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suçu bu çerçevede gördüklerinden dev
lete suçluyu cezalandırmada daha geniş 
bir yetki tanımayı tercih etmişlerdir. Bu 
sebeple her iki temayül de kendi içinde 
savunulabilir bir tutarlılık taşır. 

Eşkıyaya verilecek asılma cezası ceza
yı ağırlaştırıcı . suçluyu ve cezayı teşhir 
edip kamu vicdanını yatıştırıcı ve top
lumda suçun işlenınesini önleyici bir rol 
oynar. Ancak fakihler bu cezanın uygu
lanma şeklinde farklı görüşlere sahip
tir. EbU Hanife. Şafii ve Ahmed b. Han
bel ile Zeydiyye mezhebindeki hakim gö
rüşe göre eşkıya öldürüldükten sonra 
bir yere asılarak teşhir edilir. Asmadan 
amaç suçlunun işkence görmesi ve ce
zanın ağırlaştırılması değil kamuoyunun 
uyarılmasıdır. Aralarında EbU YUsuf, Ma
lik b. Enes. Evzai ve Leys b. Sa'd ' ın da 
bulunduğu diğer fakihlere göre ise eş
kıya asılarak öldürülür. Ancak bu takdir
de eşkıyaya ayette zikredilen en ağır ce
za verilmiş olur. El ve ayaklarının çap
raz kesilmesinden maksat sağ elin ve 
sol ayağın bilekten kesilmesidir. Suçlu
ya verilecek sürgün cezasını da hapse
dilerek toplumdan tecrit edilmesi, uzak 
sayılacak bir bölgeye veya İslam ülkesi 
dışına sürütmesi şeklinde anlayan fa
kihlerin yanı sıra suçlunun tövbe edip 
ıslah oluncaya kadar takip edilmesi ve 
herhangi bir bölgeye yerleşmesine izin 
verilmemesi şeklinde yorumlayanlar da 
vardır. 

Genel olarak cezayı düşürücü sebep
ler eşkıyalık cezası için de geçerlidir. Eş
kıyaya verilebilecek ceza türlerinden bah
seden ayetin devamında, "Ancak siz ken
dilerini yenip ele geçirmeden önce töv
be edenler müstesna" (el-Maide 5/34) 
kaydı yer aldığından eşkıyanın cezalan
dırılmasını etkileyecek tövbenin mahi
yeti, zamanı ve şekli konusu da doktrin
de ayrıntılı olarak incelenir. Ayette suç
lunun yakalanmadan önce, suçu işleme 
güç ve imkanına sahip bulunduğu sıra
da kendi iradesiyle suçu işlernekten ve
ya suça devam etmekten vazgeçmesi 
teşvik edilmiş, böylece daha fazla kan 
dökülmesi. mal yağma edilmesi önlen
mek istenmiştir. Eşkıyanın yakalandık

tan sonra tövbe etmesinin ise sadece 
onunla Allah arasında bir mesele olup 
suçun dünyevi cezasını etkilerneyeceği 

hususunda islam hukukçuları fikir birli
ği içindedir. Ayette cezayı düşürücü bir 
sebep olarak gösterilen tövbe, İslam hu
kukçuları tarafından suçlunun suç ve gü-
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nahını itiraf edip yaptıklarından dolayı 
pişmanlık duyması şeklinde psikolojik 
ve sübjektif bir durum değil. fiili olarak 
suçu işlernekten vazgeçtiğini gösteren 
maddi ve objektif veriler şeklinde anla
şılmıştır. Bunun için de islam hukukçu
l arı eşkıyanın tövbe etmiş sayılabilmesi 
için suç işlediği bölgeden ayrılması, üze
rindeki silahı ve suç aletlerini bırakma
sı, devlet güçlerine teslim olması, dev
let başkanının huzuruna gelip ona itiraf
ta bulunması ve bağlılık sözü vermesi 
gibi objektif şartlar ileri sürmüşlerdir. 
Bu şartların hepsini gerekli görenler ol
duğu gibi bir veya ikisiyle yetinen fa
kihler de vardır. Burada. dini literatür
deki klasik anlamıyla tövbeden ziyade 
suçlunun pişman olması veya vazgeç
mesi tabirlerinin kullanılması daha ye
rinde olur. 

islam hukukçularının çoğunluğu. eş
kıyanın yukarıda açıklanan şekliyle töv
besinin kısas. diyet. kazf cezası. tazmi
nat ve malın iadesi gibi şahıs haklarını 
ilgilendiren müeyyideleri · etkilemeyece
ği, sadece Allah ve toplum hakkıyla ilgi
li cezaları düşüreceği görüşündedir. Bu
na göre eşkıyanın tövbesi suçun sadece 
ağırlaştıncı sebebini kaldırır. Onun bu 
tövbesinin eşkıyalık öncesi işlediği suç
ların cezasına ne derece etki edeceği ve
ya eşkıyalık eylemi esnasında zina. şa
rap içme. kazf gibi asıl suçla doğrudan 
bağlantılı olmayan suçlar işlediğinde töv
benin bunları kapsayıp kapsamayacağı 
ise tartışmalıdır. Tövbenin şahıs ve Al- -
lah hakkını ilgilendiren bütün cezaları 

düşüreceği şeklinde Leys b. Sa'd, Tabe
ri ve Zeydiyye'ye ait azınlık görüşünün 
yanı sıra eşkıyanın tövbesinin uygulaı:ıa
cak cezayı hiç etkilerneyeceği görüşü de 
vardır. Bu son görüş, toplumda suçun 
bilerek işlenmesinden sonra cezasından 
kurtulmak için daima istismara müsait 
bulunan tövbe ile kurtulma yolunun ka
patılmasına yönelik bir tedbir mahiye
tindedir. 

islam hukukçularının tövbeyi, failin 
suçu işleme imkanına sahipken bundan 
kendi iradesiyle vazgeçmesi veya faal 
nedameti olarak aniayıp bu konuda ob
jektif ve maddi şartlar ileri sürmelerin
den de anlaşılacağı gibi burada asıl amaç, 
suçlunun tövbe ve pişmanlığının sağlan
ması ve ona birtakım hukuki sonuçların 
bağlanması değil , eşkıyanın teslim ol
ması teşvik edilerek bir an önce kamu 
düzen ve huzurunun temini, daha fazla 

kan akıtılmasının ve mal yağmasının ön
lenmesidir. Teslim olmanın cezaya etki
si konusundaki farklı görüşler, fakihle
rin bu amaçla şahıs haklarının korun
ması ilkesi arasında kurdukları denge
den kaynaklanmaktadır. 

Eşkıyaya Allah ve toplum hakkı ola
rak ayette öngörülen cezalardan birinin 
verilmiş olması. onun şahısların malları
na karşı verdiği zarar ve ziyandan do
ğan hukuki sorumluluğunu kaldırmaz. 

Ancak eşkıyanın elindeki malı sahipleri
ne iade yükümlülüğünün bulunduğun
da ittifak varsa da yağma ettiği malı 
tüketmiş olması halinde tazmin sorum
luluğunun bulunup bulunmadığı tartış
malıdır. Hanefl, Maliki ve Zeydiyye mez
heplerinde had ile tazminat müeyyide
lerinin aynı şahısta birleşmeyeceği. bu
nun için de had cezasına çarptırılan eş
kıyaya ayrıca verdiği zarardan dolayı taz
min borcu yüklenmeyeceği görüşü ha
kimdir. Ancak imam Malik, eşkıyanın 
ödeyecek durumda olması halinde taz
min etmesi gerektiğinden yanadır. Şafii 
ve Hanbeli mezheplerine ve bir grup fa
kihe göre ise had ve tazmin ayrı haklar 
olup eşkıya had uygulansın. uygulanma
sm. zengin veya fakir olsun gasbettiği 
malı ve verdiği zararı tazmin yükümlü
lüğünü taşır. 
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Iii ALi BARDAKOGLU 

Osmanlılar'da Eşkıyalık Hareketleri. İn
sanlık tarihi boyunca zor kullanarak ki
şilerin maliarına el koyma, bunun için 
hayatiarına kastetme, onlara maddi ve 



manevi zarar verme ve bu işi özel bir teş
kilat haline getirme eğilimine bozuk si
yasi ve ekonomik şartların hüküm sür
düğü yerlerde oldukça sık rastlanır. Ba
tı'da olduğu gibi Doğu dünyasında da bu 
tür faaliyetler görülmüştür. Genel ola
rak soygun yapıp halkın malına ve canı
na kasteden, etrafı haraca kesen grup
lar için islam tarihinde "yol kesen" an
lamında harrabe veya kuttau't-tarik ta
birleri kullanılmıştır. Osmanlılar'da ise 
ikinci tabire rastlanmakla birlikte bu tip 
faaliyetlerde bulunanlara daha ziyade şa
ki ve bunun çağulu olarak eşkıya den
miştir. Osmanlı kaynaklarında ayrıca Ce
lall, eşirra. harami, haramzade, türedi, 
haydut (hayduk), uğru kelimeleri de eş
kıya karşılığı olarak kullanılmıştır. Eşkı
yalık zaman zaman merkezi iktidariara 
karşı halkın menfaatlerini savunma gibi 
bir mahiyet de kazanmıştır. Bu şekliyle 
halk arasında kendilerine zarar dahi ver
se devlet görevlilerinin baskı ve zulüm
lerine bir tepki olarak görülmüş, eşkıya 
reisieri büyük şöhret kazanmış, halk mu
hayyilesinde kahramanlık destaniarına 

bile konu olmuştur. 

Eşkıyalık, Osmanlılar'ın da dahil bulun
duğu Akdeniz dünyasında özellikle XIV. 
yüzyıldan itibaren etkisini hissettirme
ye başladı. XVI. yüzyılda giderek tırman
ma eğilimi gösterdi, XVII. yüzyılda ise 
büyük bir problem haline geldi. Bu eği
limin brmanmasında Akdeniz havzasın
da görülen nüfus artışı, iktisadi zorluk, 
ticari faaliyetin yoğunlaşması, halkın fa
kirleşmesi, siyasi iktidarların zayıflama
'sı önemli rol oynadı (Braudel, ll, 61 -70). 
XVI. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'da ba
zı asi grupları bulunmakla birlikte bun
lar daha ziyade küçük çeteler durumun
daydı. KanCini Sultan Süleyman'ın oğul
ları Şehzade Bayezid ve Selim'in müca
deleleri daha sonraki kargaşalıklara ze
min hazırladı. Yüzyılın sonlarına doğru 
bozuk ekonomik ve siyasi şartların etki
siyle ortaya çıkan yersiz yurtsuz insan
lar ilk eşkıya gruplarını oluşturdular. 

Kaynaklarda "gurbet taifesi" veya "le
vendat" diye anılan bu küçük çeteler Ce
lal! adıyla bilinen büyük eşkıya topluluk
larının habercileri oldular. Öte yandan 
kaynaklarda miktarları binlerle ifade 
edilen gruplara Celali veya Celal! eşkıya
sı denildiği halde sekiz on kişilik küçük 
gruplar genel olarak sadece eşkıya şek
linde adlandırıldı. 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı 
genişlemesi durmuş, artık mevcut top-

rakları elde tutma endişesi başlamıştı. 
Batıda ve doğuda devam eden savaşlar 
Anadolu'da sürekli huzursuzluk kaynağı 
oluyor, ağır sefer masrafları halkı yok
sulluğun içine itiyordu. Anadolu'da ar
tan nüfus ise bir başka önemli sıkıntı 

kaynağını oluşturuyordu. Bozuk ekono
mik durum savaşlar sebebiyle daha da 
kötüleşti; bu da topraksız, işsiz genç nü
fusun eşkıya zümrelerinin insan gücü
nü teşkil etmesine yol açtı. Bunların bir 
kısmı "suhte" denilen işsiz medreseliler
di. Osmanlı hayat düzenini temsil eden 
tirnar rejiminin bozulması idari, mali ve 
sosyal düzende büyük tahribat yapmış
tı. Bu durumda reaya yani üretici sınıf 
fakirleşmiş, gençler kendilerine geçim 
yolu aramaya koyulmuş ve birçoğu eş
kıyalığa yönelmişti. 

Yine aynı dönemlerde devlet otoritesi 
fazlasıyla sarsı ldı. Sefere gitmemek ve
ya seferden firar etmek yaygın bir hal 
aldı. Artık önemi kalmayan tirnar siste
minin çöküşüyle sipahilerin ağır mas
raflı uzak seferlere gitmemesi bunların 
timarlarının ellerinden alınmasına yol 
açtı. Timariarını terkeden sipahiler, sa
vaş zamanları istihdam edilip sonradan 
işsiz kalan eli silahlı sekbanlar, vergile
rini ödemeyen bir kısım aşiretler eşkıya 
grupları oluşturdular. Bu dönemlerde 
özellikle tüfeğin yaygınlaşması ve kolay
ca alınıp satılması da söz konusu grup
ların teşkilinde ve tesirli bir hale gelme
sinde önemli rol oynadı. 

Genellikle eski bir devlet görevlisi, ti
mar sahibi veya yüksek rütbeli askeri 
idareci olan eşkıya liderleri daima dev
letin zayıf anını kollar, özellikle de sa
vaş dönemlerinde ortaya çıkarlardı. Ni
tekim XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı 
Devleti'nin doğuda ve batıda iki cepheli 
bir savaş ortamı içinde bulunması eş
kıya topluluklarının ortaya çıkmasında 
önemli bir sebep oluşturdu. 

Habsburglar ile yapılan uzun savaşlar 
döneminde (1593-1606) eşkıya topluluk
ları Anadolu'da yol emniyetini tamamen 
ortadan kaldırmıştı. Güvenliği sağlamak 
üzere Anadolu'daki şehirlerde, müstah
kem mevkilerde görev yapan kapıkulu 
askerine vaktinde uiCife ulaştırılamama
sı da ayrıca huzursuzluklara sebep ol
maktaydı. Eşkıya korkusundan memle
ketini terketmiş, çiftini çubuğunu bo
zup kaçmış köylüler dolayısıyla toprak
ların işlenemeyip boş kalması zahire kıt
lığını gündeme getirmişti. Savaş yılla

rında nüzül* ve "sürsat" hususu zorla-
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şıyor veya imkansızlaşıyordu. Buna bağlı 
olarak da asker tedarikinde büyük güç
lüklerle karşılaşılıyordu. Özellikle XVII. 
yüzyılda Orta Anadolu eşkıya yüzünden 
ticaret kervanları, hac kafileleri ve sey
yahlar için tehlikeli bir bölge olmuştu. 
Nitekim bazı seyyahlar, Osmanlı ülkesin
de bu yüzyılda büyük çetelerin bulundu
ğunu ve bunların tüccar kervanlarını vur
duğunu belirterek güvensiz ortamı göz
ler önüne sererler. Devlet bölgede yol 
güvenliğini sağlamak için derbendler ku
rarken konar göçerleri belli yerlerde is
kan ederek onları kontrol altında tut
maya çalışıyordu. Ayrıca bunların silah 
kullanmalarını yasaklamıştı. 

XVI. yüzyılın ortalarından itibaren eş
kıyalık faaliyetleri Rumeli kesiminde de 
etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle 
sınır boylarında devletin kontrolünün za
yıf olduğu yerlerde bu faaliyetlere rast
lanıyordu. Yenedik-Türk sınırında Dal
maçya bölgesi eşkıya yatağı haline gel
mişti. Bu yüzyılda eşkıyalığın en çok gö
rüldüğü yerlerden biri de Macaristan sı
nır boylarıydı. Daha sonraki yıllarda Ru
meli'nin iç bölgelerinde de çeteler orta
ya çıktı. 1708 ·de Florina. Manastır, Kes
riye, Pirlepe kazalarında "hayduk" deni
len çeteler asayişi sarsmışlardı. Bunun 
gibi doğudaki sınır bölgelerinde, mese
la Bağdat dolaylarında da iran'dan gön
derilen eşkıya grupları faaliyet halindey
di. Bir eşkıya reisinin yanındaki asilerle 
birlikte Anadolu'dan Rumeli'ye geçmesi 
ihtimaline karşı devlet çeşitli tedbirler 
alırdı. Nitekim Sivas Beylerbeyi Ahmed 
Paşa Macar seferine katılmadığı gibi ba
zı eşkıya gruplarını etrafına toplayıp is
yan edince, Rumeli yakasına geçme ih
timali karşısında Veziriazam Yemişçi Ha
san Paşa kendisine Rumeli'de bir idari 
görev verilerek eşkıya zümresinden uzak
laştınlmasını tavsiye etmişti. 

Eşkıya çeteleri gruplar halinde dola
şır, genellikle sarp dağlarda yuvalanır
lardı. Bu durumda belli bir gücün des
teğine de gerek duyuyorlardı. Zira yiye
cek içecek temini, haber alma, lojistik 
destek sağlama uzun süreli faaliyetleri 
için gerekliydi. Kendilerine bazan köy
lüler. bazan da bulundukları yörenin zen
gin ağası yardımcı oluyor ve bunlar "ya
tak" adıyla anılıyordu. Yatağı olmayan 
eşkıyanın uzun süreli barınması müm
kün değildi. Osmanlı arşiv kaynakların
da eşkıya yatağı olan kimselerin kimli
ğine dair verilen bilgiler, bazılarının şe
hir ve kasabalarda yaşayan güçlü ve zen-
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gin kimseler olduğunu göstermektedir. 
Bunlara karşı hükümet bölgedeki ida
recileri vasıtasıyla birtakım tedbirler al
makta ve şiddetle takiplerini emretmek
teydi. Ayrıca bazan mahalli güçlerden 
de faydalanma yoluna gidilirdi. Hükümet, 
kendi güçlerinin yeterli olmadığı veya 
yetişemediği bölgelerde "il erleri" deni
len mahalli milis teşkilatı kurulmasını 

sağlayarak eşkıyaya karşı yerinde müca
dele edecek bir güç oluşturmaktaydı. 

Devlet bazan büyük eşkıya liderlerine bir 
görev vererek onları kontrol altına al
maya, adamlarını yanından ayırmaya ve 
bulundukları bölgeden uzaklaştırmaya 

çalışırdı. Özellikle bu anlayış , belli başlı 
Celalf liderlerinin isyanlarının önlenme
sinde oldukça etkili olmuştu. Bu şekilde 
bir devlet görevine getirilen eşkıya reisi 
bir süre sonra genellikle ortadan kaldı 

rılırdı. 

Bu arada "ehl-i örf" denilen taşrada

ki devlet görevlileri de zaman zaman eş

kıyalığa teşebbüs ediyordu. Nitekim ba
zan eşkıya teftişiyle görevlendirilen bir 
kadı veya naib halka zulmediyor, bir san
cak beyi eşkıya ile birleşebiliyordu. Dev
leti taşrada temsil eden sipahi oğulları 

ile silahdar, yeniçeri, cebeci, topçu, bey
lerbeyi ve sancak beyi subaşılarının bir 
kısmının eşkıya grupları teşkil ettiği de 
oluyordu. Ehl-i örfün asli görevi eşkıya 
ve haraminin hakkından gelmek olduğu 
halde bunların halkı ezdiğini gören ger
çek eşkıya zulmünü daha da arttırırdı. 

İki ateş arasında kalan köylü de tehli
kenin daha çok geldiği eşkıya tarafına 
meylederdi. Böylece birçok eşkıya gru
bu taşrada köy ağaları, şehirlerde ise 
zabit ve idarecilerle iş birliği içine girer
di. Halk eşkıyaya para, yiyecek ve barı
nak vermek zorunda kalırdı. Eşkıyaya 

yardım ve yataklık yapan halk "nezir ak
çesi"ne bağlanarak topluca para cezası
na çarptırılabilirdi. Nitekim ll. Mahmud 
zamanında Tosya'da çıkan ayaklanma
da eşkıyaya yardımlarından dolayı Tas
ya müftüsü ile ulemadan Hafız Musta
fa Efendi sürgün cezasına çarptırılırken 
köylere varıncaya kadar halktan muka
taat hazinesi için toplam SOO kese nezir 
akçesi toplanmıştı (Lutff, N, 56). 

Türkmen aşiretlerinin eşkıyalığına kar
şı devlet ayınaklara kendi içlerinden baş
buğ tayin etmeye başladı. Oymak ihti
yarları ile il erieri başbuğa yardımcı ol
makla görevlendirildi. 1691 'den itibaren 
çıkarılan hüküm, hüccet ve fermantarla 
başbuğluk görevi düzene sokuldu. Rea-
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yanın güvenliğini sağlamak için taşra

daki devlet görevlilerine adaletnameler 
ve müfettişler gönderilmeye devam edil
di. Eşkıyalıktan vazgeçeniere karşı hoş

görülü davranmaya özen gösterildi. Dev
let Celalf isyanlarını ve düzenli grupla
ra dayalı isyan hareketlerini ordusuyla 
bastırabildiği halde nerede ve ne zaman 
çıkacağı belli olmayan küçük ve dağınık 
çeteterin eşkıyalık hareketleriyle kolay 
baş edememiştir. Özellikle XVIII. yüzyı
lın ilk yarısında Anadolu'nun birçok ye
rinde ortaya çıkan eşkıya gruplarını ya
kalamak pek kolay olmamıştır. Bu se
beple Anadolu beylerbeyi eşkıya takibiy
le görevlendirilmiş, gerekli soruşturma
lar beylerbeyinin divanında (Divan-ı Ana

dolu) yapılmıştır. Gönderilen müfettişle
re gittikleri yerlerde kadı, kethüda yeri, 
yeniçeri serdarı, vilayet ileri gelenleriyle 
il erieri ve iş erieri yardımcı olmak zo
rundaydılar. Eşkıyalık hareketlerinin yo
ğunlaştığı yıllarda Anadolu orta, sağ ve 
sol kol olarak üçe ayrılır ve teftişe ta
bi tutulurdu. Yakalanan eşkıya liderleri 
mahkemeye sevkedilir; suçlu bulunan
lar idam. kısas, sürgün, kalebend, cezf
rebend, küreğe kanma gibi çeşitli ceza
lara çarptırılırdı . 

XVIII. yüzyıl orta larından itibaren Ana
dolu'da güçlenen ayanlar görevleri ica
bı bölgelerinin asayişiyle de ilgilenmeye 
başladılar. Bu sayede Anadolu'da önemli 
ölçüde sükunet sağlanmış oldu. 

Osmanlı Devleti' ni 1791 'den itibaren 
dağlı eşkıyası da meşgul etmeye başla 

mıştır. Rumeli ayanları Anadolu ayanla
rının aksine dağlı eşkıyasını himaye et
tiler ; bu yüzden halk yerini yurdunu ter
ketti, göçler arttı. Bu olaylar ll. Mah
mud'un merkezi idareyi güçlendirme
siyle son bulmuştur. 

Aydın ve civarının değişik bir eşkıya 
tipi de zeybeklerdir. ll. Mahmud devrin
de eşkıyalığa katkışan Atçalı Kel Meh
med halkın sevgisini kazanmış bir zey
bek eşkıyası idi. Kel Mehmed'in eşkıya
lığının keyfi idareye. rüşvet ve iltimasa, 
adaletsiz vergi alınmasına karşı olduğu 
belirtilir (Lutfı, ll, 169). Onun bu hareke
t i ll. Mahmud'u idari ve mali reformlara 
zorlayan sebeplerden biri olmalıd ır. Uzun 
süre yörede faaliyet gösteren zeybek
ler, daha sonra gerek Rum çetelerine 
gerekse işgal kuwetlerine karşı direne
rek Milli Mücadele'nin önemli destek 
gruplarından birini teşkil etmişlerdir. 

Tanzimat Fermanı' nın ilanından son
ra eşkıyalık hareketlerinde yeniden bir 

yoğuntaşma meydana geldi. Nitekim ye
ni ceza kanunu sebebiyle eşkıya takibi 
zorlaşmış, bu yüzden bazı bölgelerde eş
kıyalık faaliyetleri artmıştı. Erzurum Va
lisi Halil Kamilf Paşa yeni kanunun kısıt
layıcı maddeleri dolayısıyla hükümeti ikaz 
edince Ocak 1842'de bir irade çıkarıla
rak eşkıya takibine hız verildi. 

Osmanlı kaynaklarında, çapulculuk ya
pan ve Osmanlı sınırları dışında yuvala
nan bazı gruplar için de eşkıya tabirinin 
kullanıldığ ı görülür. Bunlardan bir kıs
mı Karadeniz sahillerine saldırıp bazan 
Boğaziçi'ne kadar giren ve etrafı yağ

malayan Kazak gruplarıdır. Bunlara "Ka
zak eşkıyası" dendiği gibi Bağdat civa
rındakiler "kızılbaş eşkıyası " , yine Bağ
dat ve Basra taraflarındakiler "urban 
eşkıyası", Rumeli'dekiler "Sırp ve Arna
vut eşkıyası" olarak anılıyordu. 1820'den 
itibaren Eflak ve Bağdan ' da başlayan 

eşkıyalık hareketleri kısa zamanda Kıb
rıs , Girit ve Ege adalarına sirayet etti; 
özellikle Ege adaları ile Batı Anadolu sa
hillerinde oturan Rum ahali siyası sebep
terin de etkisiyle isyan ederek eşkıyalı
ğa başladı. Bu da Türkler 'in adaları ter
ketmesine sebep oldu. Bir süre sonra 
korsan olarak "izbandut"lar ortaya çık
tı; Anadolu sa hillerindeki köy ve kasa
balarda yağma ve katliam yapan Rum 
eşkıyası Osmanlı Devleti'ni bir hayli uğ

raştırdı. 

Milli Mücadele yıllarında , daha önce 
İngilizler'in gizlice tahrik ettiği Ermeni 
ve Rum eşkıyasına Yunan ordusu da ka
tıldı. Bunlar yerleşim birimlerini yaka
rak ahalisini imha ettiler ve bir nevi eş
kıyalık yaptılar. Gerek Ankara hüküme
ti gerekse İstanbul hükümeti bu durum 
karşısında çeşitli tedbirler alırken Kuva-yi 
Milliyeciler de bu çetelerle mücadele et
tiler. O devirde eşkıya takibinde hizme
ti görülenleri İstanbul hükümeti iftihar 
madalyası ve nakit ikramiye ile taltif et
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
kurulmasından sonra 18 Ekim 1923'te 
İzale-i Şekavet Kanunu (Zabıt Cerfdesi, 

Devre 2, II, 797) ve 1 Mart 1926'da Yağ
ina, Yol Kesme ve Adam Kaldırma Ka
nunu kabul edilerek eşkıyalık faaliyetle
rine son verilmeye çalışılmıştır. Ancak 
Cumhuriyet döneminde de adi eşkıyalık 
hareketleri görülmüş, fakat bunlar da
ha ziyade ulaşım ve ekonomik şartları 

pek iyi olmayan az gelişmiş Güneydoğu 
Anadolu bötge'~inde meydana gelmiş ve 
geçici olmuştur. 
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EŞ KİNCİ 

Osmanlılar'da 
sefere çıkan askerler için 

kullanılan bir terim. 
_j 

" Hızlı yürümek, atla hızlı hızlı gitmek" 
anlamındaki eşmek fiilinden yapılan eş

kin (eşkün) kelimesi "çabuk yürüyüşlü 
at" demektir. "Atlı postacı" veya "yolcu" 
manasma gelen eşkinci ise terim olarak 
sipahilerin ve bazı geri hizmet birlikleri
nin sefere katılanları hakkında kullanı

lırdı. Ayrıca fermanları bir yere ulaştı

ranlara da eşkinci denirdi. Timarlı sipa
hi eşkincilerinden kalelerde oturanlara 
"kale eri " veya " müstahfız" adı verilirdi. 
Daimi ordu statüsündeki kapıkulu as
kerlerinin ise taşra kalelerinde nöbetçi, 
istanbul ve Edirne'de bekçi, muhafız ve
ya oturak (emekli) olup sefere katılma

yanları dışındakilerine eşkinci denirdi. Ye
niçeri eşkincileri sefere çıkma işini ke
sinlikle başkasına devredemezlerdi. XVIII. 
yüzyılın ilk yarısında yeniçerilerin eşkin
ci ulüfeleriyle emekli olmaları usulünün 
kabul edilmesiyle eşkinci nizarnı bozul
maya başladı. Emekli eşki ncilerin esame
lerinin satışa çıkarılması. bu maaş bel
gelerinin askerlikle ilgisi bulunmayanla
rın eline geçmesi adeta bir maaş bor
sasının oluşmasına yol açmıştı. Bu uy
gulama zamanla eşkincilerin azalması

na. bu yüzden de sefer sırasında yeniden 
ulüfeli asker yazımına sebep olmuş ve 
sonuçta devlet hazinesini zarara sokmuş
tur. O tarihe kadar emekli yeniçerilerin 
ulüfeleri mahlül kadrolardan karşılanır. 

eşki nci kadrolarına dokunulmazdı (Cev
det, XII, 255-256) . 

Eşkinci tabiri daha ziyade reaya sta
tüsündeki bazı kişiler arasından seçilip 
yetiştiriterek teçhiz edilen ve sefere çı
kan askerler için kullanılırdı. • Bunlar t i
marlı sipahilerin sefere götürdüğü cebe
lüleri oluşturmaktaydı. Böyle bir yüküm
lülüğü olan kişiler bazı vergilerden kıs
men veya tamamen muaf tutulurdu. Os
manlı taşra teşkilatının önemli unsurla
rından olan ve askeri statüde sayılan yö
rük. tatar, canbaz. garib, yaya, müsel
lem vb. kuruluşlar "ocak" adı altında 

beş, on, yirmi dört, yirmi beş veya otu
zar kişilik gruplara ayrılırdı . Bu kuruluş
lar her yıl devlete belli sayıda eşkinci 

neferi sağlamakla yükümlüydü. Ocak 
mensuplarının genellikle üçü veya be
şi eşkinci , diğerleri ise yamak statüsün
deydi. 

ESKiNCi 

Eşkinci Yörükler. Barış zamanında ken
di işleriyle meşgul olan eşkinci yörükle
rin beşte biri tam teçhizatlı olarak se
fere hazır bulunurdu. Diğerleri ise sefe
re katılmaz. bazı mali yükümlülükleri 
yerine getirirlerdi. Geri hizmet birlikle
rinin eşkincileri cephe gerisinde taş gül
le yapma, kereste temin etme. hisar. 
köprü, yol inşa etme gibi işlerde çalıştı
rılırdı. Fatih Sultan Mehmed zamanında 
yamaklar eşkincilere sefer olsun olma
sın her yıl "harçlık" adı altında 50'şer 

akçe verirlerdi. Ancak bu paranın sefer 
yapılmayan yıllarda da toplanması eş
kincilerle yamaklar arasında ihtilafa se
bep olunca ll. Bayezid döneminde sade
ce sefer olduğu yıla inhisar ettirilmiştir 
(Barkan, s. 259). "Resm-i yamak" da de
nilen bu vergi yılda bir defaya mahsus 
olup birden çok sefer vuku bulsa bile di
ğerleri için toplanmazdı. Bu vergiye kar
şılık yamaklar avarızdan muaf tutulur
du. Sefere giden eşkinciler ağnam res
mi vermezler, buna mukabil sefere çık

madıkları yıl üç koyuna 1 akçe verirler
di. Mazeretlerinden dolayı sefere çıka

mayan eşkinciler ise yerlerine bedel tut
ınakla mükelleftiler. Kanüni Sultan Sü
leyman zamanında Silistre sancağı yö
rük, eşkinci ve yarnakları ile tatar taife
lerinin öşür ve salariyye yükümlülüğü 
vardı. Bu yükümlülük 1569 yılında da 
devam etmiş, hatta "ellici" taifesinden 
olanların eşkincilerine verdikleri 50'şer 
akçe ve mücerredlerinin 25'er akçe, yağ
cı , küreci taifesinin ise devlet hazinesi
ne verdiği vergilerin avarız-ı divaniyye 
karşılığ ı olduğu belirtilerek başka ver
gilerin toplanmasına engel teşkil etme
diği vurgulanmıştır (a.g.e., s. 279). Ancak 
sefere giden eşkinci o yıl salariyyeden 
muaf tutulurdu. 1569 tarihli Silistre Ka
nunu'nda, yörük taifesinin konar göçer 
olduğu halde bunlardan eşkinci ve ya
makların bu statüde olmadıkları. sipahi 
toprağında oturdukları ve bağlı oldukla
rı sipahiye karşı bazı yükümlülüklerinin 
bulunduğu belirtilmiştir (a.g.e., s. 280-

28 ı ı. Eşkinci, yama k, tatar ve canbaz ta
ifelerinin resm-i arüsaneleri, yava ve kaç
kunları subaşılarına aitti. 

Eşkinci yörük taifesinden yaşlı olup 
sefere gidemeyenlerden yerine gidecek 
oğlu olmayanlar ya maklığa geçerdi : ya
makların işe yarar oğulları ve kardeşleri 
de yamak olurdu. Bir yörük eşkincisi si
lah olarak cebe, mızrak. yelek, ok, yay, 
kılıç ve kalkan kullanırdı. Ayrıca her on 
eşkincinin bir beygiri. bir de çadırı olur-
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