşkıyâlar devşirebilmişlerdir. Bunun yanında, eşkıyâların asker, kaymakam gibi 
yerel idarecilerle kurdukları karşılıklı çıkar ilişkileri de asayişin bölgede bir türlü 
sağlanamamasının sebeplerindendir.  

Merkezi politikaların taşraya olan etkileri de ayrıca makalenin üzerinde dur-
duğu noktalardandır. Jandarma birliklerinde disiplinin yeterince sağlanamaması, 

                                                                                                                   
…evvela şehr-i hâlin ikinci günü akşamı ‘Filipyadis’ e müteveccihen Yanya’dan azîmet eden 
redîf taburun efrâdı Yanya civârında emlâkın kapılarını şikest ve kendi hâllerinde bulunan 
ahâlîyi nehb ve darb etmek ve tasallut ile bir takım ef‘âl-i vahşiyâneye tasaddî etmiş ve işbu 
taburu terkîb eden 360 kişiden yalnız 151’i Filipyadis’e vâsıl olub diğerleri esnâ-yı tarîkte firâr 
eylemişlerdir fî 14 Hazirân sene 1324, BOA, HR.SYS. 155/43 (26/Ca/1326). 
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buna ilaveten maaş ödemelerinin düzenli olarak yapılamaması güvenlik 
sorunlarının çığ gibi büyümesine neden olmuştur. Jandarma birliklerinden yapı-
lan münferid ve toplu firârlar, Yanya vilâyetinde meşrûluk ve gayri meşrûluk 
arasındaki hassas dengelerin sürekli olarak bozulmasıyla sonuçlanmıştır.  

Makalenin temelini oluşturan Goçe’nin sorgu raporu, 19. yüzyıl sonlarında 
bir eşkıyânın günlük yaşam pratiklerine ayna tutan ve meselenin pek çok boyu-
tunu ihtiva eden önemli bir metindir. Buna rağmen, sadece bu metin üzerinden 
bölgedeki asayiş sorunları üzerine genel çıkarımlarda bulunmak yerine, daha 
derine inen yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu ortadadır. 

 

EK 1: Yanya’nın siyasi sınırlarını gösteren harita. 
 

 
 

 

 
 

(Yer isimleri yazar tarafından Türkçe karakterlere çevrilmiştir.) 
Kaynak: www.lib.utexas.edu/maps/historical 
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EK 2: İ.DH. 1049/82386 (15/Z1304), Evrak No: 1 

Eşkıyâ gürûhundan Peniçe karyeli İskender Goçe’nin ber-vech-i zîr zabt olunan ifâdesidir. 

Fî 19 Kânûn-ı Evvel sene 302 

sû‘al-i birinci 

nerelisin ismin ve pederinin ismi san‘atın ve tab‘iyetiniz nedir kaç yaşındasınız 

cevâb-ı birinci 

Peniçe karyeliyim san‘atım serserî ya‘nî kat‘-ı tarîk makûlesindenim Devlet-i 
‘Aliyye teb‘adanım ve yirmi yaşındayım Devlet-i ‘Aliyye teb‘adanım 

ikinci 

şimdiye kadar nerelerde kat‘-ı tarîk ettin 

ikinci 

bundan üç mâh mukaddem Peniçe [Depençe] karyeli ve eşkıyâ-yı meşhûreden 
Mahmûd İslâm ve Haydâr Dervîş Bulaş namât şakîyle beni aldatıp eşkıyâlığa sülûk 
ettim 

üçüncü 

‘acabâ mezbûrân Haydâr ve refîki Mahmûd ne vakitden beri eşkıyâlığa dâhil olup 
ve nerelerde eşkıyâlık edegelmiş ve seni da‘vet etmezden olup [evvel] hangi hiz-
mette bulundun ve kimin tavassutuyla ya‘nî ihbâr eden kimdir 

üçüncü 

mezbûrân Mahmûd ve refîki Haydâr Bolat mürûr eden üç yüz bir senesi şehr-i 
Kânûn-ı Evvelde eşkıyâlığa sülûk ettiler ve onlar yalnız olmayıp refakâtlerinde 
Zemalat karyeli Lebkuali ve Depençe karyeli Mustafâ Mahmûd işte evvelce 
mezbûrdan dördü zabtiyelikten firârla eşkıyâlığa gittiler ve sonra eşkıyâ-yı 
merkûme Poliçandi papası hânesini basarak ve Salkiçe karyesine dahi bir baskınlık 
ettiler mû’ahharen karyemize gelerek birer mâh kadar durup bize onlar haber 
vererek işbu üç yüz iki senesi şehr-i Nisân ibtidâsında ben ve karyemiz ahâlîsinden 
Saku ve Memo ve Beşe ve Cafer Şuayb dördümüz mezbûrdan eşkıyâ ile mezkûr 
Peniçe’de birleşdirip kat‘-ı tarîk esnâsında evvelâ Lakdusi karyeli Danyeli Babu 
isminde bir şahıs gelip Dragotlu Sâdık Halîl Zuranda Ovası’na gelerek bizimle 
birleşildi ve cümlemiz  İşkopulo Manastırı’nı basdık ve oradan Zagorya nâhiyesine 
uğrayarak ve oradan dahi Dragot karyesine gitdik ve orada şakî Sâdık’ın hânesinde 
bir gece beytûtet ettik ve mezkûr Dragotda bir mağaranın içerisinde bir gece dahi 
yatdık ve kayıktan atlayamadığımızdan Meçohusu köprüsüne uğrayıp karyemize 
geldik ve bir müddet mürûrunda ta‘kîb-i eşkıyâ me’mûrın Rızâ Bey 
refîklerimizden Dragotlu Sâdık Halîl ve Muvaylı [?] Cafer ve Lakdusili Danyeli 
Babu bâ-derdest ederek hattâ manastırın bir takım gümüşlerini onlardan zabt 
etmişdir mu’ahharân’ ben ve Mahmûd ve Haydar ve Mustafâ ve Nazîf ve 
Zemalatlı Liku altımız birlikte Tepedelen kasabası ovası ortasında ve Peniçe neh-
rinin kenarında ve akşam üzeri bir vakitte Tepedelen kasabası tüccârından 
Simyoku Tomu’nun mahdûmu Kosta’yı esîr aldık ve yukarıya doğru gittik ya‘nî 
karlarda gittik ve eşkıyâ kapudânı Haydâr ile Mahmûd esîrin tahsîli için sekiz yüz 
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lira esîrin pederinden ihbâr-ı keyfîyet eylediler ve işbu ihbâriye varakasını dükkâncı 
kalfalarından biriyle daha ol gece gönderdiler ve esîri yirmi altı gün nezdimizde 
tutulduktan sonra eşkıyâ kapudânından Mahmûd derdest olarak ben dahi mezkûr 
esîri götürüp istîmân etmek zımnında Kudere Manastırı’ndaki ormana gittim ve 
orada Dragotlu Cemâl Ağa asâkirle pusu kurarak tesâdüf ettik eşkıyâya saldırdım 
ve iki gün mürûrunda Rızâ Bey’e haber gönderip istîmân ettim işbu hakîkat-ı hâl 
şu merkezdedir.  

dördüncü 

zabtiyelikden firârla devletin eslihalarını berâberinizde mi aldınız ve mezkûr 
Dragot kâ’immakâm-ı sâbık İbrâhîm Bey’in karyesi olup kâ’immakâm mûmaîleyh 
köyü olup ondan havf etmeyipte ol karyede iki gece beytûtet eylemeniz nasıldır  

dördüncü 

kâ’immakâm mûmâîleyh İbrâhîm Bey ol vakt orada değil idi onun içün havf et-
medik ve zâten’ İbrâhîm Bey’in bir adet martin tüfengiyle palaskaları eşkıyâlardan 
Mahmûd’un nezdinde idi ve öteden beri şakî Mahmûd mûmaileyh İbrâhîm Bey’in 
bendesi olduğu mezbûr Mahmûd’un ifâdesinden anlaşılmışdır 

beşinci 

İşkopulo Manastırı’nda ne gûna eşyâ ve ne kadar nukûdât aldınız 

beşinci 

bir takım gümüşler aldık ve onlarını [?] hükûmet istirdâd etti başka bir şey’ alma-
dık 

altıncı 

pekalâ ya Salkiçe karyesinde icrâ ettiğiniz baskında ne gibi şey’ aldınız 

altıncı 

ben Salkiçe de değil idim bâlâda ‘arz ettiğim gibi sâ’ir arkadaşlar idiler 

yedinci 

sen eşkıyâlığa sulûk ettiğin gününden istîmân eylediğin gününe kadar arada külli-
yetli bir müddet mürûr etmiştir şu müddette siz ekmek ve sâ’ir ya‘nî çarık ve elbi-
se-i sâ’ire-i mülebbese kimin tavasutûyla ya‘nî sizlere yataklık eden kimler idi bir 
tafsîl eylemeniz lâzımdır 

yedinci 

esîri almazdan evvel Peniçe karyeli Nurçe Çayvan Gerbeli ve esîri aldıktan sonra 
mezkûr Peniçe karyeli Rüstem ve birâderi Zaçe Gerbeli ekmek verdiler ve sâ’ir 
eşkıyâların reviş-i ifâdelerine göre Peniçe karyeli Abdûl Zeynel yatâklık edip hattâ 
böyle Salçaka’da baskından hisse alıp ve kendisi Bubcan’da [?] bulunur ve Salupko 
dahi yatak olup o dahi Salçaka baskınından hisse eylemişdir ve zabtiye ser-çâvuş   
şakî Mahmûd’un akrabâ-yı ta‘allukâtı olup esîri almazdan evvel mezbûr Bektaş 
hükûmetin ihbârâtını Mahmûd’a bildirilerek mezbûr Mahmûd dahi bize söylüyor 
idi ve Peniçe karyeli Maze Kalpo yatak bulunduğu şakî Mahmûd’un bozulmuş 
olan palaskalarını yaptırtmak üzere almıştı ve mezbûr Maze kâ‘immakâm-ı sâbık 
İbrâhîm Bey’in hizmetçisi idi ve Peniçeli Fehîm sarîh borusunu şakî Haydâr’a ‘arz 
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ederek yataklık dahi etmişdir ve Peniçe karyeli Abdullah Meşa esîr alınmazdan 
evvel yataklık etmiştir ve mezkûr Depençe karyeli İlyâs Muço’nun oğulları Beşe 
esîrin esnâsında ya‘nî istîmân ettiğim ol günlerde yataklık etmiştir ve 
Layamartolosi karyeli Hasan Çano’nun dağdaki kasrâklarda [?] altı gün esîrle 
berâber orada durduk mezbûr Hasan yatâkdır ve oradan esîrle mu’ahharân düşüp 
Neviçe karyeli Yanos Grusko hânesinde dokuz gün durarak ve ol günlerde mez-
kûr Neviçe karyeli Şerîf Abbâs dahi ekmek vere gelmişti ya‘nî müştereken orada 
idiler ve Prugonanlı Mûlat Hâcî esîrle bir gece yattık ve yine o karyeli Doru Mutu 
bir gece yattık ve karye-i mezkûreli Marikini’de iki gece yatdık ve Lakdusi karyeli 
Mahmûd Beho’nun âsitânında esîrle berâber iki gece yatdık ol mevkînin ismi 
“Teysen [?] denilir” ve mezkûr Lakduslu Nuri Teno oraya gittiğimizi biliyor idi 
onun havfından kaçdık yoksa Mahmûd esirden parayı alıncaya kadar 
durmaklığımızı teklîf etti ve harbiyle fişengi mübâya’ etmek üzere şakî Mahmûd 
mezbûr yatâk Mahmûd Beho’ya vermişdir işte yataklar şunlardır. 

sekizinci 

hakîkat-i hâl şu merkezde olup hilâf olmadığına yemîn ediyormusunuz 

sekizinci 

Vâllahi’l-azîm hakîkat ber-vech ma‘rûz olduğunu ma‘e’l-yemîn söylerim 

dokuzuncu 

yazı biliyor imzâ ediyormusunuz 

dokuzuncu  

yazı bilmem parmak basarım 

 

şakî refîki 

İskender Goçe 

Vâzı‘-ı imzâ olan şakî İskender’in ifâdesini işittik fî 19 Haziran sene 302 

kâ’immakâm Hasan 

vücûhdan İbrâhîm Edhem 

vücûhdan Şeyh Dâvûd 

vücûhdan Murtazâ 

idâre ‘azâsından Papa Tanasi 

vücûhdan Mihalaki Hristo 

kâtib-i zabt, Manos 

sûreti bâlâda muharrer olan istintâknâmenin aslına mutâbık olduğu tasdîk olunur. 

fî 16 Mart sene 303 

mühür: Yanya Dîvan-ı Harb-i ‘Örfîsi 

 

Rüesâ-yı eşkıyâdan olup Ergiri Zabtiye tabur ağası Rızâ Bey ma‘rifetîyle derdest 
olunarak esnâ-yı râhda firâre tasaddî etmesinden dolayı zabtiyeler tarafından itlâf 



kebikeç / 34 • 2012  

36 

 

edilen Peniçe karyeli Mahmûd İslâm’ın refîki Peniçe karyeli İskender Goçe sûreti 
bâlâda muharrer istintâknâmesinden keyfîyet müstebân buyurulacağı vechle 
şekâvetini itirâf ile İşkopulo manastırını basıp bir takım sîm evâne sirkât ettiklerini 
ve yine Yenice nehrinin kenarında ve akşam üzeri Tepedelen tüccârından 
Simyoku Tomu’nun mahdûmu Kosta’yı esîr alarak sekiz yüz lira fidye-i necât 
taleb eylemişler ise de merkûm Mahmûd İslâm derdest olduğundan kendisi yal-
nızca Kudere Manastırı’ndaki ormana giderek orada asâkir-i zabtiyenin pususuna 
tesâdüf eylediğinden esîri bırakıp Rızâ Bey’e istîmân etdiğini beyân eylemiştir. 
Merkûm ifâdesinde rızâsıyla istîmân ettiğini ve daha sâ’ir bir takım eşhâsın 
şekâvetde kendisiyle berâber bulunduklarını ve yataklarını dahi isimleriyle beyân 
ettiği görülüyorsa da istîmânı sahîh olmayıp Kudere Manastırı ormanında asâkir-i 
zabtiyenin devriye kolu tarafından tazyîk olunması üzerine artık bu tazyîkden 
halâs olamayacağını anladığından yanında bulunan esîri tahliye ile kendisi teslîm 
olmuş ise de bu teslîmiyet mâddesi gördüğü tazyîk üzerine vâki’ olduğundan 
istîmân tarîkiyle teslîm olmuş nazarıyla bakılamayacağı cihetle merkûmun icrâ-yı 
şekâvet esnâsında derdest olunduğuna mebnî icrâ-yı mücâzâtı ve arkadaşları oldu-
ğunu ve yataklık ettiklerini beyân eylediği kimsât hakkındaki isnâdâtı kendisini 
kuvvet-i mücerredinde kalarak işbu kuvveti te’yîd eder diğer cihetten bir emâre ve 
ser-peşte [?] alınamadığına ve kendilerinin dahi mu’ahharân inkâr eylemelerine 
mebnî merkûmâna nizâmen eşkıyâ ve eşkıyâya yataklık ettikleri nazarıyla bakıla-
mayarak berâ’etleriyle tahliyeye sebebleri lâzım gelmiş ve ol-vechile merkûmân 
tahliye olduğu gibi merkûm İskender Goçe’nin fi‘il ve hareketi Mülkiye Cezâ 
Kânûnnâme-i hümâyunun altmış ikinci mâddesine temâs eylediğinden mâdde-i 
mezkûr mûcibince ibtidâ-yı târîh tevkîfi olan fî 1 Haziran sene 301 târîhinden 
‘itibâren’ ba‘de’l-teşhîr yedi sene müddetle Fizân’da küreğe konulmasına ittifâk-ı 
ârâyla karar verilmiş olduğundan ifâ-yı muktezâsı zımnında işbu istintâknâme ile 
mazbata-i hükmiyyenin tahrîrât âlî-i Kumandanîlerine leffîyle makâm-ı celîl-i ser 
askeriyye ‘arz ve takdîmi iktizâ ederim.  

fî 16 Mart sene 303 

Re’is-i Dîvân-ı Harb-i ‘Örfîsi: be-nâm kâ’immakâm  

Mühür: Mehmed Takiyeddîn 

‘Azası: kol ağası 

Mühür: İbrâhîm Şükrî bin Hüseyin 

‘Azası: kol ağası 

Mühür: İbrâhîm …? bin Mehmed Latîf  

‘Azası: yüzbaşı 

Mühür: Mehmed Emîn bin Hâlid Re’fet 
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Öz: Makale, Dîvan-ı Harb-i ‘Örfîsi tarafından 31 Aralık 1886 (4 Rebîü‘l-âhir 1304 Hicrî) tari-
hinde hazırlanan şaki İskender Goçe’nin istintâknâmesini merkeze alarak Balkanlarda bir Os-
manlı taşra vilâyeti olan Yanya’daki asayiş meselesini incelemektedir. Makalenin amacı, mikro 
tarihçiliğin sınırları dikkate alınarak, İskender Goçe’nin sorgu memurlarına verdiği yanıtlar 
çerçevesinde, eşkıyalık müessesesinin nasıl işlediği, bir şakinin yerel halk ve devlet görevlileriyle 
olan ilişkileri ve devletin eşkıyâya nasıl baktığını anlamaktır. Bunun yanı sıra, merkezi politikala-
rın vilâyetteki asayiş sorunlarının kronikleşmesindeki payı ele alınmaktadır. Vilâyet dahilindeki 
jandarma birliklerinde yaşanan firarlar da bu açıdan analiz edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Yanya, Epir, Balkanlar, İskender Goçe, eşkiya, şaki, istintâknâme, jandar-
ma, firar, güvenlik.   

 
The istintaknâme of İskender Goçe:  

Chasing Down a Brigand around the Pindus Mountains 

Abstract: This article examines the issue of public security in Ioannina, an Ottoman province 
in the Balkans, by focusing on the interrogation of a bandit called İskender Goçe on order by 
Ioannina Court Martial on 31 December 1886. The task of this paper is to analyse how the 
institution of banditry worked, the relations between the local community and also govern-
ment officials and the way the state perceived the issue of banditry.  By taking the limits of 
micro history into account, the study puts forward an analysis based on İskender Goçe’s re-
sponses to interrogation officers. Moreover, the role of the central policies in protracting the 
security problems in the region is also argued. Defections from the gendarmerie forces within 
the province were also evaluated from this perspective. 

Keywords: Ioannina, Janina, Epirus, Balkans, Iskender Goce, brigand, bandit, inquisition, 
gendarmerie, desertion, security. 


