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Oktay ÖZEL* 

 
I. Bir Aile ve Savaş 

Vona’da firarî takip memuru Fuad Bey’e, 

Karargâh efrâdından Ünye’nin Caplan karyeli Mehmed oğlu Hamdi ile Ünye’nin 
Çatalpınar karyesinden Yahya oğullarından İlyas’ın hânelerinin ihrâkı için emir 
isdâr edilmek üzere bulunduğundan, eğerçi maiyyet-i âlilerinde ise hemen mahsûsen 
karargâha sevkîle neticesinin inhâsı mütemennâdır. 

22 Kânunevvel 332 

Fırka 37 Kumandanı 

Emir Zabiti 

Hasan 

4 Ocak 1917 tarihli yukarıdaki not bugünkü Ordu ilinin Perşembe ilçesinde 
asker kaçaklarını takiple görevlendirilen Fuad Bey’e 37. Fırka Kumandanlı-
ğı’ndan yollanmış. Orijinali Fuad Bey’in ailesinin elinde bulunan notta sözü 
geçen “37. Fırka” Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde 
oluşturulmuş gönüllü müfrezelerden müteşekkil bir milis birliğiydi. Fuad Bey’in 
kendi kaleminden çıkma hal tercümesine göre, kendisi bu fırka içinde ilaveten 
“Hizmet Bölüğü” kumandanlığı da yapmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla yukarıdaki 
notu bu hizmetler çerçevesinde yürüttüğü firarî takip memurluğu görevi esna-
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sında almıştır. Not, görev mıntı-
kasındaki iki köyden isimleri veri-
len ve anılan fırkanın karargah 
efradından iki şahsın evlerinin 
yakılmasına karar verilmek üzere 
olunduğunu, eğer bu kişiler Fuad 
Bey’in maiyetinde iseler iş işten 
geçmeden hemen 37. Fırka karar-
gâhına sevkedilmesini bildiriyor.  

Fırka kumandanının emir za-
biti Hasan tarafından kaleme 
alınmış olan notun yazıldığı kağıt 
üzerinde Fırka Kumandanlığı’nın 
evrak kayıt numarasının olmasın-
dan bu notun fırka kumandanının 
emri doğrultusunda kaleme alınıp 
Fuad Bey’e yollandığı anlaşılıyor. 
Belli ki kumandan, bir süredir 
firarda olduğu anlaşılan söz konu-
su iki askerin Fuad Bey tarafından 

yakalanmış olabileceğini ve onun maiyetinde tutulmakta olduğunu düşünmekte-
dir. Bu konuda kesin karar çıkmadan Fuad Bey’i son kez uyarıyor, bu askerlerin 
bir an önce karargaha sevkedilmemesi halinde evlerinin yakılmasına karar verile-
ceğini söylüyor. 

Burada söz konusu olay dönemin çok sık karşılaşılan bir olgusu: Asker ka-
çakları ve firarî takibi. Evlerinin yakılması uyarısı ise bu süreçte sıkça başvurulan 
bir tehdit ve uygulama. Bu tehdit, önce uyarı olarak geride kalan ailesine bildiri-
liyor, kaçağın ailesi tarafından saklandığı yerin bilindiği varsayılarak ya da doğru-
dan evde veya civarında saklandığı düşünülerek kaçağın kendilerine teslim edil-
mesi isteniyor, sonuç alınmaması halinde ise evi yakılarak sadece kaçak asker 
değil onunla birlikte bütün ailesi de cezalandırılmış oluyordu. Bugün kulaklara 
epeyce yabancı gelebilecek bu uygulama savaş zamanı pratiği olarak oldukça 
yaygındı Osmanlı’nın son dönemlerinde. Ancak daha dikkatli okuyucu benzer 
uygulamalara Milli Mücadele’de ve Cumhuriyet döneminde de gerektikçe sıkça 
başvurulmuş olduğunu hatırlayacaktır.  

Birinci Dünya Savaşı döneminin olağanüstü koşulları ve özel askeri örgüt-
lenmeleri bağlamında düşünüldüğünde bu, çok büyük oranlara varan asker ka-
çakları sorununun yakıcılığını olduğu kadar bu meseleyi halletmek için yöneti-
min ve askeri kumandanlıkların ne kadar gözü kararttığının da bir göstergesi 
olarak okunmalı.1 Buna benzer cezalandırmayı da içeren önlemler her zaman 

                                                 
1 Bu dönemin yaygın asker kaçakları meselesi üzerine bilhassa bkz. Mehmet Beşikçi, The 
Ottoman Mobilization of Manpower in the First World War. Between Voluntarism and Resistance, 

 
 

4 Ocak 1917 tarihinde Fuad Bey’e 37. Fırka 
Kumandanlığı’ndan gönderilen not. 
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meşru askeri aygıtlarca alınmıyor, bazen yarı-resmi veya tamamen gizlice örgüt-
lenmiş paramiliter yapılanmalar tarafından da icra edilebiliyordu. Bu yazı tam da 
resmiyetin sunduğu meşruiyetle eşkıyalık veya eşkıyavârî gayrımeşru faaliyetlerin 
iç içe geçtiği durumları ele alıyor.  

Olağanüstü koşulların zaten epeydir, daha Kırım Savaşı yıllarından, hatta da-
ha öncesinden beri kimi olağan dışı askeri örgütlenmeleri ortaya çıkardığını 
biliyoruz. Kebikeç dergisinin bu sayısındaki diğer yazılardan da görüleceği gibi, bu 
yarı resmi veya gönüllü örgütlenmeler karşımıza bazen başıbozuk ve çete, bazen 
milis ya da gönüllü müfreze isimleriyle çıkacaktır. Hatta Hamidiye Alayları’nın 
da bu tür örgütlenmelere benzer boyutlar içerdiğini biliyoruz. Her halükârda 
bunlar düzenli ordu birliklerinin yanısıra görülen lüzûm veya ihtiyaç üzerine 
oluşturulan düzensiz, eğitimsiz ve esasen gönüllü (ama her zaman değil) ve 
genellikle mahalli düzlemde faaliyet gösteren silahlı örgütlenmelerdi. Kırım Sa-
vaşı’yla 93 Harbi esnasında Rus ordularına karşı Kafkaslar ve Balkanlar’da çok 
yoğun olarak örgütlenen, kullanılan ve yer yer “muavine askeri/taburu” adıyla 
da anılan bu yerel gönüllü askeri birlikler temelde kendi bölgelerinde birer ilave 
savunma ve yıpratma görevi görüyorlardı. Kolayca kontrol dışına çıkabilen bu 
birlikler modern dönemlerin normal savaş hukuku kurallarının epeyce uzağında, 
esasen tamamen dışında birer tahrip birliği hatta suç çetesi haline gelebiliyor, 
sivil yerleşimlere ve halka yönelik yıldırma ve şiddet eylemleri daha ziyade bu tür 
örgütlenmeler üzerinden gerçekleştiriliyordu. Savaş dönemlerinde bu tür birlik-
lerin teşkili Osmanlı pratiğinde ondokuzuncu yüzyılın önemli özelliklerinden 
biri haline gelmişti.2 

Tarihsel olarak bu uygulamaların iki kökenini tespit etmek güç görünmüyor: 
İlki, 17. yüzyıldan itibaren Anadolu ve Balkan vilayetlerinde görünür bir patlama 
yaşayan ve iyice kurumsallaşan kronik eşkıyalık, ikincisi ise ondokuzuncu yüzyıl 
boyunca adım adım derinleşen cemaatler arası gerilim ve silahlı çatışmalar. İkin-
cisine eşlik eden milliyetçi gündem ve örgütlenmelerin içerdiği silahlı mücadele 
prensibi ve pratiğinin (Balkanlar’da IMRO ve EMRO, Kafkasya ve Anadolu’da 
Hınçak ve Taşnak ile İttihatçıların Fedayi örgütlenmeleri gibi) bu tarz askeri 
örgütlenmeleri yaygınlaştıran önemli bir faktör olduğunu artık iyi biliyoruz. 
Modern dönemin bu tür örgütlenmeler için kullandığı “paramiliter” terimi bu-
gün de hâlâ geçerliliğini koruyan bir olgu olarak bizlere miras kalmış görünüyor. 
Tabii, gerilla veya terörist örgüt gibi taraftarlarınca tercih edilen pejoratif içerikli 
ilave terimler eşliğinde. Ondokuzuncu yüzyılda da kullanılan terminoloji savaşın 
veya çatışmanın hangi tarafında olduğunuza göre değişmekte, “özgürlük savaş-
çısı”nın devrimci şiddeti ile ona karşı devletin kullandığı “eşkıya çetesi” termi-
nolojisine eşlik eden resmi şiddet her halükârda benzer türden askeri yapılanma-
ları da meşrulaştırmakta güçlük çekmemişti. Polat Safi’nin Kebikeç’in bu sayısın-
da şaşırtıcı derecede zengin ve karmaşık kapsama alanına işaret ettiği “çete” 

                                                                                                                   
Leiden: Brill, 2012; Erik Jan Zürcher, “Between Death and Desertion: The Experience of 
the Ottoman Soldier in World War I”, Turcica, 28 (1996), 235-258. 
2 Bkz. James J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire, Prelude to Collapse, 1839–1878, Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag, 2000. 
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tabiri bu anlamda hepsinin ortak örgütlenme biçimini ifade ederken, buna ek-
lemlenen “komita(cı)”, “fedâi”, “milis”, “gönüllü müfrezesi” isimlendirmeleri 
Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar bütün Osmanlı coğrafyasında Türk, Kürt, Rum, 
Ermeni cemaatleri içinde kolayca neşvünema bulmuştu.  

Öte yandan aynı tür örgütlenmeler için bilhassa Balkanlar’da kullanılan 
“klepth”, “hayduk”, “çetnik”  gibi geleneksel isimlendirmeler ise bizi doğrudan 
modern öncesi yaygın eşkıyalık pratiklerine bağlıyor.3 Hobsbawm’ın daha ziyade 
toplumsal bağlamı ve içeriği üzerinden kavramsallaştırmaya çalıştığı tarihi çok 
eskilere giden bu evrensel eşkıyalık ya da haydutluk olgusu bütün biçimleri ve 
içerikleriyle ondokuzuncu yüzyılda da dünyanın her yanında hâlâ yaşamaktaydı.4 
Osmanlı pratiği açısından bu tarz yasadışı örgütlenmeler daha 17. yüzyıl başla-
rından itibaren Celaliler ve uzun savaşlar ortamında ufak isim değiştirmelerle 
yasal askeri örgütlenmeler içine alınmaya başlamıştı bile. Dönemin sekban ve 
sarıcaları sonraki yüzyılın taşradaki egemenleri ayân-vâlilerin şahsi ordularının 
bel kemiğini oluşturacaklardı. Tabii ki savaş zamanında Osmanlı emperyal ordu-
sunun da birer unsuru olan bu tarz bir askeri “kapu halkı”, barış zamanlarında 
kolayca kontrol dışına çıkabilmiş, bazan buna patronlarınca teşvik edilmiş, her 
halükârda Osmanlı taşrasında ve kırsal toplum içinde adi eşkıyalığın resmi ko-
ruma altında icra edilen ayağının epeyce bir kök salmasına katkıda bulunmuştu.  
Ondokuzuncu yüzyılın Osmanlı merkeziyetçi modernleşmesi her ne kadar söy-
lem olarak bu yapılanmaları gayrimeşru görme eğilimini muhafaza etse de, bu 
kez, özellikle yüzyılın ortalarından itibaren yükselen milliyetçi gündem, cemaat-
ler arası çatışmalar ve süre giden savaşlar ortamında yaşadığı zorluklar bağla-
mında yukarıda anılan yeni türden düzensiz askeri birliklerin kurulmasına göz 
yummuş, çoğu durumda bilhassa teşvik etmiş, hatta bizzat merkezden örgütle-
miştir. 

Bu son durumun en açık örneğini Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ile Teşkilat-ı 
Mahsusa oluşturur. Bilindiği üzere ilki Balkan Savaşları esnasında İstanbul’da 
önde gelen kimi asker paşaların kontrolünde kurulmuş bir çeşit sivil savunma 
örgütlenmesiydi ve temel amacı sivil halk içinden silahlı birlikler örgütlemekti.5 
Hakkında daha çok şey bildiğimizi zannederek tartıştığımız ikincisi ise, muhte-
melen ilkiyle eş zamanlı olarak 1913’te yine Balkan Savaşları esnasında doğrudan 
hükümetteki İttihat ve Terakki merkez komitesinin kararıyla kurulmuştu. Büyük 
bir gizlilik içinde çalışan bu örgütlenme bir yandan Harbiye Nezareti diğer yan-
dan da Dahiliye Nezâreti’yle irtibatlıydı. Polat Safi’nin anılan yazısında görülece-
ği üzere, her iki yapılanma da savaş esnasında işbirliği yapmıştı. Bihassa Birinci 
Dünya Savaşı’nda ikincisinin önemli bir ayağını doğrudan şu veya bu şekilde 
suça bulaşmış kişileri de içeren çeteler oluşturmaktaydı.   

                                                 
3 Bkz. John S. Koliopoulos, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Yunan Topraklarında Eşkıyalık ve 
Ayaklanmalar”, Kebikeç, 33 (2012), 251-270. 
4  Eric J. Hobsbawm, Eşkıyalar, çev. Osman Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2011. 
5 Nâzım H. Polat, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991. 
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Yukarıdaki notun kendisine yollandı-
ğı firarî takibine memur Fuad Bey, Bi-
rinci Dünya Savaşı başladığı andan itiba-
ren tam da bu türden yapılanmalar için-
de kendi memleketi olan Ordu-
Perşembe-Fatsa mıntıkasında askeri 
faaliyet göstermekteydi. Kendi hal ter-
cümesine göre, 1915 Nisan ayına kadar 
bölgede Mülazım Binbaşı Rıza Bey’in 
kumandasında örgütlenen Teşkilat-ı 
Mahsusa Alayı’nın müstakil tabur em-
rinde ihtiyat zabiti yani yedek subay 
rütbesiyle bölük kumandanlığı yapmıştı. 
Bu aşamada sözünü ettiği bölüğün kendi 
kurduğu gönüllü müfrezesi olup olma-
dığını bilmiyoruz, ama bu büyük ihti-
maldir. Ancak 4 Ocak 1915 tarihinde 
Yüzbaşı rütbesine terfi ettirildiğini bili-
yoruz; bu onun bu tarihlerde kendi müf-
rezesinin başında olduğuna delâlet ede-
bilir. Mevcut çalışmaların sunduğu bilgilere göre, Mart 1915’te Harbiye Nezareti 
tarafından bölgedeki Teşkilat-ı Mahsusa birliklerinin kumandasını deruhte et-
mek üzere Erkân-ı Harp Yüzbaşısı Ali Rıza Bey bölgeye atandı. Aynı sıralarda 
Trabzon merkez olmak üzere Lazistan ve Havalisi Kumandanlığı kurulup, başı-
na 3. Ordu Müfettişlerinden Gürcü asıllı Mirliva Avni Paşa getirildi. 8. Piyade 
Taburu ve Trabzon Jandarma Taburu ile birlikte, bölgedeki yerel gönüllü müf-
rezeler de bu kumandanlığın seyyar kuvvetlerine dönüştürüldü. Bu seyyar kuv-
vetler 12 Nisan 1915 tarihinde Stange’nin emri altında kurulan Lazistan Müfre-
zesi’ne bağlandılar. 14 Nisan itibariyle Lazistan Müfrezesi’nin toplam 5978 kişi-
lik kuvvetinin 2243’ünü gönüllü müfrezelerden ya da çetelerden oluşan Teşkilat-
ı Mahsusa Alayı teşkil ediyordu. Bu alay Mayıs ayına kadar üç tabur, bir müstakil 
tabur ve bir de bölük olarak örgütlenmişti.6 Fuad Bey de belli ki bu alay içinde 
faaliyet göstermişti. Yine kendisinin verdiği bilgiye göre, 1916 senesi Tem-
muz’unda söz konusu alayın “Sahil Grubu” kumandanlığına dönüştürülmesiyle 
Fuad Bey bu kez bu birlik içindeki Müstakil Tabur kumandanlığına getirilmişti. 
Bu taburlarda Topal Osman Ağa’nın milis kuvvetleri bünyesinde görev alan 
Fikret Topallı’nın yazdıklarına göre, içeride ve kıyıda düzenin bozulması ve 
ricatların başlamasıyla birliklerin yapısı sürekli tadilata uğruyordu. Rus kuvvetle-

                                                 
6 Polat Safi, The Ottoman Special Organization – Teşkilat-ı Mahsusa: An Inquiry into its Operational 
and Administrative Characteristics, Basılmamış doktora tezi, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü, 
2012, s. 252-53. Bu tabur örgütlenmesinin 1 Mart 1916 tarihi itibariyle de mevcut olduğu 
aynı kayıtlardan tespit edilebiliyor. Krş. Sadık Sarısaman, “Trabzon Mıntıkası Teşkilat-ı 
Mahsusa Heyet-i İdaresinin Faaliyetleri ve Gürcü Lejyonu”, XIII. Türk Tarih Kongresi, 
Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt 3/1, Ankara: TTK Basımevi, 2002, s. 518. 
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rinin ilerlemesi karşısında ve Trabzon’un işgalini takiben sürekli çekilerek Harşit 
suyuna kadar gerileyen bu taburlar, 1916’nın Ekim ayında burada son büyük 
direnişini gerçekleştirdi. Bu hatta savaşın tıkanıp uzamasıyla Sahil Grubu bu kez 
37. Kafkas Fırkası’na dönüştürüldü.7 Fuad Bey’in kendi yazdıklarına göre, “teş-
kilat-ı âhire üzerine” kendisi bu kez 37. Fırka Geri Mıntıka Kumandanlığı’na 
atanmıştı, ilaveten Hizmet Bölüğü Kumandanlığı görevini üstlenmişti.  

Fuad Bey, yukarıdaki notu, Topal Osman Ağa’nın da Giresun bölgesinde 
aynı Fırka bünyesinde yine cephe gerisinde takip kumandanlığı yaptığı bu esna-
da almıştı. Yani asker kaçakları yine önemli bir sorun olmuştu ve onları takip 
görevi ise bölgelerini ve muhtemelen kaçakları da en yakından tanıyan eski milis 
kumandanlarına verilmişti. 1915 sonlarından itibaren bir kısım Teşkilat-ı Mah-
susa birliklerine ordu adına firari takip görevi verildiğini başka çalışmalardan 
biliyoruz.8 

Aslında Fuad Bey’in anılan bölgede söz konusu askeri yapılanmalar içinde 
yer alması hiç de tesadüf değildi. Bunda 93 Harbi sonrasında bölgeye gelip yer-
leşen Gürcü göçmen kitlesinin lideri konumundaki Çürüksulu Ali Paşa’nın oğlu 
olarak dünyaya gelmesinin önemli rolü vardı. Babasının bölgede Trabzon valile-
riyle şiddetli bir iktidar mücadelesine giriştiği bir ortamda Gürcü eşkıyalığının 
yaygınlaştığı bir bölgede yaşanan bütün olayların merkezindeki kişinin hânesine 
doğmuş olması muhtemelen onun kaderini belirleyen bir faktör olmuştu. Fuad 
Bey her ne kadar babasının İkinci Abdülhamid tarafından kendisine fahri yaver 
yapılarak İstanbul’a çağrılmasının ardından doğmuş da olsa, babasının o dö-
nemde de devam eden inişli çıkışlı hayatı ve 1890’larda Gürcü-Türk çatışmasına 
dönüşen yerel gelişmelerden kendisini tamamen uzak tutmaması, ailenin bir 
ayağının her zaman Ordu-Perşembe’de olmasını sağlamıştı. Ali Paşa’nın iki 
eşinden birinin çocuklarından biriyle daha çok bölgede yaşamış olma ihtimali de 
yüksek görünüyor. Bu organik irtibat sadece bölgeyle değil, Ordu, Fatsa, Ünye 
kazalarına yayılmış Gürcü muhacirleri topluluğuyla idi aynı zamanda. Ali Paşa 
ömrünün sonuna kadar o topluluğun doğal lideri, devlet ve bizzat saray 
nezdindeki temsilcisi, en nüfuzlu şahsiyeti olma vasfını ve konumunu muhafaza 
etmişti. Dolayısıyla Fuad Bey “Çürüksulu Ali Paşazâde Fuad Efendi” olarak 
okul yıllarını ve gençliğini geçirdiği İstanbul’da en iyi mekteplerde okuma şansı 
bulmuş bir zâdegân olarak başladığı hayatında, Saint Joseph mektebini bitirmiş-
ti. 1913 yılında makina mühendisliği yüksek tahsili görmek amacıyla Berlin’e 
gitmiş, 1914 senesi Ağustos’unda seferberlik ilanı üzerine alelacele dönmek 
zorunda kalmış, bir hafta içinde kendisini Trabzon istikametine ilerleyen işgalci 
Rus ordularına karşı yine kendi baba ocağında örgütlenen anılan askeri yapılan-
maların içinde bulmuştu.9   

                                                 
7 Osman Fikret Topallı, Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi Tarihinde Giresun, Haz. Veysel Usta, 
Trabzon: Serander Yay., 2011, s. 314-315. 
8 Safi, a.g.e., s. 195. 
9 Fuad Bey’le ilgili daha fazla bilgi için bkz. Oktay Özel, “Çürüksulu Ali Paşa ve Ailesi Üze-
rine Biyografik Notlar”, Kebikeç, 16 (2003), 95-144. 
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Eğitim amacıyla Almanya’ya gitmiş 
olan Fuad Bey’in zamanın olağanüstü 
ortam ve koşullarında kendini bölgedeki 
bu tür örgütlenmeler içinde bulmasının 
daha yakın ve somut sebepleri de vardı. 
Amcazâdelerinden Çürüksulu Ahmet Paşa 
yukarıda anılan Müdafaa-i Milliye Cemiye-
ti’nin başındaki kişiydi ve teşkilatın 
1913’ten beri Karadeniz bölgesi dahil 
bütün Anadolu’da örgütlenmesinin so-
rumluluğunu da üstlenmişti. Yani daha 
Balkan savaşları esnasında ve sonrasında 
bütün Anadolu coğrafyasında olduğu gibi 
ülkenin bu kesiminde de gönüllü milis 
müfrezeleri, çeteler şeklinde örgütlenmek-
teydi. Nihayetinde anılan kazalardaki yo-
ğun Gürcü muhacir nüfusun varlığı, epey-
ce savaşçı, haşin tabiatlı, eli silah tutan, 
bizzat 93 Harbi esnasında ana vatanlarını 
savunmak üzere Ali Paşa ve kardeşi kumandasında beş taburluk bir gönüllü 
muavine askeri örgütlemiş, ardından bölgeye göç etmek mecburiyetinde kaldık-
tan sonra da yeni geldikleri bu bölgede içlerinden çıkardıkları eşkıya çeteleriyle 
şöhret bulan bu kitleyi bu tür paramiliter örgütlenmeler için doğal potansiyel 
haline getiriyordu. İmparatorluğun merkezinde görev yapan bu Gürcü Paşa ve 
yeğenleri Ahmet ve Mahmut Paşa’lar 1913 yılından itibaren kendi toplumsal ve 
etnik tabanlarıyla olan organik ilişkilerini bu tür askeri yapılanmaların örgütlen-
mesi esnasında da başarıyla kullanmışlardı.10 

Dahası, Fuad Bey’in ağabeyi Ziya Bey zaten daha Balkan Savaşları’ndan iti-
baren bu yapılanmaların içinde aktif bir milis askeri ve kumandanı olarak yer 
almıştı. 1913’te bu bölgede çoktan teşkilatlanmış olan Müdafaa-i Milliye örgüt-
lenmesinin yerel ayağını Ziya Bey temsil etmekteydi. Aynı yıl Çatalca civarındaki 
muharebelere Ziya Bey bu çerçevede kurduğu çetesinin başında katılmıştı. Bu 
muharebeler bağlamında adı geçen bir kaç kişiden birisinin Çürüksulu Ziya Bey 
olması, kendisinin daha bu aşamada temayüz etmiş Teşkilat-ı Mahsusa Yüzbaşı-
larından olduğunu gösteriyor.11 Tam da bu sıralarda Ali Paşa vefat etmesine 
rağmen, İstanbul’dan Ahmet ve Mahmut Paşa’larla Ziya Bey’in organik ilişkisi 

                                                 
10 Daha ziyade kişisel ilişki ağları üzerinden yürütülen bu tür örgütlenmelerin Kuzey Batı 
Marmara bölgesindeki örneklerinin ayrıntılı analizi için bkz. Ryan Gingeres, Sorrowful Shores: 
Violence, Ethnicity and the End of the Ottoman Empire, 1912-1923, Oxford: Oxford University 
Press, 2009. 
11 Ayrıntı için bkz. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Mecmuasıdır. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin bidâyet-i 
teşkili olan 1328 senesi Kanunsâni’sinin ondokuzundan 1329 senesi Kanunsâni’si ondokuzuna kadar bir 
senelik muamelât-ı umûmiyesiyle cemiyet nâmına vârid olan iânât ve teberrüât ve sarfiyyât ve müressilâtı 
muhtevîdir. İstanbul, 1329, s. 19-29. Bu mecmuaya dikkatimi çeken Polat Safi’ye teşekkür 
ederim. Ayrıca krş. Polat Safi’nin bu sayıdaki yazısı. 
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devam ediyordu. 1914 yazında seferberlik ilânıyla birlikte içine girilen askeri 
hazırlıklar bağlamında Doğu Karadeniz’de bu kez Teşkilat-ı Mahsusa bağlantılı 
olarak teşkil edilen gönüllü müfrezelerin Ordu ile Ünye arasındaki bölgesinde 
örgütleyicilerinin başında yine Ziya Bey geliyordu. Bu sürece büyük ölçüde Gür-
cülerden oluşan çetesiyle katılmıştı. Benzer çetelerin çatısı altında faaliyet gös-
terdikleri düzenli askeri birlik ise tam da yukarıda değişik isimlerle karşımıza 
çıkan Teşkilat-ı Mahsusa alaylarıydı. Tıpkı Ziya Bey gibi Balkan Savaşları’na 
uzanan askerlik ve sonrasındaki milis çete faaliyeti tecrübesine sahip Topal Os-
man Ağa’nın da bu sıralarda kendi bölgesinde kurduğu benzer bir müfrezeyle 
Giresun-Trabzon-Gümüşhane mıntıkasında aynı alaya bağlı olarak faaliyet ha-
linde olması tesadüf değildi.  

Ve nihayet, Fuad Bey’in Teşkilat-ı Mahsusa’ya bağlı bu özel taburlarda bir 
ara kendi çetesinin başında asker olarak hizmet etmeye başlamasıyla doğrudan 
ilişkili son yakın faktör ise bütün bu sürecin rastlantısal olmadığını gösteren bir 
diğer göstergeydi. Fuad ve Ziya Bey’lerin üçüncü bir kardeşleri daha vardı: Kâ-
mil Bey. Ali Paşa’nın ortanca oğlu olan Kâmil de Fuad gibi tahsilini İstanbul’da 
yapmıştı. Ancak o askeri kariyeri tercih etmişti. Harbiye mektebini bitirdikten 
sonra hangi görevlerde nerelerde bulunduğunu tam olarak bilmediğimiz, ama 

fotoğraflarındaki üniformadan 
bahriye subayı olduğu anlaşılan 
(yine akrabası eski Bahriye Nâzırı 
Mahmud Paşa etkisi?) Kâmil Bey, 
bu son hengâmede, büyük harbin 
başlangıcında 1914 yılının sonba-
harında belli ki yine aynı aile iliş-
kilerinin etkisiyle Teşkilat-ı Mah-
susa birliklerinin kumanda heye-
tinin önemli bir subayı olarak bu 
bölgede görevlendirilmişti.12 Yani 
1914 yılının sonlarına doğru Ali 
Paşa’nın oğullarının üçü de Birin-
ci Dünya Savaşı’na kendi memle-
ketlerinde bu özel birliklerde ve 
yerel gönüllü müfrezeleri çerçe-
vesinde tekrar bir araya gelmişti. 
37. Fırka bu birliklerin 1916 yılı 
sonlarında aldığı son şekliydi.  

Tesadüfi olmadığını gördüğümüz 
bu birliktelik, aslında dönemin 
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile 
Osmanlı hükümeti tarafından 

                                                 
12 Bkz. Arif Cemil, I. Dünya Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa, İstanbul: Arma Yayınları, 1997; 
Sarısaman, a.g.m., s. 498, 508, 512.  Krş, Özel, “Çürüksulu Ali Paşa ve Ailesi”. 
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titizlikle örgütlenen nizamî ve gayrinizamî savaş birlikleri bağlamında hâlâ kulla-
nım değeri olan kimi geleneksel sosyal ve etnik bağların, ağların sağladığı bazı 
olanakların emperyal politikalar emrinde ve doğrultusunda seferber edilmesinin 
örneklerinden biriydi sadece. Benzer bir mekanizmanın Anadolu coğrafyasının 
farklı bölgelerine yerleşmiş olan diğer Gürcü, Arnavut ve Çerkez göçmen kitle-
leri üzerinden de harekete geçtiğini Ryan Gingeras’ın çalışmalarından biliyoruz. 
Bu mekanizma içinde Binbaşı Kâmil Bey Teşkilat-ı Mahsusa emrinde görevlen-
dirilmiş muvazzaf subayı, ağabeyi Ziya Bey müfrezesiyle Kâmil Bey’in emrinde 
Ruslara karşı çarpışan Gönüllü Milis Yüzbaşısını, küçük kardeş Fuad Bey ise, 
sakin tabiatı ve askerlik mesleğine uzak eğitimiyle, yine iki büyük kardeşinin 
bağlı olduğu Teşkilat-ı Mahsusa alayının müstakil taburu emrinde bölük kuman-
danlığı yapan ihtiyat zabitini temsil ediyordu. Bu, olağanüstü koşullar altında 
gerçekleşmiş epeyce hesaplı ve mantıklı bir buluşmaydı bir bakıma.  

1916 yılı sonlarına kadar üç kardeş Ordu ile Batum, yani ailenin anavatanı, 
arasındaki bölgede Rus kuvvetlerine karşı mücadele ettiler. Fuad Bey’in bu arada 
Ocak 1915’te milis Yüzbaşılığına terfi ettirildiği yukarıda belirtilmişti. Bu kendi-
sinin müstakil bir çete oluşturup başına geçtiğinde olmalı. Fuad ve Ziya Beyler 
Trabzon’un işgali üzerine daha batıya doğru ilerleyen Rus kuvvetlerine karşı 
kumandalarındaki gayrınizami birliklerle adım adım çatışarak geri çekildiler. 
Rusların ilerleyişinin durdurulduğu Harşit muharebelerinde üç kardeşten en az 
ikisinin bir arada savaştığını sözlü anlatılardan biliyoruz. Bu çatışmada özellikle 
emrindeki milis müfrezesiyle cansiperane savaşan Ziya Bey’in adı “kahraman”a 
çıkmıştı. Hatta savaşın ilk bir buçuk yılı içinde kendisi bir ara Ruslara esir düş-
müş, ama götürüldüğü esir kampından Gürcistan’daki ilişkileri sayesinde bir 
yolunu bulup kaçarak geri gelmiş, çetesiyle kaldığı yerden mücadeleye devam 
etmişti. Rus kuvvetleri Harşit Suyu’nun doğu yakasında durdurulmuştu.  

Tam bu esnada Teşkilat-ı Mahsusa örgütlenmesi kendi içinde yeniden yapı-
lanmaya gitmiş, Umur-ı Şarkiye Dairesi olarak biraz da işlev değiştirmişti. Böl-
gedeki Teşkilat-ı Mahsusa bünyesinde savaşan düzenli birliklerin de fazla bir 
işlevi kalmamıştı. Teşkilat emrindeki Yakup Cemil, Mehmet Arif gibi diğer mu-
vazzaf subaylarla birlikte ortanca kardeş Kâmil Bey ise muhtemelen Harşit sava-
şından daha önce İstanbul’a dönmüştü.13 Ziya Bey’in gönüllü müfrezesinin bu 
düzenlemeyle lağvedilip edilmediğini tam olarak bilmiyoruz. Diğer benzer çete-
ler gibi, onun çetesinin de 37. Fırka emrine verilip savaşın sonuna kadar burada 
düzenli birliklerle bağlantılı olarak görev yapmış olması muhtemeldir. Küçük 
kardeş Fuad Bey ise 1916 senesi Temmuz”unda Sahil Grubu Müstakil Tabur 
Kumandanlığı emrine verildi, ardından “teşkilat-ı ahire üzerine” 37. Fırka bün-
yesinde Geri Mıntıka Kumandanlığı’na atandı, ilaveten de Hizmet Bölüğü Ku-
mandanı oldu.  

Özetle, yazının başında alıntıladığım 37. Fırka Kumandanlığı’ndan Fuad 
Bey’e yollanan emir, işte böyle bir tarihsel bağlamın içine yerleştirildiğinde daha 
bir anlam kazanıyor. Belli ki Fuad Bey bu tarihte anılan Hizmet Bölüğü kuman-

                                                 
13 Özel, a.g.m. 
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danı olarak kendi memleketinde, yani Ordu, Perşembe, Fatsa, Ünye mıntıkasın-
da firarî askerlerin takibiyle görevliydi. 

O pusulada sözü edilen kaçak askerlerin evlerinin yakılmasına gelince, Fuad 
Bey’e fırka kumandanlığından yollanan diğer pusulalara ve çekilen telgraflara 
bakılacak olursa, kendisi bu görevinde ihmal ve kollama gibi töhmetler altında 
kalmışa benziyor. Kaçak asker takibinde bulunduğu bölge tam da Gürcü muha-
cirlerin yoğun olarak yerleştirildiği bölgeydi ve belki de etnik köken asabiyyeti 
devreye giriyordu zaman zaman. Tanıdığı hısım ve akrabalarından bazılarının da 
bu kaçaklar arasında bulunma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülürse, zaman 
zaman zorlandığı, arada kaldığı anların olması doğaldır. Büyük Savaş’ta Karade-
niz bölgesinde örneklerine bolca rastlanan asker kaçaklarına dair sözlü rivayetle-
re bakılırsa, “firarî” olarak kayıtlara geçenlerin bir kısmı, kısa süre önce lağvedi-
lerek düzenli birliklere eklemlenen Teşkilat-ı Mahsusa çetelerinin, gönüllü müf-
rezelerin mensuplarıydı.14  

Artık iyi bilindiği üzere, bu çeteler çeşitli kaynaklardan devşirilmiş insanlar-
dan teşkil edilmişti. Sıradan gönüllü gençlerin ya da eli silah tutan erkeklerin 
yanısıra kanun kaçakları, hapishanelerden çıkartılmış kimi mahkûmlar ve af 
vaadiyle dağdan indirilmiş kimi eşkıya da söz konusu çetelerde bol miktarda 
istihdam edilmişti.15 Bu tür gönüllü paramiliter yapıların tümünde rastlanacağı 
üzere, profesyonellikten uzak, eğitimsiz ve sadakatleri zayıf bu tür unsurların 
çatışmaların biraz şiddetlendiği anlarda dağılıp firar etmeleri ise hiç şaşırtıcı de-
ğildi. Literatürün ve sözlü rivayetlerin işaret ettiği üzere gerek Birinci Dünya 
Savaşı’nda gerekse Milli Mücadele yıllarında bu çok büyük bir sorun haline gel-
mişti. Bazı asker kaçaklarının ise takibat altında dağlara kaçıp birer “eşkıya”ya 
dönüştüğüne ya da tekrar eşkıyalığa döndüklerine dair bol miktarda örneğe sa-
hibiz.16  

Savaş dönemlerinde eşkıyalık ile askerlik arasındaki sınırın iyice inceldiği, ye-
niden bir “eşkıya-asker” tipinin karşımıza çıktığı bu noktada durup, ikinci hika-
yemize geçelim. Ve biraz gerilere, 1880’lere uzanalım. 

 

II. Bir Eşkıya 

1887 yılında Ünye kazasının bazı köyleri ahalisi “Eşkıya Reşid Ağa” mühürlü 
ve imzalı pusulalar almaya başladılar.17 Pusulalarda tek tek hâne reislerinin 
isimleri zikrediliyor, her bir hâneye tarhedilmiş paranın miktarı belirtiliyor ve 
ardından bozuk bir ifadeyle şöyle bir tehdit paragrafı geliyordu: 

                                                 
14 Krş. Sarısaman, a.g.m., s. 512-13. 
15 Sarısaman, a.g.m., s. 506. 
16 Bkz. Kebikeç’in bu sayısındaki Onur Öner’in yazısı.  
17 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Y.PRK.MYD. 6/38. 
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Bâlâda muharrer liralar on güne kadar mevcud olub bana verilmesi, eğer şayet 
hükümete güvenüb yahud ahbablarınıza güvenüb yahud kır serdarına güvenüb 
buraları sakın hatırınıza gelmesin. Hânelerinizi bütün bütün yakarım, hem de 
ilerüsünde sizi çok fena iderim. Reşid Ağa 

Benzer bir başka pusulada yine hâne isimleri ve kendilerinden istenen 
paranın miktarı belirtildikten sonra, şu ifadeler okunuyordu: 

 
 

 
Eşkıya Reşid Ağa’nın köylere yolladığı haraç tevzi pusulalarından 
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Mecmû olarak iki yüz elli beş lirayı alelacele göndermeniz. İki yüz elli beş liradan 
maada elli lirayı geri kalan fukaralardan inek öküz olmayan, tuz parası olmayan 
âdemlerden bir şey almayın. Maadasından elli lirayı almanız malûm oldukda 
mecmuu üç yüz lirayı göndermeniz malûmunuz olsun. Beş altı güne kadar hazır 
eylemeniz malûm olsun. Ve bir dahi bir âdem bizim ahbablarımızdan birisine gidüb 
rica ederlerse ol âdeme fenâlık [iderüm], hânesini ihrak gibi, kendisini telef  itmek 
gibi, malûm olsun. Ve bir dahi bu sözü sizin karyeden dışarı bir sır çıkarsa üç yüz 
liradan altıyüz lira aluram. Ol âdeme kötülük iderüm, malûm olsun. 

Eşkıya Reşid Ağa         Demircioğlu Mustafa 

mühür      mühür 

 

 

 

 
 

Eşkıya Reşid Ağa’nın köylere yolladığı haraç tevzi pusulalarından 
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4 Nisan 1303 (16 Nisan 1887) tarihli Ünye idare meclisinin bir mazbatasında 
yazılanlara bakılacak olursa söz konusu eşkıya Reşid 93 harbi muhaceretinde 
Acara-i Süfla’dan hicretle altı yedi sene evvel Ünye kazasının Derahte(?) köyüne 
yerleşmiş rezil takımından bir kişiydi. Yine o bölgede 1880’lerde etrafa musallat 
olan diğer bir meşhur Gürcü eşkıya Koçoğlu’nun çetesine gizli veya aşikâr gidip 
gelerek şekâvete bulaşmış. Bir ara kardeşi Sait’i bir kabak için kurşunla yaralamış 
ve ardından o arada öldürülmüş olan Koçoğlu’nun yerini alarak Ünye ve civar 
kazalarda eşkıyalık ile halkın can, mal ve ırzına saldırmaya başlamış, birçok kişiyi 
katl etmiş nice haneleri yakıp yıkmış. Ve üzerine yollanan bunca zaptiye ve 
askerin gayretlerine rağmen bir türlü yakalanamamış. Yukarıda sözü edilen 
pusulaları da Ünye’nin köylerine son zamanlarda yollamaya başlamış. Ünye idare 
meclisi Reşid Ağa’ya söz geçirebileceklerini düşündükleri kasabanın Gürcü ileri 
gelenlerinden yardım isteme kararı almış. Yani tam da ikinci pusulada Reşid’in 
köylülere “sakın yapmayın!” diye uyardığı şeyi yapmışlar; kendisini tanıyanların 
araya girmesini sağlayarak Reşid’i bu tür faaliyetlerden vazgeçirmeye 
çalışmışlardı.18 

Osmanlı arşivinin müteferrik kalemlerinde karşımıza çıkan diğer belgelerden 
anlaşıldığı kadarıyla bu önlemlerin hiçbiri sonuç vermemişti. Reşid’in geçen 
yıllarda kayda geçen ve İstanbul’a rapor edilen adam kaçırma, fidye isteme, 
öldürme, yaralama, haneye tecavüz, ev yakma gibi eylemleri 1887 yılı sonuna 
kadar devam etti. Bütün kazada korku ve çaresizlik hissi daha da kuvvetlenmişti. 

                                                 
18 Y.PRK.MYD. 6/38; DH.MKT. 1450/85. 

 

 
 
 

Ünye İdare Meclisi’nin Eşkıya Reşid ile ilgili mazbatasının başı ve sonu 
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Aslında Reşid’in çetesi çok büyük değildi, 5-10 kişiden ibaretti. Ancak bir türlü 
yakalanamamış olması kendisinin bölgenin nüfuzlu Gürcü ailelerince ve kimi 
idari makamlarınca korunduğu düşüncesini güçlendirmişti. Bu söylentiler 
tamamen asılsız olmasa gerek ki, 11 Ağustos 1887 (21 Za 1304) tarihinde Gürcü 
eşkıyaya arka çıkıp ve onları korudukları gerekçesiyle Ünye Kaymakamı 
Mahmud Kâmil Efendi ile Belediye Başkan Yardımcısı Murad Efendi 
görevlerinden alındılar.19 Aynı şekilde, 1888 yılında Samsun Kurupelit’te ikamet 
eden Gürcü Arif  Ağa’nın Reşid’i himaye ettiği hatta kendisini evinde sakladığı 
söylentileri giderek yayılınca, o da misafireten gittiği İstanbul’da tutuklanır. 
Sonra suçsuz olduğunun anlaşıldığına dair bazı yazışmalar yapılmasına rağmen, 
Arif  Ağa’nın yargılanmak üzere Trabzon’a yollanması istenir.20  

Arif  Ağa’nın akıbetini bilemiyoruz, ancak Reşid hâlâ serbestçe şekâvetini icra 
ediyordu. Bunun üzerine son çare olarak onun saklandığı yerleri bildirecek 
olanlara ödül verileceği ilân edilir. Bu amaçla Trabzon valiliğinin dahiliye 
bütçesinden ödenmek üzere 70 altın miktarında bir ödül belirlenir. Sonunda 
Reşid’in adamlarından Koçoğlu Süleyman ve Molla Hüseyin 26 Şubat 1888’de 
(13 CA 1305) Tokat’ta ölü olarak ele geçirilir.21 Kendileriyle girilen çatışmada üç 
Çerkez de hayatını kaybeder. Belli ki Reşid’in etrafındaki çember giderek 
daralmaktaydı. Nihayet, üzerine yollanan takip müfrezeleri onu da sıkıştırırlar ve 
“Eşkıya Reşid Ağa” 10 Mart 1888’de öldürülür. Bu, ölüm haberinin Ordu’da 
şenliklerle kutlanmasına yol açacak derecede önemli bir olaydı.22  

Hamdi Özdiş’in Kebikeç’in bu sayısındaki makalesinde sunduğu bilgilere 
bakılırsa, esasen Ünye bölgesinde faaliyet gösteren Gürcü Reşid Giresun ve 
Keşab mıntıkasında benzer türde terör estiren diğer meşhur eşkıya Micanoğlu 
ile de yer yer işbirliği yapmaktaymış. Her ikisi de sıkıştığında diğerinin bölgesine 
kaçıp saklanmaktaymış. Bu noktada “eşkıya” imzasıyla etrafa haraç pusulaları 
gönderme gibi adet geliştiren bu iki eşkıyanın isimlerinin bir arada anıldığı 
noktalarda karşımıza İngiltere’nin Trabzon konsolosunun çıkması şaşırtıcı gibi 
görünse de, bir İngiliz maden şirketinin Micanoğlu’nun saldırılarına hedef  
olması dolayısıyla konsolosluk meseleyle yakından ilgilenmek durumunda 
kalmıştı. Öyle anlaşılıyor ki, bu konuda hükümetini devreye sokmayı başar-
masına rağmen İngiliz konsolosu da epeyce çaresiz kalmış, Micanoğlu ile 
etrafındaki eşkıyayı kiralık katil tutma yoluyla bertaraf  etmeyi bile plânlamış.  

Konumuz açısından ilginç olanı ise konsolos Longworth’un Micanoğlu’nun 
bertaraf  edilmesi bahsinde önerdiği diğer çözümdür: Konsolos son çare olarak 
Ordu, Perşembe ve Fatsa’da yerleşik Gürcü muhacir nüfusun doğal lideri 
konumundaki Çürüksulu Ali Paşa’nın kuracağı bir takip birliğiyle bu eşkıyaların 
üzerine gitmesini önermektedir. Öneriyi yaptığı tarih 1887 yılının Mayıs aylarıdır. 
Bu tarihte bir süredir fahrî yâver-i şehriyârî yapılarak İstanbul’a taşınması 
                                                 
19 DH.MKT. 1419/2; 1421/71; 1438/106; 1458/113. 
20 Bkz. DH.MKT. 1482/96; 1491/110; 1497/71; 1519/9; 1523/49. 
21 DH.MKT. 1480/105. 
22 British National Archives, Foreign Office, FO 195/1584, Konsolos Longworth’un 11 
Mart 1888 tarihli raporu. Bu belgeye dikkatimi çeken Hamdi Özdiş’e teşekkür ederim. 
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istenmesine rağmen muhacir iskânıyla ilgili işleri bahane ederek hâlâ bölgede 
ayak sürümekte olan ve her zaman olduğu gibi, dönemin Trabzon valileriyle (ki 
bu dönemde Sururi Efendi’dir) bir iktidar mücadelesi içine giren Ali Paşa’ya bu 
yönde bir teklif  yapıldığını Osmanlı evrakından takip edebiliyoruz. Her 
halükârda böyle bir teklif  için çok geçti, zira, tam da bu sıralarda Paşa’ya 
Saray’dan son uyarı yapılmış ve alelacele Ordu’dan ayrılmak zorunda kalmıştı. 
Ancak Paşa yine de 11 Mayıs tarihinde bu teklifi kabul etmesinin imkânsızlığı 
üzerine uzun bir mektup kaleme almış ve bu vesileyle de Trabzon Valisi Sururi 
Efendi’den şikayetlerini sürdürmüştü.23 İngiliz konsolosunun raporuna bakılırsa, 
Ali Paşa’nın Ordu’dan ayrılmasıyla aslında kendisinin Yemen, Tripoli veya 
Bağdat’a sürgüne gönderileceği söylentileri de çıkmıştı ortaya. Paşa ile birlikte 
Mayıs 1887 tarihinde Paşa’nın yeğeni Murad Efendi (muhtemelen yukarıda adı 
geçen Ünye kaymakamı) ve bölgenin önde gelen Gürcü rüesâsından bazıları da 
Adana’ya ve Sinop’a sürgüne yollanmıştı.24 

Bu noktada karşımıza çıkan bağlam bizi dönemin bir başka önemli 
meselesiyle ilişkilendiriyor. 1879’dan itibaren Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye 
kazalarına gelmeye başlayan ve tam da bu âna denk düşen kıtlık ve kuraklık 
yüzünden ilave zorluklar yaşayan ancak bir yandan da takip eden yıllar içinde 
uygun mahallerde iskân edilmeye çalışılan Gürcü muhacirlerle birlikte bölgede 
eşkıyalık canlanmıştı. Bütün resmi yazışmalar, bölgeden yollanan arzuhaller, 
telgraflar ve Trabzon’daki yabancı konsoloslukların raporları yaygınlaşan ve bir 
türlü önü alınamayan Gürcü eşkıyalığının gerisindeki esas faktör olarak tek bir 
kişiyi, Çürüksulu Ali Paşa’yı işaret etmekteydi. Yani İngiliz konsolosu 
Longworth’ün Micanoğlu’na karşı eşkıya takibi görevi verilmesini önerdiği 
Paşa’nın ta kendisini. Üstelik aynı konsolos, bir kaç yıl önceki bir başka 
raporunda Trabzon vilayetindeki eşkıyalık eksenli kronik güvenlik sorununun iki 
kaynağından biri olarak Ali Paşa’yı (ki diğeri de Vali Sururî Efendi’nin 
kendisidir), onun Gürcü eşkıyasını himaye etmesini gösteriyordu. Sadece o değil, 
ondan önceki konsoloslar da Paşa’nın yaygın eşkıyalıktan bir yandan bizzat 
maddi kazanç sağladığına bir yandan da bu sorunu Trabzon valilerine karşı 
giriştiği güç mücadelesinde bir koz olarak kullanmak için sürekli gündemde 
tuttuğuna bilhassa işaret etmişlerdi. 1887 yılına gelindiğinde önü iyice alınamaz 
hale gelen eşkıyalık karşısında onların hem Micanoğlu hem onunla işbirliği 
yapan Gürcü Reşid üzerinde bu Paşa’nın potansiyel nüfuzunu kullanmayı 
rasyonel bir seçenek olarak görmüş olmaları şaşırtıcı değildi. Aslında işin 
mantığını çözdükleri ve gereğini yaptıkları bile düşünülebilirdi. Üstelik herşeye 
rağmen Gürcü muhacirler arasından eşkıya takibinde başarılı olan zaptiyeler, 
gönüllü süvariler de çıkmıyor değildi. Nitekim, Micanoğlu’nun intikamını almayı 
da kendi üzerine borç bilen Gürcü Reşid’in ölümü yine Gürcülerden teşkil 
olunan bir takip müfrezesinin elinden olacaktı.  Reşid’in başına konulan ödül de 
dolayısıyla yine onlara gitmişti.25 

                                                 
23 Y.PRK.MYD. 6/38. 
24 Krş. FO 524/25, s. 77. 
25 DH. MKT. 1548/113; 1587/55. 
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III. Eşkıya Çetesinden Milis Çetesine 

Eşkıya Reşid hikâyemiz böylece usulca ilk hikâyemize eklemlenmeye 
başlıyor. İlk bağlantı noktamız da haliyle Ziya, Kâmil ve Fuad Beylerin babaları 
Ali Paşa oluyor. Reşid Ağa’nın civarda eşkıyalık ettiği yıllarda bu kardeşlerden 
Ziya ve Kâmil daha çocuklardı ve böyle şiddet dolu bir ortamın, tehlikeli bir 
iktidar mücadelesinin içine doğmuşlardı. Fuad doğduğunda ise yıl 1894’tü ve 
Reşid Ağa artık yoktu. Ancak Gürcü eşkıyalığı bütün hızıyla devam etmekteydi. 
Ali Paşa’nın 1887 yılı Mayıs ayında Ordu’dan ayrılmaya zorlanması, kendisiyle 
birlikte nüfuzlu Gürcü rüesâsından epeycesinin de sürgüne yollanmış olması 
doğrudan bu olaylarla ilgili bir hükümet önlemiydi aslında. Hükümet bu yolla 
bölgedeki “Gürcü Meselesi”ni çözmeye çalışıyordu. Söz konusu meselenin 
merkezinde ise Ali Paşa faktörü ile birlikte yaygın eşkıyalık vardı. Yani Gürcü 
muhacirlerin adı bir anda eşkıyalıkla özdeşleşmişti. Bölgede köylere yolladığı 
haraç pusulalarına “Eşkıya” imzasını ve mührünü basan Reşid Ağa işte bu 
Gürcü eşkıyanın en şöhretlilerinden biriydi. Ama ne ilkti, ne de sonuncusu 
olacaktı. 1890’larda daha başkaları bu tür faaliyetleri aynı şekilde sürdürmekle 
kalmayacak, Gürcü meselesi de çözülmek bir yana, muhacirlerin ikinci kuşağının 
elinde iyice bir bölgesel savaşa dönüşecekti. Bu kez baş aktörler olan bölgenin 
nüfuzlu Gürcü ailelerinden bir kaçı yerli Türk ağa ve beylerle giriştikleri güç 
mücadelesinde küçük eşkıya çetelerinden kendilerine milis birlikleri 
oluşturacaklardı adeta. Ev ve köy basmalar, yakmalar, suikast girişimleri artık adi 
vakalar haline gelmişti. 1900’lerin başında yine İstanbul hükümeti devreye girip 
her iki tarafın önde gelen isimlerini tekrar sürgüne yollayarak bu savaşa da son 
vermeye çalışacaktı.26 

Yani 1908’de Jön Türkler iktidarı ele geçirdiklerinde geride kalan yirmi küsür 
yıllık muhacir meselesi çoktan kendi içinde hem eşkıyalık hem bir çeşit 
paramiliter yanaşma-milis pratiğini üretmişti. Bunda Ali Paşa’nın 93 Harbi 
esnasında Batum-Çürüksu bölgesinde bizzat örgütlediği beş taburluk muavine 
askeri gücünü, yani gönüllü milislerini yeni yerleştiği Ordu-Ünye arasındaki 
bölgede de İstanbul’a gidinceye kadar ısrarla canlı tutmaya çalışmasının oynadığı 
kritik rolü de unutmamak gerekir.27 Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında İttihatçı hükümetler, savaşçılıklarıyla tanınmış Çerkes ve Arnavutlar 
gibi Gürcü muhacir topluluklarının bu potansiyelinden de azami derecede 
yararlandılar. Çürüksulu Ali Paşa’nın oğulları tam da bu noktada işlev gördüler.  

İlk hikâyemizdeki olaylar her ne kadar gönüllü milis teşkilatları, 
çeteler/müfrezeler etrafında dönüyormuş gibi gözükse ve epeyce seçici bir 
şekilde işleyen toplumsal hafızada ve ulusal anlatılarda ortadaki aktörler birer 
“milli kahraman” gibi resmediliyor olsa da, gayrinizami paramiliter birliklerin 
önemlice bir ayağı kanunsuz eylemlerde temâyüz etmiş hapishanelerdeki 
mahkûmlardan veya dağlardaki aktif  eşkıyadan oluşuyordu. 

                                                 
26 Ayrıntılar için bkz. Özel, a.g.m. 
27 Bkz. Oktay Özel, “Migration and Power Politics: the Settlement of Georgian Immigrants 
in Turkey (1878-1908)” Middle Eastern Studies, 46/4 (2010), 477-496. 
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Eşkıya çeteleri bir gecede dağdan iniyor ve gönüllü milislere dönüşerek 
Teşkilat-ı Mahsusa türü örgütlenmeler içindeki yerlerini alıyorlardı. 
Üzerlerindeki gelişigüzel elbiseler ve onlara eşlik eden çapraz fişeklikler, zıpkalar 
vs. bazan aynı kalsa da, bu dönüşümle birlikte onların yerini çoğu zaman daha 
düzgün üniformalar alıyordu. Dağdayken fotoğraf  çektirmeye niyet etmeyen, 
fırsat da bulamayan eşkıya çete mensupları bu yeni pozisyonlarının bir an için 
kendilerine sağladığı meşruiyet çerçevesi ve duygusuyla hep birlikte fotoğraf  
stüdyolarını da ziyaret etmekte beis görmüyorlardı. Aksine, bu da dönüşüm 
ritüelinin bir parçası, adeta bir inisiasyon seremonisi yani bir geçiş riti, töreni 
olup çıkıyordu. Her ne kadar o resimlerde bile eşkıya kökenliler her hali ile 
hemen kendilerini belli ediyorlarsa da. 

 Kısacası, yukarıdaki birinci hikâyemizin ilk plânda görünmeyen ayağında 
karşımıza çıkan eşkıyalık boyutu sadece kılık kıyafetle, meşruluk-kanundışılık 
ikiliğiyle izah edilebilecek kadar basit değildi. Mesele göründüğünden daha 
karmaşıktı. Eşkıyalık olgusunun araç-gereç deposu ve eylem pratikleri ile söz 
konusu gönüllü milis müfrezelerinin görev tanımları arasındaki uyumluluk, 
ortak insan kaynağı da göz önüne alındığında birer davranışsal simbiyosis, bir 
çakışma, içiçe geçme, birbirine dönüşme potansiyeli taşıyordu içinde. Bu 
yüzdendi aslında ilk anlarda suça bulaşmış insan unsurlarının, bu arada dağdaki 
eşkıyanın savaş ortamının yarattığı özel konjonktür ve atmosfer içinde kolayca 
“gönüllü” müfrezelerde yer almayı kabul etmeleri. Böylece eşkıya bir yandan 
kendini affettirme imkânı bulmuş olacak, ama öte yandan alıştığı eylem türü 
açısından dramatik bir kopuş da yaşamayacak, aksine tipik eylemlerini bir 

 
 

Fuad Bey’in çetesi, I. Dünya Savaşı 
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süreliğine meşru bir çerçevede sürdürebilecekti.28 Çok meraklısı ve azıcık 
romantik olanları içinse işin içinde geriye bir “kahraman” olarak dönme, daha 
makbul bir “nam” bırakma ihtimali dahi söz konusuydu. 

Ancak muhtemelen çoğu için bu iş de karşılarına çıkan yeni bir fırsattı 
sadece. Kanunsuzca yaptıklarının bir benzerini yapacaklar, öncü yıpratma veya 
paramiliter direniş birlikleri olarak yakma, yıkma, terör estirme vs. türünden 
eylemlere tamamen uzak kalmayacaklar, biraz suistimal ile bu işten kazançlı bile 
çıkabileceklerdi. İş Harşit muharebeleri ve diğer kimi zorlu direniş ve ricat 
anlarına geldiğinde ise tabii ki firar etme seçenekleri hâlâ söz konusuydu, daha 
doğrusu bu seçeneklerini hiç bir zaman elden çıkarmamışlardı. Ki söz konusu 
çete örgütlenmelerinin en belirleyici özelliği buydu ve kumandanları açısından 
en büyük zorluk tam da buradan kaynaklanıyordu. En küçük bir zor ânında 
kolayca dağılıyorlar, bir kez dağılınca da tekrar toplanmaları epeyce zor oluyor, 
çoğu zaman da imkânsızlaşıyordu. Bu noktada ortaklık tekrar bozuluyor, herkes 
kendi evine veya dağına dönüyordu; bunun adıysa firardı. Tabii arkalarından da 
Fuad Beylerin ve Topal Osman Ağaların takip müfrezeleri eksik olmuyordu. 
Yani tekrar bir kanundışılık devreye giriyor, biri yine saklanmaya, kaçmaya 
başlıyor diğeri kovalıyordu.  

                                                 
28 Sarısaman, a.g.m., s. 507, 524-25. 

 
 

Ziya ve Fuad beylerin gönüllü müfrezesi, Milli Mücadele 
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Büyük hikâyenin tama-
men yazıya dökülmemiş 
ama toplumsal hafızada 
yer etmiş daha derin 
boyutlarına yakından bak-
tığımızda ilk anda gör-
düğümüz firarî askerlerin 
evinin yakılması yine de 
olayın en hafif  kısmıydı. 
Fuad Bey’in bu konuda 
biraz ağırdan aldığı hatta 
şahsen tanıdığı, muhte-
melen de kendisi gibi 
bölgenin Gürcü ahali-
sinden kimi firarileri ko-
ruyup kolladığı, yanında 
tuttuğu, hatta kimi eşkıya 
kökenli olanların da 
üzerine hiç gitmediği bile 
düşünülebilir. Kendisine 
yollanan bu yöndeki uyarı 
telgrafları bu ihtimali imâ 
eder nitelikteler.29  

Ziya Bey’e yakından 
bakıldığında ise madal-
yonun yüzünü göreceğiz. 
Müfrit tabiatlı, asabi, 
otoriter, şiddete meyyal 
Ziya Bey diğer iki kar-
deşinden bu açılardan 
                                                 
29 Fuad Bey’in şahsi terekesinden yazarın özel arşivinde kopyaları bulunan belgeler. 37. Fır-
ka’dan Vona’daki 3. Alay 3. Tabur Yüzbaşısından Fuad Bey’e gönderilen uyarı: “Fırkadan 
intikaliniz bir ay olduğu halde henüz bir faaliyetiniz ve bir icraat göstermediğiniz gibi bir nefer olsun bile 
sevk itmediniz ve şimdiye kadar icraatinizden fırkayı haberdar itmediniz. Sizi efrâd ve mirî esliha sevki 
için oraya gönderdim. Bugüne kadar ne kadar efrâd ve esliha topladınız ve nerelere sevkettiğinizin ve elyevm 
nerede bulunduğunuzun sürat[le] i’şarı. 22 Kanunevvel 332. Fırka 37 Kumandanı, Hacı Hamdi”. Fuad 
Bey ise “Otuzyedinci Kafkas Fırkası Kumandanlığı’na” hitaben yazdığı 23. 10. 332 tarihli 
cevapta, görev yerine geldiğinden beri on biri silahlı olmak üzere otuz kadar efradı celb edip 
silahsız olanları hükümet marifetiyle şubeye sevk ettiğini, silahlı olanları ise yanında tutarak 
efrad vesaire sevkinde istihdam ettiğini belirtiyor. Böylece Perşembe nahiyesinde halen firar-
da olan efradın celbiyle meşgul olduğunu ilave ediyor. İmza olarak da “Ordu Fatsa takib 
memuru Yüzbaşı Fuad” imzasını kullanıyor. Bu cevap üzerine yollanan ikinci uyarı da şöyle-
dir: “Vona’da firari takibine memur Fuad Bey’e. Uzun müddet hâl-i firarda kalmış olub tarafınızdan 
derdest edilen efrâdın yanınızda ibkâsı caiz değildir. Bu nev’i efrâdın derdestini müteakib sevki ve diğer 
firarîlere sû-i misâl teşkil edilmemesi matlubdur. 29 Kanunsâni 332. 37. Fırka kumandanı Hacı Ham-
di”. 

 
 

37. Fırka’dan Vona’daki 3. Alay 3. Tabur Yüzbaşısın-
dan Fuad Bey’e gönderilen uyarı 
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farklıydı. Onlar gibi İstanbul’da okuduğuna dair bir bilgimiz yok. Aksine 
çocukluğunun önemli bir kısmı, muhtemelen annesiyle, esasen Perşembe’de 
geçmiş, arada bir İstanbul’daki Paşa babasını ziyaret etmekle yetinmişti. 
Dolayısıyla 1890’lar boyunca Ordu kazasını savaş alanına çeviren Gürcü-Türk 
nüfuzlu ailelerin iktidar mücadelesine yakından şahit olduğuna, sert karakterinin 
o çatışmanın içinde biçimlendiğine hükmetmek yanlış olmaz. Balkan 
Savaşları’nda amcazâdeleri Çürüksulu Ahmet ve Mahmud Paşaların merkezden 
örgütlediği Müdafaa-i Milliye çerçevesinde oluşturulan gönüllü milis birliklerinin 
Ordu-Perşembe bölgesindeki yerel ayağının Ziya Bey olduğuna yukarıda işaret 
edilmişti. 1914’ten sonraki safhaya dair bilinen ve söylenenler ise onun müfrit 
tabiatının farklı tezahürlerine işaret ediyor. Milis yapılarının yarı gizli 
operasyonel niteliği ve meşru karşılanan şiddeti kendisini bu korunaklı 
pozisyondan kimi eşkıyalık pratikleriyle rahatça tanıştırdığı, hatta bunlara teşvik 
ettiği bile ileri sürülebilir.  

Toplumsal hafızanın ve kimi hatıratın aktardığı bilgilere göre, Ziya Bey 
Birinci Dünya Savaşı’nın ilk iki yılı boyunca kendisinin bizzat örgütlediği milis 
çetesi/müfrezesi ile çatışma ve savaşlarda etkin yer almış, 1916 sonlarından 
itibaren de Ordu, Perşembe ve Fatsa bölgesinde “Harşit Kahramanı” olarak 
anılan ve saygı duyulan bir toplumsal şahsiyete dönüşmüştü. Söz konusu 
kahraman imgesinin gölgelediği, hatta örttüğü gri alanlarda ise onun diğer 
pratikleri karşımıza çıkıyor. Bu pratikler efsaneleşmiş bir milis yüzbaşısının 
büyük ölçüde yine kendi cemaati nazarında sağladığı güç ve iktidarın savaş 
ortamında kendisini nerelere savurduğunu, hangi noktalarda eşkıyavârî 
davrandığına işaret ediyor.  

Asker firarilerini takip işini ve bu bağlamda kaçakların ailelerine yönelik ev 
yakma, tehdit, hapse atma gibi savaş ortamının yarattığı “meşruiyet” çerçevesi 
içinde belki iyice normal karşılanan uygulamaları kardeşi Fuad Bey’e bıraktığını 
düşünürsek, Ziya Bey’e kalan bu zor ve karanlık zamanlarda emrindeki çetesiyle 
sürdürdüğü eylemlilik halinin eşkıya çetelerininkine epeyce yakınlaşması 
olmuştur. Zor koşullarda milis çetesinin iâşe ve ibâtesini yine meşru 
karşılandığına şüphe olmayan kimi şiddet biçimleriyle sağladıklarını düşünmek 
hiç zor değil. 1915 tehcirinde sevkıyat esnasında bir yolunu bulup kaçmayı 
başaran 10-20 kişilik Ermeni grubunun saklanarak hayatta kalmaya çalıştığı 
Karadeniz dağlarında aylar boyunca bizzat kendilerinin tehdit, zor ve hırsızlık 
yoluyla evlere saldırmak zorunda kaldıkları düşünülürse, milis çeteleri 
muhtemelen böyle zor anlarda bu tür davranışları hayli hayli kendileri için bir 
hak olarak görmüş olmalılar.30 

Ziya Bey’in çete reisi olarak pratiği burada kalmıyor. Farklı kaynaklardan 
teyid edilen bilgilere göre, özellikle Ordu-Fatsa hattında belli muhacir köylerini 
kendisi ve çetesi için bir üs olarak kullandığı, oralarda konakladığı, her seferinde 
çete üyelerinin dağa çektiği kadınlarla bütün çetenin ritüel tezahüratı altında 

                                                 
30 Yazarın Harutyum Artun ile Ordu’da yaptığı mülâkattan.  
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geceyi karargâh olarak da kullandığı bir evde geçirdiği anlar hiç de az değildi.31 
Derginin bu sayısında yayınlanan Leslie Peirce’in “insan kaçırma” üzerine 
çalışması bu ritüel çerçevenin anlamlandırılmasına yardımcı olabilir. Eşkıyalık 
pratiğinin olmazsa olmaz unsurlarından olan kadınlı ve içkili erkek eğlence ve 
“âlem”lerinin, bilhassa eşkıyalığın bir toplumsal olgu olarak yaygınlaşıp 
popülerleştiği dönemlerde, kırsalda köy ve mezraalarda yaşayan delikanlılar 
arasındaki potansiyel eşkıya adayları için en önemli câzibe merkezlerinden birini 
teşkil ettiği şüphesizdir. Bu konuya aşağıda tekrar geleceğiz. Ziya Bey’in yaşamı 
boyunca en temel özelliği olarak kendisini takip eden içki ve kadınlara 
düşkünlüğünün, hazzın da şiddetin de lezzetini tatmış bu adamın uzun sürmüş 
çetecilik hayatında yaşadığı tecrübelerinin ve yaşarken efsaneleştirilmiş popüler 
imgesinin etkisi altında kalmış olmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali 
görmezden gelinmemeli. Seyahatlerinin birinde İstanbul’da tanışıp sevdiği 
anlaşılan Madam Marika ile tam da bu çalkantılı yıllarda evli oluşuna rağmen, 
çetecilik faaliyetinin bu boyutlarından uzak kal(a)maması bizi belki de belli 
örgütsel yaşam pratiklerinin doğurduğu kimi davranışsal tezahürler üzerinde 
yeniden düşünmeye sevkediyor. 

Ziya Bey’in kişisel kimi davranış özellikleri ve eylemlerinin eşkıyavârî 
hayatlarla milis müfrezelerinin, ya da eşkıya çetesiyle milis çetesinin varoluş 
biçimlerinden kaynaklanan kimi ortak yapısal özelliklerine işaret ettiği gözden 
kaçmamalı. Burada, grup kimliği ve güçlü aidiyet duygusunun grubun parçası 
olan her bir bireyi kolektif  eylemlilik hâli içinde anonimleştirdiği kritik anlarda 

                                                 
31 Yazarın saha çalışmasında yaptığı görüşme notlarından. 

 
 

Ordu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti azaları bir arada. Arkada ağaca asılı şapkanın altın-
da, sağdaki Ziya Bey 
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artık bireysel tercihler ve eğilimlerle açıklanamayacak daha başka bir düzleme, 
kin, nefret ve intikam duyguları üzerinden daha ilkel topluluk psikolojisiyle daha 
spontan, olağan kolektif  eylemlilik biçimlerine, savunmadan ziyâde ilkel saldırı 
güdüsünün egemenlik alanına kaydığımız yeterince açıktır.  

Ziya Bey ve çetesinin bilhassa 1915-16 yıllarında yaşanan Ermeni tehciri 
esnasında, yukarıda sözü edilen kırsaldaki üslerinden topluca harekete geçerek 
sevk halindeki kalabalık Ermeni kafilelerine periyodik saldırılar düzenleyip, 
katliamlar yaptıklarına dair dile getirilen kimi bilgiler bu bağlamda 
değerlendirilmeli.32 Söz konusu saldırılar anında yaşananların ayrıntılarına 
bakıldığında gördüğümüz, konuyla ilgili mevcut literatürün bütün açıklığıyla 
ortaya koyduğu türden eylemlerden başka bir şey değildi. Normal zamanlarda 
kolayca ve tereddütsüz “adi eşkıyalık” olarak adlandırılıp cezalandırılan bu tür 
eylemlerin cemaatler arası nefret (ya da kaynakların diliyle “münâferet”) 
duygularının eşliğinde patlak veren büyük savaşlar ortamında, eylemlerin 
aktörlerince tam da böyle görülüp algılanmamış olabileceğini düşünmek zor 
değil. Ancak, bu türden paramiliter milis çetelerinde istihdam edilen elemanlar 
arasında suça bulaşmış mahkûm ve tutuklularla doğrudan eşkıyalıktan devşirme 
unsurların varlığı, bu noktalarda yaşananın bir algı meselesi olmaktan çıkıp “bile 
bile lades” türünden tehlikeli bir boğazlaşmanın açıkça eşkıyalık pratiğinden 
yararlanarak gerçekleştirilmiş “meşrulaştırılmış cürüm” haline gelmiş bir olgu 
olduğunu düşünmemizi mümkün kılıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı esnasında 
karşımıza çıkan bu tür bir paramiliter yapının bizzat kendisinin kimi hatıratta ve 
modern sosyal bilim literatüründe bir “suç örgütlenmesi” olarak görülmesi ve 
tanımlanmasının gerisindeki tarihi pratik tam da bu olsa gerek.33  

Birinci Dünya Savaşı bağlamında yukarıdaki örnekler üzerinden yaptığımız 
gözlem ve değerlendirmeler 1918’den itibaren önce Mütareke ve ardından Milli 
Mücadele dönemi için de büyük ölçüde geçerli görünüyor. Bu dönemlerde de 
çete yapılanması aynıyla devam etti. Karadeniz’de Pontusçu faaliyetlere, Ege’de 
Yunan işgaline karşı bu tür yapılanmalar içinde bir nebze milli duyguların ve 
epeyce de İttihatçı ruhun ve bakiyelerinin sıkı örgütlemesiyle kendilerine belki 
de en uygun ortamı ve mecraı buldular. Ankara hükümetinin 1920’den itibaren 
Anadolu’daki bütün direniş odaklarını ve potansiyellerini merkezi kontrol altına 
alıp, tedrici olarak düzenli ordulara eklemleyinceye kadar süregiden gri ortam ve 
kontrolsüz çatışmalar bu kez “Kuva-yı Milliye” veya “Müdafaa-i Hukuk” adı 
altında tamamen söz konusu milis/çete/müfreze yapılanmaları üzerinden 
yürütüldü. Bu bir bakıma Birinci Dünya Savaşı’ndaki milis taburları pratiğinin 
sonraki döneme doğrudan mirasıydı. Tekrar kontrol dışına çıkıp, eşkıyalıkla iyice 
iç içe geçtikleri bir tahripkâr özgürlük alanı bulmuşlardı bu gri alanda ve 
dönemde.  

                                                 
32 Yazarın saha çalışmasında gerçekleştirdiği sözlü tarih notlarından. Ayrıca krş. Birgün gaze-
tesi, 28 Haziran 2008’de Ordu’lu bakırcı Harutyun Artun ile yapılan söyleşi.  
33 Bu tür yapılanmaların suç örgütü olma özelliklerine dair bkz. Gingeras, a.g.e.; Christian 
Gerlach, Extremely Violent Societies. Mass Violence in the Twentieth-Century World, New York: 
Cambridge University Press, 2010. 
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Fuad ve Ziya Beyler 
1918’den sonra durum-
dan vazife çıkararak bu 
yapılanmalar içinde de 
yerlerini aldılar. Fuad 
Bey’i yine kendi meşre-
bine uygun görünen hiz-
metlerde görüyoruz. 
Trabzon’un geri alınışı-
ndan sonra görülen 
lüzûm üzerine Dördüncü 
Mıntıka Müfettişliği fenni 
hususatında ve ardından 
Trabzon otomobil ve mo-
tor tamirhaneleri müdüri-
yetinde bulunduktan son-
ra, savaşın bitiminde ter-
his olmuştu. 1919’a gelin-
diğinde bu kez “harekât-ı 
milliyeye iştirak” etmiş, 
Vona/Perşembe “müda-
faa-i milliye riyâseti” 
görevini üstlenmişti. Fuad 
Bey hal tercümesinde Dünya Savaşı esnasındaki milis yapılanmasından kalan dil 
alışkanlığı ile “müdafaa-i milliye” derken, aslında kastettiği yerel “Müdafaa-i 
Hukuk” örgütlenmesiydi. Bu sıfat ve mevkiyle dönemin olağanüstü koşullarında 
bu görevine ilâveten Vona belediye başkanlığına da seçilmiş ve tayin edilmişti. 
Yani Vona/Perşembe bölgesi mülki ve askeri olarak artık ona emânetti. Bu 
görevleri dışında doğrudan ayrıca çete yapılanması içinde aktif  yer aldığına dair 
bir bilgimiz yok; kendisi de hal tercümesinde bundan söz etmiyor.   

Ancak bu tür faaliyetler içinde aileyi temsil etmek yine Ziya Bey’e düşmüştü. 
Ziya Bey daha büyük ölçekteki Ordu bölgesi kuvâ-yı milliye teşkilatının 
örgütleyicileri arasındaydı. Şimdi artık bir Milis Binbaşısıydı. Ayrıca teşkil ettiği 
Gürcü ağırlıklı gönüllü müfrezelerle 1918’den beri kendiliğinden yürüttüğü çete 
faaliyetini bu kez Ankara hükümetinin emrinde, ama belli ki yine epeyce gevşek 
kontrol altında kuvâ-yı milliye ve müdafaa-i hukuk direnişi çerçevesinde 
sürdürdü. 1918-1920 yılları arasındaki faaliyeti ise tam bir çeteler savaşı idi. 
Samsun ile Trabzon arasındaki bölgede bir uçtan diğer uca, kıyıdan 
Gümüşhane-Şebinkarahisar içlerine kadar sürekli hareket halindeydi. Bu 
dönemde Giresun bölgesindeki Topal Osman Ağa iyice gözü kara bir şekilde 
kendi mıntıkasındaki Rum nüfusa karşı acımasız bir katliama girişmişken, Ziya 
Bey’in bu safhadaki daha ılımlı pozisyonuna dair sözlü ve kimi resmi kayıtlara 
geçmiş bilgiler, Rum çeteleriyle sivil ahali arasında mümkün mertebe bir ayrım 
yapmaya çalıştığı, gereksiz yere katliamlara girişmekten sakındığı yönündedir. 

 
 

Fuad Bey, Milli Mücadele dönemi 
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Hatta Osman Ağa ile bu yüzden aralarının gerginleştiği, Ağa’nın denizden Ordu 
sahiline ve şehrine adam çıkarmasına ve burada katliam yapmasına engel olduğu 
konusunda kaynaklar ve rivayetler birleşiyor.34 Hatta 1921 ve 22 yıllarında Sakallı 
Nurettin Paşa’nın Merkez Ordusu’nun bütün Karadeniz sahilinde giriştiği o 
“küçük tehcir”in, yani Rum tehcirinin yol açtığı Ermeni tehcirindekilere benzer 
katliamlara katılmadığı gibi, kendi inisiyatif  alanlarında sivillere yönelik şiddete 
izin vermedigi için sonunda kendini kardeşi Fuad Bey ile birlikte Çorum’da 
sürgünde bulduğu rivayet olunur. Buna gösterilen sebep ise epeyce şaşırtıcıdır: 
“Karadeniz’de bir Rum-Gürcü devleti kurmaya çalışmak!”35  

Bu suçlama ve sonuç, değişen konjonktürde, Topal Osman Ağa ile 
muhtemelen Sakallı Nurettin Paşa’nın gazabına gelen bu iki kardeşe bu kez 
“Gürcülük”lerinin çok acımasızca hatırlatılmasıydı. Yani babaları Ali Paşa’dan 
bu yana gösterdikleri “din ü devlet ve millet yolunda canlarını fedâya hazır” 
yaşam pratiği ile yukarıda anılan türden eylemlilik halleri bir anda görmezden 
gelinmiş, bu kez Milli Mücadele ortamında yerel düzlemdeki kişisel rekabetler, 
düşmanlıklar sonuçlarını göstermeye başlamıştı. Bu esnada bu kez Rum ahaliye 
karşı Ankara hükümetinin epeyce tartışmaya yol açan bir kararıyla tekrar 
başvurulan “tehcir” gibi milli bir politikanın uygulanmasında yaşanan fikir ve 
eylem farklılaşması üzerinden bir bakıma “belden aşağı” çalışılmış, ithamlar 
neredeyse vatana ihanet noktasına getirilmişti. Ziya Bey’e yönelik suçlamanın 
“Rum” ayağı ise doğrudan bu defaki tehcir sürecinde gereksiz şiddet 
kullanılmasına engel olmaya çalışmasıyla ilgiliydi. Ancak bir diğer sebep ise Ziya 
Bey’in hâlâ bir Rum hanımla, Madam Marika ile evli oluşuydu. Kritik bir anda, 
bu da kendisi için büyük bir dezavantaj haline dönüşmüştü belli ki. Her 
halükârda Fuad ve Ziya Beylerin Kurtuluş Savaşı maceralarının son bir yılı 
Çorum’da sürgünde geçti. Bilhassa Ziya Bey’in kendisine yapılan bu muameleyi 
ve suçlamayı hiç unutmadığını, bu ithamlara itibar ettiği için özellikle İsmet 
Paşa’yı hiç affetmediğini biliyoruz.  

1918-20 arasında Anadolu sathında yaygın çete savaşlarında dağınık 
örgütlenmelerin başıbozuk çeteleri gibi davrandığı, önceki dönemde gördüğümüz 
türden eşkıyalıkla karışık direniş milisleri örneği sunduğunu ve Ankara 
hükümetinin onları bu yoldan döndürmekte, zabtürapt altına almakta epeyce 

                                                 
34 Bkz. Özel, a.g.m.  Bu konuda Harutyum Artun bu rivayetlerin yalan olduğunu, Ziya Bey’in 
Topal Osman’la birlikte katliamlara ortak olduğunu söylese de (Birgün, 28 Haziran 2008), 
burada Ziya Bey’in Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki faaliyetleriyle (Ermeni tehciri ve katlia-
mı) sonraki dönemdeki faaliyetlerini (Mütareke döneminde Rum çetelerine karşı mücadele 
ve Rum tehciri) birbirine karıştırması ihtimali yüksek görünüyor. 
35 Özel, a.g.m. Benzer şüpheler Osmanlı hükümeti ve Teşkilat-ı Mahsusa merkez heyetinin 
kafasında daha 1915-16 yıllarında girişilen Gürcü Lejyonu kurma sürecinde belirmiş, bu 
lejyon çerçevesinde bir araya getirilen kimi Gürcü asıllı Osmanlı subaylarıyla önde gelen yerel 
aile reislerinin Gürcistan’dan getirilen Hıristiyan Gürcülerle kendi aralarında Gürcüce ko-
nuşmaları ve kamplarında Osmanlı bayrağı çekmemeleri onların Gürcü milliyetçiliğine kay-
dıkları veya kayma eğiliminde oldukları şeklinde yorumlanmıştı (bkz. Sarısaman, a.g.m.). 
Dolayısıyla, Milli Mücadele’de Ziya ve Fuad Bey’lere karşı yöneltilen bu ithamların gerisinde, 
önceki dönemin bu tür düşünme biçiminin etkisi olduğu da ileri sürülebilir. 
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zorlandığını o tür örgütlenmelerin bizzat içinde bulunanların yazdıklarından iyi 
biliyoruz.36 Oysa bu dönemde karşımıza çıkan Ziya Bey profilinin ve kendisinin 
çete pratiğinin önceki dönemdekinden, yani Birinci Dünya Savaşı ile Mütareke 
Dönemi’ndeki profilden ve çete pratiğinden epeyce farklılaştığını görüyoruz. 
Özellikle Ankara’nın emrinde gönüllü müfrezesiyle daha uyumlu bir şekilde 
düzenli orduya eklemlendiğini, hatta bu noktada birçok kritik savaşa Topal 
Osman’ın milisleri gibi düzenli ordu birlikleriyle katıldığı biliniyor. Bu aşamada 
Ziya Bey’in ikili hayatı ve çifte tabiatının diğer yanının baskın çıktığına, bu kez 
soylu ve kahramanca bir profil çizdiğine işaret ediyor tanıklıklar. Eşkıyavârî 
davranan Ziya Bey gitmiş, bu kez öyle davrananlara karşı daha soylu bir duruşu 
temsil eden bir insan gelmiştir sanki.  

“O ince çizgi”den kastettiğim tam da bu tür gidiş gelişlerdir. Bilhassa çok uzun 
sürmüş kriz, çatışma ve savaş ortamlarının kronikleşen nefret ve şiddet havası, 
öyle anlaşılıyor ki, en fazla Ziya Bey gibi müfrit tabiatlı kişileri kıskacına alıyordu. 
Tam tersi kişilikteki, uysal, sessiz ve içine kapalı Fuad Bey ise, bütün bu koşullarda 
yine de kendi meşrebince bir “istikrar” gösterebilmişti. Milis yüzbaşılığı rütbesiyle 
çete reisliği yaptığı zamanlarda kendisinin gereksiz yere şiddet yüklü davranışlar 
sergilediğine dair hiç bir rivâyet ya da bilgi söz konusu değil. En zor anlarda dahi, 
kendine verilen emirleri uygulamakta yer yer tereddüt gösteren, savaşın en kızgın 
ânlarında, şiddetin yoğunlaştığı noktalarda ölümün üzerine gözü kapalı 
atlamayacak derecede kendini ortama kolayca teslim etmeyen soğukkanlı ve 
sağduyu sahibi (İngilizceden dilimize girip iyice yaygınlaşan sözcükle ifade etmek 
gerekirse “cool”) bir karakter olarak karşımıza çıkıyor Fuad Bey.37  

Bununla birlikte Kurtuluş savaşı esnasında “Vona Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye 
Cemiyeti Reisi Ali Paşazâde Fuad Beye” hitaben Ordu Kuvâ-yı Milliye 
Kumandanı Mehmet Ziya ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa imzalı 
14 Nisan 336 (1920) tarihli takdirname yazısında, Fuad Bey’e, Vona’daki son 
teşkilatı, köy şubeleriyle bekçi teşkilatının kurulmasındaki başarısı, köylülere 
irşadât-ı vatanperverânesi için teşekkür edilip, bu hizmetlerinin “inkılap 
tarihimizde yer tutacağı” belirtilirken şöyle bir ifadeye de rastlıyoruz:   

“köylülere… iğfalâta kapılmamaları hakkındaki nesâyihiniz ve bilhassa 
cemiyetimiz aleyhine propagandada bulunan kesân (kişiler) hakkında tatbik 
etttiğiniz usûl pek yerinde olmuştur”.38 

                                                 
36 Topallı, a.g.e., s. 96. Krş. (Yazar adı yok), “19ncu Süvari Numune Alayı Komutanı Erzin-
canlı Süleymanoğlu Ahmed Hamdi Bey’in Hatıraları (1311-1343)”, Genelkurmay ATASE 
Başkanlığı Askeri Tarih Bülteni, 37 (1994), s. 185, 187. 
37 Diğer bazı ayrıntılar için bkz. Özel, a.g.m. 
38 Fuat Bey’in şahsi evrakından. 
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Fuad Bey’in bu son konuda “tatbik ettiği usûl”ün söz konusu kişilere karşı 
şiddet uygulamak veya evlerini yakmak gibi icraatlar olma ihtimalini yine de 
tamamen gözardı etmemek gerekir. O kadar savaşın içinde bu kadar muhataralı 
örgütlenme biçimleriyle, gönüllü çetelerle içli dışlı olup, üstelik kumanda 
mevkiinde de bulunan Fuad Bey’in o tarz şiddetten tamamen azâde kalabildiğini 
düşünmek fazlaca naif  bir yorum olurdu. Öte yandan tipik eşkıyalık pratikleriyle 
“devrimci şiddet” pratiklerinin her zaman örtüşmesi gerekmediğini hatırda 
tutmak, aralarındaki nitelik ve derece farkını unutmamak gerektiği de açıktır. 
Fuad Bey’in bu özel bağlamdaki konumu daha ziyade ikinci kategoride, 
“görevin gerektirdiği şiddet”le, yani “meşru” şiddetle sınırlıymış gibi görünüyor. 

Bu önemli noktayı biraz açmak için, daha güçlü bir misyon duygusu ve kimi 
ahlakî temellerle de çerçevelenmiş devrimci “meşru” şiddetin dile yansımış en 
açık tezahürünü görmek için fazla uzak olmayan bir yerde, hemen komşu 
bölgede benzer durumda görev icra eden bir başka şahsiyete çevirelim 
yüzümüzü bir an için. Ziya Bey’inkine benzer bir konumda karşımıza çıkan, 
ancak her hal, tavır ve eylemi itibariyle tipik eşkıyalığa çok daha yakın duran 
Giresun’lu Topal Osman Ağa’nın çetesinde aynı dönemlerde görev yapan ve bir 
zamanlar Micanoğlu’nun eşkıyalık mıntıkası olan Keşab’a bir Müdafaa-i Hukuk 
mensubu olarak nâhiye müdürü tayin edilen Osman Fikret Bey’in [Topallı] 
nâhiye ahâlisine hitaben 9. 3. 1337 (1921) tarihinde kaleme aldığı şu kısa, sert ve 
hiddetli, keskin dilli beyannâmedeki ifadelerine bir bakalım:  

 
 

Giresun Belediye Reisi Topal Osman adamlarıyla (Akköy Müdürü Osman Fikret Bey 
kardeşimize, 23 Ağustos 335-1919, Giresun Belediye Reisi) [Oktay Özel arşivi] 



ÖZEL                                                               Eşkıyalıkla Kahramanlık Arasında  

133 

 

Vilâyetçe görülen lüzum üzerine nâhiyenize müdür tayin edildim… Meslek ve 
meşrebimi hemşehri olduğumuz için az çok bilirsiniz … Memlekette kânunun 
hâkimiyetinden başka hiç bir nüfuz ve kuvvet tanımam; zâlimin, tagallübün, 
fuhşiyyat ve şekâvetin en müdhiş düşmanıyım; bilhassa şu sırada asâyiş ve inzibatı 
tehdid ve ihlâl edecek her hareketi millet ve vatana karşı irtikab edilmiş büyük bir 
cürm telâkki ederim; … ahâliden devletin selâmeti için ittifak, birbirinin hukuk, 
hürriyet ve mukaddesâtına riâyet, memurîne hürmet ve hükümete itaat beklerim; 
herhangi bir memur selâhiyetdar olmayan elleri vazifesine müdahale ettirirse o 
memuru acz ve iktidarsızlıkla itham eder ve hakkında ona göre muamele yaparım. 
O halde Keşab ahâlisi, hoş geçinelim!39  

Eşkıya Reşid Ağa’nın Ünye köylülerine, Micanoğlu’nun maden müdürüne 
yazdığı tehdit pusulalarındaki “malûm olsun!” redifli cümlelerini epeyce andırsa 
da, eğitimli bir İttihatçı olan Fikret Bey’in kullandığı dilin şiddetinin eşkıyalığı da 
içeren kanunsuz hareketleri hedef  alan bir şiddet olduğu açıktır. Öte yandan bu 
dile yansıyan “yüksek vatani duygular”ın içinden konuşan adaletin kararlı 
temsilcisi insanla, iş bölgedeki Ermeni ve Rumlara geldiğinde masum sivil 
insanları da gözünü kırpmadan katliama maruz bırakmaktan kaçınmayan 
insanların bir ve aynı insanlar olabildikleri ânların da sıkça yaşandığını 
hatırlatarak kapatalım bu bahsi.  

Ziya Bey’e gelince, Milli Mücadele’den gururu epeyce kırılmış, kızgın ve 
kırgın çıkmıştı belli ki. Ancak bu kez kendini sivil hayata adapte etmeye 
çalışırken tekrar o en geleneksel alana sığındı, Perşembe-Ordu eksenli kendi 
cemaatinin gözündeki aileden gelen itibar ve savaş zamanlarında kazandığı 
“kahraman” imgesinden geriye kalanlara tutunmaya çalıştı. Buna dayanarak 
itibarını önce 1930’larda Perşembe’ye kendini Belediye Reisi seçtirerek, ardından 
Ordu’da İsmet Paşa’nın CHF’sine karşı Demokrat Parti’nin kurucuları arasına 
aktif  olarak katılarak yeniden kurmak ve sürdürmek gayretine düştü. Müfrit 
tabiatı, zevk ve sefaya, içki ve kadınlara düşkünlüğü ise hayatının sonuna kadar 
kendisini takip etti. Sonunda eşi Madam Marika’dan ve aileden kalan bütün 
servetten de olarak, trajik bir ölümle bu dünyadan ayrıldı.   

Fuad Bey ise apayrı bir yol tutturdu Cumhuriyet Türkiye’sinin yenilik 
hamlelerinin taşıyıcı simgelerinden biri olarak. Yerel sosyal ve kültürel 
cemiyetlerin kurucusu ve üyesi oldu, Halkevlerinin tiyatro kolunun başkanı ve 
yürütücüsü olarak oyunlar sahneledi, hatta onlarda rol aldı; bir yandan da 
hayatını kadastro ve haritacılık hizmeti vererek sürdürdü. Ve ölene kadar bir 
yandan küçük atelyesinde el işleri, tiyatro için sahne dekor malzemeleri üretti, 
bir yandan da Perşembe’de elinde müptelâsı olduğu nargilesiyle dolaşan adam 
olarak yaşadı. Ziya Bey’in aksine, ne İsmet Paşa’ya ne de CHF’ye kızdı, küstü; 
karısı Fatma Hanım’la birlikte sonuna kadar CHP’li kaldı. Ondan geriye kalan 
içinde şiddet barındıran tek ve belki de son eyleminin ise babadan miras bütün 
servetin ve yapımı tamamlanamadan elden çıkarılmış büyük konağın ardından 
sığıştığı o küçük evde ağabeyinin son hatırası, Madam Marika’nın piyanosunu 

                                                 
39 Topallı, a.g.e., s. 348. 
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oğlunun eline verdiği çekiç ile kırdırtması olduğu söylenir. Kimbilir neye kime 
kızgındı! Hangi hayaletlerle boğuşuyordu. Bunu hiç bir zaman bilemeyeceğiz.40 

 

IV. ... ve sonrası: “Eşkıyalığa çıkmak” 

Ziya Bey’in Milli Mücadele’de ortaya koyduğu nispeten daha soylu duruşu 
nitelik itibariyle Eşkıya Reşid Ağa’nın eşkıyalığının en azgın zamanlarında 
köylere yolladığı pusulalarla salma salarken “tuz parası bile olmayan” fakirlerden 
bir şey alınmamasını ihtar etmesi ile ne derece karşılaştırabiliriz? Gözünü 
kırpmadan ve sebepsiz yere bir adi suçlu profili çizen bu eşkıyanın derdi neydi, 
kime ne göstermeye çalışıyordu? Haraca bağlamak için kaleme aldığı pusulalara 
kırık dökük Türkçesiyle tehdit cümleleri sıkıştırırken bir yandan da yoksulu 
koruyup kollama gibi geleneksel toplumun hâlâ canlılığını muhafaza eden bir 
değerine kendisinin de itibar ettiğini mi göstermeye çalışıyordu? Yoksul insanları 
kollama ritüeli veya refleksi üzerinden inşa etmeyi umduğu küçücük bir 
meşruiyet kırıntısının kendisine sağlayacağı ne gibi artılar olabilirdi? Geleneksel 
toplumsal ilişkilerin içinde yürütülen bir eşkıyalık pratiğinde yine de kendince 
bir itibar kaygısı görmek mümkün müydü? Eğer öyle ise, o itibara dayanarak 
onca cürmü işlemek, adi suç sayılacak fiillerde bulunmak ne anlama geliyordu?  

Ya yine o pusulaların altına “Eşkıya Reşid Ağa” imzasını açıkça atıp, 
mührünü basmasını nasıl yorumlamalı? Bu bileşimdeki iki kelime, “eşkıya” ve 
“ağa”, birlikte kullanıldığında başka bir anlama mı geliyordu acaba? Tuz parası 
olmayan yoksulu kollarken ağa, masum insanların canını yakarken, canını alırken 
eşkıya… İkincisi belki de Reşid’in müfrit tabiatının söz geçiremediği kriminal 
yanının tezahürü, ilki ise bunun bilincinde olan bir zihnin hâlâ kendini sosyal 
matris içinde çaresizce aklamaya çalışırken çekildiği son sığınak mıydı? Ya da 
toplumsal alanda olumlu pek bir tarafı kalmamış “Ağa”lığın tarihsel geleneksel 
anlam yüküyle hâlâ sunduğunu düşündüğü prestije son ana kadar sarılmak mı? 
Yahut eşkıyalık sıfatını da en az ağalık kadar itibarlı gören kibirli bir duruş mu? 

Eğer öyle ise, Ziya Bey’in o ince çizgi üzerinde takılıp kalmış hayatını, 
varoluş biçimini nasıl yorumlamalı? Onunkine de mi “kibir” diyeceğiz? Yoksa 
daha karmaşık ve derinlikli bir kavramın peşine mi düşeceğiz onun durumunu 
açıklamak için?  

Bu soruların her nasılsa eşkıya olmuş Reşid Ağa’nın veya iki uç arasında 
gidip gelmiş Ziya Bey’in zihninde böyle ifadesini bulduğunu elbette 
düşünmemek gerekir. Bunlar olsa olsa bizlerin, tarihçilerin, sosyal bilimcilerin 
bu karmaşık toplumsal olguyu anlamaya ve açıklamaya çalışırken formüle 
ettiğimiz başlangıç sorularımız, çıkış noktalarımız olabilir. Nitekim başta 
kendisine atıfta bulunulan Hobsbawm olmak üzere, derginin bu özel sayılarında 
okuyacağınız Kudret Emiroğlu’nun, Koliopoulos’un, Cassia’nın, Öner’in, 
Özdiş’in, Özcan’ın ve diğerlerinin çalışmaları hep eşkıyalık olgusunun karmaşık 
yapısını ve doğasını anlamaya, ortaya koymaya yönelik çabalar değil mi? 

                                                 
40 Her iki kardeşin sonraki hayatlarının diğer ayrıntıları için bkz. Özel, a.g.m. 
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Okuyucuyu bir yandan tekrar onlarla başbaşa bırakırken, hikâyemizi eşkıyalığın 
kendi doğal mecraında seyrettiği son durağa da uğrayarak bitirelim. 

1912’den 1922’ye kadar sürmüş uzun savaşın özel koşullarında başvurulan 
paramiliter milis örgütlenmelerinin sunduğu imkânlardan yararlanarak 
kendilerine yeni bir meşruiyet çerçevesi bulur gibi olan, bunu da her seferinde, 
tabir caizse, yüzüne gözüne bulaştırmaktan kurtulamayan, bu yüzden de 
sonunda firarilikle vatan hainliği suçlamaları arasında bu kez daha ağır bir bedel 
ödemektense, son çare yine kendilerini eşkıyalığa vuran veya eşkıyaca yaşama 
zorlanan yüzlerce, binlerce insan savaş bittiğinde kendilerini daha farklı bir 
konumda buldular. Büyük çaplı eşkıyalık faaliyetleri giderek geride kalmaya 
başladı. Ancak yine de devam eden daha küçük ölçekli ve daha bireysel eşkıyalık 
için Cumhuriyet Türkiye’sinin yönetimi 1930’lara kadar bir kaç kez eşkıya affı 
çıkarmak durumunda kaldı. Her seferinde bir kısım eşkıya silah bırakıp düze 
indi ve kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalıştılar. Öte yandan Cumhuriyet’in 
medeniyet götürücü yöneticileri Dersim gibi bir bölgeyi ve bir topluluğu 
yeniden ve toptan eşkıya ilân ederek son bir katliama girişti. Bireysel eşkıyalığa 
dönersek, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden örneklerde 1970’lere kadar bu 
tarihsel pratik kendisini yeniden üretebildi. Cahit Külebi o dönemde, 1920-
30’larda geçen çocukluğunda köylerini geceleri eşkıyaların bastığını söylerken 
şiirsel kurgunun gereği bir fanteziden söz etmiyordu; o konuda ciddiydi ve 
gerçeklere işaret ediyordu.41  

Düze inen ve yeni hayat kurmaya çalışan eşkıyaların bundan sonraki 
hikâyelerini araştırmak, onların meşru toplumsal yaşam alanının rutin 
çerçevesine yeniden entegre olma çabaları, biçimleri ve tabii ki kendilerine yeni 
bir yaşam kurmaya çalışırken eşkıya geçmişleriyle ne tür bir ilişki kurdukları 
(örneğin yeri gelince övünerek anlatmak mı, yoksa tamamen tövbe edip asla 
anmamak mı, ya da kendileri veya çocuklarının, torunlarının baba veya 
dedelerinin eşkıya geçmişini aile hafizasından ve toplumsal muhayyileden 
silmeye dönük gayet anlaşılır çabaları mı, vs.) ayrı ve ilginç bir çalışma konusu 
olurdu.  

1920’ler ve 30’larda eşkıyalığın toplumsal alandaki algısı onların hedefi olmuş 
insanlar ve topluluklar açısından elbette tamamen negatifti. Ancak içinden 
eşkıya çıkaran kimi cemaatsel yapılar, toplulukların olaya bakışı ise çifte 
karakterliydi. Orada bazı eşkıya örnekleri muhtemelen eşkıyalığa kayma 
nedenlerinde görülen kimi meşru gerekçelerin öne çıkarılması yoluyla grup 
muhayyilesinde kendine belli bir olumsallık bulmakta hiç zorlanmadı. Her ne 
kadar bu gerekçelerin çoğu meşrulaştırma çabasının ürünü kurgular olsa da. 
Karadeniz örneğinde karşımıza çıkan eşkıyalık hikâyelerinin toplumsal hafızada 
ve folklorda ele alınma, hatırlanma ve sözlü kültür üzerinden aktarılma 
biçimlerinde bu türden bir olumsallık, meşrulaştırma, acıma ile yüceltme 
arasında salınan ve sonunda “su yolunda kırılan desti” benzetmesi üzerinden 

                                                 
41 Kendisiyle Tarih Vakfı’nın gerçekleştirdiği söyleşiden (Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi, 
İstanbul). Söz konusu şiir Külebi’nin 1944 tarihli “Hikâye” adlı şiiridir. 
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manilere, türkülere dökülen öldürülme anlatılarının belki eşkıyalık pratiğinin 
kendisinden daha uzun sürmüş bir sanal gerçeklik alanı ve efsaneler yarattığı 
ileri sürülebilir.42 Hamdi Özdiş’in bu sayıdaki makalesi bunun güzel bir örneğini 
sunuyor bize. Reşid Ağa’nın “eşkıya” terimini sadece korku salmak için değil, 
biraz da bu türden itibarlı, korku ile birlikte bir saygı hatta kimi gençlerin 
gözünde imrenme ve hayranlık uyandıran içeriğini de düşünerek kullanmış 
olabileceğini tamamen gözardı etmemek gerekir. Aşağıdaki son örneğimiz 
bunun hayatta bir karşılığı olduğuna işaret ediyor. 

Ordu bölgesinde gerçekleştirilen saha araştırması ve sözlü tarih çalışması 
esnasında kaydettiğim benzer hikâyelerin içinden özellikle birisi bu bağlamda 
dikkate değer. Anlatılanlara göre, Eşkıya Reşid’in ve Ali Paşa’nın oğullarının 
yaşadıkları bölgede, bir zamanlar onların faaliyet gösterdiği mıntıkada, yine 
Gürcü muhacirlerin arasından çıkan son eşkıyalardan birisi zaman zaman 
köyünü gizlice ziyaret eder, bir kaç gün evinde, muhtemelen gizli bir bölmede 
kalır, dinlenir sonra da tekrar dağlara çekilirmiş. Henüz eşkıya aflarından 
yararlanmayı düşünmediği bir dönemde, muhtemelen 1920’lerin sonlarında olsa 
gerek, kanun kaçağı olarak bir ara yine gizlice köyüne gelmiş. Birkaç gün 
kaldıktan sonra, yanına gençlerden bir kaç kişiyi de alarak normal faaliyetine geri 
dönmüş. Kendisine katılan o delikanlılardan birinin anlattığına göre, söz konusu 
eşkıyanın köye her gelişi gençler arasında bir heyecan yaratıyormuş. Kendilerine 
anlatılan “maceralar” her ne ise, onları dinleyen gençler arasında belirgin bir 
câzibe ve imrenme yarattığı açıkmış. O hikâyelerin cazibesine kapılan 
gençlerden biri olarak bir seferinde kendisi de dayanamamış ve ailesinin 
itirazlarına rağmen mahallelerinin bu eşkıyasıyla birlikte “eşkıyalığa çıkmış!”  

Belli ki savaş sonrasının hâlâ normalleşememiş toplumsal yaşam pratiği 
içinde tıpkı balığa veya ava çıkmak gibi heyecanlı bir ergen eğlencesi haline de 
gelebilmiş “eşkıyalığa çıkmak”.43 Her ne kadar onun cazibesine bir defalığına 
kapılmış olsa da, söz konusu genç bir hafta sonra kan ter içinde, gözlerinde ve 
hareketlerinde dağda yaşadığı ve/ya şahit olduğu eşkıyalık pratiğinin gerçek 
yüzünü görmenin yarattığı korku ve dehşetin bütün pişmanlık ve suçluluk 
tezahürleriyle lanet okuyarak nefes nefese köyüne, evine dönmüş. Ondan 
sonraki hayatını belki de tamamen ergen eğlencesi olarak gördüğü o kısacık 
eşkıyalık denemesinin yarattığı travmanın etkisinde geçirmiş. Bir bakıma 
Yeşilçam filmlerinin sonunda “iyi”nin, doğrunun kazandığı klişelerine benzeyen 
bu örneğin ne kadar tipik olduğunu elbette bilemeyiz. O “eğlence”den haz 
alarak sonuna kadar devam eden gençlerin de olduğunu unutmamak gerekir. 
Muhtemelen onların eşkıyalık maceraları da bu hikâyede anılan eşkıyanın 

                                                 
42 Yaşar Küçük Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları, Trabzon: Serander Yayınları, 
2006. Ayrıca bkz. Hamdi Özdiş’in bu sayıdaki yazısı. 
43 Polat Safi’nin makalesini okuyanlar orada da benzer bir kalıpla “çeteye çıkmak” ifadesini 
göreceklerdir. Çete’nin daha “milli” bağlamlarda da kullanıldığı gözönüne alındığında, orada 
düşmana karşı bir örgütlenmeye katılmak anlamı öne çıkıyor. Yukarıdaki örnekte söz konusu 
olan ise âdi eşkıyalıktan başka bir şey değil; üstelik artık ortak düşman faktörü de söz konusu 
değilken. 
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sonunda çıkarılan aflardan birinden yararlanıp köyüne geri dönmesiyle sona 
ermiştir.  

Burada vurgulamaya çalıştığım nokta, resmî veya gayri resmî her türüyle 
eşkıyalık pratiğine altın çağını yaşatan koşulların ortadan kalkmasıyla, yeni 
dönemde tekrar bireysel bir olguya dönüşme eğilimine giren münferid eşkıyalık 
örneklerinin, efsaneleşmiş eşkıya anlatılarında sıkça gördüğümüz geleneksel 
doğasına dönmekte gecikmediği, uygun toplumsal ortam ve topluluklarda bu 
kez bir delikanlılık göstergesi işleviyle belli bir câzibe yaratmayı başardığıdır.  

Zaten Reşid Ağa da delikanlılığında bölgenin namlı eşkıyası Koçoğlu’nun 
çetesine kâh gizli kâh âşikâr gide gele sonunda kendisi de eşkıya olmamış mıydı? 
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Öz: Osmanlı’nın son dönemlerine damgasını vuran büyük savaşlar ve yükselen milliyetçi ça-
tışmaların geleneksel eşkıyalık pratiklerine belli bir meşruiyet hâlesi içinde kendilerini yeniden 
üretebilecekleri uygun ortam sunduğunu biliyoruz. Kimi özel ve resmi belgeler ışığında, bu 
deneme bu özel konjonktürde eşkıyalık pratiğiyle savaş zamanlarının ulusal mitoslarının milis 
muharebeleri üzerinden kahramanlaştırdığı kimi eylemlerin nasıl iç içe geçebileceğini Orta 
Karadeniz bölgesi örnekleri üzerinden göstermeyi hedefliyor. 
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That Fine Line:  

Oscillating between Banditry and Heroism in the late Ottoman Practice 

Abstract: It is known that the great wars and increasing nationalist conflicts that dominated 
the late Ottoman history have produced suitable ground for the traditional practice of banditry 
to reproduce itself with a certain degree of legitimacy in different forms. Based on some 
private and archival documentation, the present article demonstrates through certain examples 
from the Central Black Sea region, how such practices of banditry intermingles easily with the 
acts of militia warfare which were often perceived as a story of heroism under the national 
myths emerged during times of war. 
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