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I. Giriş 

Sarıkeçililer, bilindiği gibi, günümüzde “son göçenler” ya da “son göçerler” 
gibi nostaljik ve romantik göndermelerin öznesi olan bir Yörük topluluğudur. 
Türkiye’de Sarıkeçililer üzerine çalışan sosyal bilimciler ne yazık ki bu grubu 
böylesine romantik ve dolayısıyla sinematografik bir vurgunun malzemesi yap-
maktan öte pek bir iş yapmış sayılmazlar. Yaşar Kemal’in “İnce Memed”inde 
Toroslar’da gezen Yörüklerin yarattığı eşkıyalık pratiği nasıl orada epik bir ro-
mansın konusu yapıldıysa, Sarıkeçililer üzerine yapılan incelemeler de böyle bir 
romansın çekiciliği ile Yörük aşiretlerine yönelik “öz-Türkler” vurgusunun ge-
tirdiği milliyetçi duygulanımın bileşimi olarak, bilim-dışı, özcü ve romantik bir 

                                                 
* Bu makaleyi yazarken Osmanlıca vesikaların okunmasında, sıkışık zamanına rağmen çokça 
yardımını gördüğümüz arkadaşımız Ömer Türkoğlu’na özellikle teşekkür ederiz. Bu yazı 
Sarıkeçililer arasında yürütülen alan çalışmasından elde edilen verilerle desteklenmiştir. Söz 
konusu alan çalışması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin sağladı-
ğı maddi destek ile yürütülmüştür. 
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*** Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktora Öğrencisi (metin içinde M. Y.) 



kebikeç / 35 • 2013  

60 

 

Sarıkeçili manzarası çizmiştir. Önümüze âdeta “Son Mohikan” tarzı bir requiem 
konulmuş ve alıcılardan buna istinaden yazıklanmaları beklenmiştir. 

Oysa Sarıkeçililer, diğer Yörük gruplarının akıbetini gecikmiş olarak yaşayan; 
konar-göçer pratiğinin son temsilcilerinden biri olmakla beraber, alanı giderek 
daralan bu yaşam biçimini sürdürme inadıyla, tarımcıların (köylülerin), devletin 
ve bizatihi kendilerinin yerleşme baskısına maruz kalmış ve bu baskı altında 
göçenlerin giderek azaldığı bir gruptur. Bizim için Sarıkeçililer bu pratiğin nüfu-
su giderek azalan temsilcilerinden biri olarak araştırılmaya değer ve bu pratiğin 
anlaşılmasına yardımcı olacak bir araştırma konusundan ibarettir.  

“Konar-göçer pratiği sürdürme inadı” derken de romantik veya idealist bir 
vurgu yapmıyoruz. Bu inadın kaynağı da zorunluluklardır. Yapacak ve bildiği 
başka bir iş olmayan, hayvancılığın getirdiği geliri tarımdan (köylüleşerek) veya 
işçileşerek elde edip edemeyeceğini kestiremeyen veya yerleşecek bir toprak 
bulamayan Sarıkeçililer, zor ve meşakkatli buldukları bu pratiği sürdürmekteler1. 

Bugün devletin ve köyleşen kırsalın baskısı altında belirli koridorlar boyunca 
dikey transhümans hareketini2 sürdüren Sarıkeçili grupları içinden bazıları, dev-
let baskısının ve kontrolünün görece gevşek olduğu zamanlarda, gerek cevelan 
ettikleri bölgedeki köylüler gerekse yolcular için “eşkıyalık” biçiminde tasvir 
edilmiş bir başka pratiğin de uygulayıcısı idiler. Bu yazıda bu pratiği ilişkin iç 
anlatım aktarılmaya ve bu anlatının yorumlanmasına çalışılacaktır. Bu yazıda, 
“eşkıyalık” ve “isyan” olarak adlandırılan pratiğin pek çok nedeninin bir arada 
görülebildiği 1919-1920 Bozkır ve Delibaş İsyanlarına ilişkin anlatılar özel bir 
yer tutmakta ve bize söz konusu pratiğe daha geniş bir açıdan bakma fırsatı 
vermektedir. 

Bu makalenin sözlü malzemesi, büyük ölçüde Murat Yağcı’nın 2011 ile 2012 
yıllarında alanda yaptığı görüşmelere dayanmaktadır. Ayrıca Suavi Aydın’ın 
1986’da ve 2011 yıllarında alandan topladığı bilgi ve görüşme kayıtları da bu 
sözlü malzemeyi desteklemektedir.  

 

 

 

                                                 
1 Bugün, uzun bir zamandır köylü gibi yaşadığı ve tarımla iştigal ettiği halde, geçim sıkıntısı-
na düşerek sürü satın alıp yeniden “Yörüklüğe” dönmeye çalışan bazı örnekler bile vardır. 
Örneğin babası köye yerleşmiş ve kendisi de köyde büyümüş bir Tekeli Yörüğü olan S. K., 
halen Yörük olan damadıyla birlikte yeniden göç hazırlığına girmişti (S. K. ile görüşme, 
Bozyazı G. Köyü, 20.04.2011). 
2 Dikey transhümans hareketi, göçerlerin düşük rakımlı kışlaklar ile yüksek rakımlı yaylalar 
arasında iki yönlü göç hareketini içeren, genellikle Alp kuşağına özgü, Pireneler’den Alpler’e, 
Yugoslavya dağlarından Rodoplara, Karadeniz dağlarına, Toros Dağları’na ve oradan Kaf-
kasya ile Zagroslar’a uzanan yüksek dağ kuşağıyla, bu dağların etrafını çevreleyen ovalar ve 
deniz kıyıları arasında hareket etmek şeklinde vuku bulan kısa mesafeli mevsimlik yer değiş-
tirmeyi adlandırmak üzere kullanılan bir terimdir. Yatay transhümans ise daha geniş bir 
sahada, uzun-mesafeli ve döngüsel bir göç hareketini anlatır. 
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II. Transhümans Alanının Daralma Nedenleri ve Tezahürleri 

Daha 15. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun Anado-
lu’ya ve Anadolu’nun doğusuna hâkim olmaya başlamasıyla beraber, daha önce 
Türkmen kökenli emaretlerin himayesinde ve onların “zinde kuvveti” ve en 
önemli iktisadî bileşeni olarak serbestçe hareket eden göçerler, bu tarımcı impa-
ratorluğun yerleştirme baskısıyla yüzyüze kaldılar. Bu baskı sadece bir “zor kul-
lanımını” içermiyordu. Devlet çeşitli teşvikler, fethedilen bölgelere ilişkin vaatler 
ve doğrudan doğruya devlet hizmetine alınarak, deyim yerindeyse “devşirilmek” 
suretiyle, göçerlerin yerleşmesi için mekanizmalar yarattı. Bu mekanizmaların işe 
yaramadığı ya da göçerlerin ekili-dikili alanları ve buraları işleyenleri tehdit ettiği 
anlarda ise konar-göçer aşiretlerin kendilerinin bildikleri transhümans alanının 
çok uzağına atılmasına, bir anlamda tehcirine ve zorunlu iskânına çalışıldı. Os-
manlı yönetimi için Balkanlar’daki tehlikeli bölgeler, Kıbrıs ve iç Suriye zorunlu 
iskâna ayrılmış alanlardı. Önce peyderpey Türkmenler yerleşik hayata geçtiler. 
Kilikya ve Orta Fırat havzasında direnenler ise Derviş Paşa ile Cevdet Paşa’nın 
kumanda ettiği 1865/66 Fırka-i İslahiye harekâtı ile zorla toprağa yerleştirildiler. 
Artık konar-göçer hayvancılığı sürdüren sadece doğudaki Kürt aşiretleri ile Batı 
Anadolu ve Toroslar’da cevelan eden Yörükler kalmıştı. Ancak Tanzimat re-
formları çerçevesinde getirilen düzenlemeler, bilhassa köy idaresinin kuruluşu ve 
Arazi Kanunnâmesi ile İmparatorluk dahilindeki bütün toprakların önceleri 
kadastrosuz da olsa en azından idarî olarak parsellenmesi, Yörüklerin geleneksel 
yaylak ve kışlak alanlarını belirli köylerin ve köylülerin arazileri içinde bıraktı3. 

                                                 
3 İmparatorluk, Tanzimat’la birlikte kayıtsız ve kontrolsüz arazi bırakmamak üzere yeni 
müesseseler yarattı. Bunlardan en önemlisi hiç kuşku yok ki 1858 tarihli Arazi 
Kanunnâmesi’dir. Anca bu Kanunnâme’nin yürürlüğe girmesinden önce de, 1838 ve 1856 
yıllarında kadastro uygulamaları yaptırılmış ve bütün İmparatorluk arazisi kayda alınmaya 
çalışılmıştır. Kanunnâme’nin yayımından sonra yerel toprak idaresi sisteminin yaratılması 
(özellikle Defter-i Hakani idaresinin kuruluşu) arazinin devletçe zabturapt altına alınması 
konusundaki iradenin en önemli göstergesidir. Ayrıca Kanunnâme’nin yürürlüğe girmesin-
den sonra köy muhtarlıklarından ve ihtiyar heyetlerinden kendi arazilerinin kayda alınması 
(dolayısıyla kullanıcıları adına tapulanması) için talepler gelmiştir (ayrıntılar için bkz. M. M. 
Kenanoğlu, “1858 Arazi Kanunnamesi ve Uygulanması”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 1, 
2006, ss. 107-38). 1864 yılında çıkarılan Vilâyet Nizamnâmesi, bunu izleyen 1867 tarihli 
Nizamnâme ve bu belgelerin günün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesiyle oluşan 1871 Vilâyet 
Nizamnâmesi, Osmanlı ülkesinde vilâyet-kazâ-nâhiye ve kurâ (köyler) şeklinde bir idarî hiyerar-
şi kurmuş; böylelikle İmparatorluk sathında idarî yetkinin hiyerarşik biçimde bütün toprakla-
ra şâmil olacak şekilde bölüştürülmesi sağlanmıştır. Artık esasen merkeze (merkez adına 
Dahiliye Nezâreti’ne) bağlı belirli bir idarî birimin sınırları içinde kalmayan hiçbir toprak 
parçası bırakılmıyordu. Bunlara yaylak, güzlek ve kışlaklar da dahildi. Arazi Kanunnâmesi’ne 
göre bu tür yerler, bir veya birkaç köy veya kasaba ahalisinin istifadesine terk ve tahsis edil-
miş olan, devletin “Muhacirin iskânı” zorunluluğu istisna, hiçbir şekilde üzerinde fiilî ve 
hukukî tasarrufta bulunamayacağı arazi-i metruke sınıfına sokulmuştu. Bu nedenle devlet bu 
tür arazi istifadesine terk edilmiş ahaliden hiçbir ücret ve resim alamayacaktır; ancak resmen 
sınırları içinde kaldığı köy veya kasaba ahalisi hariç, otlak, yaylak ve kışlaklardan istifade 
edenler “tahammüllerine göre” yaylak ve kışlak resmi ödeyeceklerdi (bkz. H. Cin, Eski ve 
Yeni Türk Hukukunda Mer’a Yaylak ve Kışlaklar, Ankara, 1975: A. Ü. Hukuk Fakültesi Yayın-
ları). Göçebe ekonomisinde konaklama ve göç planının vazgeçilmez unsuru olan bu yerler 
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Bundan sonra, özellikle kışlak alanlarının yavaş yavaş tarıma açılmaya başlanma-
sı ve yaylaklar için köy tüzel kişiliklerine artık “kira” ödenmek zorunda kalınma-
sı, konar-göçer hayvancılığın maliyetini ve köylü-göçer çatışmasını arttırdı; böy-
lelikle gevşek örgütlenmeli Yörük aşiretlerinin hareket alanları daraldı. Hareket 
alanının daralması demek, sürülerin azalması demektir. Bir müddet sonra da bu 
geçim biçimi ekonomik olmaktan çıkacak ve Yörükler de yerleşme baskısını 
daha çok hissedecektir. Bu durumda yerleşik hayata geçiş seçeneğine çeşitli 
nedenlerle uzak duran Yörüklerin her transhümans hareketinde köylülerle ça-
tışmaya girdiğini, kira ödemekten kaçmak için daha uzun ve meşakkatli göçlere 
giriştiklerinde daha önce muhatap olmadıkları yeni aktörlerle de çatışmak zo-
runda kaldıklarını4, bir kısmının da yol keserek, küçük ve orta büyüklükte yağ-

                                                                                                                   
artık mutlaka en küçük idarî birim olan herhangi bir köyün sınırları içinde kalmaktaydı. Bu 
yeni duruma uyumla ilgili pek çok belge bulunmaktadır. Örneğin Lüleburgaz Kaymakamlı-
ğı’nın 25 Eylül 1910 tarihli tahriratında kaydedildiği gibi bazı köylerin “ihtiyaç fazlası” mera-
larını sürü sahiplerine kiraladıkları, köy idareleri bu kiralamayla ilişkili vergileri ilgili yerlere 
ödedikten sonra ise muhtarlıklarının elinde kalan paranın nasıl ve nerelere harcanacağının 
belirsiz olduğu, bu nedenle bu konuda da bir nizamnâme ihtiyacı bulunduğu belirtilmektedir 
(T. Ercoşkun, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Kurumunun İşleyişine İlişkin Düzenlemeler 
ve Gözlemler”, Bilig, 60, 2012, s.145). Burada “İhtiyaç fazlası” ibaresi önemlidir; zira gerçek-
ten köy merası olup yeterince otlatacak hayvan mevcudu bulunmayan köyler olduğu gibi, söz 
konusu idarî bölünüş ile aslında köyle doğrudan ilişkisi olmayan ama idarî bakımdan köy 
sınırları içinde kaldığı için köy adına tescil edilen meralar bir anda bu köyler için önemli bir 
gelir kaynağı haline gelmiştir. Ayrıca 25 Haziran 1879 tarihinde Düstûr’da yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye Kanunu’nun “Zâbıta-i Adliyeye ve Onun 
Memurîn-i İcraiyyesine Dâir” faslının 16. maddesine göre köy ve orman bekçilerinin görev-
leri arasına, kendi yetki sahaları dahilinde vuku bulacak kabahat ve küçük suçları araştırarak 
bu suçlarla ilgili tutanak düzenlenmeleri ve gasp edilen malları bulup muhafaza etmeleri 
görevleri de eklenmişti (akt. Ercoşkun, “Osmanlı Devleti’nde…, s. 139). Böylece konar-
göçerlerin köy ve orman sınırları içinde karıştıkları bütün olaylarda, büyükçe bir kısmında 
taraf olmaları ihtimali bulunduğu halde, köy tüzel kişilikleri birinci derecede müdahil ve yetki 
sahibi oluyordu. 
4 İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Zeytinköy’de 2011 yılının Eylül ayında görüştüğüm (S. A.) ve 
şu anda bu köyde yerleşik olan Karatekeli, Sırçmazlı ve Burhanlı Yörükleri, Millî Mücade-
le’den önce yaylamak için Afyon ve Tavas taraflarına kadar gittiklerini ve şimdi yerleştikleri 
Pamucak Ovası’nı kışlak olarak kullandıklarını anlatmışlardı. Bu örnek, Yörüklerin yaylak ve 
kışlakları arasındaki mesafenin ne denli açıldığını göstermektedir. Ancak 1919’dan itibaren 
bu hareket alanının 1922 yılına kadar bir “savaş alanı” haline gelmesi ve 1922’den itibaren 
Ankara hükûmetinin Yörüklerin özellikle kışlaklarının bulunduğu yerlere yerleşmeleri için 
baskı yapması, onların göçerlikten vazgeçmelerine yol açmış ve göç hareketi 1953 yılında 
tamamen terk edilmiştir. Bu baskının öncelikli nedenlerinden birisi boşalmış Rum ve Ermeni 
köylerinin Müslüman bir sekene ile şenlendirilmesi isteği idi. Benzer olay 1915 Ermeni Teh-
ciri sırasında da yaşanmış ve örneğin büyükçe bir Sarıkeçili Yörük grubu İttihatçı hükûmet 
tarafından Tokat kazâsında Tahtıbağ (şimdi Tahtoba) adındaki Ermeni köyüne yerleşmeye 
mecbur edilmişti. 1914’e kadar burası içinde kilisesi bulunan 25 haneli bir Ermeni köyüydü 
(bkz. R. H. Kévorkian ve P. B. Paboudjian, 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, 
çev. M. Saris, İstanbul, 2012: Aras Yayınları, s. 258). Tehcir’den sonra gezgin bir Sarıkeçili 
obası buraya zorla iskân edilmiş, ancak kaçmış; ne var ki yeniden yakalanıp mevcutlu olarak 
bu köye götürülüp yerleştirilmişti: “...Orda bi Ermeni köyü varmış, boşmuş. Devlet bunları yakala-
mış. Bunlar Kayseri tarafında, Uzunyayla’da göçüyorlarmış. Bunları götürmüş oraya iskân etmişler (...) 
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ma, gasp ve soygun olaylarına karışarak ya da Batı Anadolu’da işi bu olan zey-
bek ve efe çetelerine katılarak yaşamaya çalıştıklarını görürüz. Bu yeni konjonk-
türde Yörüklere atfedilen “eşkıyalık” hikâyelerinin ve Yörüklerin karıştığı adlî 
olayların arttığına tanık olunur. 

Sarıkeçili Yörükleri için Karaman’ın kuzeyindeki Karadağ ve çevresinin özel 
bir önemi vardır. Bu bölge, erken Hıristiyanlık dönemi için çok önemli ve kutsal 
bir yerdi. Tâkibattan kaçan ilk Hıristiyanlar bu dağda pek çok manastır kurarak 
yaşamışlar; Hıristiyanlığın Roma’nın resmî dini olmasından sonra da bu bölge 
bir kutsal alan haline gelmişti. Ancak bölgenin Türkmenlerin eline geçmesinden 
sonra, yörenin Rum köyleri boşalmış ve Karadağ “tekinsiz” bir hal almıştı. Ni-
tekim Karaman bölgesinde her kim eşkıyalık, çetecilik gibi işlere karışacak olsa 
veya herhangi bir nedenle kaçak duruma düşse ilk durağı mutlaka Karadağ idi. 
Buraya gelenleri yakalamanın ise imkânı yoktu. Burada sistemli arama ve izleme 
yapmak mümkün değildi. Bir kısım kaçak bu nedenle bu dağın çevresindeki 
küçük mezralar kurarak buraları mesken tuttular. Bu nedenle 1797 yılında 
İran’dan dönerken Karaman’a uğrayan Fransız gezgin G. A. Olivier, Hıristiyan-
lık için önemi nedeniyle Karadağ’ı da ziyaret etmek istemiş; ancak “oralara insan 
yaklaştırmayan bir aşiretin korkusu” yüzünden kendisini buraya götürecek bir 
rehber bulamamıştı. 1800 yılında yöreye gelen İngiliz subay W. M. Leake, bu 
dağda çok sayıda antik kalıntı bulunduğunu işitmesine rağmen, dağın oldukça 
uzağından (İlisıra köyü üzerinden) geçerek Karaman’a ulaşmayı tercih etmişti. 
Kezâ 1814’de yöreye gelip Karadağ’a çıkmak isteyen İngiliz gezgin J. Macdonald 
Kinneir de, kendisine burada “kervanları vuran Delibaş’lar bulunduğu” söylen-
diği için dağa gidememişti. Bu gezginler arasında sadece, Fransız Laborde (1826 
yılında), yaylaya çıkan köylülerle konuşarak cesaretlenen W. J. Hamilton (1835 
yılında) ve İngiliz Rahip E. J. Davis ise 1875 yılında bu dağa çıkıp inceleme 
yapabilmişti5. Zaman içinde dağa sadece, eşkıyadan, yol kesenden, çeteciden 
korkması için bir nedeni olmayan, en az onlar kadar silahlı-külahlı gücü bulunan 
Hotamış Türkmenlerinden Boyunoğlu adıyla anılan kudretli bir ağa sahip çık-
mıştır. Hotamış Türkmen aşireti zaten devlet tarafından Konya-Karapınar yolu-
nu “eşkıya”dan korumak üzere görevlendirilmiş güçlü bir aşiretti6. Boyunoğlu 
Karadağ’ın kuzey yamaçlarındaki Madenşehri ve Değle (bugünkü Üçkuyu) yöre-
sini beğenip obalarını bu civara yerleştirmişti. Boyunoğlu dağın batı ve güney 
sırtlarını ise Sarıkeçili Yörüklerine otlak olarak kiralıyordu. Doğal olarak 

                                                                                                                   
Hatta ben vardığımda kiliseyi bi cami yapmışlar (...) Bunlar devlet zoruyla iskân edilince gaçmışlar Bur-
dur’a... devlet bunları yakalamış, gerisin geri onları oraya iskân etmiş tekrar...” (M. N. ile görüşme, 
Karaman, 07.11.2012). Şu anda bu köyde hâlâ Sarıkeçili Yörükleri yaşamaktadır. Arşivde 
bulduğumuz başka malzemeler de bu mesafe açılmasına ve yerleşmeye zorlama politikasına 
ilişkin kanıtlar sunmaktadır. Bir belgeye göre Milas’ta ve Bozüyük’te ayrı ayrı iskân edilmiş 
olan Çallı Yörük aşireti 1888 yılında hâlâ Muğla’daki arazilerine gidip geliyorlardı. Ancak bu 
aşirete cevelan sırasında hayvanlarını orman içlerinde otlatmaları için izin verilmemişti 
(BOA, DH.MKT. 1533/114, 8 Zilhicce 1305, 16 Ağustos 1888).  
5 Akt. S. Eyice, Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman Çevresinde Arkeolojik İncelemeler, İstanbul, 1971: 
İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, ss. 3-6. 
6 BOA, C.ZB., 45/2236, 29 Cemaziyülâhir 1231 (27 Mayıs 1816). 
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Sarıkeçililerin de Hotamış ağaları gibi çeteciden, yol kesenden korkusu yoktu7. 
Karadağ’ın Türkmen ve Yörüklerin hâkimiyetinde olan bu hali 1880’lerden 
itibaren Muhacirlerin gelmesiyle değişecektir. 

1877/78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından Anadolu’nun ve Trakya’nın bü-
yük bir mülteci kütlesinin göçüne maruz kalması ve bu göç hareketini, Anado-
lu’nun boş topraklarındaki emek kıtlığını bertaraf etmek ve Hıristiyan nüfusun 
yoğun olduğu bölgeleri seyreltmek bakımından bir fırsata dönüştürmeyi düşü-
nen II. Abdülhamid’in uyguladığı iskân politikası, Bilecik (Ertuğrul Sancağı), 
Balıkesir (Karesi Sancağı), Bursa (Hüdavendigâr Sancağı), Çanakkale (Biga San-
cağı), Eskişehir, Kütahya (Germiyan Sancağı), Afyon (Karahisar-ı Sahip Sanca-
ğı), Konya Vilâyeti sancakları (özellikle Konya ve Niğde) gibi idarî birimler için-
de cevelan eden Yörükleri yeni bir çatışma ortamının içine sürükledi8. Pek çok 
Yörük grubu kendilerine ayrılan ve kışlak olarak kullandıkları yerleşimlerin bir 
anda Rumeli’den oluk oluk akan Muhacirler tarafından işgal edildiğine ya da 
hükûmetin buraları onlara tahsis ettiğine tanık oldular9. Aynı olaylar 1912/13 
Balkan Savaşları sonrasında da yaşanacaktı.  

Sarıkeçili Yörüklerinin Karadağ bölgesinde Muhacirlerle yaşadığı bir olay bu 
çatışmalı döneme tanıklık etmektedir. 10 Şubat 1890 tarihinde Dahiliye Nezâreti 
Konya Vilâyeti’ne yazdığı bir yazıyla, önceki Karaman Kaymakamının vilâyetin 
emirleri hilâfına Muhacirleri Sarıkeçili aşiretine tahsis edilmiş olan Karadağ’ın 
batı yamacındaki Hatunsaray nahiyesine bağlı Kisecik10 mahalli civarına yerleş-

                                                 
7 D. Ali Gürcan, Kökenleriyle Konya’nın Delibaş İsyanı ve Bu Olayın Karaman’a Sıçrayışı, Eskişehir, 
1994, ss. 93-4. 
8 Benzer bir çatışma ortamı 1865/66 Fırka-i İslahiye harekâtı esnasında da yaşanmıştı. 
Hükûmet Afşar, Bozdoğan ve Varsak Türkmen aşiretlerinin Kayseri ile Sivas arasındaki 
Uzunyayla bölgesindeki yaylalarına Çerkesleri yerleştirmiş ve baharın sonlarında yaylalarına 
çıkan Türkmenler, yaylaklarına yerleşmiş bulunan Çerkeslerle çatışmak zorunda kalmışlardı. 
Bu aşiretler bir süre sonra yaylalarına gidemez oldular ve güneyden gelen askerî baskı ile 
Çerkesler arasında kaldılar. Bu nedenle Uzunyayla’nın güneyinde, dar Zamantı vadisi üzerin-
de ve Tomarza, Sarız ve Göksun platolarında köyler kurarak yerleşmeye mecbur oldular. 
9 1986 yılının Ekim ayında ziyaret ettiğim (S. A.) Bilecik’e bağlı Bozüyük ilçesinin Kızıltepe 
köyüne geldiğimde köyün konumu dikkatimi çekti. Köyün kuzeyinde geniş bir ova ve tarıma 
uygun açık alanların bulunduğu düzlükler varken bu köy, bu ovanın güney ucunda bir uçu-
rumun kenarında kurulmuştu. Bu durumun nedenini sorduğumda burada yerleşik seksen 
yaşlarındaki bir Yörük ağasından mealen şu hikâyeyi dinledim: “Bizim asıl kışlağımız [ovada-
ki] Alibeydüzü köyünün bulunduğu yerdeydi. Biz kışlaktan yaylaya [Domaniç yaylalarına] göç 
etme hazırlığı yaparken perişan vaziyette Çerkes kafileleri bu civara gelmişler; bizimkiler de 
onlara acıyıp kendilerine yer bulana kadar Alibeydüzü’nde kalabileceklerini söylemişler. 
Bizim obalar güz başında yayladan döndüğünde o zamana kadar nasıl olsa durumlarını dü-
zelteceklerini düşünerek bizimkiler yayla mevsiminde kışlağı Çerkeslere terk etmişler. Babala-
rımız güz başında kışlağa göçtüğünde Çerkesler onları mavzerlerle karşılayıp 
Alibeydüzü’nden kovdular. Biz de gidecek yerimiz olmadığı için mecburen bu darlığa yerleş-
tik. Hökümet davarla gezmemizi yasaklayınca da mecburen buraya iskân olduk”. 
10 Kisecik bugün Karaman ilinin Merkez ilçesine bağlı olup volkanik Karadağ’ın batısında 
yer alan, adı “Kesecik”e dönüşmüş bir beldedir. Belde ahalisinin tamamı yerleşik hayata 
geçmiş Sarıkeçililerden oluşmaktadır. 19. yüzyılda burada yerleşme yoktu. Sarıkeçili obaları 
bu bölgeyi otlak olarak kullanmaktaydı. 1880’lerin sonunda Sarıkeçililer buraya iskân edilmek 
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tirdiğine, aşiretin Muhacirlerin saldırı ve tecavüzlerinden dolayı vilâyete sürekli 
olarak şikâyette bulunduğuna, olayın araştırılması ve gerekenin yapılması için 
mahalline memur gönderilmesine karar verildiği halde halen bu kişilerin olay 
yerine gidip inceleme yapmadığına, o arada Muhacirlerin tecavüzlerini daha da 
arttırdığına dair Nezarete birçok imzalı şikâyet geldiğini, bu nedenle vilâyetten 
gereğinin yapılmasını ister11. Nezaret’in istediği konu sonuçlandırılmamış olmalı 
ki, ilk yazıdan iki yıl sonra, bu kez Dahiliye Muhâcirîn Komisyonu başkanlığına 
bir yazı daha yazmıştır. Bu yazıda olay biraz daha açıklık kazanmaktadır. Söz 
konusu Rumeli Muhacirleri H. 1303 yılında (1885/86’da) Konya vilâyetine 23 
hane olarak gelmiş, bu haneler Karaman kaymakamlığınca aşirete ait topraklara 
yerleştirilmiş, ancak burası Sarıkeçililere ait olduğundan vilâyetçe bu Muhacirle-
rin buradan çıkarılıp çevredeki harabe halindeki başka köylüklere yerleştirilmesi 
istenmiş, ancak bütün bu yazışmalara rağmen Kaymakamlık bunun gereğini 
yerine getirmediği gibi gelen başka Muhacir hanelerini de buraya yerleştirmeye 
devam etmiştir. Bundan sonra iki taraf arasındaki ihtilâfı halletmek ve iki tarafın 
arazileri arasındaki sınırı belirlemek amacıyla ilgili memurlar bir rapor düzenle-
miş, bu raporda Muhacirlerin “haksız olduğu” belirtilmiş ve bütün Muhacir 
hanelerinin yakındaki Yağmurlu köyünde yaptırılacak evlere yerleştirilmesi teklif 
edilmiştir. Ayrıca raporda Yağmurlu köyünde bir cami ve okul inşa edilmesi de 
öngörülmektedir. Bütün bunlara karşılık Muhacirler Karaman’daki bazı nüfuzlu 
kişilerin de teşvikiyle cesaretlenerek Kisecik’ten çıkmayacaklarını bildirmişler; 
bunun üzerine Muhacirlerin buradan ancak zor kullanılarak çıkarılabileceği, ne 
var ki bu durumda da gerek askerden gerekse Muhacirlerden zayiat verileceği, 
Muhacirler burada bırakılırsa da Sarıkeçililer ile Muhacirler arasında çatışma 
çıkacağı öngörüldüğünden Muhacirlerin imamıyla sulh yoluyla görüşülerek bu 

                                                                                                                   
istenmişse de eski transhümans hareketini sürdürmüşler ve yerleşme baskı ve telkinlerine 
kulak asmamışlardır. Burada yerleşimin süreklilik kazanması 1920’leri bekleyecektir. Kara-
man’ın Karadağ bölgesi, üzerinde çok sayıda manastır ve kiliseyi barındıran, Doğu Hıristi-
yanlığı için kutsal bir bölgeydi. Hıristiyan inziva hareketinin sona ermesinden ve Türkmen 
yayılması sonucunda pek çok Hıristiyan yerleşmesinin kırsal alandan çekilmesinden sonra, bu 
“kutsal dağ”ın çevresindeki irili ufaklı manastır yapıları ve şapeller harabeye döndü. Dolayı-
sıyla “kisecik” adı, “kilisecik”ten bozulmadır (adında benzer bozulumun görüldüğü diğer 
bazı örnekler: bugünkü Ağrı şehir merkezinin eski Karakise-Karaköse, Bozkır ilçesine bağlı 
Akkise köyü, bugünkü Kırklareli’nin eski adı Kırkkise…). Ne var ki bugün Kisecik Belediye-
si’nin resmî sitesinde Kisecik’in ‘tarihi” anlatılırken, bu adın Türklükle bağını kuran bir “folk 
iştikakı” ile karşılaşıyoruz. Buna göre bu ad, “çok yoksul” anlamına gelen “kise” sözcüğün-
den türemiştir. Aynı sitede “kise” sözcüğünün geçtiği eski kaynaklardan örnekler de veril-
mektedir. Bunların arasında Divân-ı Lügât-it Türk ve Divân-ı Hümayûn Mühimme Defteri de 
vardır. Tabii tarihî Türkçede böyle bir sözcük vardı ama söz konusu yer adıyla bu sözcüğün 
hiçbir ilişkisi yoktur. Bu yakıştırmalar, ilgili tarihi Yörüklükle Türklük arasında kurulan dere-
cesiz ilişkiyi zedeleyecek ayrıntılardan kurtarmak, tarihi “temizlemek” adına yapılan özcü 
müdahalelerdir. Bu nedenle sözlü tarih de insanların kulağına doldurulan bu resmî anlatıyla 
bozulmaktadır. Sahada veri toplayan sosyal bilimcilerin bu açıdan uyanık olmaları ve üzerine 
resmî anlatının giydirildiği anlatılarla, yerel hafızanın aktarıldığı sözlü geleneği birbirinden 
özenle ayıracak soru ve tekniklerle donanmış olmaları gerekir. 
11 BOA, DH.MKT., 1697/18, 19 Cemaziyelâhir 1307 (10 Şubat 1890). 
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grup arasında niza çıkaran üç kişinin ayrılıp başka yere yerleştirilmesinin sağ-
lanmasına, diğerlerinin de Yağmurlu köyüne nakledilerek aşiret arazisinde yap-
tıkları evlerin yıkılmasından başka çare olmadığına karar verilmiştir. Bundan 
sonrası ise komisyonun mütalaasına bırakılmaktadır12. Bu yazıdan on sekiz gün 
sonra, bu kez vilâyete yazılan yazıda bu teklifin komisyonca da uygun bulundu-
ğu ve gereğinin yapılması istenmektedir13. Yılın sonuna doğru Konya vilâyetine 
gönderilen Nezaret yazısından işin tatlıya bağlandığı, fesat çıkaran imam ile 
yandaşlarının buradan çıkarılarak Sarıkeçililerin geri kalan Muhacirlerin geçimini 
sağlayacak kadar araziyi ve otlağı onlara terk ettiğini, Eskihisar adlı mahallin14 
muhacirlere tahsis edilmiş bir “mahalle” haline getirilerek Kisecik’e bağlandığını 
öğrenmekteyiz15. 

Bu olayın bize gösterdiği gibi, 1877/78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan başlayarak 
Anadolu’ya ve diğer Osmanlı vilâyetlerine akan Muhacirlerin yerleşme ve geçim 
baskısı nedeniyle, bu topraklarda ciddi ve sürekli bir Muhacir-yerli çekişmesi ve 
düşmanlığı başlamıştır. Ancak bu düşmanlığın ilk işaretleri daha eskiye, 93 Har-
bi’nin yarattığı kütle göçlerinden önce daha perakende bir şekilde Anadolu’ya 
göç etmek zorunda kalan Muhacirlerin yaşadığı olaylarda kendisini gösterir. 
1860’dan sonra gemiyle Silifke’ye sevk edilip oradan yerleşmelerine tahsis edilen 
Alibeyhüyüğü civarına gelen Nogaylar, daha bu köye varamadan, Söğütlü Köprü 
yakınlarında liderleri Aslan Bey’in ailesiyle birlikte öldürülmesi üzerine daha 
kuzeye, Tuz Gölü’nün kuzeybatısındaki Paşadağı civarına gitmek zorunda kal-
mışlardı16.  

Hiç şüphesiz Konya, Eskişehir, Afyon, Niğde ve İçel gibi yörelerde bu hu-
sumetin en önemli tarafı, özellikle kışlakları ellerinden alınarak yerleşime ve 
tarıma açılmak üzere Muhacirlere verilmeye başlanan Yörüklerdi. Yukarıdaki 
Kisecik-Eskihisar olayıyla Sarıkeçililerle Muhacirler arasında yaklaşık olarak altı 
yıl sürmüş uzun bir ihtilafın örneğini verdik. Bu örnekte ihtilafın uzlaşmayla 
sonuçlandığını görmekle birlikte, çatışmaya dönmüş ya da gruplardan birinin 
ciddi zarara uğradığı örnekleri çoğaltmak mümkündür. Örneğin Karaman’ın 
kuzeyinde ve Karadağ’ın hemen güneyinde yer alan Eminler köyü yine Sarıkeçili 
Yörüklerinin yaylağı iken buraya 1865-70 yılları arasında Çerkes Muhacirleri 
iskân edilmişti. Çumra’ya bağlı şimdiki Avdıl köyünün bulunduğu yer ise bir 
kışlaktı. Bu kışlakta önce Konya ve Çumra eşrafından Deli Osman tarafından 
bir çiftlik kuruldu ve sonra burası büyüyerek köy haline geldi. 

                                                 
12 BOA, DH.MKT., 1916/46, 27 Cemaziyülâhir 1309 (28 Ocak 1892). 
13 BOA, DH.MKT., 1923/8, 16 Receb 1309 (15 Şubat 1892). 
14 Adı geçen Eskihisar, bugün “İslihisar” adını almış bir köy olup Kisecik’in 2 kilometre 
güneyindedir. 
15 BOA, DH.MKT., 2009/51, 18 Rebiülevvel 1310 (10 Ekim 1892). 
16 M. Yılmaz, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Çumra Havalisinde Muhacir Yerleşmesi”, I. 
Uluslararası Çatalhöyük’ten Günümüze Çumra Kongresi- Bildiriler, 15-16 Eylül 2000, ed. H. Kar-
puz, A. Baş ve R. Duran, Konya, 2001: Çumra Belediyesi Yayınları, s. 40.  
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Kisecik örneğinde so-
nuca barış yoluyla gelinme-
sine karşılık, göçmenlerin 
yerleştirilmesi veya doğru-
dan doğruya aşiretlerin 
yerleşmesi nedeniyle köyle-
şen ve dolayısıyla tarıma 
açılan eski otlak ve konak 
yerleri, buraları geleneksel 
olarak kullanmak isteyen ve 
bütün yasal düzenlemelerin 
hilafına “kendisine ait” 
sayan konar-göçerlerle 
yerleşenler arasındaki ça-
tışmayı sürekli ve giderek 
çözümsüz hale getirecektir. 
Buna bir de köylerin istedi-
ği yüksek otlak bedelleri ve 
ormancıların el koyduğu 
otlaklar ve geçiş alanları 
eklenince göçenlerin de 
yerleşecek bir yer bulup 
yerleşmesinden başka çare 
kalmamıştır. Bu baskı ko-
nar-göçerlerin yerleşme 
eğilimini hızlandırır ve onları bugünkü gibi “marjinal” ve “dezavantajlı” bir grup 
haline getirir. Üstelik Yörüklerin eski kışlakları olması münasebetiyle yerleşmeyi 
seçtiği Çumra Ovası Türkiye’de kadastronun yapıldığı ilk yerdi17. Bu yüzden 
arazilerin “geleneksel” sahibi olduğuna inanan ancak göçer oldukları için bunu 
bir kayda dayandıramayan gruplarla kadastro sonucunda hak sahibi haline gelen 
göçmenler ve köylüler arasında bitmek-tükenmek bilmez ihtilaflar ortaya çık-
mıştır. Çumra’nın 10 kilometre güneyindeki Gökhöyük mevkiine yerleştirilen ve 
1914’de yapılan kadastro çalışması ile 1920’de tapularını alan Bulgaristan Muha-
ciri Pomaklar ile bu araziyi kendi toprağı sayan Alibeyhüyüklüler arasında çıkan 
ihtilaf yüzünden, Delibaş Olayı sırasında buraya geldikleri köye izafeten Timraş 
adını veren Pomaklar bu köyden kovulmuş; onlar dağıldıktan sonra aynı yere, 
Gökhöyük’ü aslında Alibeyhüyüklülerin değil de kendi kışlakları sayan ve yer-

                                                 
17 5 Şubat 1912 tarihinde yürürlüğe konulan “Emvâl-i Menkûlenin Tahdit ve Tahriri Hak-
kında Kanun-ı Muvakkat”ın uygulandığı ilk yer Çumra Nahiyesi’nin Alibeyhüyüğü köyü 
arazisi olmuştur. Bu seçimdeki en önemli etken, Bağdat demiryolu hattının yapımı sırasında 
sık sık su baskınlarına uğrayan ovanın ıslahı için ovanın mülkiyet durumunun çıkarılması 
ihtiyacı idi (bkz. A. Erdi, T. Çay ve G. Özkan, “Türkiye’de Yapılan Kadastro ve Arazi Dü-
zenleme Çalışmalarının İlklerinin Çumra’da Yapılma Sebepleri, Sonuçları ve Geleceği”, I. 
Uluslararası Çatalhöyük’ten Günümüze Çumra Kongresi- Bildiriler, 15-16 Eylül 2000, ed. H. Kar-
puz, A. Baş ve R. Duran, Konya, 2001: Çumra Belediyesi Yayınları, s. 143). 

 
 

Deli Osman Çiftliği’nin kurucusu “Deli Osman” 



kebikeç / 35 • 2013  

68 

 

leşme baskısı altında olan Yörükler yerleşmiş; 1955 yılında geri dönen 
Timraşlılar ellerindeki tapulara dayanarak arazilerini ve evlerini geri almışlardı18. 
Burada kaybeden yine Yörüklerdi. 

Nitekim 1919 ve 1920 yıllarında patlak veren ve aşağıda geniş biçimde yer 
vereceğimiz Bozkır ve Delibaş isyanları sırasında isyancıların öfkesinin doğru-
dan doğruya (örneğin Hristiyanlara veya Musevilere değil de) Muhacirlere yö-
nelmiş olması bir tesadüf değildir. Bu ayaklanmaların en önemli saikleri resmî 
tarihin bize söylediği gibi “gericilik”, “halifecilik” veya “İslâmcılık” ya da günü-
müzde dahi her türlü olayın bağlandığı gibi “dış mihraklar”19 değil, Anadolu’da 
hep bir Rumeli hareketi olarak algılanmış olan İttihatçılığın hortlaması korkusu, 
bu korkunun belirli mahfillerce (özellikle İstanbul Hükûmetince) canlı tutulma-
sı, zorla (ve yeniden) askere alınma korkusu20 ve bu vesileyle kırk yıldır biriktiri-
len Muhacirlere yönelik öfkenin kusulmasıdır. Bütün bu nedenler ihmal edilirse, 
bu ayaklanmalara en azından o yıllarda dinsel inançları oldukça gevşek sayılabi-
lecek Yörüklerin katılımını açıklamak güçleşecektir. Örneğin isyanın lideri Deli-
baş’ın 1921 Ağustosu’nda öldürülmesinden sonra çevre kasabalara yayılan irili-
ufaklı ayaklanma girişimleri sırasında Ilgın’ı kısa bir süre ele geçiren isyancılar 
sadece Muhacirlerin evlerini yağmalamışlardı21. 1920’deki Delibaş İsyanı sırasın-
da Konya’da bulunan ve isyancıların eline düşen Hâkimiyet-i Milliye muhabiri 
Ensari Bülend Bey, “…4 Ekim 1920 gecesi, Piri Paşa Dergâhı’nın avlusunda 
Muhacir ailelerine yapılan hakaret ve tecavüzleri hiç şüphesiz hiçbir devir gör-
memiştir” diyor22. 

1870’de çıkarılan ve 1937 yılına kadar yürürlükte kalan “Orman 
Nizamnâmesi” ile, Yörüklerin orman arazisi sayılan yerlerde hayvanlarıyla birlik-

                                                 
18 Yılmaz, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Çumra…”, s.s. 42-3.  
19 Bu “dış mihrak” meselesi bizde tarih yorumculuğunun ve toplumsal olay analizinin en 
sorunlu yanı olagelmiştir. Buna göre nerede bir kalkışma, isyan veya protesto varsa bunun 
içsel nedenlerini araştırmak hiç akla gelmediği gibi, bunların iktidardan veya uygulanagelen 
politikalardan kaynaklanan memnuniyetsizliklerin dışavurumu olması ihtimali hiç dikkate 
alınmadan, burada doğrudan iç barışı (“millî birlik ve beraberliği”) bozarak Türkiye’nin 
gelişmesine engel olmaya çalışan dış güçlerin (“düşmanların”) parmağını aramak adeta millî 
bir tarihçilik ve sosyoloji “sporu” olmuştur. Bu “millî sporun” Bozkır ve Delibaş olaylarıyla 
ilgili versiyonunu Dahiliye Vekili Refet (Bele) Bey’in 17 Ekim 1920’de Seydişehir’e girdiğinde 
halka yayımladığı beyannâmede görmekteyiz: “…Türk ve Müslüman milletinin dinini, padi-
şahı, vatanı kurtarmak için giriştiği bu hayat-memat kavgasında onu toplarıyla, tüfekleriyle 
yenemiyeceklerini anlayan dış düşmanlarımız binlerce liralar sarfıyla içimizden bazı 
müfsidleri elde ettiler. İngiliz ve Yunan paralarına satılmış olan bu hain münafıklar bin türlü 
yalanlarla tezvirlerle bir kısım halkımızı kandırdılar…” (akt. A. Avanas, Milli Mücadele’de 
Konya, Ankara, 1998: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 160). 
20 Resmî anlatıya yakın kaynaklar, zorla askere alma meselesinin bir propagandadan ibaret 
olduğunu vurgulamaktadır (örneğin bkz. Avanas, Milli Mücadele’de…, s. 111). Ancak Sarıkeçili 
Yörüklerinin anlatıları bunun aksini söylüyor. 
21 Avanas, Milli Mücadele’de... s. 154. 
22 S. Sürmeli, “Konya Delibaş Mehmed İsyanı Sırasında İsyancılara Esir Düşen Hâkimiyet-i 
Milliye Gazetesi Muhabiri Ensari Bülend Bey’in Hatıraları”, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri 
ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, 1/1, 2012, s. 132. 
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te cevelan etmeleri ve orman içlerindeki otlaklarda hayvan otlatmaları iyice sı-
kıntıya girmişti. Aşiretler şimdi bir de “ormancı” takibâtı altındaydı. Söz konusu 
nizamnâmenin on üç ilâ on altıncı maddeleri, özellikle ormanlara hayvanların 
vereceği zararlara karşı düzenlenmişti. Buna göre orman bölgelerinde hayvanla-
rın otlatılma süreleri ve otlak yerleri ilgili memurlar tarafından belirlenecek ve bu 
konudaki tâkip sorumluluğunu köy muhtarları üstlenecekti. Muhtarlar her yıl 
için ormanlarda otlatılacak hayvanların türlerini ve miktarlarını belirleyen bir 
defter tutarak bu defteri ilgili mülkî idareye teslim edecekti. Ayrıca başıboş ot-
latma da tamamen yasaklanmıştı. Çoban olmadan hayvanların orman bölgeleri-
ne sokulmasına artık izin verilmeyecekti23. Bu nizamnâmenin getirdiği otlatmaya 
ilişkin kısıtlamaların yanında asıl dikkati çeken nokta, bu konuda insiyatifin ve 
sorumluluğun tamamen köy muhtarlarına ve orman muhafızlarına bırakılması 
ve özellikle küçükbaş hayvancılıkla iştigal eden ana kütle olan konar-göçer aşiret 
liderlerinin tamamen devre dışında bırakılmasıdır. 

Bundan sonra orman hazinesi olarak tanımlanmış arazilerde, otlatma, bura-
larda konaklama ve tahsil edilecek otlakiye rüsumu konularında köy muhtarlıkla-
rı, aşiretler ve orman memurları arasında çok taraflı nizalar yaşanmaya başlana-
caktır. 

Konya Vilâyeti dahilinde yaşayan Sarıkeçililerin taraf olduğu ve sonunda Şû-
ra-yı Devlet kararıyla Yörükler aleyhine tecelli eden bir örnek-olay, ihtilafın 
boyutlarını ve devlet ile köylüler lehine ne türden yeni hukukî durumlar ve uy-

                                                 
23 B. Koç, “1870 Orman Nizamnâmesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı 
Notlar”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 37 (2005), s. 243. 

 
 

Bir kez göç başladı mı artık geri dönülemez… Mersin, Göktaş civarında konaklayan iki Sarıkeçili, 
sürülerini geçirebilmek için ekili tarlalar arasında geçit arıyor (Mayıs, 2011). [Foto: Murat Yağcı] 
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gulama biçimleri yarattığını ortaya koymaktadır. Bu olayda Sarıkeçili Yörükleri 
ile ormancılar arasında, Konya’ya bağlı Ilgın ve Akşehir kazâları arazisindeki 
otlaklarının orman arazisi olarak tanımlanması nedeniyle ormancıların kendile-
rinden “otlak resmi” almak istemeleri üzerine çıkan bir sorun, ancak Şûra-yı 
Devlet kararıyla sonuca bağlanabilmiştir. Olay şöyledir: Orman idaresinin iddia-
sına göre 1895 yılına ait otlak resmini tahsil etmek üzere Sarıkeçililerin yanına 
giden orman memurlarına “aşiret muhtarı” Hacı Ömer tahakkuk ettirilen vergiyi 
ödememiş, hatta bununla da kalmayıp bu memurların paralarını da gasp etmişti. 
Muhtarın memurlarca şikâyet edilmesi üzerine aşiret muhtarı hakkında yasal 
tâkip başlatılmış, ancak Vilâyet İdare Meclisi sayımı yapılan aşiret hayvanından 
vergi alınamayacağı yönünde bir kararla muhtarın tutuklanmaması gerektiğine 
hükmetmişti. Ancak bu durum tahsil edilecek otlak resminin tamamen kaybına 
yol açtığından konu Konya Vilâyeti Orman Sermüfettişliğine havale edilmiş, o 
havalideki otlak resminin ödenmesi konusunda bir süreden beri zorluk çıktığı ve 
devamlı şikâyet vuku bulduğu için sonuçta mirî ormanlar civarında yaşayan 
aşiretlere ait hayvanlardan vergi alınmaması, fakat bunun sadece mirî ormanlar 
için geçerli olacağı kararına varılmıştı. Ancak Şûra-yı Devlet daha önce, yine bir 
anlaşmazlık vesilesiyle otlak olarak ayrılmış meraları bulunan köy ve kasaba 
halkına ve henüz iskân olunmamış aşiretlere ait havyanlardan vergi alınmasının 
şart olduğuna karar vermişti. Bu kararı esas alan Orman, Maadin ve Ziraat 
Nezâreti, söz konusu kazâlardaki aşiretlerin sadece kışın Antalya civarına gidip 
yazın buralara dönmeleri nedeniyle otlak resminden muaf tutulamayacaklarını, 
bu aşiretlerin hayvanlarının ormanlara girerek ormanları tahrip etmelerine de 
engel olunması gerektiğini belirterek, Konya Vilâyet İdare Meclisi kararının 
uygulanmasının söz konusu aşiretlere cesaret vereceği, böylelikle ormanların 
büsbütün tahribata açılacağı ve ciddi bir vergi kaybının ortaya çıkacağı gerekçe-
siyle bu verginin Sarıkeçililerden alınması ve aşiret muhtarı Hacı Ömer Ağa 
hakkında da yasal işlemin yapılması için Şûra-yı Devlet’e yazı yazarak Konya 
Vilâyet İdare Meclisi işleminin iptalini istedi. Şûra-yı Devlet, bunun üzerine 
Konya Vilâyeti’nin savunmasını talep etti. 27 Nisan 1899 tarihinde Konya Vilâ-
yeti’nden alınan cevapta Hacı Ömer’in vilâyete getirilip sorgulandığı, ancak aşi-
rete vergi ödememeleri hususunda telkinde bulunduğuna ve memurları gasp 
ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı, bu yüzden serbest bırakıldığı, ayrıca 
durumun Orman Sermüfettişliği’ne de anlatıldığı bildiriliyordu. Ayrıca Vilâyet, 
söz konusu verginin ödenmesi konusunda ortaya çıkan ihtilafın esasen çeşitli 
makamlardan gelen yazıların birbirini çelecek tebliğ ve mütalaaları içermesinden 
ileri geldiğini yazıyordu. Örneğin Maliye Nezâreti’nin 23 Ekim 1889, Orman 
Nezâreti’nin 21 Şubat 1894 ve 5 Haziran 1893 tarihli yazılarında deftere kayde-
dilen (“dâhil-i tahrîr olan”) aşiretlerin emlâk ve temettu vergisine tâbi olmalarının, 
onları otlak ve kışlak resminden muaf tutmayacağı ve ev ihtiyaçları için zaruri 
olarak beslenen hayvanlar dışında kalan bütün hayvanlardan otlak resmi alınma-
sı gerektiği bildirildiği halde; yine Orman Nezâreti’nin 11 Mayıs 1885, 20 Nisan 
1886 ve Dâhiliye Nezâreti’nin 30 Eylül 1897 tarihli yazılarında Teke Sanca-
ğı’ndaki aşiretlerin otlak resminden, Teke ve Burdur sancaklarındaki aşiretlerin 
ise deftere kaydolmuş bulunmalarından dolayı (“dâhil-i tahrîr olmalarından nâşi”) 
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yaylak ve kışlak rüsûmundan istisna edilmeleri, dahası Dâhiliye Nezâreti’nin 2 
Aralık 1897 tarihli yazısında da gerek yerlilere gerekse göçerlere ait büyük ve 
küçükbaş hayvanlar için hayvan sahiplerinden her ne ad altında olursa olsun 
geçerli mevzuat gereği tahsil edilmiş vergilerden fazla para alınmamasına özen 
gösterilmesi isteniyordu. Vilâyet, Şûra-yı Devlet’in daha önce gönderdiği ve 
aşiretlerin konar-göçer olmaları nedeniyle yerleşik halkın yükümlü olduğu vergi-
lerden muaf tutulmalarının sadece onların bulundukları yerlerde gelip-geçici 
(“evkât-güzâr”) olmalarına bağlı geçici bir durum olduğunu, yoksa söz konusu 
aşiretlerden alınan verginin esas sayılması ve tahsil edilmesi gerektiğini ve bunla-
rın bugün deftere yazılmalarına (“dâhil-i tahrîr olmalarına”) engel bir hal olmadı-
ğından bütün mükelleflerin tâbi olduğu ve mevzuatla belirlenmiş vergileri öde-
mekten istisna edilemeyeceğini, aşiretlerin gösterdikleri geçici hareketlere karşı 
eski durumlarına mahsus verginin istisna edilmesinin uygun olmayacağını bildi-
ren telgrafına da atıf yapmaktadır. Ayrıca bir de 24 Mart 1900 tarihli son bir 
mazbata vardır ki, otlak rüsumu hakkındaki bu tebligatın söz konusu verginin 
sadece kayıtlı olarak meskûn (yerleşik) görünen ve gerçekte ise yerleşik olmayan 
aşiretlerden alınıp alınmayacağı konusundaki tereddütü ortadan kaldırmadığı 
Vilâyetçe kaydedilmektedir. Vilâyete göre Orman Nizamnâmesi’nin 16. madde-
sinde sadece dışarıdan gelen ve tüccar malı olan hayvanlardan vergi alınmasının 
emredildiği, bu yüzden Sancak dahilinde hareket halinde bulunan aşiretlerin 
bundan muaf tutularak nüfus sicili muamelesine tâbi olmaları dolayısıyla bunlara 
dışarıdan gelmiş gözüyle bakılıp bakılmayacağı ve haklarında söz konusu mad-
denin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Teke mutasarrıflığınca tereddüt 
hâsıl olmuş; bunun üzerine Vilâyet Orman ve Maadin ve Ziraat Nezâreti’ne yazı 
yazmış; alınan cevapta ilgili maddenin hariçten gelen ve ticaret yapanlara ait 
hayvanların mirî arazide otlatılması halinde uygulanacağı, ev ihtiyaçları için otla-
tılan hayvanların bundan muaf olduğu, ancak ev ihtiyacına ayrılmış hayvan sayı-
sının beşi-onu geçmeyeceği ve bunun üzerindeki sayıda hayvanın ise ticaret 
metaı sayılacağı, her ne kadar Maliye Nezâreti’nin Teke Sancağı’na gönderdiği 
11 Mayıs 1885 tarihli yazıda aşiretlerin otlak resminden istisna edilmesi gerektiği 
belirtilmiş ise de Şûra-yı Devlet’in bu konudaki kararı gereğince bu hüküm kal-
dırılmış olduğundan söz konusu verginin alınmaya devam edilmesi gerektiği 
bildirilmiştir. Oysa Konya Vilâyeti hâlâ bu görüşte değildir. Vilâyet 
Nizamnâme’nin on üç, on dört ve on beşinci maddelerinin sadece orman me-
murları tarafından belirlenmiş olan sınırların tecavüze uğramaması için her kö-
yün çoban tutması gerektiğini ve köy halkına ait hayvanların hangi mevsimde ne 
süreyle ve ne şekilde otlatılacağının muhtarlarca defterlere kaydedilerek ilgili 
idareye verilmesini emrettiğini, burada otlatılacak hayvan sayısının kısıtlanması-
na dair bir hüküm bulunmadığını, dolayısıyla bu hayvanların vergiye tâbi olma-
dığını; on altıncı maddenin ise hariçten gelip hayvan otlatacak ve ticaret yapacak 
kişilerin vergi ödemeleri gerektiğini kayıt altına aldığını savunmaktadır. Ayrıca 
Maliye’den Hamidabâd (Isparta) Sancağı’na yazılan 23 Ekim 1884 tarihli yazıda, 
burada yaşayan Hacıkaralı aşiretine emlâk ve temettu vergilerinin tahakkuk etti-
rildiği, ancak bunun yanısıra aşirete ait hayvanlar mirî ormanlarda otlatıldığı için 
orman vergileri arasında sokulmuş bulunan yaylak ve kışlak vergilerini de öde-
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meleri gerektiği belirtilmiş; Vilâyet ise Orman Nizamnâmesi’nin ilgili maddeleri-
ni ve bu uygulamanın ülkede “önemli bir servet kaynağı olan” hayvan sayısında 
ve halkın hayvancılığa ilgisinde azalmaya yol açacağını gerekçe göstererek bu 
talebe karşı çıkmıştı. Vilâyet direniyor, merkez ise ısrar ediyordu. Vilâyetin bu 
savunmasına karşın Şûra-yı Devlet, sadece yerleşik olan aşiretlerin 
Nizamnâme’nin ilgili maddeleri uyarınca vergiden muaf tutulmasına, ormanlara 
zarar verilmesinin önlenmesi ve konar-göçer olan, bu niteliği nedeniyle de em-
lâk ve temettu vergilerine tâbi olmayan aşiretlerin yerleşmeye (köylülüğe) teşvik 
edilmesi açısından yararlı olacağı için bu aşiretlerden orman vergisi alınmasına 
karar verdi. Neticede Şûra-yı Devlet’in bu kararıyla orman gelirleri arasında 
sayılan yaylak ve kışlaklara ait otlak vergisinin alınması uygulaması kesinleşmiş 
oldu24. Karar Sadaret kaleminden ilgili bütün vilâyetlere iletilmek üzere Orman 
ve Maadin ve Dâhiliye Nezâretlerine gönderildi25. 

Bu karardan sonra artık mirî arazi sayılan yaylak ve kışlaklara giden Yörük 
aşiretleri, şimdi de otlak vergisi toplayan memurlardan kaçmak ya da onlarla 
çatışmak durumunda kalacaktır. Üstelik aynı şekilde otlatma yapan köylüler bu 
vergiden muaf tutulmuştur26. 

 

III. Namlı Eşkıyaların Hikâyesi 

Konar-göçer hayvancılık (pastoral nomadism), genellikle sanıldığı gibi sadece 
hayvancılığa dayalı bir yaşam biçimi değildir. Konar-göçerler ağırlıklı olarak 
hayvancılık yapan çobanlar olmakla birlikte, bu yaşam biçiminde de kira geliri, 
nakliyecilik, kervan ve bölük izciliği (delil27 veya savran28 olarak), kira geliri, ka-

                                                 
24 1736 No.lı Şûra-yı Devlet Mülkiye Dairesi İlâmı, bkz. BOA, BEO., 1566/117438, 9 
Cemaziyülâhir 1318, (4 Ekim 1900). 
25 Sadâret Mektûbî Kalemi tahriratı, BOA, BEO., 1566/117448, 18 Cemaziyülâhir 1318 (13 
Ekim 1900). 
26 Bu karardan sonra Yörüklerden kaynaklanan ciddi bir dirençle karşılaşılmıştı.  Örneğin 21 
Eylül 1909 tarihli bir belgeye göre Ermenek ormanlarında hayvan otlatan Adanalı Menemen-
li aşireti ile bazı başka aşiretler otlak vergisini ödemek istememiş ve direnmişlerdi (bkz. 
BOA, DH.MUİ., 12-2/28, 06 Ramazan 1327, 21 Eylül 1909). Bazı yerlerde ise aşiretler 
otlaklarının orman içinde bulunmamasına rağmen kendilerinden orman vergisi istendiği için 
muafiyet talep eden dilekçeler yazıyorlardı. Örneğin Konya’nın Ereğli kazâsının Divle (bu-
günkü Üçharman) Nahiyesi’ndeki yaylaklarında bulunan Saçıkaralı aşireti  böyle bir muame-
leye maruz kalmıştı (BOA, DH.MKT., 2378/17, 25 Rebiülevvel 1318, 23 Temmuz 1900 ve 
BOA, DH.MKT., 2396/76, 01 Cemaziyülevvel 1318, 27 Ağustos 1900). Benzer bir olay 
Sandıklı’da da vuku bulmuştu. Sandıklı orman memurları Karatekeli aşiretinden zorla otlak 
resmi tahsil etmişler; bu durum aşiret tarafından şikâyet konusu yapılmıştı (BOA, 
DH.TMIK.M., 2500/34, 01 Rebiülevvel 1319, 18 Haziran 1901). Memurlarla aşiretler ara-
sında cereyan eden bu gibi tartışma ve direnişler sırasında zaman zaman adlî olaylar da yaşa-
nıyordu. Örneğin Eğirdir civarında Çakal aşiretinden kişiler bir orman bekçisini öldürmüştü 
(BOA, DH.EUM.AYŞ., 26/65, 24 Safer 1338, 18 Kasım 1919).  
27 Burada “yol gösteren” anlamına gelen delil terimi, Osmanlı devrinde kervanlara yol göste-
ren izciler için kullanılmıştı. Bu yüzden kavşak niteliğindeki kentlerde kervancıların müracaat 
edeceği delilleri bulmalarını kolaylaştıran hanlar mevcuttu. 
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saplık, derbentlik, kale ve geçit muhafızlığı, halı-kilim imalatı, kısmî tarım ve 
yağma29 gibi farklı gelir kaynaklarına müracaat her zaman söz konusudur. Bu 
yaşam biçiminin sağladığı hareket olanağı ve savaş yetenekleri nedeniyle yağma 
ve çapul, söz konusu toplulukların, özellikle de yatay hareketlilik içinde olan 
veya otlak sıkıntısı çekerek kaynak arayan grupların daima başvurduğu bir yol 
olmuştur. Türkiye Yörüklerinde yağmaya başvurma, çok erken zamanlarda Os-
manlılar tarafından devlet hizmetlerine devşirildikleri için fazlaca seçilen bir yol 
değildi. Ancak 20. yüzyılın ortalarına doğru gittikçe azalmak kaydıyla, otlak sı-
kıntısı çeken, kırsal yerleşmelerin yoğunlaşması ve yaylaların köy emvâli ve or-
man hazinesi haline getirilmesiyle birlikte geleneksel otlakları için yüksek kiralar 
ve vergiler ödemek zorunda kalan ya da çeşitli nedenlerle gelir-gider dengesi 
bozulan bazı Yörüklerin yol kestiği, yağma veya gasp yaptığı görülmüştür. İşte 
bunlardan birisi de Sarıkeçililerden Deli Ahmad ile Tat Mustafa’nın hikâyesidir: 

A.G.: Sarı Yusuf, Tat Mustafa, Deli Ahmad’la gelip de 60 kişiyi nasıl hak 
etmişler, onu anlatsana… 

D.B.: Avgan belinde yapmışlar. Avgan’ı bilin mi sen? Bucakkışla’ya in-
meden Avgan Beli var. Oraya durmuşlar iki gardaş.  

Asker gelirimiş, bunlar daşın arkasına sinmişler. Atı ile o zaman, süvari, 
böyle gamyon, şeyi ne arar. Mavzeri göstermişler. Sırtında yağmur yağıyo. 

M.Y. Askere mi? Niye askere? 

D.B.: Askere. Ne yapacak dağ başında, eşkıyasın. (…) Soyuyor. Dedemin 
oğlanları. Babamın gardaşları. Babamgil on beş kişiler. Yav dedemden 
gaçmışlar, mavzer sırtında, çalışmayalım, göylüden gelenden para soyalım 
demişler. İki tane asker gelmiş. Süvariler. Sırtlarında tüfek var, mavzer 
var, işte yağmurluk. At ile gidiyolar. Garagol var orda, Bucakkışla’nın or-
da. Garagola artık ne götürüyolarsa. Mavzeri uzadıyolar askere, kaputu at, 
yoluna devam et diyo. Asker ne yapsın. Yağmur da yağıyo böyle, guytuda. 
Yağmurluğu atıyo, gidiyo. Varıyolar, biri birini giyiyo biri birini. Asker 
oluyo işte asker gidesiye. Ne tüfeğini alıyolar, ne parasını, ne bişeyini. Ya-

                                                                                                                   
28 Savran, deve kervanı liderlerine, deve kiralayan kişilere ve daha geniş anlamda deve sahip-
lerine verilen bir addır. 
29 Örneğin İran Belucistanı’nda yaşayan konar-göçer aşiretler yaz sonunda veya güzün 
başlarında konakladıkları yörelerde, kış boyunca tüketecekleri, yağından istifade edecekleri, 
hatta liflerinden giysi üretebilecekleri hurmayı yetiştirmektedir. Hurma üretimi için gereken 
suyu temin için beşerî yatırımın gerekmediği mevsimlerde ve yerlerde göçerlerin en düşük 
yatırım maliyetiyle tarımsal ürün elde etmeleri mümkündü. Platoya geri döndükleri kısa süren 
güz mevsiminde (Kasım ayında) bir kısım aşiret üyesi küçük ölçekli tarımla uğraşırken bir 
kısmı da mevsimlik işçi olarak vilâyetin dışındaki kasabalara gidiyorlardı. Üstelik işçilik yoluy-
la elde edilen gelir, göçebe ekonomisinin önemli bir bileşeniydi. Zira hayvancılık ve kısa 
süreli tarım yapılmakla birlikte kullandıkları arazi hiç verimli değildi; bu yüzden ek gelir kay-
nakları yaratmak zorundaydılar. Belucî döneminde (1947’den önce), bu ek gelir kaynakları 
arasında Kerman köylerini ve Hindistan’a gidip-giden kervanları hedef alan yağmalar ve 
soygunculuk önemli bir yer tutuyordu (P. C. Salzman, “Multi-Resource Nomadism in 
Iranian Baluchistan”, Journal of Asian and African Studies, 7,1-2, 1972, ss. 65-6). 
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ni biz ıslanmayalım, asker varır garagolda bi daha alır. İkisi öyle eşkıyalık 
yapmışlar. 

A.G.: M.’nin babası Deli Ahmed. Altmış kişi, böyle eşkıyalar yolda so-
yarmış. Avgan Köyü’de altmış kişi Garaman’a alaveriye giderlermiş. So-
yarlar diye altmış kişi biribirine dayanarak gidiyo yani. Kalabalık gidelim 
diye. Bunun emmileri. Teslim olun diyo bunlar iki kişi. Altmış kişi bakı-
yor iki kişi, siktirin lan diyor, yürüyor. İki kişi ile altmış kişi. O Tat Musta-
fa dediğimiz, bunun amcası, bi bıçak tutarımış, bıçak şöyle neresine 
vuruyosa oraya. Bu Deli Ahmad’ın birisinin üstüne çökmüş buraya. Bu-
radan bıçağı çektim diyo, kınıyla çıkmış bıçak. Altmış kişiyi sepe 
komuşlar. Ondan sonra ardlarından ne demişler biliyon mu? Bana Sarı 
Yusuf’un Tat Mustafa derler demiş. Ordan yakalanmışlar30. 

Sarıkeçili Yörükleri de tıpkı başka bazı Yörük toplulukları gibi, Jandarma 
baskınlarına ve başka tehditlere karşı bir “gizli dil” geliştirmişlerdi31. Şimdi bu 

                                                 
30 D. B. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (O. Köyü) 
31 Türkiye’de “gizli diller” konusu yeterince incelenmiş değildir. Ancak Yörükler arasında 
gizli bir dilin varlığı Ahmet Caferoğlu tarafından tespit edilmiştir. Caferoğlu 1940’ların ba-
şında Çivril’in Yapalı köyünde yaşayan ve Buhurcu da denilen Geygelli Yörükleri arasında bu 
dili kaydetmişti. Caferoğlu benzer özel dilleri Çepniler, Abdallar ve başka gruplar arasında da 
gözlemişti. Caferoğlu yine Afyon bölgesinde yaşayan Saçıgaralı Yörüklerinin de gizli bir dili 
olduğunu işitmiş; ancak bunlar arasında herhangi bir derleme çalışması yapamamıştı (A. 
Caferog ̆lu, Anadolu Ag ̆ızlarından Toplamalar. Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Nig ̆de 
Ilbaylıkları, Kalaycı Argosu ve Geygeli Yürüklerinin Gizli Dili, Ankara, 1994: TDK Yayınları). Bu 
örnekler, göç sırasında tehdide açık olan ve daima devletin tâkibatı altında yaşayan Yörükler 

 
 

Karadağ’ın kuzey eteğinde yeralan Binbir Kilise’de kalıntıların arasında dolaşan bir keçi (Ekim, 
2012). [Foto: Murat Yağcı] 
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dili bilen kişilerin sayısı çok azalmıştır. Bir Sarıkeçili bu dil için “Sarıkeçililerin 
şifresi”32 demektedir. Bu dille ilgili olarak şu hikâye anlatılmaktadır: 

A.G.: Kiraz Ana anladırdı da, ne derdik o garıya (…) boklu garı mı derle-
ri, Deli Garı. Onun oğlunun birisi gaçağımış ne itti ise. Çadır eve gelmiş-
ler orda yemek yiyip gene dağa gaçacaklarımış. 

D.G.: He, suçlularımış. Aranıyo ya, gaçarlarımış. 

A.G.: Ulan, anaları mı gelinleri mi dışarı çıkıvermiş candarma evi basacak 
görmüşler. Ni demiş, oğlan burçağa mı gir demiş? 

D.G.: Oğlak burçağa girdi ne duruyosun demiş, çeşit çeşit diyolar ya. 

A.G.: Oğlak burçağı bastı ne duruyonuz demiş. Ulen öyle demesiyle he-
men anlamışlar o parola gibi bişeymiş. Hemen taban atışına haydi, tutulur 
mu Yörük. Gerginin altından çıktığı gibi ormanın içine gider. 

 

IV. Konya-Delibaş İsyanı ve Sarıkeçililer 

Sarıkeçililer arasındaki anlatının önemli bir parçası da, 1919’daki Konya-
Bozkır Delibaş İsyanı’na bir kısım Sarıkeçililerin katılması hikâyesidir. Bilindiği 
gibi resmî tarih anlatısı, bugünkü kurulu-düzenin verileri üzerinden dönemin 
aktörlerini değerlendirmekte ve anlatıyı hain-vatansever ayrımı yaparak kurmak-
tadır ve bu nedenle Sarıkeçili anlatısının da bu resmî eğilimin yarattığı geleneğe 
uygun olarak zaman içinde pek çok “iskonto”ya ve “sansür”e uğradığı, belli 
ölçülerde ayıklandığı da düşünülmelidir. Resmî anlatıda İstanbul hükûmetinin 
adamı olan Konya Valisi Cemal Bey ahaliyi millî kuvvetlere ve onların Kon-
ya’daki temsilcisi olan komutanlara karşı kışkırtmış, silah ve para dağıtmıştır. 
Bütün hareket “…Kuvay-ı Milliye hareketi karşısında direnme gücü kalmayan 
Damat Ferit Hükümeti tarafından organize edilen siyasal bir ayaklanmadır”33. 
Hatta İngiliz Muhibleri Cemiyeti’nin başkanı ünlü Rahip Frew bile bu tertibin Vali 
Cemal Bey’le birlikte ortaklarındandır34. Böylelikle Bozkır isyanında da, bütün 

                                                                                                                   
arasında, bu tehditler karşısında bir iç-iletişim aygıtı geliştirdiklerini ve böyle bir geleneğin 
yaygın olduğunu göstermektedir. Nurettin Demir, Anadolu ve Kıbrıs’ta tespit edilen özel 
dilleri konuşanların ortak özelliğinin “göçebelik” olduğunu kaydetmiştir: “S ̧imdiye kadar ele 
alınan Anadolu’da veya Kıbrıs’ta konus ̧ulan özel dillerin hepsinin ortak yönü göçebe bir 
hayat tarzı yas ̧ayan insanlar tarafından, üçüncü kişilerden bir s ̧eyleri gizlemek amacıyla 
konus ̧uluyor olmalarıdır. Ayrıca böyle dilleri konus ̧anların bir kısmı günümüzde artık icra 
edilmeyen, köyden köye, s ̧ehirden s ̧ehre, bölgeden bölgeye gezilerek yapılan mesleklere 
mensupturlar. Ayrıca bu diller konus ̧anlar dıs ̧ görünüs ̧ olarak da çevredeki halktan ayrılmakta 
ve böylece önyargılara da maruz kalmaktadırlar” (N. Demir, “Türkiye’de Özel Diller”, Yeni 
Türkiye, 43, 2002, s. 428).  
32 A. G. ile görüşme, 30 Ekim 2012 (S. Mahallesi) 
33 T.  N. Karaca, “Milli Mücadele’de Bozkır İsyanları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergi-
si, 16/1 (2004), s. 170. 
34 Bu tür yorumlar için bkz. T. N. Karaca, “Milli Mücadele’de Bozkır…”, s. 170; K. 
Esengin, Milli Mücadele’de İç Ayaklanmalar, İstanbul, 1975: Ağrı Yayınları; İstiklâl Harbinde 
Ayaklanmalar: Türk İstiklâl Harbi, VI. Cilt, Ankara, 1974: Genelkurmay Başkanlığı Yayınları. 
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ayaklanma ve isyanların arkasında bulunması gereken “yabancı güçlerin parma-
ğı” ayağı eksik bırakılmamıştır. Bu değerlendirmelerin hiçbirisi o dönemin 
psiko-sosyal durumuna, bölgelerin toplumsal ve kültürel özelliklerine eğilmeyi 
tercih etmemekte, aktörlerin isyana kalkışma saiklerinin ayrıntılı bir analizine 
girişmek yerine yukarıda söylendiği gibi hain-vatansever ayrımına dayanan ya da 
sadece bir “kışkırtma” eseri gibi gösteren bir indirgemecilikle bütün bu olayları 
tümdengelimli bir değerlendirmeye tâbi tutmaktadır. Konya’daki isyanların bu 
derecede taraftar toplamasının esas nedeni İttihatçı korkusu ve nefretidir. Yeni-
den savaşmak ve askere alınmak35 istemeyen köylüler, göçerler ve kasabalılar bu 
korku ve nefretin güdülediği psikolojik ortamda İttihatçılardan oluştuğuna inan-
dıkları bütün Kuvayı Milliye’ye ve Ankara hükûmetine cephe almışlardı. Gerçi 
Anadolu hareketinin bir İttihatçı tertibi olduğuna ilişkin olarak özellikle Damat 
Ferid Hükûmeti’nin propagandif gayretleri de oldukça etkili olmuştur36; ama şu 
unutulmamalıdır ki gerçekten de Anadolu’da özellikle yerel kongreleri toplayan-
lar ve ilk Kuvayı Milliye müfrezelerini kuranlar ağırlıklı olarak İttihatçı yerel 
elitti. Bu bakımdan bu propaganda çok da temelsiz sayılmaz. 1920’deki Delibaş 
İsyanı sırasında Ankara’da Meclis yeni toplanmış ve bir hükûmet teşkil edilmişti; 
ama isyancıların dilinde onlar hâlâ “Kongreci” olarak anılıyordu37 ve İttihatçı 
“ceberrutluğu”nu38 diriltmek üzere biraraya gelmişlerdi. Üstelik buna bir de 
Ankara Hükûmeti’nin Bolşevik olduğu şayiaları da eklenmiş ve böylelikle hem 
henüz Rus korku ve nefretini üzerinden atamamış Kafkasya ve Kırım göçmen-
lerinin hem de “Bolşevik” çağrışımının pejoratif etkisinde olan köylü ve kasaba-
lıların isyana katılması daha da kolaylaşmıştı39. 

                                                 
35 1919 yılının Temmuz ayında 12. Kolordu marifetiyle yürütülen askere alma faaliyeti, 
jandarma ve polis teşkilâtına emir veren Vali Cemal Bey tarafından durdurulmuştu. Bu sıra-
larda III. Ordu kendi bölgesinden mütemadi bir asker toplama faaliyeti içindeydi (19 Tem-
muz 1919 tarihli Asayiş Raporu’ndan [ATASE, K:22, G: 35] akt. Karaca, “Milli Mücadele’de 
Bozkır…”, s. 173). Nitekim Büyük Millet Meclisi’ndeki görüşmeler sırasında münhasıran 
Ilgın’daki kalkışmanın nedeni konusunda Canik Mebusu Nâfiz bey tarafından “zorla askere 
alma” meselesi gündeme getirilmişti: “Bu işin içinde başlıca askerlik meselesi vardır. Üç 
yüzden üç yüz on beşe kadar hükûmet-i mahalliye bilâ-istisna asker celbine başlayınca mem-
lekette dehşetli bir muarız kütlesi husule geldi.” (Bkz. TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre I, 
İçtima I, Cilt I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ss. 205-206). 
36 Bkz. T. Z. Tunaya, “Mütareke Döneminin Özellikleri (1918-1922)”, Prof. Dr. Ümit 
Doğanay’ın Anısına Armağan II, İstanbul, 1982: İ. Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları, ss. 
407-8.  
37 Hâkimiyet-i Milliye muhabiri Ensari Bülend Bey’e isyan sırasında çatışmaya girerek öldür-
düğü bir isyancı ölmeden önce ona “hınzır Kongreci” diye hitap etmişti (Bkz. Sürmeli, 
“Konya Delibaş…”, s. 122). Anlaşılan Erzurum ve Sivas kongreleri ve bu kongrelere zemin 
teşkil eden irili-ufaklı yerel kongreler, başı eski İttihatçılar çektiği için Anadolu’da bir İttihatçı 
tertibi olarak sunulmuş ve bu kabul görmüştü. Dolayısıyla nefretin nesnesi de “kongre” 
olmuştu. 
38 Konya Jandarma Mektebi’nde uzunca bir süre çatıştıktan sonra teslim olan Ensari Bülend 
Bey’i kurşuna dizmeye hazırlanan isyancılar için o ve benzerleri “ceberrut gidileri…” idi 
(bkz. Sürmeli, “Konya Delibaş…”, s. 129). 
39 İsyan sırasında Karaman’ı basan, “…isyan fedailerinden olup, ‘biz bu memleketi Bolşe-
viklerin elinden ayağımızın çarığıyla kurtaracağız, kurtarıyoruz’ nağralarıyla böbürlenen 
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Nihayet I. Bozkır İsyanı’nın (26 Eylül-4 Ekim 1919) patlama nedeni, isyancı-
ların ifadesine göre Konya’da “millî teşkilât” ya da Kuvayı Milliye adı altında 
çetecilik yapılması40, bu yolla mal gasp edilmesi, yağma yapılması, keyfî biçimde 
adam öldürülmesi ve Kuvayı Milliye müfrezelerine zorla adam devşirilmesiydi41. 
Üstelik isyan kokusu alan Ankara’nın, Sökeli Ali Efe komutasındaki 200 kişilik 
bir Zeybek müfrezesini Sarayönü’ne kadar sevk etmesi, bu kuvvetin Konya’ya 
girmesinden endişelenen Konyalılara tedirgin etmişti42. İsyan ilk ateşini Boz-
kır’da eski İttihat-Terakki mensuplarının Kuvayı Milliye teşkilâtı kurma teşebbü-
sü üzerine almıştı43. Bu ilk isyan teşebbüsüne Bozkır köylerinden, Dinek nahiye-
sinden, Ahırlı köyünden ve Çumra yakınındaki Alibeyhüyüğü köyünden kişiler 
katılmıştı. Alibeyhüyüğü muhtarı da isyanın liderleri arasındaydı44. Ayrıca liderler 
arasında Afşarlı Tahir adında biri de vardı45. Afşar ahalisi de bir kısmı Taşkent 
ve Çukuryurt bölgesinde, bir kısmı da Çumra ile Karaman arasında yaşayıp hay-
vancılık yapan yarı-göçerlerdi. İsyanın yayıldığı bölgede Toros dağlarının Antal-

                                                                                                                   
Akarköylü Yörük Evet Mehmet, talan yaptığı dükkânlardan ayağına bir fotin geçirip, çıkardı-
ğı çarığını da sırımdan olan iplerden, hükümet konağının büyük kapısının portalı üzerine, bir 
kurtarma simgesi olarak asmıştı” (Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın..., s. 67). 
40 Karaca, “Milli Mücadele’de Bozkır…”, s. 175. 
41 İsyanı araştırmak üzere Konya’ya gelen Mülkiye müfettişi Asaf Talât Bey, raporunda, 
Bozkır’a gelen Kuvayı Milliye komutanı Abdurrahman Bey’in halka yaptığı konuşmada 
Kuvayı Milliye’ye katılmayanların cezalandırılacağını söylemesinin halkı galeyana getirdiğini 
ve bunun isyanın öncelikli nedeni olduğunu belirtmiştir. Asaf Talât Bey’e göre Vali Cemal 
Bey’in bölgedeki kışkırtıcı faaliyetleri isyanın ancak ikincil nedenidir. Ne var ki T. Niyazi 
Karaca, söz konusu raporda Abdurrahman Bey’e yüklenen rolün ayaklanmanın günahını her 
iki tarafa da yıkmaya çalışan müfettişin yarattığı bir bahane olduğunu öne sürer (bkz. Karaca, 
“Milli Mücadele’de Bozkır…”, s. 178). Oysa böyle bir bahane yaratmaya mahal yoktur; zira 
Kuvayı Milliye’nin her tarafta asker toplamaya giriştiği ve çoğu zaman zor kullanılarak bu 
yola başvurduğu Millî Mücadele’nin erken tarihi bakımından bilinmeyen bir vakıa değildir. 
Çerkes Ethem’in ahaliden nasıl asker ve emtia devşirdiği bizzat Millî Mücadele’nin lideri 
Mustafa Kemal’in Nutuk’ta uzun uzun şikâyet ettiği bir konuydu. Kaldı ki Batı Anadolu’da 
Millî Mücadele’ye iştirak eden çetelerin benzer yollara başvurduğu pek çok şikâyet ve tahki-
kattan da anlaşılmaktadır. Karaca isyanın gerisinde sadece bir İtilafçı tertibini görmeye çalış-
makta ve belgeleri bu yönde okumaya gayret etmektedir. Oysa Meclis’teki gizli oturumlar 
sırasında da bu durum sıklıkla gündeme getirilmişti: “…Düşmanın tahliye ettiği yerlerde 
hiçbir memur yok… Kuvve-i Seyyare’ye mensup olanlar, yahut… çete tarzında olanlar, 
böyle hâli olan yerlere giriyorlar ve soyuyorlar. Sonra diyorlar ki; siz vaktiyle düşmanla bera-
ber hareket ettiniz, bir de onları öldürüyorlar (…) Garp Ordusu’nda bazı kumandanlar, 
ezcümle Birinci Kuvve-i Seyyare bir çok adamları asıyor, kesiyor. Kimisine casus diyor yapı-
yor, kimisine firarî diyor yapıyor… Bir çok aileleri tehcir ediyorlar…” (bkz. T.B.M.M. Gizli 
Celse Zabıtları, c. I, 125. İn’ikat, 3. Celse, 29 Aralık 1336/1920, ss. 280-1). 
42 Bkz. Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 37. Zeybeklerin yağmacı yapısı ve nizamî ordu 
ilkelerine göre çarpışmaması büyük bir tedirginlik kaynağıydı. Yukarıdaki şikâyete konu 
olduğu gibi Kuvve-i Seyyare’ye mensup bu Zeybek liderleri köylerden zorla adam devşiriyor 
ve istedikleri gibi tedarikte bulunuyordu. 
43 Avanas, Milli Mücadele’de…, s. 101. 
44 Daha sonra yeni bir isyana önderlik edecek Delibaş Mehmed Alibeyhüyüğü köyündendi 
(bkz. Karaca, “Milli Mücadele’de Bozkır…”, s. 177). 
45 ibid., s. 177. 
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ya ile Konya arasında kalan platolarında yaşayan konar-göçerler, yarı-göçerler, 
köylere yerleşmiş eski göçerler ve yerli köylüler yaşamaktaydı. Sayıları 3000 kişi-
ye ulaşan isyancılar Bozkır kasabasını işgal etmiş ve isyanı bastırmaya gelen bir-
likleri püskürtmeyi başarmıştı. İsyanın bu ilk başarısı üzerine Hadim ve Erme-
nek ahalisi de isyana katıldı. Böylelikle isyan bütün Taşeli platosunu sarmış oldu. 
O arada isyanın nedenlerini araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi ve isyanın 
sona ermesini sağlamak üzere de bir Nasihat Heyeti görevlendirildi. Bu grubun 
görev yaptığı sırada isyan durdu. Ancak isyancıların faaliyetlerine tamamen son 
vermek için öncelikle talep ettikleri şey, bir genel af ilân edilmesiydi. Ne var ki 
hükûmet af ilânına yanaşmadığı gibi, nasihatın yeterli olduğunu söyleyerek bu 
hareketi küçümsediğini gösterdi. Bu arada yeni bir isyan hazırlığının sezilmesi 
üzerine Afyon’da bulunan ve Aslantaş’lı (Kütahya) Karakeçililerinden oluşan 
müfreze Seydişehir’e gönderilmişti46. Nihayet 22 Ekim 1919 günü II. Bozkır 
İsyanı patlak verdi47.  

İsyancıların yeniden harekete geçeceklerinin sezilmesi üzerine, Seydişehir’e 
sevk edilen Karakeçili Müfrezesi dışında, Afyon’daki birlikler ve 12. Kolordu’ya 
bağlı bazı müfrezeler Kaymakam (Yarbay) Bayatlı Arif Bey’in komutası altında 
Çumra ve Karaviran’da toplandılar ve Bozkır’ı kuşatmak üzere harekete geçtiler. 
Bu kuşatma hareketi Bozkır’ın güneyindeki Hocaköy, Avdan ve Hisarlık’tan 
bazı silahlı ve silahsız grupların kuşatmayı kırmak amacıyla Bozkır’a hareket 
etmesine yol açtı. Konya Valisi Subhi Bey’in telgrafına göre bu grupların önder-
leri bölgede, Kuvayı Milliye’nin aslında İttihatçılardan mürekkep olduğunu ve 
şimdi “Kuvayı Milliye” adını kullandıklarını söyleyerek yine zorla asker toplaya-
cakları söylentisini yaymaya başlamışlardı. İsyancılar genel af ilân edilmesini, 
Kuvayı Milliye’nin Bozkır’a yönelmeyerek yerinde kalmasını talep ettiler. Vilâyet 
ve komuta heyeti isyancıların köylerine dağılmaları şartıyla birliklerin yerinde 
kalacağını bildirdiler. Bu cevaptan tatmin olmayan isyancılar, taleplerinin kabul 
edilmemesi halinde Akviran’ı (bugünkü Akören) basacaklarını bildirdiler. Bu 
durum karşısında 12. Kolordu komutanı Miralay Fahreddin (Altay) Bey operas-
yonun idaresini üzerine aldı ve 24 ve 25 Ekim’de Akkise’deki çarpışmalarda 
isyancıları püskürttü. Tâkip sonucunda müfrezeler Suğla Gölü civarına kadar 
ilerleyip isyancıları dağıtmıştı. Askerî birlikler ve Kuvayı Milliye müfrezeleri bu 
harekât sonucunda 2000 kadar isyancıyı esir almayı başarmışlardı. Ancak 
tâkipten kurtulan ve harekâta katılan birliklerin gerisinde kalan isyancılar Delibaş 
Mehmed’in liderliğinde Akviran nahiyesini işgal ettiler ve Çumra’yı tehdit etme-
ye başladılar. Bunun üzerine Suğla Gölü civarında bulunan Kaymakam Bayatlı 
Arif Bey müfrezesi hızla geriye dönüp Avdan üzerinden Apa köyüne geldi ve 28 
Ekim’de isyancılarla sıcak temas sağlayarak onları geriye attı. Ne var ki Çumra 
ve Hatunsaray üzerine gönderilen müfrezelerden firarlar artmış ve bu bölgedeki 
ahali de artık isyana katılmıştı. Ancak ordu birliklerinin hızlı hareketi ve isyanın 
batı kanadının çökmüş olması isyancılar arasında panik yaratmış, araya giren 
nasihat heyetinin tavsiyelerine uyan isyan liderlerinin Konya’ya giderek af talep 

                                                 
46 Avanas, Milli Mücadele’de…, s. 102. 
47 Karaca, “Milli Mücadele’de Bozkır…”, s. 179. 
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etmelerine yol açmıştı. Bu arada Alibayhöyüğü’ndeki isyancılar da teslim olmuş-
tu. Arif Bey de boş durmamış ve Dinek’e ilerleyerek buradaki isyancıları da 
teslim olmaya mecbur etmişti. Dinek’in teslim olmasından sonra Bozkır isyanı 
çözülmüş ve kasabanın yolu Kuvayı Milliye’ye açılmıştı. Nihayet Yüzbaşı Raci 
Bey komutasındaki müfreze 7 Kasım 1919’da Bozkır’a girerek isyanı sonlandır-
dı48.  

Bütün bu kargaşa sırasında isyana katılmış ve yer yer önderlik etmiş olan De-
libaş Mehmed maiyetindeki yüz kişiyle birlikte kaçmayı başarmış ve kışlaklarına 
dağılan Yörükleri ve Hotamış ile Karadağ arasındaki Türkmenleri ayaklandır-
mak üzere harekete geçmişti49. Ancak o arada Çumra Nahiye Müdürü Nurullah 
Bey, Delibaş Mehmed’in affedilmesi için karargâhını Alibeyhüyüğü’nde kuran 
Kaymakam Bayatlı Arif Bey’e ricada bulunmuş ve bu talebi kabul edilmişti. 
Delibaş Konya Valisi Haydar Bey’e de takdim edilmiş ve Çumra Nahiyesi İdare 
Meclisi üyeliğine seçilmişti50. 

O arada Bozkır ve çevresindeki 51 köy ve mahalle muhtarının imzasıyla 
Konya valiliğine “zorla isyana teşvik edildiklerine dair” bir pişmanlık istidası 
gönderildi. İsyanın esasen Ankara’daki Millici harekete karşı geliştiğini bilen 
İstanbul Hükûmeti Vali Subhi Bey’in ve Mülkiye müfettişi Asaf Talât Bey’in 
tavsiyelerine de uyarak isyancılar hakkında herhangi bir tâkibata gerek duyma-

                                                 
48 Karaca, “Milli Mücadele’de Bozkır…”, ss. 179-81. 
49 ATASE, K: 413, vsk: 8, belge 8-1 (4 Kasım 1919 tarihli Rapor)’dan akt. Karaca, “Milli 
Mücadele’de Bozkır…”, s. 181. 
50 Avanas, Milli Mücadele’de..., ss. 122-3. 

 
 

Tel örgülerle çevrili ormanlık dikili alanın hemen yanına konaklamış Sarıkeçili çadırı. Mersin, 
Şıhömerin Tepesi mevkii (Nisan, 2011). [Foto: Murat Yağcı] 
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dı51. Ancak Konya’da kontrol bu tarihten itibaren tamamen Ankara yanlılarının 
eline geçti ve Konya’daki askerî ve mülkî erkânın büyük bölümü Ankara ile 
işbirliği içindeki kişilerden mürekkep hale geldi. Nitekim Cihan Harbi sırasında 
İzmir Jandarma Alay kumandanı olan ve 1918 yılında emekliye ayrılan, Ermeni 
kırımına karıştığı için hakkında arama başlatılan ve bunun üzerine Millî Mücade-
le’ye katılarak Akhisar Mevki Kumandanlığını üstlenen Miralay Hüseyin Avni 
Bey (Zaimler), 9 Eylül 1920’de tümen komutanı yetkisiyle Konya Mevki Ku-
mandanlığı’na atandı.  

Konya’da insiyatifi ele geçiren Ankara Hükûmeti, buradaki idarî ve askerî 
yetkililer aracılığıyla Delibaş Mehmed’i yanına çekmeye çalışmış, bunda başarılı 
olmuş ve Delibaş’a silah ve mühimmat verilerek “halife ordusu”na karşı savaş-
mak üzere milis eğitmesine izin verilmişti. Bu bilgiyi veren bizzat Konya Mevki 
Kumandanı Miralay Avni Bey’di52. Kuvayı Milliye ile yakın ilişki kuran, Kuvayı 
Milliye komutanlarının güvenini kazanan Delibaş kendisine verilen bir kaç göre-
vi de başarıyla icra etmişti. Delibaş, Bozkır isyanı sırasında Obruk köyünün 
ağası Çakıroğlu’nun kızını kaçıranları yakalamış ve bu olay üzerine kendisine 
“Binbaşı” rütbesi tevdi edilmişti. Artık bu rütbeyle Çumra ve havalisinin asayi-
şinden sorumlu kişi haline geldi. Bu bölgede sükûneti sağladı ve Konya Valisi 
Haydar Bey’in güvendiği kişiler arasında yerini aldı. Buna bağlı olarak kendisine 
1300 ile 1315 yılları arasında doğan tertipleri askere alma yetkisi tanındı53. Ancak 
hazırlanan bu silah geri tepecekti. 

Ovalık bölgede hükûmet kontrolü sağlandığı halde, Karaman’la Anamur ara-
sındaki dağlık bölgede hükûmetin hiçbir gücü kalmamıştı. Bu bölgede Pıçakçı 
Köprüsü denilen stratejik mevki Göksu Irmağı’nın güneyindeki köylerden gelen 
başına buyruk takımların kontrolü altındaydı. Bu takımların başında Bayırköylü 
Söbü Abdullah, Kalaba köyünden Körünoğlu Ali, Kurucebelli Ali ve Püsecinin 
Kerim adlarındaki efeler vardı. Bu takımların yanında Karaman’ın güneyi ve 
güneybatısındaki İlisıra (Yollarbaşı), Pınarbaşı, Burhan, Morcalı, Başkışla ve 
Eminler köyleri de isyan hazırlığı içindeydi54. 

Delibaş’ın etrafına topladığı milis kuvvetinin bir kısmı asker kaçaklarından 
oluşuyordu. Hatta bu kişiler arasında II. Bozkır İsyanı’ndan sonra kısa bir süre-

                                                 
51 Karaca, “Milli Mücadele’de Bozkır…”, s. 182. 
52 Sürmeli, “Konya Delibaş…”, s. 117. 
53 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 123. 
54 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, ss. 56-7. İlisıra köyü tarihî Lystra şehrinin üzerindedir; 
adı da Lystra’nın halk ağzında söylenişinden türemiştir. Şimdiki adı Yollarbaşı’dır. Burhan 
köyü bir Avşar köyüdür. İçel’den gelen ve buraya yerleştirilen Burhanlı Avşarları ile Akdamlı 
Avşarları tarafından 19. yüzyılın ilk yarısında kurulmuştu (bkz. A. M. Kaya, Avşar Türkmenleri, 
Kayseri, 2004: Geçit Yayınları, ss. 124, 135). Morcalı köyü bir Türkmen köyüdür ve kökeni 
Afyon ve Bolvadin bölgesinde cevelan eden Morcalı aşiretine dayanır. Daha önce Yörüklerin 
yaylağı olan Eminler köyü ise 1865-1870 yılları arasında buraya yerleştirilen Çerkes (Adıge ve 
Abhaz) Muhacirlerince kurulmuştur. Başkışla ve İlisıra köyleri çok eski yerleşimlerdir ve 
burada yaşayan halk “yerli” tâbir edilen Anadolu sekenesine mensuptur. Ancak bu köylere 
yanaşıp yerleşmiş Yörükler de vardı. Örneğin İlisıra’dan isyancılara liderlik edenler arasında, 
isyan bastırıldıktan sonra Karaman’da asılan Yörük Ramazan’ın oğlu da vardı.  
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liğine firarda iken, yanına sığınan kaçak ve maceracı Sarıkeçili Yörükleri de var-
dı. Nitekim emrindeki asker kaçaklarının ve başıbozukların cepheye gönderile-
ceği ve ilerleyen Yunan ordusu yerine öncelikle halife ordusuyla çarpıştırılacak-
ları şayiası yayılınca Delibaş’ın güveni sarsılmış ve içine tasfiye edileceğine dair 
bir kuşku düşmüştü. Buna bir de Delibaş Mehmed hakkında Kuvayı Milliye’ce 
idam kararı alındığı söylentisi eklenince Delibaş’ın Kuvayı Milliye aleyhine 
dönmesi kolaylaşmıştı. Delibaş zaten Konya eşrafına güvenmiyordu ve sadece 
vali tarafından korunması onda kuşku yaratıyordu. Nüfuzunun artmasına karşın 
henüz Kuvayı Milliye’nin seçkin müfrezelerinden biri olarak telakki edilmemiş 
ve sadece dar bir bölgenin asayişinden sorumlu tutulmuştu. Bu nedenle eğer 
Ankara safında “kumandan” mevkiini elde edemeyecekse, bu mevkii İstanbul 
safında temin etmek onun için tercih edilebilecek bir yol haline gelmişti. Öldü-
rülme endişesi, emrindeki kuvvetin başka müfrezelere dağıtılması ya da elinden 
alınarak cepheye sürülmesi yoluyla nüfuzunu yitirme ihtimali, ayrıca arzu ettiği 
mevkiyi henüz elde edememiş olması gibi etkenler onun İstanbul tarafına geç-
mesini kolaylaştırmış olmalıdır55. 

O arada Delibaş, Sultaniye, Hotamış, Karaman, Çumra ve Karapınar (Sulta-
niye) civarında ne kadar asker kaçağı, cezaevi firarisi, aranan zanlı ve bir şekilde 
tâkibat altında bulunan kişi varsa etrafına toplamıştı. Jandarmanın yakalayıp 
bölge asayiş sorumlusu olması sıfatıyla kendisine teslim ettiği kişileri serbest 
bırakıyor, kendisine katılmayanları da cezalandırıyordu. Bu hareketleri karşısında 
endişelenen mülkî amirler Delibaş’ın bir an önce cepheye gönderilmesi için 
valiye çeşitli mektuplar yazmış, ancak ona fazlasıyla güvenen Vali Haydar Bey 
bu şikâyetlere kulak asmamış ve fakat Delibaş’ın cepheye sevki için Çumra Na-
hiye Müdürü Emin Bey’i görevlendirmeyi de ihmal etmemişti. Emin Bey Deli-
baş’ı Çumra’ya çağırmış, ancak o bu celbi reddederek “istiyorsa o 
Alibeyhüyüğü’ne gelsin” mealinde bir cevapla artık emirlere itaat etmeyeceğini 
alenen aşikâr etmişti. Bunun üzerine Emin Bey köye gitmiş, fakat burada Deli-
baş tarafından aşağılanarak hapse atılmıştı. Artık isyana ve kendi başına hareket 
etmeye karar vermiş olan Delibaş bir kaç gün sonra da Çumra’yı basacaktır56. 

Dolayısıyla Bozkır isyanının üzerinden yaklaşık olarak bir yıl geçmiş ve 1920 
yılının Eylül ayının sonunda isyan, bu kez sadece Delibaş Mehmed’in liderliğin-
de yeniden hortlamıştı. Delibaş Mehmed’in komutasındaki isyancılar Çumra’yı 
bastıktan sonra ilerleyerek Konya’nın içine kadar girmeyi başarmış ve Konya’nın 
içinde şiddetli çatışmaların cereyan etmesine neden olmuşlardı. Delibaş 
Mehmed’in kumanda ettiği 400 kadar atlı ve piyade vardı, ancak ona katılanların 
sayısı giderek artıyordu. Şehir savunmasına katılan muvazzaf bir subayın söyle-
diğine göre, isyancıların bazısı gibi, savunma konumundaki askerlerin büyük bir 

                                                 
55 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 124. Bu taraf değiştirmede Hürriyet ve İtilafçıların ya da 
İstanbul hükûmeti ajanlarının nasıl bir rol oynadığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı 
kaynaklar Delibaş’ı tedirgin eden şayiaların bizatihi bu mahfiller tarafından çıkarıldığını iddia 
etmektedir (bkz. Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 124). 
56 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 124-6. 
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kısmı da Bozkır köylerinden gelmeydi ve bu yüzden onlara güvenmek de pek 
mümkün değildi57. 

Tıpkı Bozkır isyanlarında olduğu gibi Konya’nın çeşitli mahallerinden ve bi-
zatihi Konya’nın içinden Millî Mücadele kadrolarına karşı kuşku duyan, askere 
alınacağı ve çeşitli mükellefiyetlere zorlanacağı intibaına kapılan pek çok kişi ve 
grup Delibaş’a katılacaktı. Bu gruplar arasında pek çok Yörük de vardı. İsyana 
katılan Sarıkeçili Yörüklerinin lideri Yunan Ali ya da Gâvur Ali denilen biriydi. 
Yunan Ali Akşehir civarında yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinden olup, o civarda 
yaptığı eşkıyalıktan dolayı aranması yüzünden kaçarak Karaman’a gelmiş ve 
Karadağ’da Değle’ye (bugünkü Üçkuyu köyüne) yerleşmişti. Zamanla ailesini de 
buraya getiren Yunan Ali, bir süre sonra işe Süleymancı köyünden başlayarak 
yeniden soygunculuğa dönmüştü58. Yunan Ali, anlatılanlara göre gözüpek ve 
kavga-döğüş işlerinde müracaat edilen bir kişidir: 

D.B.: Bak, amcamın gaynı varımış, Delibaş [Yunan Ali demek istiyor, sa-
nırım Delibaş, Delibaş’ı destekledikleri için genel bir isimlendirme] der-
lermiş. Amcam Bucakkışla Köprüsü’nden geçmiş, orda İhsaniye var (…) 
oraya varmış. Ordan giderkene köylüden biri bizim emmimin gızlarına laf 
atmış. Yörüğün gızları şöyle, ulen Yörüğün gızları böyle. Önüne geçmiş-
ler, çadıra varmışlar. Gaynı da ora gelmiş. Emmimin gaynı da ora gelmiş 
atıla. Atıla oraya gelmiş. O zaman sırtında mavzer, deli kundak mı der-
lermiş ne derlermiş. Ulan Gayın geldiğin iyi olmuş demiş emmim. Ama 
500-600 geçisi varmış… Erkeci ayrı, sağmalısı bi ayrı. (…) Seyisleri var-
mış goca goca. Enişte gider döverim amma, şu erkecin birini kesecen, 
ben gelesiye pişir demiş. Olur yav, çebiç olsun iyi olur eti demiş. Emmim 
çebiçi kesmiş, hazırlamış. O adam da çift sürerimiş öküz ile o zamanlar. 
Varmış, adam akşama kadar öküz ile çifti sürmüş yatmış, öküzleri bağla-
mış yatmış. Varmış adamın boynuna pala bıçağı olurmuş eskiden şöyle. 
Vurunca kafayı koparmış, çuvala katmış gelmiş. Bu mu ulen? Bu. Öyle 
fenaymış ki Yunan Ali. Emmimin gaynı bak. Ondan emmim çok serbest 
gezmiş. Dağlarda 500-600 geçi ile, 10-15 deve ile59. 

Yunan Ali zalimliği ve acımasızlığı ile ün salmıştı. Hatta obanın uzağındaki 
pınardan su getirirken düşüp sırtındaki tulumu patlatan gelinini, “Salambit” 
denilen mevkide döve döve öldürdüğü söylenir. Bu yüzden lakabının Yunanlıla-
rın Anadolu’da yaptığı mezalime izafeten “Yunan” ya da “Gâvur” olduğu da 
kaydedilmektedir60. Anlatılana göre Sarıkeçililer Delibaş İsyanı sırasında Kara-

                                                 
57 Sürmeli, “Konya Delibaş…”, ss. 124-7. Nitekim Konyalı jandarma erlerinin bir kısmı 
kendilerine isyancılar tarafından verilen teminat üzerine teslim olmuşlar ve 45 kadar Konyalı 
asker isyancıların tarafına geçmişti (Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 130, 140). 
58 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 96. 
59 D. B. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (O. Köyü) 
60 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 96. 
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man’da (aslında Konya’da) cezaevini basan grubun içindedir61 ve başlarında 
Yunan Ali denilen bu zalim Yörük vardır: 

D.B.: Garaman’ın cezaevine çarığı asmışlar62, kimi gaymakam kimi asker, 
müfreze gelince gaçmışlar. Cezaevini filan sarmışlar. Yunan Ali… Ali de 
Yunan Ali derlermiş63. 

A.G.: …Bu [Yunan Ali] senin anlayacağın Garaman’ı teslim almış. Biri 
bizim Yörükten Ahmad Bacak, Veli Bacak, Başkışla’dan bilmem ne 
Mehmed, bilmem ne Yalman Osman, filan yerin bilmem neyi… Köylüsü 
müylüsü. İki Yörük var, Bacaklar. Başkası da var da. Garaman’ı basmış-
lar. Atatürk’ü sokmuyolar bura. Komilli [Kuvayı Milliye] askeri diyolar 
ona. (…) Milli hareket var ya, aynı o şeye Gomilli [Kuvayı Milliye] 
diyolar. Bunlar burada çoğalıyo, geliyolar Garaman’ı basıyolar, hapisha-
neyi boşaltıyolar, salıveriyolar64. (…) O zaman burda da, Yunan varımış, 
o buranın cavırı [Karaman Rumlarını kast ediyor] buradaymış. Basıyolar 
burayı, o cavırı da teslim alıyolar. Cavırın altından sırmalı bi cüppesi 
varımış onu bizim Yörük alıyo. (…) Burda ne hâkimi ne gadısı bişeyi yok, 
heryeri teslim alıyolar. Hâkimin yerine Gök Mehmet65 oturmuş. Burda 
köyün birinden biri savcı olur66. 

Delibaş’ın Konya işgali beş gün sürmüş; sonunda Alaaddin Tepesi’ne sığınan 
bir kısım hükûmet kuvvetinin ve askerî ve mülkî erkânın direnişi de kırılarak 
bütün Konya isyancıların kontrolüne geçmiştir. Ancak o arada isyanı bastırmak 
üzere hareket etmiş olan 12. Kolordu’ya bağlı tenkil kuvveti de Konya’ya yetiş-
miş ve Meydan İstasyonu’nu ele geçirmişti. Ankara hükûmetine bağlı kuvvetler 
yavaş yavaş Konya’ya yanaşıyordu. 

                                                 
61 Delibaş Mehmed ve kardeşi Ömer Konya hapishanesi basmış ve buradaki bütün mah-
kûmları serbest bırakmıştı (Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 131). Konya’da cezaevini basan ve 
buradaki jandarmalarla çatışmaya giren isyancıların birbirlerine hitap şekillerine bakıldığında 
çoğunun dağ köylerinden ve Yörük olma ihtimali kuvvet kazanmaktadır. Ensari Bülend Bey 
anılarında isyancıların liderlerine “efe”, liderlerin ise diğerlerine “kızan” diye hitap ettiklerini 
kaydeder (bkz. Sürmeli, “Konya Delibaş…”, s. 129). Öte yandan Karaman’ı işgal eden isyan-
cılar da, tıpkı Konya ve Bozkır’da olduğu gibi ilk iş olarak hapishaneyi basıp mahkûmları 
salıvermişlerdi. 
62 Bu “çarık asma” işi, Yörük Evet Mehmed’in hükümet konağına çarık asma vak’ası olsa 
gerektir. 
63 D. B. ve A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (O. Köyü) 
64 İsyancılar 2 Ekim 1920’de Konya hapishanesini basıp ateşe vererek bütün mahkûmları 
serbest bırakmışlar, bu mahkûmlardan 500 kadarı da isyancılara katılmıştı (Bkz. Sürmeli, 
“Konya Delibaş…”, s. 125). Benzer olay Karaman’da da gerçekleşmişti. İsyancılar cezaevini 
basınca mahkûmlar serbest kalmış ve cezaevi korumasına memur jandarmaları vurarak silah-
larını gasp etmişlerdi (bkz. Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 64). 
65 Adı anılan bu Gök Mehmed (ya da Gök Ali’nin Mehmed) Alibeyhüyüğü köyünün ikinci 
muhtarıydı. Çumra Nahiye Müdürü Emin Bey, Delibaş’ı Çumra’ya onun aracılığıyla çağırt-
mış, ancak Delibaş’ı Çumra’ya getirtmeye muvaffak olamamıştı (bkz. Avanas, Milli Mücade-
le’de..., s. 125). 
66 A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (S. Mahallesi) 
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İsyan sırasında ilginç bazı olaylar da vuku bulmuştu. Sarıkeçililerin anlattığına 
göre Delibaş isyancıları, isyan sırasında Bağdat demiryolu hattı üzerinde “Ame-
rikan Vahşi Batısı”ndaki vukuatlara benzer bir tren baskınına girişmiş, bazı 
Sarıkeçililer de bu olayda yer almıştır. A.G.’nin bizzat bu olaya katılan bir 
Sarıkeçili Yörüğünden dinledikleri ve bize aktardıkları şöyledir:  

…burda Karaman’ın Punarbaşı var. Bunları yemeklermiş, mal keserler-
miş, beslerlermiş bu Delibaşı. Köy bu köy, Punarbaşı. İçine bir iki Yörük 
var ama köy orası. Bunlar da Delibaş’a destek veriyolar, besliyolar. Bunla-
ra bi yemek yapıyolar, gazanlar gurmuşlar, malı kesmiş onları doyuracak-
lar. Eşkıya büyük, çok, bi ordu gibi. Burayı teslim almışlar. Tren yoluna 
varmışlar, trenin o demirler var ya, bu demirleri çıkarmışlar. Sökmüşler, 
geri gitmişler, durugomuşlar. Tren geliyo diyo. Fa fa fa fa fa tren geliyo 
diyo. Gele gele tabi o demirler çıkmış, haydiii, vagonlar ovanın yüzüne 
serilmiş, varmış getmiş. Vagonlar ovaya höle höle höle serilmiş. Treni de-
virmişler. Orda silah da varımış, silah yüklüymüş. Elbise, giyecek şu bu. 
O trende silah da varımış, askeriye, şey, devletin. Varıvırdık diyo, içinde 
diyor bir mavzer, bir silahlar var diyo, bizim Yörük diyo, şaşırmışlar. Bir 
diyor, Alaman filintası seçtim diyor, beşyüz mermi de üzerimde diyor. 
Beşyüz mermi çapraz böyle böyle. Her adam taşıyamaz ha (…) Ondan 
sonra. Ordan onu aldım diyo. Beşyüz mermi, dağa dikildim diyo. Ulan 
adam tabii gorkuyoz diyo. Bi çıldırtı oldu diyo, hemen attım gendimi 
diyo. Soğuk diyor, bir kenger tikeni tıkır tıkır tıkır götürümüş, o da beni 
çevirdiler zannederimiş. (…) Yel esiyo, az soğuk esiyo ya, şimdi kuruyun-
ca kenger tikeni de o yerde takırdar gider. Onu beni çevirdiler zanneder-
miş. Pusmuş, sonra tiken olduğunu anlar. Bunlar orayı, treni devirmişler, 
burayı teslim aldık derkene, Atatürk’ün askeri, burayı top dövmeye başla-
dı diyo. Bunları topluyolar, veriverimişler, veriverimişler, Delibaşı kaçmış. 
Punarbaşı’nı da asker yakmış. Gaçıyolar. Bi ödül goyuyolar, çoğunu öl-
dürdüler, Delibaşının başını getirene şu gadar ödül. Onu da getirmişler.67 

Gerçekten de Delibaş isyanının bastırılması için harekete geçen ve Konya’ya 
tren yoluyla sevk edilen birliklerle isyancılar arasında, biri Konya’nın hemen 
kuzeyindeki Pınarbaşı civarında, diğeri Karaman’ın batısındaki Pınarbaşı köyün-
de şiddetli müsademeler olmuştu. 3 Ekim 1920 günü Konya’ya sevk edilen kuv-
vet ertesi sabah Ilgın ve Sarayönü’ne kadar gelmiş ve buradaki öncü kuvvetlerle 
birleşmişti. Bu kuvvete karşı gelen 700 kişilik isyancı grubu, batıdan Ilgın’a gire-
rek istasyonu işgal etmiş ve demiryolunu tahrip etmişti. O arada Afyon’dan 23. 
Fırka’nın yetişmesiyle Ilgın Kuvayı Milliye tarafından ele geçirildi ve 51 isyancı 
burada asıldı. Sarayönü’nden sonra demiryolu boyunca ilerleme temkinli ve ağır 
bir biçimde sürdürüldü. Zira yine demiryolu sabotajından ve pusudan çekinili-
yordu. 4 Ekim günü akşama doğru tren ve bindirilmiş kıtalar, demiryolu boyun-
ca kendilerine refakat eden süvarilerle birlikte Konya’dan iki, Pınarbaşı İstasyo-
nu’ndan bir önceki Meydan İstasyonu’na 4-5 kilometre yaklaştığı anda pusuya 

                                                 
67 A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (S. Mahallesi) 



AYDIN ve YAĞCI                                           Sarıkeçililerin “Eşkıyalığı” ve Konya Delibaş İsyanı  

85 

 

düşürüldü. Süvariler pusuyu kırmak için öne çıktı ise de karşılarından büyük bir 
kuvvetin geldiğini görünce trendeki kıta ve süvariler mevzi alabilecekleri mevki-
lere doğru çekildiler. Bu sırada trene veya demiryoluna sabotaj yapılmış ve tren 
tahrip edilerek soyulmuş olmalıdır. Zira Meydan İstasyonu’ndan sonra demiryo-
lunun rayları isyancılar tarafından sökülmüş ve kıtanın yürüyüşü böylece engel-
lenmişti. Dolayısıyla bundan sonra tenkil kuvvetinin yürüyüşü karadan vuku 
buldu ve topçu atışlarıyla Bozdoğan tepesi civarında isyancılar bozguna uğratıl-
dı68. 5 Ekim’de Pınarbaşı İstasyonu geçildikten sonra tenkil kuvveti yine ciddi 
bir isyancı direnişi ile karşılaştı. Piyadeler savunma için çevredeki tepelere dağı-
lırken, Pınarbaşı İstasyonu’nun karşısında toplanan 2000 kadar isyancıya topçu 
ateşiyle karşılık verilmesi kararı alındı ve ağır topçu ve mitralyöz ateşi altında 
isyancılar ağır kayıplar verdiler69. Tren yağması, bunun yarattığı zafer sarhoşluğu 
ve ardından başıbozuk kuvvetin topçu ateşiyle dağılması bu sıralarda vuku bul-
muş olmalıdır. Bundan sonra tenkil kuvvetinin Konya’ya girmesini önleyecek 
ciddi bir direniş kalmamıştır. 

Bir ikinci “tren olayı” Karaman ile Konya arasındaki Mandason (şimdiki 
Demiryurt) istasyonunda gerçekleşmişti. Delibaş kalkışması sırasında Kasaba’lı 
(bugünkü Kâzımkarabekir kasabası) isyancılar Pozantı’dan kalkarak Konya’ya 
devam etmekte olan yük trenini durdurmak için bu istasyonda hat üzerine 
bomba yerleştirmiş ve patlatmıştı. Bomba trenin istasyona girmesinden biraz 
önce patlaması nedeniyle, tren zarar görmemiş ancak demiryolu tahrip olmuştu. 
Tren gerisin geri Karaman’a dönmüş ve bu trenle Konya’ya giden Konya Topçu 
Taburu batarya komutanı Yüzbaşı Cemal ile Ermenek’li Binbaşı Vasfi beyler 
Karaman’da inmek zorunda kalmıştı70. 

Konya’nın batısından Kuvayı Milliye ve nizamî birlikler Konya’ya yaklaşma-
ya çalışırken, Delibaş’ın Konya’ya hâkim oluşunun ikinci gününde, Karaman’ın 
batısındaki Pınarbaşı köyünde toplanan isyancılar Delibaş’ın “Yüzbaşı” rütbesi 
verdiği Hotamışlı (Hacıbekir Yaylalı) Türkmen Topal Mevlüd’ün ve Delibaş’ın 
yakın adamlarından Pınarbaşılı Asım’ın komutasında, Kasaba’da toplananlar ise 
Mustafa Efendi Hoca, İmam Zavzalı Hoca, Kasaba’nın eşrafından Kirişlerin ve 
Arzının Abdullah’ın komutasında Karaman’a saldırdılar. Kasaba’da toplananla-
rın elebaşları arasında Kızılkuyu’lu71 Kavvasın Mehmed Ali, Zosta’lı (Akarköy) 
Yörük Evet Mehmed ve Eminler köyünün Çerkes beyleri de vardı. Pınarbaşı 
grubuna Morcalı, Boyalı, Başkışla ve Çatak köylüleri de katıldı. Adeta Kara-

                                                 
68 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 143-4. 
69 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 145, 154-5. 
70 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, ss. 57-8. 
71 Kızılkuyu, Kasaba’nın 13 kilometre kuzeybatısındadır. Bu köyün yerinde eski adı Kasaba-i 
Mahmudlar olan bugünkü Kâzımkarabekir’in ağaları olan Kirişlerin çiftlikleri vardı. Bu top-
luluk, Karamanoğullarının çözülmüş (mahlûl) vakıfları üzerindeki topraklara konan 
Mahmudlar Türkmen cemaatinin ahvadıydı. 19. yüzyılda buranın nüfuzlu kişilerinden 
Kirişçioğlu Hacı Hasan Ağa bu çiftliğe yerleşerek bağımsız bir köy haline gelmesini sağlamış-
tı. Köy halkı arasında Avşarlar da vardır. Köyün kuzeybatısında ve kuzeyinde “Avşar Öreni” 
ve “Hızırlar Öreni” adıyla anılan iki Avşar kışlağı kalıntısı vardır. 
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man’ın dağ tarafı köyleri birleşip Pınarbaşı’na toplanmıştı. Karaman Kaymaka-
mı’nın imdat çağrısı üzerine 5 Ekim 1920’de bir top ve mitralyözle birlikte 200 
kişilik bir kuvvet Karaman’a geldi. Ancak bu kuvvet Pınarbaşılı Asım’ın komuta 
ettiği isyancılara karşı koyamadı ve çekilmek zorunda kaldı. Karaman’da isyancı-
ların öncelikli hedefi Hükûmet Konağı ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi’nin 
eviydi. Ardından istasyonu da ele geçirdiler. İstasyonda bekleyen vagonlar yağ-
ma edildi. Konya’da olduğu gibi burada da cezaevi basılıp bütün mahkûmlar 
salıverildi. Kontrolün ele geçirilmesi üzerine isyancılar bir mahalli yönetim kura-
rak kazâ işlerine el koydular. Önce Yörük Evet Mehmed, ardından Konyalı 
Avukat Mustafa Asım kaymakam olmuştu. Ne var ki 7 Ekim’de Pozantı’dan 
yola çıkan 41. Fırka’ya bağlı takviye kuvvetleri Karaman’ın önüne geldi ve 8 
Ekim’de kasabaya girerek isyancıları püsküttü; tedip kuvveti aynı gün Çumra ve 
Alibeyhüyüğü’nü de kontrolü altına almıştı. Burada da bir mahallî Divân-ı Harb 
Mahkemesi kuruldu ve yakalanan isyancılara, iki idam olmak üzere, çeşitli ceza-
lar verildi72. Böylelikle, başta Konya olmak üzere, Konya’nın batısındaki Ilgın, 
Sultanönü ve Kadınhanı, güneyindeki Karaman, Çumra ve Alibeyhüyüğü isyan-
cılardan tamamen temizlenmiş oluyordu. 

Sonuçta Delibaş İsyanı kanlı bir şekilde bastırılmış; Delibaş kaçmış, Yörük 
Yunan Ali ise öldürülmüştür: 

A.G.: Atatürk’e garşı geliyolar. Delibaş Atatürk’e. Ama top dövmeye 
durmuş Garaman’ı. O Delibaş’ın kellesini getirin demişler, çuvala goyup 
göndermişler. 

M.Y.: Delibaş’ı öldürmüşler demek. Ya Yunan Ali’yi? 

D.B.: Onu da Kisecik’te öldürdüler. (…) Çeşmenin başında, Kisecik’liler 
pusuya yatıp öldürmüşler73. 

Tabii burada Delibaş’ın bu aşamada öldürüldüğü bilgisi doğru değildir. Deli-
baş Silifke’ye giderek Fransızlara teslim oldu ve önce İzmir’e sonra da İstanbul’a 
sevk edildi. Delibaş ve yakın adamlarının Çumra-Başkışla-Aladağ yolunu kulla-
narak sahile inmesine yardım edenler yine tanıdığı dağlık bölge Yörükleri, 
Türkmenleri ve Çerkesleri olmuştu. Toroslar’ın kuzeyi Kuvayı Milliye’nin kont-
rolüne geçtikten sonra, isyancılar dağlık bölgedeki kasabaları işgale kalkışmış, 
ancak buralarda fazla tutunamayarak söz konusu kasabaları Delibaş’ı tâkibe 
çıkan kuvvetlere teslim etmişlerdi.  

                                                 
72 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 156-7; Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, ss. 61-70, 75-6. 
73 D. B. ve A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (O. Köyü). Çumra-Arıkören’li Arap Hasan ile 
Horzum aşiretinden Kisecik’li Köse Osman, Yunan Ali’yi izleyip Karadağ’ın Ulupınar mev-
kiinde pusuya düşürmüş ve öldürmüşlerdi. Aynı kişiler “ileride babası gibi eşkıya olur” dü-
şüncesiyle Yunan Ali’nin oğlu İdris’i de babası gibi katlettiler (Gülcan, Kökenleriyle Kon-
ya’nın…, s. 97). 
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6 Ekim’de Beyşehir, 12 Ekim’de Bozkır, 15 Ekim’de Akşehir, 18 Ekim’de 
Ermenek ve Seydişehir işgal edilmiş ve mahallî yöneticilerin bir kısmı öldürül-
müştü. Ancak Derviş Bey ve Refet Bey komutasındaki tâkip kuvvetleri 16 
Ekim’de Bozkır’a, 17 Ekim’de Akşehir ve Seydişehir’e, 20 Ekim’de Beyşehir’e 
hâkim oldular; 22 Ekim’de Çiğil’de direnen isyancı bakiyesi de teslim oldu. O 
arada 41. Fırka’nın Pozantı Müfrezesi, Karaman çevresindeki, Ereğli ve Sultani-
ye’deki (Karapınar) yerel kalkışmaları bastırdı74. Delibaş çekilme sırasında önce 
Başkışla’da tutunmaya çalışmış ama Kuvayı Milliye’nin bölgeyi çevirmesi üzerine 
ricata devam etmek zorunda kalmıştı75. Derviş Bey komutasındaki birlik, isyana 
katılan Burhan ve Pınarbaşı köylerini top ateşine tutup her iki köyü de külliyen 
yaktı. Morcalı köyü ise yakılmaktan son anda kurtuldu76. Bu çekilme sırasında 
Delibaş’ın yanında-yöresinde bulunan Yörükler de çevreye dağılmışlar ve kâh 
yörenin korunaklı yerlerine saklanarak kâh nüfuzlu bey ve ağalara sığınarak ken-
dilerini korumuşlardı. Söylendiğine göre 300 kişiyle yola çıkan Delibaş’ın yanın-
da daha Başkışla’ya varmadan 150 kişi kalmıştı. Bir kısım yandaşı da o zamanlar 
nüfusunun üçte ikisi Rum olan Mağara (şimdiki Kıroba) kasabasına çekildi. Bu 
çekilmeler sırasında Yörük ve Türkmenlerle Çerkeslerin arası açılmış ve artık 
ayrı hareket etmeye başlamışlardı. Delibaş’ın onları birarada tutacak otoritesi 
kalmamıştı77. Delibaş Mehmed kaçarken, Ermenek taraflarında toplanan bir 

                                                 
74 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 158-62. 
75 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 147. 
76 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 77. A. G.’nin anlattığı “Pınarbaşı yangını” bu olmalıdır. 
77 ibid., s. 77-8. 

 
 

Davarın karnı doydu mu yürümeye başlar… Yayla göçünde sırtında çocuğuyla Sarıkeçili kadın ve 
sürüsü (Nisan, 2011). [Foto: Murat Yağcı] 
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kısım isyancı burada direnmeye karar vermiş ve çevre köylerden zorla adam da 
toplayarak Ermenek’i kuşatmıştı. Bu isyancıların başında Adillu köyünden Aslan 
Mehmetoğlu ile yakın adamı Sarıveliler’li Sınırdan Efe Dayı vardı78. Aslan 
Mehmed’in Kuvayı Milliye kayıtlarındaki adı Arslan İsmail oğlu Şâki 
Mehmed’tir. Onlara isyan sırasında isyancılar tarafından kaymakamlık görevi 
verilen Karamanlı Avukat Mustafa Asım Bey de katılmıştı. O sırada sahilden 
Ermenek tarafına gelen müfrezeler ile Ermenek’i savunan milisler Ermenek’in 
işgaline engel oldukları gibi, isyancıları dağıttılar ve Şâki Mehmed’i yakalayıp 
astılar. Türkmen Mevlüd’le kardeşi Emin de aynı bölgede “Kuva-yı Milliye’yi 
destekleyen aşiretlerce” yakalanıp teslim edilmişti79. Avukat Mustafa Asım ise 
kurtulup Delibaş’ın takımına katılabildi. Sahile, Erdemli iskelesine inen Deli-
baş’ın yanında artık sadece 10 adamı kalmıştı80. Ekim ayı sonunda kurulan yerel 
Divân-ı Harb-i Örfîlerin idama mahkûm ettiği ve Kuvayı Milliye’ce infaz edilen 
insan sayısı çoktan ikiyüzü bulmuştu81. Akşehir’de, Ilgın’da, Çiğil’de, Kadınhanı 
ve Sarayönü’nde divân-ı harpleri kurdurup infazlara bizzat nezaret eden kişi ise 
Kuva-yı Seyyare’ye katılmış olan ve 23. Fırka’ya kumanda eden Kaymakam 
(Yarbay) Topal Osman’dan başkası değildi. Bu yüzden yöre halkı ona “Kasap 
Osman” lakabını yakıştırmıştı. O arada Konya halkını Topal Osman’ın Kon-
ya’ya da gireceği korkusu sarmıştı. Bunun üzerine Miralay Refet Bey, Topal 
Osman’ı Afyonkarahisar’daki kolordu merkezine çekmek zorunda kaldı82. 

Delibaş 1921 yılının Temmuz ayında yeniden ayaklanma çıkarmak üzere, 
ama bu kez doğrudan işgalci Yunan birliklerinin emrinde az sayıda adamla 
Konya’ya geri dönecek; ancak Yunanlılarla işbirliği yapmış olması onun bekledi-
ği desteği alamamasına, hatta kendisine karşı nefret duyulmasına yol açacaktır. 
Artık yakın adamları ile de çatışma halindedir. Nihayet 1921 yılının Ağustos 
sonunda Dinek civarında yakın adamları Çerkes Murad ve Arzının Abdullah83 

                                                 
78 N. Sözen, “Ermenek ve Aslan Mehmet Olayı”, www.kazancihaber.com (30 Mayıs 2010). 
79 ATASE, K. 548, D. 53-A 11, F. 23’ten akt. Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 162. 
80 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 84. 
81 Konya’da kurulan Divân-ı Harb-i Örfî, elan Büyük Millet Meclisi üyesi olan Konya me-
busları Abdülhalim Çelebi ile Kâzım Hüsnü Bey’i bile isyana yardım ve iştiraktan Erzurum’a 
sürgünleri ve mal ve mülklerinin bir kısmına el konulması cezasıyla mahkûm etmişti. Bunun 
üzerine Ankara’daki Büyük Millet Meclisi ayağa kalktı. Bu kararların görüşüldüğü gizli celse-
de Malatya Mebusu Fevzi Efendi, bu kararı, “dehşetli bir karar... Adaletin yürümediği bir 
yerde yazılmış bir karar” sözleriyle kınamıştı. Sonuçta Meclis bu kararları hükümsüz saydı. 
Meclis sadece mebuslarla ilgili olanla değil, verilen kararların çoğundan adaletsiz ve intikamcı 
niteliği yüzünden rahatsız olmuştu. Bu yüzden bir “Hey’et-i Tahkikiye” kuruldu ve mahke-
menin bütün kararları ile yürütülen bütün soruşturmalar gözden geçirildi (bkz. Avanas, Milli 
Mücadele’de..., ss. 177-81). 
82 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 74. 
83 Bu Arzının Abdullah, 8 Ekim 1920’de Karaman’ın Kuvayı Milliye’nin eline geçmesi üze-
rine buradan kaçmayı başarmıştı (Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 157). Anlaşılan durum 
sâkinleştikten sonra tekrar bölgeye dönmüş ve 1921’de bölgede kontrolün tamamen Ankara 
Hükûmeti eline geçmiş olması üzerine Ankara için çalışmaya başlamıştı. 
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tarafından öldürülüp kafası kesildi ve kesik kafası Karaman’a ve Konya’ya getiri-
lerek teşhir edildi84. 

Delibaş İsyanı sırasında sadece Delibaş’a katılmakla kalmayıp Pınarbaşı’ndaki 
tren baskını olayına da karışan Yörük Bacak kardeşler de, Delibaş’ın Çumra 
üzerinden ricatı sırasında kaçanlar arasındadır. Bu kaçış hikâyesinde de ilginç 
ayrıntılar gizlidir: 

Ahmet Bacak gaçık. Ahmet Bacak’ı Kıravga beyleri [bugünkü Göksu 
beldesi], hükümet gibi yerimiş; Kıravga beyleri hükümet gibi yerimiş. 
Onun goltuğuna sığınır, o gurtarır. Onları o gurtarır. Bacakları onlar 
gurtarır…85 

Bu anlatıdan Toroslar’ın dağlık yerleşmelerde görece özerk ya da nüfuz sahi-
bi kimi yapıların varlığını sürdürdüğünü anlıyoruz86. Mütareke döneminde daha 
da başına buyruk hale gelen bu yapıların beyleri de esasen Yörük/Zeybek kö-
kenlidir: 

Atatürk ile bir oluyor Gıravga Beyleri. Mut’un beri yanında. Göksu Bel-
desi diye belediye. Orada adam da buluruz sana, anlatırlar, o zamanı anla-
tacak adamlar. (…) O beylerin yarısı da… benim hanımın emmisinin 
gızını gaçırmışlar almışlar. Onlardan türeyen Memed Ali Bey, Yıldız Bey, 
Mâhmut Yıldız Bey, bu beylerin çoğu bu Zeybekler’le akraba. (…) Her 
taraf beylerin idi. Şimdi çoğunu sattılar ya. Ama adamlar bey adamlar. 
Bey ya. Körünce de bilirsin, medeniyetten gene bilirsin87. 

Türkmen Mevlüd’ü yakalayıp Kuvayı Milliye’ye teslim edenler de muhteme-
len bu beylere bağlı hareket eden aşiretlerdir. Bu beyler ve aşiretleri, isyana katı-
lan Yörükleri ayırıp elebaşı olarak görülen bu Türkmenleri hükûmete vermek 
suretiyle denge kurmaya çalışmış olmalıdır. Bu arada isyanın elebaşlarından olup 
Yörüklere sığınanlar da olmuştur. Örneğin Karaman tüccarlarından Ateş İmam, 
Karaman ile Silifke arasındaki yaylalarda yaylayan ve ticarî ilişkiler yoluyla tanış 
olduğu Yörük obalarına sığınmıştı88. Kezâ Bayırköylü Söbü Abdullah Anamur 

                                                 
84 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 148-52. 
85 A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (S. Mahallesi) 
86 Kıravga, Osmanlı devrinde İçel Sancağı’nın üç kazâsından Sinanlı kazâsının merkeziydi. 
Muhtemelen bu kazâya Karamanoğullarının bir kolu hükmediyordu. Bu hükümranlık 20. 
yüzyılın başlarına kadar sürmüş olmalı. Zira Mut bölgesi eşrafı sayılırken “Bey” ünvanı taşı-
yan kişiler sadece Kıravgalılardı. Mut’tan Kuvayı Milliye’ye Kıravga’dan Yahya Bey ve Aslan 
Bey katılmıştı. 
87 A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (S. Mahallesi). 
88 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 82. Jandarma bu Ateş İmam’ın peşindeydi. Bazen 
bulunduğu obaya baskın yapılıyor, fakat Ateş İmam oradan başka bir obaya geçerek kaçaklı-
ğını sürdürüyordu. Ateş İmam, yaz aylarında yaylalardaki obalarda, kışın ise Akdeniz kıyı 
şeridindeki Yörük kışlaklarında, Yörüklere imamlık yapmak, Kur’an okumak, ölülere Yasin 
okumak, Kur’an hatmetmek, mevlid okumak, Ramazan’da obaların sık olduğu bölgelerde 
teravih namazı, bayram namazı ya da Cuma namazı kıldırmak gibi, Yörüklerin bulamayacak-
ları hizmetleri görerek Cumhuriyet’in onuncu yılı münasebetiyle genel af ilân edilen 1933 
yılına kadar yaşayıp durmuştu. O arada kazandığı paraları Karaman’a inen Yörükler aracılı-
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Yörüklerinin arasında birkaç yıl kaçak yaşamış; Zusta’lı Yörük Evet Mehmed de 
Adana İmamoğlu’na, oradan da Aksaray taraflarına kaçmış ve çobanlık yaparak 
hayatını idame ettirmişti89. Ancak tabii tâkibatlar devam etmekteydi. Nitekim 
isyan bastırıldıktan sonra bu bölgedeki Sarıkeçili Yörüklerinin zorla askere alın-
dığı bir süreç yaşanmıştı: 

A.G.: Orayı onlar gurtarık, burayı da tarumara olur. Ha babam, ha ba-
bam, ha babam ondan sonra Delibaş’ın başını da getiriler, ortalık feth 
olur. Atatürk… Babam’ı da askere götürüler malın başında. Duttuklarını 
savaşa götürüler. Babamı da götürürler. (…) Gaçan gurtulan [da] var ca-
nım. Babam sekiz sene mi on sene mi (…) Bu ülke öyle gurtulmuş. (…) 
Bütün ortalık Kurtuluş Savaşı’nda kaçan da olurumuş, gaçanı da 
vururlarımış. 

M.Y.: Nereye kaçmışlar? 

A.G.: Dağa siniyor yaa. Malın başında gadınlar var. O gaçanlar dağlarda 
siniyo siniyo, gece filan gelip de evlerden bi ekmek yese gene dağlara 
gaçıyor. Köylüsü de öyle Yörüğü de öyle. Adam diyo ki senelerce dağda 
yattım ama sen gel bana sor. Dağda kuytunun, ormanın içinde yatarıdım 
ama sanki düz ovada yatarıdım. Yani sanki açıkta yatıyorum ormanın 
içinde diyor. Yani görüleceğim gibi işte. Adam senelerce inememiş dağ-
dan. Hüvviyet cüzdanı alamamış. Gaçak böyle, ya90. 

                                                                                                                   
ğıyla ailesine iletir ve bu Yörüklerle ailesine yağ, peynir gibi hediyeler gönderirdi. Nitekim 
aftan sonra bu ilişkilerini de kullanarak Karaman’da büyük bir bakkaliye açmıştı (ibid., s. 82). 
89 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, s. 84. 
90 A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (S. Mahallesi, Karaman) 

 
 

Karadağ’dan bir görüntü (Ekim, 2012). [Foto: Murat Yağcı] 
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“Aslan Mustafa’m” türküsü de Bozkır-Delibaş İsyanı için yakılmıştır. Bu 
türkünün isyancılara karşı Ankara Hükûmeti’nin tarafını tutan Yörüklerin için-
den çıktığı söylenir. Türkünün sözlerinin bir versiyonu şöyle: 

Hey hey kenardan geçeyim aman aman/Yol sizin olsun gel gel 
aman/Ağılar içeyim aman aman/Bal sizin olsun bir danem 
aman./Amanın gel gel aslan Mustafa’m gel/ Bozkır dedikleri Mustafa’m 
küçük kasaba/Kesilen kelleler Mustafa’m gelmez hesaba [“temize çekil-
miş” versiyonlarında “sevilen güzeller gelmez hesaba” şeklinde]/Amanın 
gel gel Mustafa’m gel/ Haydi gel garip başlı yârim vay. 

“Yurttan Sesler” ekolü bu türkünün “kelleler”in yer almadığı bir versiyonu-
nu seslendirmiş ve türküyü Bedia Akartürk meşhur etmiştir91. 

Bu türkü popüler kaynaklarda da Mustafa Kemal’i, Bozkır’ı isyancılardan 
kurtarması için çağıran bir türkü diye geçmektedir. Bozkır halkı bölgedeki bütün 
Yörük ve Türkmenler arasında “dağlılar” olarak bilinmektedir. Yani Bozkırlılar 
Yörük, Türkmen ya da Muhacir diye tasnif  edilmemekte, bütün Bozkırlılar 
hepsini kapsayacak biçimde “dağlılar” olarak isimlendirilmektedir. Delibaş 
İsyanı’na Bozkır halkından ve eşrafından, bölgedeki Yörük ve Türkmen 
gruplardan destek olduğu açıktır. Ancak türküden de anlaşılacağı gibi Ankara 
hükûmeti yanlısı gruplar da vardır. İsyanı başlatan Delibaş Mehmed’in 
Çumra’nın Alibeyhüyüğü’nden Zaptiye Yüzbaşısı Ali Ağa’nın oğlu olduğu, 
babasının Arnavut olduğu ve Osmanlı’da Delilbaşı olduğu için lakabının 
buradan geldiği de söylenmektedir. Konya’nın kısa bir süreliğine ele 
geçirilmesiyle gelişen hikâye, kellesinin Ankara’ya gönderilmesiyle son 
bulmuştur. 

“Aslan Mustafa’m” türküsünün iç yorumuna bir örnek olması bakımından C. 
C.’nin anlattıkları ilginçtir: 

O türküyü de bir Abdal kadını yakmış, bu “Aslan Mustafa” türküsünü. 
Ben de zannediyodum ki, bi kız, bir Mustafa adlı oğlana aşık, onun tür-
küsü sanıyom. Ben de yani bir kız Mustafa isimli bi oğlana aşık, bu türkü 
ona yakılık sanıyom. “Amanın gel gel aslan Mustafam / Haydi gel gel ga-
rip başlı yarım vay vay… 

Hey Heeey Hey 

Bozkır dedikleri amman amman, küçük kasaba gel gel amman 

Severler güzeli amman amman gelmez hesaba. 

Bozkır dedikleri küçük kasaba / Kesilen kelleler gelmez hesaba” var ya, 
“Amanın gel gel aslan Mustafam” öyle gız Mustafa’ya vurgun değil imiş. 
Kelleleri kestik Bozkır’da, kelleler kesildi gelmez hesaba, onları hesap et-
me gitti o kelleler oluyomuş, “Amanın gel gel aslan Mustafa”da Atatürk 
Paşa’yı çağırır ımış. Onu çağırıyormuş. (…) Bunları da hele sonra sonra 
duyduk da, Bozkır’da, efelik devrinde burada hâkimi, savcısı bilmem şuyu 

                                                 
91 Bedia Akartürk’ün yorumu için bkz. http://www.youtube.com/watch?v=Sg-c4joRmAE 
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buyu o zaman ileri neler, hani bikaç isim daha var yani böyle baş tutar. 
Bunlar hep kelle kopmuş burada yani92. 

C. C.’nin bu türküye referans vermesi ve söyledikleri çok ilginç. Tarihi belirli 
bir perspektiften yeniden yazan yazılı kaynaklara ve tüm bu hikâyelerin 
üzerinden geçen onca şeye karşın C. C.’nin geliştirdiği dil kayda değer. 
Kayıtlarda göreceğiniz üzere Sarıkeçililer bu isyanı, bu isyana katıldıklarını ve 
saflarını unutmamış gibi görünmektedir. Hepsi değil belki, ama Delibaş İsyanı 
toplumsal hafızada hâlen belli bir şekilde yer alıyor diyebiliriz. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, 1920 yılının Ekim ayında çeşitli kasabalarda bir 
müddet daha devam eden baskınlar sırasında öncelikle Muhacirlere saldırılması, 
Kadınhanı’na ve Seydişehir’e yapılan baskınlarda isyancıların öncelikle askerlik 
şubelerini basarak defterlere el koymaları, bunları yakmaları ve bunun üzerine 
Kadınhanı Askerlik Şube reisinin “Kadınhanı Ahz-ı Asker Şubesi’nde yapılan 
hiçbir evrakın muteber kalmayacağını” bildirmesi93, üstelik Kuvayı Milliye’nin 
Bozkır isyanlarının bastırılması sırasında 7000 kadar koyuna el koyarak gasp 
etmiş olması, isyanın mahiyeti ve nedenleri hakkında fikir vermektedir. Sonuncu 
olay, Kuvayı Milliye olarak adlandırılan kuvvetlerin, kamu otoritesi tesis edilene 
kadar bu bölgelerde nasıl bir terör estirdiğinin ve neden İttihatçıların devamı 
gibi görüldüklerinin tipik bir göstergesidir. 20 Mart 1921 tarihinde Ankara 
Hükûmeti’nin vazettiği bir kararnâme bu olaya ışık tutmaktadır. Demirci 
Mehmed Efe’nin Kuva-yı milliye müfrezesi Akşehir, Yalvaç ve Şarkikaraağaç 
bölgesinde, yani Beyşehir Gölü’nün kuzey ve kuzeydoğu sahalarında isyanın 
bastırılmasına yardım etmiş, o arada 21 Ekim 1920’de Akşehir’de 11 kişiyi, Yal-
vaç’ta da 19 kişiyi kurşuna dizmişti94. Mehmed Efe Beyşehir’e kadar inmiş, o 
arada 7000’den fazla sayıda koyun “usâta [asilere] ait zannıyla” jandarmalar ve 
Kuvayı Milliye müfrezelerinden Demirci Mehmed Efe’nin adamları tarafından 
gasp edilip Isparta’ya götürülmüştü. Olay üzerine tahkikat yapan Mülkiye müfet-
tişleri, Isparta Mutasarrıfı’nın konuyu İstiklâl Mahkemesi’ne tevdi ettiğini, mah-
kemenin hayvan hırsızlığının önlenmesine dair kanuna istinaden 4000 koyunu 
ayırıp yasaya aykırı olarak belediye veznesine gelir kaydettirdiğini, geri kalanın 
ise alıkoyanların elinde kaldığını ve bu yolla suiistimal yapıldığını saptamıştı. 
Üstelik müfettişlere göre bu hayvan sahiplerinin isyan olayıyla bir ilişkisi de 
yoktu95. Dolayısıyla İstiklâl Mahkemesi’nin kararı yüzünden hayvanların iadesi 
mümkün olmadığından, hayvan sahiplerinin sefâlete düşmelerinin önlenmesi 
için bu hayvanların bedellerinin “aynen olamasa da” sahiplerine ödenmesi ge-
rektiği Dâhiliye Vekâleti’nden yazılmış ve İcra Vekilleri Heyeti gereğinin Büyük 

                                                 
92 C. C. ile görüşme, 23 Ağustos 2011 (Ahırlı, “Kartal Yuvası” Yaylası). 
93 Avanas, Milli Mücadele’de..., ss. 155, 150. 
94 Avanas, Milli Mücadele’de..., s. 162. 
95 Zaten söz konusu kararnâmede olay özetlenirken el koyma olayının “Burdur taraflarında” 
cereyan ettiği söylenmektedir. Eğer Demirci Efe, kuzeydoğu Isparta ve batı Konya havali-
sinde yaptığı tâkibatın acısını, bu yöredeki aşiretlerle ilişkili olduğu suçlamasına sığınarak tâ 
Burdur’daki sürü sahiplerinden çıkarmışsa durum iyice vahimdir.  
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Millet Meclisi’ne arz edilmesine karar vermişti96. Bu hayvanlar tabii ki Yörük 
aşiretlerine (büyük olasılıkla da Sarıkeçililere) aitti ve isyanı bahane addeden 
askerler ve milisler bu hayvanları gasp etmekte bir sakınca görmemişti. Bu gaspı 
sâbit gören İstiklâl Mahkemesi ise hayvanları sahiplerine iade etmek yerine bü-
yükçe bir kısmını belediyeye gelir kaydederek ikinci bir suç işlemişti. Şimdi 
hükûmet silsile halinde işlenen bu suçları sâbit görmekle birlikte, suç işleyenler 
hakkında tâkibat ve cezalandırma yoluna gitmek yerine, sürünün sadece belli bir 
kısmının bedelinin sahiplerine ödenme ile ödeşmeyi tercih etmekte ve aslında 
suça iştirak etmektedir. 

Yörükler, başlangıçta köylülerden alınmasına lüzum görülmeyen otlak vergi-
lerine muhatap olmuşlar; üstelik köylülerle ve ormancılarla aralarında çıkan 
ihtilaflarda bizzat köy temsilcilerinin ve orman muhafızlarının tahkikatına ve 
tutanak düzenlemelerine teslim edilmişler; askere alınmaktan kaçmışlar ve bu 
yüzden devlet nezdinde kaçak durumuna düşmüşler;  kışlakları Muhacirlerin 
yerleşimine açılmış; zaman zaman hayvanlarına el konulmuş; üstelik yerleştiril-
me baskısına da maruz kalmışlardı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşa-
dıkları buydu. Bu yüzden kuruludüzenin “yasadışı” saydığı pek çok vakanın 
müellifi olarak devletçe “eşkıyalık”, “zeybeklik”, “efelik” gibi zamanında tâkibat 
gerektiren (kendilerinin de kendilerine yakıştırmakta sakınca görmedikleri, hatta 
övünç vesilesi saydıkları) pek çok sıfatın yakıştırıldığı bir zümre olmaktan kurtu-
lamamışlardır. Bozkır ve Delibaş isyanları sırasındaki rollerini bu yönden değer-
lendirmek gerekir. Bu sıfatların taşıdığı yüklemlere ilişkin yerel anlatı, söz konu-
su sıfatların öznel görünümleri hakkında fikir verecektir.  

Delibaş İsyanı’ndan sonra “asker kaçağı” olup dağlarda gezen ve kendilerine 
“eşkıyalık” yakıştırılan başka kişiler de olmuştu. Örneğin Morcalı Avşar köyün-
den Arif bunlardan biridir. Arif, Morcalı’nın batısındaki Verme Dağı dolaylarını 
mesken tutmuş ve buraları haraca kesmişti. Arif’ten en çok zarar görenler ise bu 
dağı yaylak ve güzlek olarak kullanan Yörüklerdi. Nitekim Arif’ten bîzâr olan 
Yörük Güdük Ali, bu Arif’in peşine düştü ve onu öldürdü. Bir diğer “eşkıya” 
Çatak’lı Ahmed Çavuş’tu. Bir tarafı Yörük olan Ahmed Çavuş İstiklâl Harbi 
sırasında Yunanlıları kolladığı zannıyla tartıştığı subayı vurmuş ve birliğinden 
kaçarak “asker kaçağı” durumuna düşmüştü. Köyünde saklanamayan Ahmed 
Çavuş Göksu Vadisi’ni yurt edinmiş ve Dağal Bağı ile Nunu Boğazı civarında 
dağ keçilerini avlayarak yaşamıştı. Köylere uğradığında saz çalıp köylüleri eğlen-
diren Ahmed Çavuş, zaman zaman vurgun ve talan yaptığı halde çevrede çok 
sevilirmiş. Ancak bu talan ve vurgunlar yüzünden çevre köylerin zarar göreceği 
endişesiyle dağda çadırda yaşayan dayısı, Yörük Güdük Ali ve adamlarından 
Ahmed Çavuş’u öldürmelerini istemiş. Sonunda Ahmed Çavuş da Yörük Gü-
dük Ali’nin kurşunuyla can vermiştir. Bir diğer namlı eşkıya da, Karaman ve 
dolaylarında “son dağ eşkıyası” olarak bilinen Eminler köylü Çerkes Şevket’tir. 
Karadağ’da “Mağara” denilen bir mevkide yaşayan Şevket kaçakçılık, soygun ve 

                                                 
96 BCA, 30.18.1.1-2-39-19, 20 Mart 1337 (20 Mart 1921). 
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at hırsızlığı gibi işlere bulaşmıştı. Sürekli aranan Çerkes Şevket Kılbasan’da bir 
çoban tarafından öldürüldü97. 

 

V. Zeybeklik ve Yörüklük: Bir İç İçe Geçmişlik Hikâyesi 

Zeybekler, genellikle Batı Anadolu’da eşkıyalık yapan, devletle başı dertte 
olup yakalanmaktan kaçan veya firar etmişlerin oluşturduğu, belli ölçülerde 
yağma ve korkutma ile geçinen, hatta bu yolla servet yapan kişilerdi. Ancak 
zeybeklerin içinde obalarından kopan ve transhümansı kısmen de olsa bırakan 
ciddi sayıda Yörük de vardı. 19. yüzyılda ağırlıklı olarak Denizli, Burdur, Taşeli 
ve Isparta taraflarında gezinen, kışlak olarak Antalya, Silifke ve Konya eşiklerini 
kullanan büyük Sarıkeçili zümresi içinde, tasvir edilen biçimde “zeybekliğe” 
düşmüş çok sayıda kızan vardı. Bunların bir kısmı, İstiklâl Harbi sırasında Kuva-
yı Milliye’ye katılmıştı. Ancak bu katılımların önemli bir bölümünün de zoraki 
olduğu Yörük anlatımında gizlidir. Sarıkeçili Yörüklerinden A. G.’nin babası 
ölümle sonuçlanan bir kavgaya karışmış ve bu yüzden kaçarak “Zeybek Hasan” 
diye bilinen bir Yörüğe sığınmıştı. O dönemde Zeybek Hasan gibi ünlenmiş pek 
çok Yörük kökenli Zeybek Burdur’dan Mersin yaylalarına kadar bütün Batı 
Toros zonunda dağlarda gezinmekteydi. Ancak Zeybek Hasan’a sığınan A. G. 
‘nin babasının peşine asker takılmış ve yakalanıp askere alınmıştı98: 

…Şimdi, o zamanlara zaptiye derlermiş askere. Öteden asker çıkmış, at-
larla asker gelirkene bubama, o [Zeybek] Hasan kadın elbisesini entariyi 
kiydirir. Yani genç ya dutup gidecekler diye, bak! Vatan gidiyo ya o onu 
gaçırıyo. Hemen o gadın elbisesini kiydiriyo, merkepi de afedersin 
sürüyo, suya gider gibi oluyor yani. Çadır evinden şöyle gidiyor. Çadır, 
dağda çadır. Hasan Ağa tabii, öteden atlılar geliyo, zabtiyeler, askerler… 
Geçi geçi veriyolar, o eşşeğinen gidenin arkasından yakalayıveriyolar. Er-
kek olduğunu yürüyüşünden biliyolar yani. Dur bakalım, geliyolar, “- Ne 
gaçıyon lan! Eşşek herif!” neyse, “- Ne gaçırıyon sen”. Ulan işte bi iki da-
ne de patladıyolar filan neyse, bubamın o gidişi gider. 8 sene, o ordan gi-
der, ordan harp zaten. Gelmez yani. 

Karaman ile Silifke arasındaki dağlarda gezinen bir diğer namlı “zeybek”, 
Yörük Gedik Ahmed’ti. Yörük Gedik Ahmed kışın Göksu Vadisi’nde 
Yumrutepe eteğinde yer alan Yanık Ağıl’da kalıyor, yazları da Özdemir ve 
Kemran köylerinin yaylalarına çıkıyordu. Soygun ve hayvan kaçırma, Gedik Ali 
ve adamlarının uzman oldukları “eşkıyalık” biçimiydi. Hatta Aydın ve Söke 
taraflarına kadar gidip, oralardan katır ve deve çalarak Göksu Vadisi’ne getiri-
yorlar ve onları civarda satıyorlardı. Karaman ile Ermenek ve Anamur arasında-
ki yol geçitlerinde, bilhassa Kemran Yaylası’nda ve Melis Beli’nde pusu kurup 
soygunlar yaparlardı. Sonunda Avgan (Narlıdere) Nahiye Müdürü İbrahim Bey, 
Gedik Ahmed ve adamlarının peşine düşüp onları öldürmüştü. Madenşehirli 
Gökmen ve yoldaşı Tahsin de Türkmen eşkıyalarıydı. Bu iki eşkıya Karadağ 
                                                 
97 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, ss. 94-6. 
98 A. G. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (S. Mahallesi, Karaman) 
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köylerini haraca bağlamışlardı. Bütün bu eşkıyalık hikâyeleri içinde en groteski 
Gâvurcu Süleyman’ın eşkıyalık hikâyesidir. Gâvurcu Süleyman Bozkır ile Hadim 
arasında dolaşan Yörüklerdendi. Gâvurcu Süleyman’ın başlıca işi, önemli geçit 
noktalarını tutup İç Anadolu’dan İçel’e geçen tüccar kervanlarını soymaktı. 
Birgün bir Hıristiyan tüccarın kervanını basıp tüccarı da öldürünce lakabı “Gâ-
vurcu” olarak kaldı. Bu baskından sonra arkasındaki tâkibat sıkılaşınca Gâvurcu 
Süleyman Karaman taraflarına gelip Karadağ civarındaki Yörüklerin arasına 
karışmıştı. Ancak bir süre sonra buralarda da eşkıyalığa başladı. O sırada 
Karacaören’li Yüzbaşının Ahmed de onun kızanı oldu. Yürüttükleri soygunlar 
çevrede dehşet salmaya başlayınca ve bu arada adam öldürme olaylarına da ka-
rıştıkları görülünce, haklarında “vur emri” verildi. Peşlerine “kelle avcıları” düş-
tü. Bu “kelle avcıları” arasında Yüzbaşının Ahmed’in hasmı olan ve Gâvurcu ile 
birlikte öldürdükleri amcaoğullarının hayatta kalan iki kardeşi en inatçı ve inti-
kamcı olanlarıydı. Nitekim bu amcazâdeler, Karacaören ile Madenşehri arasın-
daki kum ocakları mevkiinde iki namlı eşkıyayı pusuya düşürdüler. Çatışma 
sırasında ilk can veren alnından vurulan Yüzbaşının Ahmed’ti. Ahmed vurulun-
ca intikamlarını aldıklarını düşünen Karacaören’li amcazâdeler Gâvurcu’ya kaç-
ması için müsaade ettiler. Ancak Gâvurcu kaçmayı reddedip çatışmaya girdi; 
çatışma bir yarım gün sürdü, ancak neticede Gâvurcu Süleyman öldürülmekten 
kurtulamadı. Karacaören’li “kelle avcıları” Gâvurcu’yu soyup cesedini öylece 
bıraktılar ve hükûmete haber gönderip görevin tamamlandığını bildirdiler. Böy-
lece son namlı zeybeklerden biri daha ortadan kalkmış oldu99. 

Görüldüğü gibi Türkmenleri ve Yörükleri kâh eşkıya tâkibinde kâh bizzat 
eşkıyalık yaparken görüyoruz. Bu saflaşmada belirli bir suç yüzünden tâkip edili-
yor olmak, kaçak duruma düşmek, yoksullaşmak, sürüsüz-obasız kalmak gibi 
faktörler rol oynadığı gibi maceracılığın da belirli bir etkisi olmuştur. Ancak 
buna mukabil eşkıya veya kaçak konumunda olan Yörük, akrabası olduğu oba-
larca çoğu zaman saklanmış ve korunmuştur. Buna bağlı olarak, bugünkü teknik 
araştırma ve tâkip olanaklardan yoksun hükûmet kuvvetlerinin dağlarda yaşayan 
Yörüklerin arasına karışmış kaçakları bulup yakalamaları neredeyse imkânsızdı. 
Bu yüzden bu işi yine bölgeyi tanıyan Yörükler veya Türkmenlere kalıyordu. 

 

VI. Köy Geçişleri, Köylü-Göçer Çekişmesi ve “Eşkıyalık” 

Sarıkeçili Yörükleri, yukarıda da işaret edildiği gibi dikey hareketlilik halinde-
ki konar-göçer çoban gruplarındandı. Bu nedenle baharın sonlarına doğru kışla-
dıkları alçak arazilerden dağlardaki yaylalara doğru hareket ederler. Bu hareket 
16. yüzyıldan itibaren köy yerleşmelerinin yoğunlaşmaya başladığı ve tarım alan-
larının otlaklar aleyhine sürekli genişlediği bir coğrafyada gerçekleşir. 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan ve 1912 Balkan Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yönelik 
göç hareketi neticesinde, bu köyleşme ve tarıma açılan arazinin genişliği daha da 
artmış ve konar-göçer Yörüklerin hareket olanağı biraz daha kısıtlanmıştı. Yö-
rüklerin köylüleşmesi de bu sürece eşlik etmiştir. Toprağa yerleşen Yörük, bir 

                                                 
99 Gülcan, Kökenleriyle Konya’nın…, ss. 95-7. 
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süre sonra konar-göçerliği sürdüren ve geleneksel göç yollarını kullanmaya çalı-
şan Yörüklere düşman olmuştur. Böylelikle köylülerde kötücül bir Yörük imgesi 
geliştiği gibi, Yörüklerde de kötücül bir “köylü” imgesi gelişmiştir. Bu imgenin 
teması yine “eşkıyalık” üzerinden kurulmuştur. Kurulu-düzen dağda gezene 
“eşkıyalık” yakıştırsa da Yörükler için asıl eşkıya köylünün ta kendisidir: 

Ondan sonra D. diye bir köy var bak. (…) Bozkır’ın Koçaş’tan beride. 
Ben o zamanlar aklım eriyo da şöyle bayaca şöyle çocuğum. Bunu 
biliyom yani. Şimdi bu köyden biraz eşkıya, on kadar, yirmi kadar eşkıya, 
köyün delikanlısı… Her sene buradan Yörük geçerkene burdan alttan ge-
çiyor. Her sene geçer bu Yörük, sen bu yolu kesemezsin ya. Sen hangi 
medeniyette yaşıyosun? Geçip giden adam sene ne etti de sen onun malı-
nı sürüyon, malını yiyon? Ya bu bir değil, bu sene öyle, geçen sene öyle, 
her sene öyle. Adamlar ordan korkusundan şurdan geçmiyo da malcığı-
mızı buradan geçiriyoz. Yani onlara değmeyelim, bunlara uymayalım, bu 
köpeklere gene çatmayalım. Malı onların hüdüdünden değil de şu başka-
sının hüdüdünden geçiriyoz gibi. (…) Ulan bi öyle iki öyle, Bırazın’a 
gonduk. Meşhur çeşme var. Yörüğün gonduğunda öte yana sulamaya 
çeşmeye gitmişler. Öte yandan ora gelmişler hemen. Çevirmişler malı. 
Toplarlar malın yarısını. Dur ha, vur ha derkene gadının biri, Yörük 
gadını işte, malı verirsin, nasıl götürürsün, veremem derkene, gadının 
mavzer dipçiği bi goyarlar gadın ora düşer. Derkene fyııık, fyık geliverdi, 
devenin başında da hep delikanlı. Ulan devenin başında benim aklım zor 
eriyo bunlar nere gidiyo amma o yaprakların, meşelerin üstünden aşa aşa 
veriyolar. Adam mı dayanır o günün devrinde... Adam mı dayanır onlara? 
Aşa aşa veriyolar, varmışlar. Beriden varırlar, malı sürmüşler, silahı çek-
mişler, gelme diyolar, Yörüğün gençlerine. Gelmen. Sağına soluna da daş 
atıyolar. O da vur diyor lan vurabiliyosan. Onlar üstüne yanaşmıyolar. 
Sen yörüğün şeyine denk gelmemişin, canına doymuş gayrı. Çember içine 
alırlar. Biraz o yandan, biraz bu yandan hemen öte yanı gavuşur. Köyden 
tarafını keseler, ağıl içine. Ötekinler üstüne varıyo, o gelme derkene ağıl 
içine alınmış bildikleri yok. Bunlar dayanamıyıveriyo, köyden tarafa geli-
verdiklerinde elindeki mavzeri tüm bi silahları toplarlar. Döve döve döve 
gaçan kurtulur. Gaçamayan da bi ton zopa yedi. Elindeki silahlar da alındı 
geldi. O zaman Yörüğün belli ağası varıdı, Gök Mehmet veyahüttte On-
başı filan. O söz bilenin evine [çadırı kastediyor] tüfekler çatıldı. Askeriye 
silahı, mavzer, hep silah. Bunlar bi dolu dayağı yedi getti. Ora varırlar. 
Köyün de bi Yörüğün adamı var yani. Hasan Ağa derler. Hasan Ağa’ya 
varırılar, böyle böyle. Hasan Çavuş demiş ben size demedim mi eşşoğlu 
eşekler. Siz bir gün bu Yörüğün hışımına uğrayacanız demedim mi? Et-
men, Yörüğe uylaman, etmen kaç sefer tembih ettim. Siz bir gün aldığını-
zı alacağınız demedim mi size? Gafası gırık, götü yarık, bacağını yarısı 
galmış… Hasan Çavuş geldi. O bizim gomşunun Gok Memed’in yanına 
geldi. Ordan filan yerin şuyunu çağırdılar. Bi ses çıkmadan, şey etmeden 
yalvara yalvara (…) silahlarını da geri veriverdiler. Ondan sonra Yörüğün 
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bi çocuğu varıp köyün içine bağıra bağıra sövse bişey diyemiyo. Al bağa-
lım, ne oldu? (…) İşte Yörüğün ayranlığını gabartmayacan. Evet dutgun 
değil de, Yörüğün ayranlığını gabartmayacan. Yörük, gerçekten hapsa 
düşmez, hapse düşmeyi istemez. Gavgaşar değil, gavgaşar olsa, bu 
Yörüğün elinden gelmeyen hiçbi yerde hiçbi şey gelemez. Çünkü Yörük 
dağda yetişmiş. Burdan gece gece gece gider ta Mersin’de bunu vurur. 
Gece gider bak, hiç gorkmaz. Gece dağdan dağdan dağdan susuz, aç, so-
ğuk, is demez, yağmurda yaşta gider. Yörük gider. Varırı orda kimcağızı 
halledecese hallederler, ordan varırlar evlerine. Kim vurduya gider. Yalı-
nız Yörük bunu boşlayıp bu muhasebeleşmeyi, debeleşmeyi, davalaşmayı 
boşlamış. Zaten Yörük yorulmuş, yurt galmamış, saha azalmış, daralmış, 
her yer dikim olmuş, fidan olmuş, fidanlık olmuş. Adam malını zor yer-
lerden geçiriyo. Usanmış. Yukarı yaylaya çıkıyo bi dünya otlak istiyolar. 
Sahile inerler bi dünya otlak iserler. Ordan biri çıkıp derken bene de acık 
bişey verin. Veremezse çıkarırlar seni diyor. (…) Ondan sonra Muhtar’ı 
çekemeyenler şikayet eder. Ormancı bi yer. (…) Ulen, senin köyün, çeş-
me yaptırdın, geldin Yörükten yardım istedin, verildi. Cami yaptırdın, ve-
rildi. Okul yaptırdın, verildi. Yurdunu, merayı sattın, verildi. Zatan 
Yörüğün intikal ettiği, temas kurduğu köyler hepsinin muhakkak her şeyi 
o Yörüğün parasıyla yapılmıştır. Otlak veriyo, para alıyo. Ulen işte cami 
yaptıracaz, para. Hepsi birer geçi tutverir. Birer geçi demen ne demek ya. 
Al yav, var evelallah Yörükte… 

Sarıkeçili Yörüklerinin “köylü” algısı böyledir. Göç sırasında birlikte hareket 
eden hanelerin sayısı azaldıkça Yörüklerin köylüye karşı direnci de azalmış, oba-
ların küçülmesiyle ekonomik gücü azalan Yörükler kendilerini otlaklar için öde-
nen kira bedelinden kurtaracak yeni stratejiler geliştirmişler; bu amaçla köylüle-
rin denetiminden olabildiğince uzak konak yerleri aranmaya başlanmış ya da 
geleneksel konak yerlerinde köylülerin müsamaha ettikleri ölçüde konaklanmaya 
çalışılmıştır. Bu “müsamaha”nın sınırını belirleyen ve geleneksel sembiyotizmin 
devamına hizmet eden uzlaştırıcı gelenekler de vardır, ancak yerleşiklerin bu 
geleneğe ne ölçüde bağlı kaldıkları ya da kalacakları kuşkuludur: 

S. K.: [Yörükleri kastederek:] Bunların gittiği yer nece biliyon mu? İşte 
buradan galkdılar buraya gondular, tamam mı? Yani bizim yanımızdan 
galktılar, sabah oraya gondular. Bunlar nerde yaylım varsa orda 
govmazlarsa bir iki gün galırlar, ondan geç galıyorlar. Onların geç galma 
sebebi o. Çünkü adamın bir yeri yerliği yok, gün geçirdiği kârı, 
anlayabiliyon mu? Bunlar Temmuz’a kadar yiyeceği yoğurdu zor alır. 
Peyniri Temmuz’dan Ağustos’un 15’ine kadar yaparlar. Oğlağı devamlı 
emiştirirler, yazıda yani beraber güderler. O zamana kadar adamlar bir ye-
re varamaz. Verim alacak bir yer, bir oturum yeri olmadığı zaman yaptığı 
peyniri ne yapsın adam dağda. Bunlar sadece malı için gider, bir yerde iyi 
bir yaylım buldu mu, malı orada kalır. 

M. Y.: Mümkün olduğunca iki gün, üç gün kalmaya çalışıyor. 



kebikeç / 35 • 2013  

98 

 

S. K.: Kalır kalır. Eğer ki öyle bir yerler bulsa zaten, kovmasalar adamlar 
oralarda malı yazıda gezdirir, geri döner, fakat mecburen iki gün oturdu 
mu köylü gelir orada kovar. Üç gün oturmaya hakları var. Üç gün kimse 
hiçbir yerde bir şey diyemez. Oturur. Kanunlar eskiden öyle. Gelenek. Üç 
gün içinde hiç bir kimse hiçbir yerden kaldıramaz. Fakat dördüncü gün 
isterlerse kaldırırlar. Bunların böyle yani 40-45 gün göçenleri de var. Yay-
lada otlakıye vermemek için böyle her yerde üç-beş gün kala kala varır 
çadırı son Seydişehir’e. Üç-beş gün de orada kalır geri döner yavaş yavaş. 
Böylesi de var. Çünkü bu adamlar sadece geliri mal. Başka bir geliri 
yok100. 

“Düşman köylü” algısına bağlı olarak, onlara “dersini veren” Sarıkeçililerin 
hikâyeleri de Yörükler arasında gururla anlatılmaktadır: 

D. B.: Şimdi bak, dedemgil beş altı oba göçerlermiş. Ordan göçü yükledi-
ler mi muhakkak Akviran’ı [Akören] görmeleri lâzımmış. (…) Buradan, o 
taraftan giderken Akviran’ın bi bekçisi varımış, gan ağladırmış. Dedem 
Sarı Yusuf gurnazımış. Ulan şu bekçiyi öldürmezsek bize hayır gelmez. 
Bu her sene gelişde-gidişde bize eziyet ediyo demiş dedem. (…) İbraam 
Emmim varımış ama çok fenayımış, atıla gezerimiş. Önden, göçün ner-
den gideceğini atıla gider bi keşfederimiş. Varmış bekçi gene o geçeceği 
yerde duruyo. Ne o? İşte şöyle böyle. Tamam ya demiş. Dedemgilin oba 
gelmiş, oraya gonmuş. Muhakkak orada dinlenmesi lâzımmış davarın. 
Deve gelmiş, öteki öteye gurmuş. Bekçi gelmiş kaldırın durun. Ulen bek-
çiye bi kuzu kesin demişler. Amma dedem demiş, bunu garanlığa 

                                                 
100 S. K. ile görüşme, 20 Nisan 2011 (G. Köyü, Bozyazı-Mersin). 

 
 

Karadağ çevresinde kurulu bir muhacir mahallesi (Kasım, 2012). [Foto: Murat Yağcı] 
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goyacaz, bunun a. goyacaz öldürecez. Öldürmeden gayrı başka bekçi tü-
remesin demişler. Garanlık çökmüş, bekçi gavurma yerken çökmüşler üs-
tüne. Soymuşlar, bekçi elbisesini, silahını almışlar. Yörük elbisesi giydir-
mişler. Sabah erkenden ne zaman ki göçü şafağıla sarmışlar. Bekçiyi de 
deveye sarmışlar. Akviran’ı geçmişler, öte giderken bağırırımış, Göl 
varımış. Bekçi, ben filan yerin bekçisiyim diye bağırırımış. Ulen Yörükden 
bekçi mi olur a. goduğum işte şaşırık, bu deli derlerimiş. Gelen bi 
vururumuş. Geçen bi vururumuş. Akviran’ın o göle, Garaviran’a varmış-
lar, boynuna bi daş, bacaklarına beline attırıveriyolar suyun içine. Öyle 
öldürmüşler. Kaybolmuş gitmiş. Bi daha bekçi türemedi diyo. Bekçi 
gaybolmuş gitmiş. O zaman kim kime yav. 

A. G.: Vaay ben bekçiyim beni gurtarın derimmiş. Yarın bu Gonya’nın 
kaymakamıyım da der derlermiş. Kadınlar gardaşcağızım delendi de ne 
dediğini bilmiyo derlerimiş. (…) Köyün içinden geçerimiş. Yolda yolakda 
adamlar geliyo, köylü geliyo, göç gidiyo. Devenin üstünde bi adam tabii 
bağırıyo. Deveyi çekenlerin yanında gadınlar filan da varımış, vaaay ah 
gardaşcağızım delendi bu da ni dediğini bilmiyo. Yarın Gonya’nın ben 
valisiyim ben de der derlerimiş. Ne bilsinler adamlar. Kimse bilmiyo. 
Bekçi getti yav. 

Transhümans rotalarının ve otlakların daralması, geleneksel otlakların köy 
merası haline gelmesi ve Sarıkeçili Yörüklerinin otlaklara kira öder hale gelmesi-
nin yanında, bir de Yörüklerin transhümans sırasında hayvanlarını yolun dışında 
otlatmalarına izin verilmemesi ve Yörüklerin kiraladıkları otlaklara köylülerin de 
hayvanlarını sokmaları yüzünden ortaya çıkan çekişmeler de günümüz 
Sarıkeçilileri için yorucu meşgaleler haline gelmiştir: 

M. [köyü], M. üzeri diyolar, Silifke’nin üzeri, adamlar davarı yoldan sapıt-
tırmıyorlar. Yani yolunan gidecek davarın, heç sağa sola saptırtmıyorlar. 
Adamların öyle bir şeyi var yani oranın da. (…) Tabii [kavga-dövüş] çıkı-
yor. Mesela adam gavga yapıyor. Salmadan, birinde böyle şeyde gidiyo-
ruz, orda gidiyoruz o Mara’nın az ilerisinde. Ulan adam sarı, kızıl benizli, 
etine dolgun ama ulan adam bir geliyor görecen ama. Kızmış geliyor 
adam zaten normalde adamın şeyi bizi dövecek yani. Ama biz de beriden 
kalabalığıdık. Kalabalığlığ olunca bize diş geçiremedi yani. O bi tane ço-
ban var zannetti amma. Ama diş geçiremedi. 

(…) 

Ben şimdi yani bu eşede, Mut sınrında, bu Mut’a varırkene, bizim bu bi-
raderler beraber idik, beraber gidiyorduk yani. Davar bu sıcağa kalmasın 
diye biraz erken gitti davar. Sıcağa galmasın diye erken gidince adam he-
men mahane arıyor. Ulan, traktör ilen davarın içine gidivermiş, bi dağıl-
mış davar, birisi arpa, birisi kaysı bahçesi, neyse ordan davar bahçeye 
iner, hemen bizim biladerler de etrafını alır davarı toparlarlar, şeyederler, 
ulen bi bağırış çığırış. Ne bilelim biz de develeri yüklediyoduk. O anda 
bağırış çığırış olunca adam davar zarara girdi diye benim davarın birini 
dutmuş, bağlamış içeriye, vermiyor. Zaten adamın üstüne varsak e evinin 
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üstündesin, e silah çeker. Jandarmayı aradık. Jandarmayı arayınca jandar-
ma geldi ama jandarma “- Nerde zarar?” dedi. “- İşte komutanım” dedi. 
“- Ulan” dedi, “- Benim kardeşlerim de malcı” dedi. “- Ben de bu malın 
içinde yaşarım” dedi. Yani “- Benim böyle kıyafetim olduğuna bakma” 
dedi. “- Ben de malın içinde yaşarım” dedi. Yani dedi “- Bu davar 
helbette” dedi “- araşlar gelirkene” dedi, “- helbette” dedi “- yoldan bir 
tarafa sapar, biccecik ucundan birer ikişer koparabilir” dedi. “- Bu, çok 
görmücen bunu” dedi. “- Olabilir” dedi. Neyse ordan gomutan getti da-
varı alıverdi bize, ondan geri dedi “- Komutanım bi emriniz var mı?”, “-
Yok. “- Gelen araçları, yolları kapatman, araçlara yol verin, devam edin”. 
“- Tamam, sağol komutanım”. Da yani, böyle olanları da var yani. 

(…) 

Adam getiriyor mesela senin aldığın arazinin içine [davarı] goyuveriyor. 
Goyuverincek sen de mecburen ben burayı kıraladımsa, şey yaptımısa… 
(…) Kiraladığım araziye goyuveriyor. Başka yani, kiraladığım köyün malı 
değil. Başka dıştan gelen bir köyün malı. Öyle şeyler başımızdan dediğim 
gibi geçiyor yani101. 

Kimi zaman kiralanan otlaklara sokulan hayvanlar yüzünden çıkan kavgalar 
büyümekte ve neredeyse davalaşmaya kadar varmaktadır: 

Şimdi bizim böyle Karaman tarafına, Konya tarafına çıktık. Dedimine 
yav, arkadaşın biri, bizim kiraladığımız yer değil de, başka köyün sığırları 
gelmiş, çeşmenin hatırlarına yanaştırmış. Arkadaş ta dedimene, “- Hooov 
sığır çobanı!” dedi, “- Hendeğin sığırları topla, görmiyim yanınızda!” de-
di. Arkadaş öyle dedi amma yanında oğlanlar da biraz şöyle delikanlı deli-
kanlı yetişkince bişeyler, sığırın başında onlar. Neyse, toplamadılar. Bu 
getti, sığır çobanlarının vardı o arkadaş, o da orayı kiralamış, delikanlı oğ-
lanlar sığırı sürecek oluyor, bizim arkadaş da bu tarafa, o köyün mıntıka-
sına sürüyüp o köyün muhtarı-bekçisi gelsin ceza kessin hesabında. Ulan, 
neyse ordan adamların merkebi varmış, merkebi çeker gelir. Yaşlı da bi 
annesi vardı. “- Ulan oğlum, a. sıçtıklarımın eşeğini ver gitsin şunların 
eşeğini. Neörecen, napacan?”, “- Yok ben bunların eşeğini vermeyecem.” 
Neyse, ordan tekrar oğlan gelir ister. Biri oğlanın köye gaçmış getmiş. Sı-
ğır çobanının biri köye haber vermeye getmiş. Haber verincek, neyse öte-
ki arkadaş orda odun eylermiş. Odun eylerkene demiş ya demiş gelmiş iki 
kişi motorsikletinen gelmişler ya demiş “- Bizim köyün sığırını neden 
toplatcak oldun, neden uşaklara böyle neden?”, işte “- Benim sınırımın, 
ben burayı kiraladım” demiş bizim Yörüklerde. “- Ben burayı kiraladım, 
sığırınızı getirme, burada benim davarımın suvat102 yerine yanaştırma.” 
(…) Bizim işte sığırımız yayılacak burada, sulanacak dedilerse de onlar 
neyse “- Ulan fazla konuşma dayağı yersin!” hesabı demişler bizim 
Yörüğe. Ulan bi ses oldu, ben de o anda varım, ben varıkın derkene bi-

                                                 
101 A. B. ile görüşme, 22 Nisan 2011 (Yayla göçü sırasında, Mersin). 
102 Suvat: Su olan yer. 
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zim çadırımız yok amma o anda o arkadaşın yanına bi ziyarete vardımıdı. 
O anda ziyarete varınca çağırdı bana “- Oo Ahmet, çabuk buraa gel!” 
Vardık, “- Selamunaliyküm”, “- Aleykümselam”. Adamlar dedikine 
“Ulan!” dedi “-arkadaş” dedi “- sığır bizim burada sulanacak, burada yani 
şey olacak. Neden sığırı saldınız?”, “- Suyun içine işiyor, bizim davarımız 
suyu içmiyor buradan”. Uleen, adam dedi, ulan ben bu sığırı bunlar top-
lamaya başladı, “- Sığırı buradan nerden sürün!” dedi ama ben o anda ka-
famda hiç yerinde, yani o anda şey oluvudum, bi çeğmeç103 vadı, ulan 
adamın kafaya bi kodum ben. Kafaya vurunca adamın kafası yarılmış za-
ten, kan götürdü ortalığı. O zaman kadar öbür arkadaş ta vurdu. Kafasını 
yardık ne ise. Tam düşecek gayrık. Hemen ötekiler bize çullandı amma, 
çullanırkene beraber hemen dışarı gaçtım, böyle ben araya galmadım. 
Ulan bir değnek saldı bana ordan yani Kürt değneği derler, oraların Kür-
dü meşur olur. Kürt değneği, böyle eğrili büğrülü. Üstümden bi savruldu 
böyle vıdıdıdıdıdıd diye üstümden geçiverdi. Geçiverincek meğer kafamı 
eymesem küt düşürecek yani. Ulen o değneği de aldım elime, aldıktan 
sonra daşı salıyorum, adam böyle bene salıyor ben ona salıyorum amma. 
O şekilde şeye yani tam şeyleştik. Ulan salıver bakalım, salıver bakalım 
amma seninkinin son başı, ayağının iç yüzünden yaraladım. Ayağının iç 
yüzünden yaraladık, seninki diktirdi yüz aşağı gayrık. Dayanağı galmadı. 
Öteki arkadaşım birinilen şey yaparkene onun değnek burayı böyle sıyır-
mış. Değnek sıyırınca gapgara bere olmuş gözünün önünü. Ona varıver-
dim, varıverince barabar o da diktirdi gayri gaçtı. O da dikini tutturamadı. 
Onu bir govduk bir govduk amma bir dutabilseydik ya. Ulan ona bir 
yalvartıvaracağıdım, bir yalvartıvaracağıdım, tutamadık onu, gaçırdık onu. 
Neyse, tekrar biz ordan sığırı topladık geliyoruz. Geldi sığırlar, ulan az 
soğarı köylü hep ırgatçısı şeycisi ipliğe cızık gibi çıkıyor ordan. Yani böyle 
ipliğe cızık gibi insan böyle mesela asker gibi çıkıyor böyle, çıkan çıkıyor, 
çıkan çıkıyor. Neyse biz kendimizi cepheye aldık. Biz kendimizi safinaza 
(?) aldık kendimizi cepheye. Aldıktan sonra onlar karakola haber vermiş, 
biz de verdik o zaman kadar. “-Çadırın üstüne baskına geldiler” dedik 
komutana. “- Bizi baskına geldiler, şöyledir böyledir” dedi. Hemen jan-
darma bizimki de geldi onunki de geldi. Bi sordu, bi baktı dedi “- Komu-
tanım” dedi uzman çavuş, biri astsubay, kıdemli astsubay, “- De, oğlum” 
dedi “-Siz dövüşü nerde yaptınız?” “- Komutanım biz işte şu gördüğün 
çayırda yaptık”. Uzman çavuş dedikene “- Komutanım” dedi “- Benim 
sınırımın içinde değil” dedi. Yani öteki assubayın sınırının içindeymiş ora. 
Şöyle aksakallı bir goca var, “- Amca” dedi “- Sen daha şeylisindir” dedi 
“- Bizden daha anlayışlısındır” dedi “- bura” dedi “- Sınır olarak hangi 
köye hait?” dedi. “- Komutanım” dedi “- buranın sınırı” dedi “- 
Yuvalıtaş’tan” dedi. “- Elmacık Koyağı’ndan” dedi. “- Yoncalık Tepe-
si’nden” dedi. “- Burası” dedi, “Bizim mıntıkaya hait” dedi. “- Harita” 

                                                 
103 Çeğmec: Ağaçtan ısıtıp eğerek yaptıkları, sürü güderken kullanılan bastona benzeyen 
değnek. 
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dedi, şimdi haritada zaten dövüştüğümüz yere girmiyor ora. Ha yani hari-
tada bilene girmiyor. Sonuçta biz haklı çıktık. Gardaşım kiraladığımız 
yerde olduğun için adam kiraladığımız yeri niye saldırıyım. Ha bir de bu 
Konya, Seydişehir şeyinde, orasının öteki yeri de Konya Kızılören Kara-
kolu. Oradan da Beyşehir Karakolu gelik. Neyse akşam olup gelir, bizi 
aldı jandarma, “- Tamam” dedik, gettik vardık. O arkadaşı da aldılar köy-
den, hep vardık. Sordular tekrar, “- Komutanım” dedi “Nasıl oldu?” 
Böyle böyle oldu. Bere yara var mı diye baktılar, doktora çıktırdılar. Bi de 
el kolunu mesela böyle şeylere baktılar. Yok. Biz de bi yara bere de bu-
lunmadı, yok. Ordan bizi tekrar adliyeye getirdiler. Dedi “- Oğlum” dedi, 
“- bugün” dedi, “- Nazarette galacağınız” dedi. “- Tamam komutanım” 
dedik. Bizim cezamız varsa biz cezamızdan tamam yani. Neyse nazarata 
girdik, o günü yattık ertesi gün saat on bir, on iki aralarında bizi bi daha 
ifadalarımızı aldılar. Ondan sonra “- Sulh olun” dediler kendi aranızda. 
Yani “- Şikayetçi misiniz, şikayetçi değil misiniz?” öte taraf sordu. Öte ta-
rafta zaten haklısız yani, haksız olduğundan dedi “- Tamam komutanım” 
dedi, “- biz” dedi, “- davamızdan vazgeçiyoruz”. Tamam o zaman sulh 
olduk, bizim nüfus cuzdanlarımızı verdi adamlar, ondan göre nazarattan 
çıkardı, böyle geldik gittik. Şimdi ne bileyim böyle şeyler başımızdan oldu 
da. Ne bileyim bazen yerlerde bizim haklı da haklı yerimiz de oluyor hak-
sız da oluyor. Şimdi haklı şöyle kardaşım, sen zaten yol geliyorsun, yol da 
geliyorsun ya adam diyor gonma. Yav gonmayıp da zaten nere gonacam 
ben! Ben havadan mı geçecem! Yoo. Mezburat gonacam. Ya senin tarla-
nın ucuna gonacam ya ho, öbürünün tarlanın ucuna gonacam, mezburat. 
Derler ya, üç gün bir yerde, üç gün hakkımız var. Yani normalda ekin de 
olsa, zarar da olsa, koru da olsa üç gün bi yerde hakkımız var. Neden var? 
Kanunca varımış, eskiden kanunca yani. Yörüklerin göçüp te yani bi yer-
de üç gün hakkı varımış, davarını yayıltıp, otlatıp, ondan keri selbesttir, 
gidebilir. Yani senin anlayacağın, bizim bir köyün yerine vardığımızda 
musaviriz. Orada musavir olarak kabulleniliyoruz yani onlar kabullene-
cek. Bazen kişiler de musavirden aciz oluyor, kabul etmiyor yani. Bu şey-
ler var yani…104 

Burada Yörüklerin büyükbaş hayvancılığa karşı duydukları soğukluğu not 
etmek gerek. Büyükbaş hayvancılık, Türkiye’de tamamen küçük köylü iş-
letmeciliği çerçevesinde yürütülen bir etkinliktir. Dolayısıyla köylülükle 
sığırcılık, Yörüklerin nezdinde özdeştir. Bir küçük köylü işletmeciliği bi-
çimi olarak sığırcılık, otlatma faaliyetinin şekli ve yayılma tarzı bakımın-
dan, transhümansın sürdürüldüğü bölgelerde bir çıkar çatışması yarat-
maktadır. Ayrıca Yörüklerin nezdinde sığırcılık köylüleşmenin simgesi ha-
line gelmiş ve aşağılanmıştır. Bir Yörük türküsünde söylendiği gibi: “Ben 
varmam inekliye / yoğurdu sinekliye / Allah nasip eylesin / Omuzu 
tüfenkliye… 

                                                 
104 A. B. ile görüşme, 24 Nisan 2011 (yayla göçü sırasında görüşme, Mersin). 
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Yörük/köylü çatışması bazı deyişlere ve manilere yansımıştır. Ahırlı’nın bir 
yaylasında görüştüğümüz C. C. bunlardan bazı örnekler vermişti: 

Haa, göçüp giderkene, böyle köyden geçerkene köyün uşakları çıkardı 
gayri, o zaman okul da bu kadar yokudu, hep çocuklar serbest, çok yani, 
“Yörük yürüdü, kıllı deriyi sürüdü / Yörük bizim dostumuz / Ağzı kırık 
destimiz” derlerdi. Ulen, bizlerde öyle derdik gayri çocuklara “Köylü köy-
lü kömeli, ardı yamalı / Yamasını sökmeli /anasını s. meli” derdik. Onlar 
bize karşılık öyle derdi, biz de onlara öyle. İşte bu yüzden de yani, Yörük-
lüğün pataklığa uğramasının ismi de budur yani, himdi yorumluyom da. 
(…)105  

C. C.’nin yorumuna göre Yörüklükten çıkıp köylüleşenler de konar-göçerliğe 
devam eden Yörüklere düşman olmuştur. Yaşam biçimine dayanan etnik kimli-
ğin varlığını en güzel anlatan bu dönüşümdür aslında. Başlarda Yörüklük bir 
onur ve itibar saiki iken köylüleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte ikincilleşen, 
ötekileştirilen ve kaçılan bir kimlik ya da dışarıya kapalı bir bilgi (aramızda-
kalsın-bilgisi) haline gelmiştir. Oysa Orta Toroslar bölgesinde nereye gitseniz, 
köylülerin kökeni Yörük, hatta Sarıkeçili Yörüğü çıkmaktadır: 

Amanın bu Yörükçülüğün dadını, kaybedelim adını, bi daha doğan çocu-
ğa Yörük demeyelim diyolar diye düşünüyom ben. Bu sebepten Yörük 
neslini kaybetmiş, ismini kaybetmiş, lakabını kaybetmiş. Hiç Yörük olma-
yan bi yer yok. Ben gidiyom kardeşim bura, Karapınar’da hiç Sarıkeçili 
Yörük yok sanıyon. Bi dişçiye geldik. Dişçi biliyo beni ya, “- Lan Yörük 
oğlu”, “- Hıı, ne var?”, “-Sen Yörük müsün?” dedi bi delikanlı, senin ka-
dar var.”- Yörüğüm, Sarıkeçiliyim” dedim, “- Sen?”, - Ben de Yörüğüm”, 
“- Hangi Yörük?”, “- Ben de Sarıkeçili Yörüğü”. “- Sen nerelisin?”, “- 
Karapınarlı. Bizim orda Yörük çok.106 

Oysa Sarıkeçililerin kalabalık, cevelan sahalarının geniş ve tarım alanlarının 
bu denli geniş olmadığı zamanlarda Yörük kimliği, konar-göçerlikten gelen bir 
güç ve güvenle beslenen, Yörüklere gurur veren bir kimliktir. Ahırlı’da görüştü-
ğümüz C. C. Yörüklerin başına buyruk ve coğrafyalarına hâkim olduğu o za-
manlara “efelik devri” demektedir. C. C. bu tâbiri özellikle Mütareke dönemin-
de Toroslar’ın her türlü devlet otoritesinden arındığı ve yerel bey ve ağaların bu 
otoritelerden bağımsız olarak davrandığı dönemi adlandırmak için kullanmakta-
dır: 

Yav o şundan, köylü efendileşmiş, Yörük de efendileşmiş. Eski, hani efe-
lik devri dedikleri var ya… “Bozkır dedikleri küçük kasaba / Kesilen kel-
leler gelmez hesaba / Amanın gel gel aslan Mustafam” var ya… Burda 
ağalar beyler kesilmiş, bütün makam insanları kellesi alınmış burada, efe-
lik devrinde.  

(…) 

                                                 
105 C. C. İle görüşme, 23 Ağustos 2011 (Ahırlı “Kartal Yuvası” Yaylası). 
106 C. C. İle görüşme, 23 Ağustos 2011 (Ahırlı “Kartal Yuvası” Yaylası). 
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Öyleydi yani, bazı garşı gelidiği yerde olurdu yani. Aykırı giderse, “Yav 
şöyle olsun” dediğinde dutmazsa olurdu bi garşılık, olurdu yani. O zaman 
tabii, o devir onu götürüyodu. Ama şimdi ne olmuş, millet modayı değiş-
tirmiş. Eski elbisemizle elbise var mı? Yok. Eskiden kafa da külah, sarık, 
foter. Cufadan camadan topton, külot, şalvar, darabulus kuşak, saat kor-
donu burada. Dabanca bıçak, ha babam burada. “Dabanca bıçak bize 
oyuncak! / Geçi bokunda saçma / yiyiğidisen garşımdan gaçma” diyor 
yani. O devir yani. O zaman dabanca bıçak burada. O zaman yılan dili 
vardı yani… Suğluk kama… kama burada sokulu, silah burada sokulu. 
Dabanca bıçak burada yani. “Dabanca bıçak bize oyuncak! / Geçi bo-
kundan saçma / yiğidisen garşımdan gaçma!” diyor. Gel!..107 

Konar-göçer/Yörük çekişmesinin cereyan ettiği bir başka alan, iki grubun 
doğaya bakışı ve doğa/coğrafya algısıdır. Tahtacıların kesecekleri ağaca göster-
dikleri saygı misali, Sarıkeçili Yörüklerinin de doğaya ve doğadaki canlılara iliş-
kin bir özen ve duyarlılık sahibi oldukları görülür. Köylü ile Yörük arasındaki bu 
algı farkını anlamak bakımından şu anlatı kayda değer: 

Gülnar’ın şu Kesiksöğüt Köyü var, orda oturuyoz. İşte ben de 16 yaşın-
dayım gayrı 15, o ara. Üvercin sürü sürü geliyor saldan çiğnek yemeye. O 
yandan uçuyor bu yana geliyor, o yandan uçuyor bu yana geliyor. Anam 
da davar güdüyor, ben de çelteğim anamın yanında yani. Çeltek derler, bir 
yardımcı yani, dıştan oralarda kalanları getir. Emrediyo anam “- Şu yanı 
sür gel, şu yanı çevir!” falan. Üvercin ta ordan millet dağılmış, avcıların 
biri oraya gonmuş, biri şurayı almış, onbeş, on kişi buradan uçurdu mu 
tak oraya gidiyo, ordan tak bu yana. Ordan avcının biri geldi, anam “- 
Hat emmioğlu, gel lan bura bakıyim! Gel lan buraya, ver şu elindeki tüfe-
ği!” dedi. Ben “- Ne oluyo?”, anam “- Ne ulan bu guşların şeyi? Ver tüfe-
ği!” dedi ya. Anam omzuna taktı tüfeği. “- Hadi git. Ulan bu guşlar sabah 
beri yiğgi yiyemedi, aç susuz” dedi, “Sabah beri yiğgi yiyemedi” dedi yav. 
“- Ulan sözüm yabana, köpeğin garnını doyururlar da öyle öldürürler. Bu 
guşlar garnını doyursun da aç getmesin” dedi yav. “- Guş” dedi “- ne isti-
rahat edebildi, ne garnını doyurabildi. Git, hadi!”. Adam çekti gitti. “- Yav 
yengem tüfeği ver”, “- Het, alamazsın, yazık değil mi lan bu kuşlara! Gel 
şurdan bi çebiç keseyim, 10 tane, 20 tane güvercin eder. “- Yav olmaz” 
filan. “- Gardeşim ben veriyom yav! Yazık değil mi guşlara?” Şimdi sürü 
sürü gelince de bi attı mıydı ikisi üçü birden düşüyor yani. Vermeyince 
tüfeği öte yanda arkadaşlarının yanına varmış. “- Yav ee?”, “- Yav burada 
bi kadın tüfeğimi aldı”, “- Nasıl verdin lan sen tüfeği?” “- E istedi ver-
dim. Öyle bi kadın ki istedi verdim”. “- Allah Allah, kim bu, kim bu?”, “- 
Lan zağar Emine Karıdır lan, ıı, la Koca Mustafa’nın karısıdır la, bilirim 
ben onu. Hadi gidelim ben alırım, ben onu tanıyom.” Ordan gelir gayrı, 
“- Ya Emine bak”, “- He”, “- Yav bizim arkadaşın tüfeğini mi aldın?”, “- 

                                                 
107 C. C. ile görüşme, 23 Ağustos 2011 (Ahırlı, “Kartal Yuvası” Yaylası). 
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Ya ora ağaca takıverdim, git al”. Geçi çevirirkene orada bi yere sokuver-
miş. Ordan bi yerden almış…108 

Yörük hayatını kısıtlayan sadece köylülerin ve köylüleşenlerin baskısı değil-
dir. Aynı zamanda 1930’ların ikinci yarısından itibaren giderek sıkılaşan ve Yö-
rüklerin otlak arazilerine giriş-çıkışlarını zorladığı gibi, geniş ormanlık ve makilik 
alanları da otlatma imkânı dışında bırakan ormancı baskısı, ikincil bir yük olarak 
Yörük transhümansını kısıtlamıştı. Ormancılar artık geç Osmanlı devrindeki gibi 
sadece otlakiye vergisi peşinde koşmuyor, doğrudan doğruya Yörüğü orman 
envanterindeki araziye sokmuyordu109. Bunun üzerine ormancılarla Sarıkeçililer 
arasında da çok sayıda olay yaşanmıştır. Bunlardan birisi şöyle anlatılıyor: 

… Babam ile [Bacak Ahmed] ormancı döğmüşler bunlar. Göçüp 
gonarken. Babam, dedemgil göçüp giderken, o zaman ormancının vurup-
gırdığı zamanımış. Babam ile bu, o adamı yakalamış, ormancıyı… Nereyi 
güdüyolarsa, geçi ile nerdelerse, napıyolarsa ikisi? Tamam demiş bizi gö-
tür. Yani ikisi bizi götür demiş ormancıya. Ama malı götürme. Haber, na-

                                                 
108 C.C. ile görüşme, 23 Ağustos 2011 (Ahırlı, “Kartal Yuvası” Yaylası) 
109 Bu nedenle Ormancılar Türkiye kırsalında devlet zorunun, ceberrutluğunun somut bir 
timsali olarak görülmüştür. Kırsalda jandarma dışında silah taşıma yetkisi bulunan yegâne 
devlet memuru ormancılardı. Değirmenci Tâhir Usta’nın yaktığı Meşhur Muğla türküsü de 
bu tema üzerinden yürüyordu: Çıktım Belen kahvesine/Baktım ovaya/Bay mustafa çağırdı 
dam’oynamaya/Ormancı da gelirgelmez yıkar masayı/laf anlamaz Ormancı çekmiş kafayı/ Aman or-
mancı canım Ormancı/köyümüze bıraktın yoktan bir acı (…) Yazık ettin Ormancı köyün iki genci-
ne/Aman Ormancı canım Ormancı…  

 
 

Karadağ’da ovayı izleyen Yörük kadını (Ekim, 2012). [Foto: Murat Yağcı] 
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sıl haber verdilerse, tüfek mi attılarsa da ormandan gelmişler çadırdan, 
malı teslim almışlar. Bunları ormancı götürüyo. Ellerini bağlamış. Gider-
ken Bacak Ahmed mi derdin sen, M.’nin yanındaydı, ben Zeyne’ye var-
dım ya. (…) Şişman, şey bi adamıdı. (…) Ondan sonra vardık. Anladıyo 
bana. Ulen bizim diyo Ali, üçüncü avrattan böyle çocuk yetişmiş de, valla 
inanmam derdi. Yav dayı benim işte. Mümkün değil olmaz diyo. İnandı 
ondan sonra. Başladı gonuşmaya. Ormancı dedi bizi yakaladı, elimiz bağ-
ladı dedi. Çadıra tüfek mi attık ne oldu, geldiler malları götürdüler dedi. 
Bizi ormancı getiriyo dedi. Bunların anlattığı yer amma Özdemir amma 
Avla. O adamın anlattığı yer. Göksü’dan geçtik dedi. (…) Ordan gidiyoz 
dedi. Ben ölüyom lan, donuma mı goyacam dedim ormancıya diyo. Elimi 
çöz öteki nasıl olsa elinde. Tamam dedi diyo, çözdü beni, tuvalete oturur 
gibi yaptım diyo. Şöyle daşı aldım, buna vurmam ila üstüne çökmem bir 
oldu diyo. Adam yüzüngoylu geldi, öldürmen beni diye ağlıyo altımızda 
diyo. Üç çocuğum var, yapmayın. Ulan a. goduğum sen bizi ne yaptın, 
bizi nere götürüyon, bu dağı kim güdecek? Silahımı her şeyimi alın ama 
beni öldürmeyin dedi diyo. Silahının mermilerini aldık diyo. İyice dövdük 
diyo. Saldık diyo. Aradan 10 gün sonra ananı avradını s. jandarma bizi 
bastı diyo. Gaçabildiğin yere gaç diyo. Ormanda diyo fyık şeyden belli 
oluyo diyo. Nasıl işaretleşiyolarsa110. Hepsi dağıldık, çadırda garılar galdı 
diyo. İki gün beklemişler iki gün gelmedik haberci yolladık aradan diyo. 
Garılar gidip geliyo diyo. Babanınan en sonunda olmayacak yakaladılar 
diyo. Karaman’a getirdiler bizi diyo. 20 gün diyo hapisliğimiz var, baban 
ile aynı yerde galdık diyo111. 

Bu olay muhtemelen 1930’larda cereyan etmiş olmalıdır. Anlatanın babası 
1897/98 doğumludur. Bu olay kişinin yetişkinlik çağında vuku bulmuş olduğuna 
göre, anlatanın babası 30’lu/40’lı yaşlarında olmalıdır. Cumhuriyet döneminde 
Orman Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı 1937 yılında kurulmuş ve 1950’lere 
kadar çok sıkı ve ceberrut bir orman politikası uygulanmıştı. 1950’den itibaren 
popülist Demokrat Parti’nin uyguladığı gevşek orman politikası ormanı açarak 
tarla ya da konut yapan ya da orman kaçakçılığı yapan köylülere yönelik af ka-
nunları ile şekillenmiş; yani köylüler lehine gelişmiştir. Yörüklerin durumunda 
ise fazlaca bir değişiklik yoktur. 

Ancak Yörükler bugün bu bağlamda daha büyük bir sıkıntı içine girmişlerdir. 
2000’li yıllarda orman denetimi daha sıkılaşmış; orman sınırlarına tel örgüler 
çekilerek hayvan girişine karşı cezrî tedbirler geliştirilmiş, ancak sürekli bir mağ-
duriyet hali yaşayan Sarıkeçili Yörüklerini bu mağduriyetler dizisi karşısında 
koruyacak hiçbir kalıcı devlet önlemi geliştirilmemiştir. S. K. en azından 
Sarıkeçililere kışlak yeri olarak kalıcı bir arazi tahsisi yapılsa bu mağduriyetin 
hafifleyeceğini anlatmaktadır:  

                                                 
110 Burada yine Yörükler arasındaki gizli dile ve ıslık diline gönderme yapılıyor. 
111 D. B. ile görüşme, 29 Ekim 2012 (O. Köyü) 
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S. K.: Bu hükümet beş sene uğraştı bu malı tüketeceğim diye ilk devre-
sinde… 

M. Y.: Kim? 

S. K.: Şimdiki devlet, Tayyip Erdoğan’nın devleti. Sarıkeçilileri. Bunların 
malı çoğudu. Sıkıştırdı Orman Dairesi oturtmadı, göçürtmedi. Şimdi biz 
kendi malımıza rapor alacağız. Küpe taktırmazsan yola salmıyo. Hepsi 
masraf. Adamların da dedim ya bi cenazesi olsa dağın başında kalıyo, 
adam mezara götüremiyo. İmkânları yok, bakanları yok. Bunların dert or-
tağı yok, hiç gendi başlarına yani. Ama devlete geldiğinde vergisini verir, 
askerliğini yapar, oyunu gullanır mükellefliğini yapar. Fakat gel gelelim 
adamın bir sorunu olduğunda affedersin aynı hayvan muamelesi yaparlar 
bize. Dediğim gibi, Türkiye’nin kanununa göre Haziran ayı dilekçe ayıdır, 
anlayabiliyon mu? Bunların bir başkanı olsa, Haziran’da dilekçeyi verir. 
Devlette bunlara bir yer göstermek, kış için malını yaylatmak için bir yer 
göstermek zorunda gardaşım. Gayrı malları Seydişehir’de, Ilgın’da, Boz-
kır’da, Hadim’deyken aile reisi gelir buralarda yurt arar. Muhtarım bana 
yurdu verin mi? Adamlar rezil arkadaş ya. Yani bi yer gösterilmesi lâzım. 
Bak bizim burda 2B var. Eski Anamur’da ilk kuruluşundaki yerler 400-
500 dönüm böyle sazlık yerler var. Böyle bir yer gösterse devlet, bu 
adamlar burayı yaptırır yerleşir arkadaş. 

M. Y.: En azından kışlağı olsa… 

S. K.: Öyle kendi başına, bu adamların hiçbir yeri yok. Rahmetli Ecevit 
zamanında bu adamlara konut yaptı. Onun devresinde yapıldı, Sarıevler, 
Karaman’da. 

M. Y.: Yani boş arazi var, iskân edebilir, kimse de bir şey demez yani? 

S. K.: Demez, devlete ait araziler var. Devlet verirse kim ne diyebilir? “2 
B olarak satacağız.”, maksat para almak. Bu adamdan da al… 

 

VII. Vergi Yükünden Kaçış ve Eşkıyâlık 

Genel olarak bütün konar-göçerlerin önemli sorunlarından birisi yerleşik dü-
zeni temsil eden devletin alacağı saydığı verginin peşine düşerek yürüttüğü 
tâkibat ve buna bağlı olarak konak-göçerlere yönelik olarak icra ettiği yerleşme 
baskısıdır.  

Şehir ve kasabaların girişlerinde ve pazarlarda gümrükçülerin ve tahsildarla-
rın eline düşen veya köprü başlarını tutan askerlerin önlerini kesmesiyle tahsilâta 
maruz kalan konar-göçerler, yılda en az bir-iki kez bu yolla vergi ödemeye mec-
bur kalırlar; Osmanlı devrinde de onlardan toplanan vergi gelirinin tahsis edildi-
ği sancaklardan kaçarak başka sancaklara girmeye ve böylelikle vergi yükünden 
kurtulmaya çalışırlardı. Bu baskı Cumhuriyet devrinde de devam etmiştir. 
Sarıkeçililerin anlatımlarından II. Dünya Savaşı’nın ortalarına kadar, Osman-
lı’dan kalan ağnam (koyun) vergisinin toplandığını öğreniyoruz: 
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Ağnem verdiğimiz zaman çok evvel oldu. Ağnemi 41-42’de verdik. (…) 
Antalya’daydık…112 

Ağnamdan kaçışın ana nedeni Yörüklere göre vergi yükünün çok ağır olu-
şuydu: 

Sen bu davarın kendisi 50 kuruş yapıyo, ağnamı 80 kuruş. Sen o devirleri 
biliyon de mi?113 

O zaman derdi ki bubam rahmatlığ, malın devlet alıyo, malı satarsan 50 
kuruş, devlet alıyo 80 kuruş ağnam alıyo. Yani vergi alıyo. Ulan diyor, da-
varı satsak diyor davar elimizden tüm gidecek. Biz bu davarın yarısını 
saklamak mezburiyetinde kalıyoz diyo yani. 100 davar varısa 50’sini 
gaçırdılar, saklıyolar gelen vergicilerden…114 

Bu anlatımlardan Cumhuriyet devrinin başlarında bile hâlâ ekonomik ve top-
lumsal yönden güçlü ağaların kendi Yörüklerini devletin vergi baskısından ko-
rumak için küçük operasyonlar yaptığını, bazı Sarıkeçililerin de imkânları ölçü-
sünde kaçtıklarını anlıyoruz: 

M.K.: İsmet’in [İsmet İnönü] gününde, İsmet’in gününde. İsmet’in gü-
nünde buğday getirdik şeyden, Antalya’nın öte yanında, oranın adı neydi 
yav? (…) İsmini söyleyemedim. Elmalı heralde. Ordan gışın gününde, 
ayazınan bizi topladılar Antalya’da, jandarmayla bizi gönderdiler. Askeri 
ile, oraya deve, her köyden deve. Bizim ağa biraz guvvetliydi, Dede Mol-
la. Dede Molla dedin miydi, bayağı memurlar gorkardı ondan. Sayılır 
adamıdı. Dede Molla oğlum dedi, beni deveye gattırmadı. Babam öldü, 
ben öksüzüm ya. M.’den deveyi alman dedi. Yalınız dedi, M. de gitsin 
sizinlen dedi arkadaş olarak, Döşemealtı’na varınca dedi orda dedi deve 
çoook deve. (…) Çoook deve gidiyor oraya dedi. Ofis buğdayı gelecek 
dedi, ofis. Öşür buğday. 

A. G.: Öşür buğdayı var o zaman. Senin buğdayını, geliyor teneşirle işa-
retliyor. Eğer azıcık bi eğer acık ora bi bozulursa vay yandı senin baban 
deden. 

M. K.: Döşemealtı’na varınca dedi, deveyi dedi ormana çekin, oraya çö-
kelin, ordan gece gaçın. Başımızda da bir adam var, eski adam, burada 
Yemen’de yesirde galmış. Gocarak deriz. 

Hotamış var hurda. Hotamış’a varmışsındır. Kalaba değil mi ora? Deve, 
sık deveydi onlar. Başında savranları varımış. Öşürü şeye çekerler imiş, 
İnönü çektiriyor yani, Silifke’ye, Taşucu’na ora çekerler imiş. (…) büyük-
leri demiş ki, yaşlıları, amma deve varıdı ha deve idi. Öyle ayın uyun deve, 
bizimkiler gibi deve değil idi. Ha bubam, iki sarsan götürü idi, böyle. Or-
da büyükler demiş ki, arkadaş Ahmet, Mehmet, Sülüfke’ye çekerler imiş. 
Mara’dan Sülüfke’ye. Mara yolundan Sülüfke’ye. Getme demiş o yaşlı. 

                                                 
112 M. K. ile görüşme, 21 Ekim 2012 (A. Köyü, Karaman). 
113 A. G. ile görüşme, 21 Ekim 2012 (A. Köyü, Karaman). 
114 M. K. ile görüşme, 21 Ekim 2012 (A. Köyü, Karaman). 



AYDIN ve YAĞCI                                           Sarıkeçililerin “Eşkıyalığı” ve Konya Delibaş İsyanı  

109 

 

Gış var, getme, götürme. Getmen. Yok demiş, gedecem demiş. Dokuz 
sefer yapmış oraya. Savran başında. Bu ona çıkaracam bu seferi demiş. 
Kilo ile, para ile. O savranın sözünü kırmıyorlar ımış, arkasında gaç deve 
varısa. Mara’nın beri yanında Akpuınar diye bi yer var. Bilin mi orayı? 
Oraya varmışlar, Hotamış’tan sardın mı gonak yeri imiş ora. Ulan yarım 
saat daha gidevere idi gurtarırdı gendini. Orda deve de ölmüş, adamlar da 
ölmüş, hepsi bi fırtına, bi dipi, bi afat hepsi ölmüş orda. (…) ah Mara’nın 
içinde galayı dı, ne gendisi ölür idi ne devesi. Adamlar getmiş. Devenin 
biri gaçmış. Arkadaki deve. Arkada devenin biri gaçmış. O gezdiği yerden 
gaç gaça gaça Hotamış’a varmış. Evinin önüne varmış. Baksalar devenin 
biri, üstünün yüküyle. Ora varmış. Orda eyvah. Şimdiki gibi araba yok, 
yol yok, bişey yok, yok da yok, yok da yok. Ayağındaği de ayakkabı değil 
çarığ. 

A. G.: Şimdi bizim, ağnam alınca elinde yok para yatıramıyo ya bu, para 
yatıramayınca malın tümü gidecek. Gaçıyo bu. Gece gaçıp giderkene er-
ken gaçmışlar. Mart ayında bele çıkmış bele, Sartavul beline. Oralarda da 
bi gar tipi çeviri mi. Adamın malı gırılmış. Gadın da malın içine sokul-
muş, malın ininde. O malın sıcağınan o gadın da orda ölmeden gurtulmuş 
yani. Ağnam’dan mal gaçırırken. 

Çok geniş bir alanda cevelan eden Sarıkeçililer sadece transhümans yapmı-
yor, aynı zamanda develeriyle buğday, arpa gibi tahılları ve tuz gibi değerli meta-
ları da taşıyorlardı. Bu anlatımlar bize hareket sahasının bu yüzden geleneksel 
transhümans sahasından daha geniş bir çeperi olduğunu göstermektedir. Denizli 
ile Antalya ve Mersin’e kadar uzanan geleneksel transhümans sahası bu yüzden 
Afyon ovasına, Karapınar platosuna ve Şereflikoçhisar’a kadar genişlemekteydi. 
Ancak bu genişlemeyle birlikte tehdit ve tehlikeler de artmaktaydı. Özellikle 
geçitleri ve köprüleri tutan memurlar çeşitli gerekçelerle bu nakliye yüküne el 
koyabilmekteydi115. Ayrıca sözlü anlatımlarda çok sayıda çatışma hikâyesi de 
nakledilmektedir: 

Gara Hakim diye biri varımış bu Mut’ta, Silifke’de. Ağnam toplayan. Ga-
ra Hakim, namlı. Yörük göçmüş. Şu Sartavul’un o yanda, Mara’dan bu 
yanda yanı Yörüğü çevirmiş. Önüne geçmiş. Silah, candarma, elinde her 
şey var. Atın üstünde silahı sıkı sıkımış. Durun, dur işte. Hakim bey şöyle 
ha böyle ha vereceği bi deve olmuş. Bir iki de deve de öldürmüş: Öyle 
fena ımış. Kara Hakim dedin mi tamam. Bizim Yörüğün gencin biri şura 
bi on metre yaklaşmış. On metreden sıçradıysa atın üstünde dutar, 
dutmasıyla zaten yıkılır. Dutar aşağı indirir. Döv döv döv anasını belle-
mişler. Atının üstüne bağlamışlar. Çuh demişler atı, o at onu orda 
Dağpazarı diye köy var oraya varmış. Ulan Gara Hakim’i sen gör. Neler, 

                                                 
115 M. K.’nın anlatımı şöyle: “[Tuzu] Koçhisar’dan [çekiyoruz]. Bak 4 kuruş, 10 para. Tuzun 
kilosu 4 kuruş, 10 para. Senin tuzunu dartarlar, senin deve kaç? Senin dört deve, 600 kilo, 
700 kilo. Ordan sana makbuz verirler. Orda memur var başında. O memur olmaz da, Sütçü-
ler’de, mütçülerde bilmem nerde Antalya’nın bu yanlarında yakaladılar, devesini sattılar. 
Devlet…” 
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candarmalar, müfrezeler çıkmış. Yörüğü topluyor. Yörüğün birinin elini 
bağlamışlar. “- Bu Yörük nere gitti?”, “- Bilmem”. “- Bu devenin izi nere 
gidiyo?” Bilmiyolar, devenin izini de bilmiyo adamlar. “- Bura gidiyo de-
miş” adam. (…) Mut’un kalenin altı hapisane imiş. Karanlık. Oraya hapse 
atmışlar. Ağnam zamanında116. 

 

VIII. Sonuç 

Sarıkeçililerin anlatımları çok öğreticidir. Bir yaşam ve geçim biçiminin nasıl 
daraldığını ve giderek yok olmaya yüz tuttuğunu bu anlatımlarla birleşen belge-
lerle birlikte değerlendirdiğimizde bütün açıklığıyla ortaya koyabiliyoruz. Bu 
bağlamda kurulu-düzenin kısa yoldan ve toptan “eşkıyalık” adı altında birleştir-
diği pek çok eylemin sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerini de, bu vesileyle 
çözebiliyoruz. Sarıkeçili anlatımları, yarı-göçer bir hayat sürseler de pek çok 
Yörüğün aşiret bağlarından çözülmüş, aşiret kimliğinin sağladığı aidiyet ve daya-
nışma örüntülerini yitirmiş olduğu bu çağda, aşiret kimliğini ve gerçek dayanış-
ma ağını koruyor olmaları bakımından önemli… Bu durum ister istemez hafıza-
ya da yansıyor ve geçmişe ilişkin canlı anlatımlar, söz konusu kimliğin sağladığı 
özgüvenle, sonradan yaratılmış, hatta uydurulmuş kimliklendirme çalışmalarının 
hatırayı temizleyemediğini kanıtlıyor. Son yıllarda Türk milliyetçiliğinin hedefi 
haline gelmiş olan Yörüklük ve Türkmenlik, Sarıkeçili benzeri anlatımlar üze-
rinden, aslında Yörüklüğe ve Türkmenliğe dair gerçek ilişkinliği, toplumsal ve 
kültürel bağlamı, geçmişe ilişkin hatıra ve hafızanın diriliğini kaybetmiş; sonra-
dan kurulmuş, icat edilmiş bir Yörük ve Türkmen imgesinden beslenen devletçi, 
dernekçi (güya “sivil toplumcu”) ve milliyetçi bağlamı boşa çıkarıyor. Bunu 
sağlayan iki önemli etken var: birincisi aşiret kimliğinin, en azından canlı hatıra-
sının, belirli ölçülerde muhafaza edilmesi; ikincisi ise Yörüklüğün ve Türkmenli-
ğin temeli olan geçim biçiminin, yani konar-göçer hayvancılığın terk edilmemiş 
olması… Bu yüzden şimdilerde “eşkıyalık” olarak mahkûm edilen pek çok pra-
tik, şimdiki zaman Sarıkeçililerce rahatlıkla anlatılabiliyor. Pek çok eski Yörük ve 
Türkmen grubunun bugün yansıttığı “Osmanlı’yı biz kurduk”, “devletin temeli 
biziz”, “Orta Asya’dan gelen Türk kimliğini biz taşıyoruz” kibrinin aksine, 
Sarıkeçililer “devleti” de biliyor; “Türklüğü” de biliyor. Bergama’da konuştuğum 
(S. A.) Musacalı Yörüğü’nün dediği gibi “Yörük başka, Türk başka…” Bunun 
anlamı şu: “Türk olmak” bir yaşam biçimi değişikliği gerektiriyor; dolayısıyla 
“Yörük kalırsan”, yani göçebeliği sürdürürsen “Türk olamazsın”! Ya da milliyet-
çi zorlamanın kurbanı olan Urfa Karakeçililerinin “bir MGK projesi” olan 
Türklüklerini keşfinin, çağdaş toplum bilimlerinin özneci ve muhasebeci yakla-
şımları karşısında hiçbir inandırıcılık ve sahicilik taşımaması gibi, Sarıkeçili 
ethos’u da köylülük pathos’una girmeden “Türk” olmanın zor olduğunu aşiretin 
bilincinde tutmaya hizmet ediyor. Bu yaşam biçimini romantik bir kurgunun 
malzemesi yapanlara karşı da Sarıkeçili ethos’u, bu yaşam biçiminin zahmetini ve 
onu sürdürme “mecburiyeti”ni hâlâ bilinçte tutmaya yarıyor… Onların yaşadık-

                                                 
116 A. G. ile görüşme, 21 Ekim 2012 (A. Köyü, Karaman). 
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ları pek çoğunun anlamaya ve aktarmaya çalıştığı gibi bir gösteri değil, aslında 
mümkün olsa bir an evvel kurtulacakları yegâne hayatta kalma (surviving) yolu… 
Onların “eşkıyalığı” da böyleydi. 
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Öz: Bu makalede halen konar-göçer bir hayat süren ve ağırlıklı olarak hayvancılık yapan 
Sarıkeçili Yörük aşiretine mensup kişilerin 19. yüzyıldan başlayarak “eşkıyalık” olarak nite-
lendirilen pratiklerinin gerçek nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu nedenlerin araştırılması ve 
konar-göçer hayvancı (pastoral nomadic) yaşam biçimini zorlayan etkenlerin analizi yoluyla, 
Türkiye modernleşme sürecinin bu tayin edici döneminde devlet, yerleşikler ve ekonomi 
baskısı arasında sıkışmış Yörüklerin, “eşkıyalık” dahil nasıl stratejiler geliştirdikleri gözlenme-
ye çalışılmıştır. O arada Yörüklerin de karıştığı 1919-1920 Konya Bozkır ve Delibaş ayak-
lanmaları örnek-olay olarak seçilmiş; makalenin hazırlanmasında Osmanlı ve Cumhuriyet 
arşiv vesikaları ile sözlü tarih kayıtları birarada kullanılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Konar-göçer hayvancılık, eşkıyalık, Yörükler, Sarıkeçili Yörükleri, 
Türkmenler, 1919 Bozkır Ayaklanması, 1920 Delibaş Ayaklanması 

 

Some Observations on the Banditry of the Sarıkeçili Nomads and the Delibaş 
Rebellion 

Abstract: This article examines the experiences of certain groups of people from the 
Sarıkeçili nomadic tribe, which still maintains the nomadic way of life with animal 
husbandry, and questions the real factors behind their acts generally perceived as “banditry” 
from the 19th century onwards. Analyzing the conditions that force them into pastoral 
nomadism, the essay demonstrates how, in the formative period of Turkish modernization 
process, they developed strategies including the “banditry” when felt caught under the 
pressure coming from the state, settled peasantry and the economy. Utilizing extensively the 
archival material from Ottoman and Republican archives as well as the records of oral 
history work, the article takes the cases of Konya Bozkır and Delibaş rebellions which 
involved the said nomadic groups in the years 1919 and 1920. 

Keywords: Pastoral nomadism, banditry, Yörüks, Sarıkeçili Yörüks, Turcomans, 1919 Bozkır 
Rebellion, 1920 Delibaş Rebellion 
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