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Öz 

Bu makale Kuşadası ve çevresinde meydana gelen eşkiyalık hareketlerini, XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve 
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Batı Anadolu’sunun değişen sosyo-ekonomik yapısı içinde incelemektedir. Ayrıca bu 
çalışmada bir kıyı kasabası olan Kuşadası’nın Ege adaları ile bağlantısı ve ada-kara yönlü eşkiyalık 
hareketlerindeki önemi de değerlendirilmektedir. Tarihi eşkiyalık hareketleriyle dolu olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nda özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyıl başlarında eşkiyalık hareketleri büyük bir 
sorun haline gelmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kuşadası’ndaki eşkiyalık eylemleri genellikle adam kaçırmak, 
adam öldürmek, hane basmak, gasp, hırsızlık ve kaçakçılık gibi kısa süreli hareketlerdir. Devletin bu tür eylemleri 
hızla bertaraf etme yoluna gittiği görülse de aldığı önlemler etkili olamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Batı Anadolu, Kuşadası, Eşkıyalık Hareketleri.    

 

Abstract 

This article examines the banditry in Kuşadası and its vicinity under the light of changing socio-economic 
conditions in the Ottoman Western Anatolia in the second half of the 19th century and the early 20th centuries. 
Furthermore, this study covers the island-land banditry and the significance of the coastal town of Kuşadası in this 
banditry. The history of the Ottoman Empire is full of banditry movements but especially in the second half of the 
19th and early 20th centuries the banditry activities became a serious problem in the Ottoman Empire. In the 
second half of the 19th century the banditry actions in Kuşadası were generally short-lived ones such as kidnapping, 
murder, home raids, robbery, burglary and smuggling. Despite the state’s aim to rapidly prevent banditry,   the 
measures implemented to stop it were not effective. 

Key Words: Ottoman Empire, Western Anatolia, Kuşadası, Banditry 

 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi coğrafyası sosyal açıdan “başkaldırı”, “direniş”, 
“isyan” ve “eşkıyalık” hareketlerine sık sık ev sahipliği yapmıştır. Özellikle XIX. yüzyıl 
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Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bu türden hareketlerin büyük sorun haline geldiği 

dönemlerden biridir. Eşkıyalığın XIX. yüzyıl imparatorluk coğrafyasında büyük ölçüde 

artması, değişen ve gelişen bir bölgede yeni durumlara alışma sürecinin toplum hayatı 

üzerindeki etkilerinden biri olarak düşünülebilir. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz eşkıyalık 
eylemleri değişen ekonomik sistemin bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Bed-baht, bed-faal, 

bed-girdar, haylaz, habis, haydut, kutta-i tarik, serkeşlik vadisine sapan adam gibi anlamları 

ifade eden “şaki
1
” sözcüğü, dağ hırsızı, haydut kavramlarına karşılık gelen “eşkıya

2
.” 

sözcüğünden farklı değildir ve her iki kavramda da itaatsizlik ve başkaldırı söz konusudur. 

Özellikle dağ hırsızı kavramı hemen hemen bütün eşkıyaların eylemlerini gerçekleştirdikleri 

yerlerin dağlık bölge ya da kır alanları olması açısından önemli bir ayrıntıdır. Dağ, eşkıya için 

askerlere karşı doğal bir sığınak, savunma alanıdır
3
. Eşkıyaların kol gezdiği yerler dağlar, 

yüksek ovalar, ormanlar ve dar geçitli engebeli yöreler gibi ulaşılması ve takip edilmesi güç 

bölgelerdir
4
. Şaki tek kişidir ama eşkıya bir topluluğu tanımlar. Eşkıya, şaki sözcüğünün 

çoğuludur ama genellikle şaki sözcüğünün yerine kullanılır. Eşkıya “kanun tanımaz ve 
ahlaksızdır”. Yol kesme, adam soyma, adam kaçırma eylemleri de bu tanımlamaya dâhil 

edilebilir. Eşkıyalığı tanımlamada kullanılan her sözcüğün yüklendikleri anlamda ortak nokta, 

içinde bulundukları faaliyetlerin kanunsuz ve yerleşik düzeni bozan özellikleri olması ve 
sıradan halk için tehlike yaratmasıdır. Eşkıya ihtiyaçlarını karşılayacak maddi kaynağı 

kanunsuz işlerle sağlar; yol keser, adam soyar, adam kaçırarak fidye ister, köy basar, ev basar
5
. 

Osmanlı İmparatorluğunun son yüz yılında Batı Anadolu sahilleri bu türden eşkıyalık 

hareketlerinin yoğun olarak görüldüğü bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
Kuşadası ve çevresinde, Aydın vilayetinde demografik bakımdan Türklerden sonra en 

kalabalık cemaati oluşturan Rumların Türk unsurlara göre daha çok eşkıyalık hareketlerinde 

bulunmaları da bu eşkıyalık meselesinin farklı bir boyutunu ortaya koymaktadır.  

Kuşadası’nın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekte ise 

de, Kuşadası yakınında Yılancı Burnu denilen yerde Efes’e bağlı Neopolis ismi ile İyonlar 

tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Şehir daha önce Pilav dağının eteklerinde Andız Kulesi 

denilen yerde kurulmuştur. M.Ö. 5. yüzyıl başlarında Perslerin egemenliği altında iken M.Ö. 
448’de Atina’nın koruyuculuğu altında bağımsızlığına kavuşmuştur. M.Ö. 334’te İskender’in 

Asya seferi sırasında Makedonya krallığına dâhil olmuş ve İskender’in ölümü ile Asya 

Krallığına bağlanmıştır. M.Ö. 64’te Romalıların eline geçmiştir. M.S. 395’te Roma 
İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Bizans hâkimiyetine girmiştir. Bir müddet sonra 

Bizanslılara ait olan bu kıyılara Venedik ve Cenevizliler ekonomik bakımdan egemen 

olmuşlardır. Bu süreçte ulaşım güçlükleri nedeniyle Kuşadası, Andız Kulesi mevkiinden 
inerek bugünkü yerinde, Scalanova [Yeni İskele] ismi ile kurulmuştur. Kuşadası 1413 yılında 

I. Mehmet tarafından Osmanlılara katılmıştır ve bu tarihlerden sonra şehir tamamen Türk 

hâkimiyetinde kalmıştır
6
. İlkçağlardan beri önemli bir ticaret merkezi olan Kuşadası Türklerin 

                                                
1 Şemsettin Sami, Kâmûs-i Türki, İkdam Matb., Dersaadet, 1318, s. 781 
2 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat, 17. baskı, Aydın Kitapevi, Ankara, 

2000, s. 238, 942 ve 977.  
3 Fernand Braudel, Akdeniz Dünyası, C. II., İstanbul, 1989, s. 60  
4 Eric Hobsbawn, Devrim Çağı, 1789- 1848, Ankara, 1998, 157; Bünyamin Bezci, İsyanın Sosyo-

Politik Tarihselliği: Eşkıyalar, Partizanlar ve Teröristler, Uluslar arası Hukuk ve Politika, 2/ 7, 

Ankara, 2006, s. 101 
5 Olcay P. Yapucu, Modernleşme Sürecinde Bir Sancak Aydın, İstanbul, 2007, 173- 181. 
6 Cumhuriyet’in 50. Yılında Aydın, 1973 İl Yıllığı, Aydın, 1973, s. 60 
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Anadolu’yu fetihlerinden sonra yerleştikleri yerlerden biridir. Bu yüzden Kuşadası kazasındaki 

halkın büyük çoğunluğunu Müslüman Türkler oluşturmaktadır. Kazada yaşayan ikinci büyük 

nüfus kitlesini Rumlar meydana getirmektedir. Onları daha az nüfusla Yahudiler, Ermeniler ve 

tebaa-yı ecnebiye takip etmektedir. Kuşadası, İzmir limanları içinde XVII. yüzyıl başlarından 
itibaren dış ticarette artan önemiyle dikkat çekmektedir

7
. İzmir’in Büyük Menderes vadisine 

ulaşan İzmir- Aydın demiryolunun inşasından önce Kuşadası limanı, Menderes havzası 

ticaretinde XVIII. yüzyıldan sonra zaman zaman İzmir limanıyla rekabet bile etmiştir. 
1860’larda inşa edilen İzmir- Aydın demiryolunun temin ettiği üstünlük İzmir’i rekabet 

edilemez bir konuma taşımış, Kuşadası uluslar arası ticarette göreceli olarak gerileme sürecine 

girmiştir
8
. 

Evliya Çelebi’nin “…üzümü, incir kurusu, köfteri, susamı, fıstığı, bademi dünya 
yüzünde yoktur; limanı beş yüz parça gemi alır” şeklinde tarif ettiği

9
 Kuşadası, XIX. yüzyıl 

Osmanlı coğrafyasında Aydın Vilayeti’nin İzmir merkez sancağına bağlı ve İzmir’in 80 km. 

kadar güneydoğusunda kendi ismi ile anılan körfezin içinde ve bir tepenin (Kilise ve Kese 
Dağı) eteğinde kurulmuş kaza merkezidir

10
. Kuşadası kuzeyinde Torbalı nahiyesi, doğusunda 

Tire, Aydın ve Söke kazaları, güneyinde Söke kazası ve Adalar denizinin Sisam’ın Tigani 

Boğazı, batısında Kuşadası Körfezi ve Sisam adası ile çevrilidir. 1891 tarihli Aydın Vilayet 
Salnamesi’nde Kuşadası’nın fiziki konumuna ilişkin şu bilgiler verilmektedir: “…Burası 

Sisam ceziresinin [adasının] mukabil-i cenubisinde [güney tarafında] ise de, Sisam’ın merkezi 

olan Vati kasabası dahi girintili liman içinde bulunduğu cihetle [dolayı] Kuşadası’ndan 

görülmeyüb yalnız Sisam adası ve dağları rü’yet olunur [görülür]”
11

. 

 

                                                
7 Serap Tabak, “Kuşadası Kazasının 1909- 1914 Arası Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, XXV/ 2, Aralık, 2010, s. 527 
8 Cihan Özgün, “Batı Anadolu Limanlarına Ulaşan Şark Ticaret Yolu (İpek Yolu) Üzerine 

Gözlemler: XIX. Yüzyıldan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Büyük Menderes Havzasında Ticaret Yolları”, 

Dünden Bugüne İpekyolu Beklentiler ve Gerçekler, Yay. Haz. Emel Kefeli vd., Ötüken Yay., 

İstanbul, 2008, 231- 232 
9 Evliya Çelebi Seyatnamesi, VIII, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1985, s. 554 
10 Serap Tabak, a.g.m., s. 528 
11 Salname-i Vilayet-i Aydın, Haz. Cem’iyet-i Rusûmiyye Azasından İ. Cavid, Matba’a-i Vilayet-i 

Aydın, R. 1307- H. 1308 [1891], s. 572 
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Kuşadası ve çevre yerleşim yerlerini gösterir harita 

 

XIX. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında, Anadolu’ya çok yakın olan Midilli, Sakız ve 

Sisam adalarından Yunanistan tarafından desteklenen Rum eşkıya sık sık Anadolu sahillerine 

çıkarak yağma, soygun, kaçakçılık ve katliam yapmışlardır
12

. Özellikle XIX. yüzyılda Rum 
eşkıya çetelerinin genel karakterini yağmacılık, adam kaçırma, hırsızlık, koyun ve büyük baş 

hayvan kaçırmak gibi hareketler oluşturmaktadır. Rum kökenli eşkıya eylemlerinde yerli 

ahaliden yardım almış, yerli Rumların bölgeyi ve para kaynaklarını tanıyor olmaları da işlerini 

kolaylaştırmıştır. 1821 Mora İsyanı, Ege adalarının yerli Rum halkı ile Osmanlıların Batı 
Anadolu kıyılarında sakin Türk halkı arasındaki ilişkilerinin seyri için ciddi bir gelişmedir. 

Adalarda milliyetçilik akımının hızla etkisine giren Rum reayanın, adalar ve Batı 

Anadolu’daki Türklere karşı gelişen hareketleri içinde Kuşadası ilk sıralarda gelen bir çekişme 
alanıdır. Rumlar XIX. yüzyılın ortalarında adalarla birlikte Batı Anadolu sahiline ulaşarak 

Sisam ve Sakız arasındaki kontrolü denetim altına almaya çalışmışlar ve Ege sahillerindeki 

                                                
12 Engin Berber, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Aydın Vilayetinde İç Güvenlik Sorunu”, Askeri 

Tarih Bülteni, 15 (28), Ankara, 1990, s. 62 
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kasabalara sık sık saldırılarda bulunmaya başlamışlardır
13

. Yüzyılın ikinci yarısından sonra 

Kuşadası ve çevresinde Rum eşkıyanın eylemleri artarak devam etmiş bölge emniyet ve 

huzurunu tehdit eden hareketleri dönemin ünlü Valisi Mithat Paşa’nın 11 Eylül 1880 tarihinde 

“Mabeyn-i Hümayun Başkitabeti Celilesi’ne” gönderdiği raporunda şöyle özetlenmiştir: “(…) 
Aydın Vilayeti sahil cihetinin Ayvalık’tan ta Mekri’ye [Fethiye] kadar 80- 100 saatlik mesafesi 

üzerinde vaki kasaba ve karyelerin birbiri üzerinden yüzde 80 ahalisi Rum milletinden olarak 

bunların dahi ekserisi [çoğu] Yunan gayretkeşlerinden [taraftarları] olmasıyla içlerinden 
birçoğu Yunan mahmiliği [himaye] iddiasına sapmış ve bunların davetiyle Yunan adalarından 

pek çok eşhas [kimseler] hizmetçilik ve ziraatçılık vesilesiyle gelip ve emlak ve arazi sahibi 

olup yerleşmiş idüğünden ve bu vechle [bu yüzden] en küçük kazada birkaç bin Yunanlı olduğu 

gibi nefs-i İzmir şehrinde otuz binden mütecaviz [fazla] Yunanlı bulunduğundan bunlar 
maddeten her türlü fenalığa mütecasir [yeltenen] olarak birçok vukuat-ı cinaiye zuhura 

geldiği, geçen seneden ve hususiyle birkaç aydan beri sevahilin her tarafını istila edip ve 

bunlara bakarak taraf taraf her mahalde haydutluk katl-i nüfus maddeleri çoğalmıştır (…)”
14

.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüz yılında Kuşadası ve çevresinde zor kullanmak 

suretiyle baskın yaparak mal ve para gasp etmek amaçlı eşkıyalık hareketlerinin yaşandığına 

ilişkin çok sayıda örnek bulunmaktadır. Zaman zaman bu türden hareketlerin büyük boyutlara 
ulaştığı anlaşılmaktadır. 1820’lerin başında Kuşadası’nın Karain adlı iskelesinden karaya 

çıkarak bir iki küçük köyü yaktıktan sonra üzerlerine gönderilen asker tarafından etkisiz hale 

getirilen büyük bir eşkıya grubu geldikleri gemilere binerek Kuşadası’ndan ayrılmıştır
15

. 

1824’te sayıca hayli fazla olduğu anlaşılan bir diğer eşkıya grubuna da “Donanma-yı hümayun 
ile Mısır donanması müşterek” hareketiyle karşı konulmaya çalışılmış, Kuşadası önünde on iki 

bin kadar asker Kuşadası ve sahillerinde yağma ve hırsızlık yapan eşkıyaya karşı müdahalede 

bulunmuştur
16

. Kuşadası ve çevresinde görülen eşkıyanın mal ve para gaspına dair daha küçük 
çaplı bir eylemi ise, 1850’lerin başında Sökeli Dimitri ve Ayvalıklı Konstantin’in Çanlı 

köyünde rençper taifesinden Kıbrıslı Kosta’yı öldürmesi ve iki kez de gümrük memurlarını 

soyup silah ve paralarını (akçe) gasp etmeleri şeklinde gelişmiştir
17

. 1860 yılının Mayıs ayında 

gerçekleşen olayda da eşkıya Kuşadası civarında bir Hıristiyan köyünü basarak eşya ve para 
gasp etmişlerdir. Kuşadası civarında gezinmekte olan bu eşkıyanın üzerine zabit gönderilmiş 

ancak etkisiz hale getirilemeyen eşkıya aynı günün gecesinde yaklaşık yirmi kişilik bir gurup 

halinde Cumaabad’da Gömüdolu adlı bir Hıristiyan köyünü daha basmış, ahalinin nakit (para) 
ve eşyasını çalarak kaçmışlardır

18
. Bu türden eşkıyalık hareketleri bölge huzur ve güvenliğini 

bozmakla birlikte yerli halka gözdağı vermesi açısından bölgeye korku da salmıştır. 1862 

yılının sonlarında otuz kadar Rum eşkıyası Kuşadası’nda güvenliği tehdit ederek Yoran Köyü 
papazını zorla kaldırtıp gezdirmişler, etrafa saldıkları korku dönemin basınında geniş yankı 

bulmuştur
19

. Olayla ilgili olarak tutulan resmi kayıtlardan anlaşıldığına göre, Kuşadası’na bağlı 

Balatabad kazasının Yoran köyünde asayişi ihlal eden ve Reisleri Kos’da bulunan bir gurup 

gayr-i Müslim eşkıya bölge güvenliğini uzun süre tehdit etmişlerdir. Bu eşkıya içinde Martayo 

                                                
13 Olcay P. Yapucu, a.g.e., s. 190- 191. 
14 B.O.A., Y.EE., 79/ 105, 11 L 1297 (17 Eylül 1880) 
15 B.O.A., HAT., 933/ 40407, 15. Za. 1236 (14 Ağustos 1821) 
16 B.O.A., HAT., 915/ 39924/A, 28 M. 1240 (22 Eylül 1824) 
17 B.O.A., AMKT. MVL., 40/ 46, 1267 (14 Mayıs 1851) 
18 B. O.A., AMKT. UM. 406/ 35, 01. ZA. 1276 (22 Mayıs 1860) 
19 Tasvir-i Efkâr, 7. Ca. 1279 (30 Ekim 1862) 
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oğlu Erkirid, Minol, Vasila, Penayota, Estileyano, Benako gibi şakilerin varlığı bilinmektedir. 

Tasvir-i Efkâr gazetesinin 30 Ekim 1862 tarihinde yayınlanan bir haberinde sayıları otuz kadar 

olduğu bildirilen bu eşkıya gurubu, 11 Aralık 1862 tarihini taşıyan Osmanlı arşiv belgelerinde 

yirmi bir kişi olarak belirtilmiş ve eşkıyanın hareketlerine ilişkin gazete haberini doğrular 
nitelikte resmi yazışmalar tespit edilmiştir

20
.  

Rum eşkıyanın Aydın Sancağı’na girdiği yer Sisam adası üzerinden Kuşadası 

sahilleridir ve bölgenin ormanlık olması saklanmak için ortamı elverişli kılmıştır. Rum eşkıya 
düzeni bozan hareketlerinde bu çevrede bulunan Çanlı (günümüzde Güzel Çamlı) gibi Rum 

köylerinden sıkça destek almışlardır
21

. Kuşadası’nın bazı yerli Rumlarının eşkıyaya yardım ve 

yataklık etmesine ilişkin 1900 yılının Nisan ayında yaşanan gelişmeler hayli dikkat çekicidir. 

Kuşadası Rum Çanlı Köyü’nden yardım alan bir grup eşkıya Sisam adasına hayvan kaçırmak 
için Söke’de bir süre faaliyette bulunmuştur. Ancak çok geçmeden bu eşkıyaya müdahale 

edilmiş ayrıca bunlara yardım ve rehberlik eden altı yerli Rum yakalanarak etkisiz hale 

getirilmiştir. Kendilerine yardım eden yerli Rumlar yakalanırken sözü edilen eşkıya kaçmayı 
başarmış ve bir süre sonra aynı eşkıyanın Kuşadası Çanlı Köyü’ne gelerek Mandıra mevkiinde 

topladıkları haberi alınmıştır. Bunlar üzerine eşkıya grubunun beş katı kadar jandarma 

müfrezesi sevk edilmiş, jandarma ve eşkıya arasında silahlı çatışma çıkmış, eşkıya havanın 
sisli ve arazinin ormanlık olmasından istifade ederek kaçmayı başarmıştır. Rum eşkıyanın 

Kuşadası sakinlerinden yardım alarak gerçekleştirdikleri küçük çaptaki hareketlerinden bir 

diğeri de aynı tarihlerde [1900 yılı Nisan ayında] Yanni Ulahud, Yorgi ve Hristo örneğinde 

görülür ancak bu hareketleri uzun sürmez ve Bıyıklı köyü civarında Jandarma kuvvetleri 
tarafından etkisiz hale getirilirler

22
. Yunanistan ve adalardan gelen Rum eşkıyanın, 

eylemlerinde yerli ahaliden yardım aldıklarına dair verilebilecek örnekler arasında Yeniköylü 

Hristo ve çetesi de vardır. Kuşadası yerli Rumlarından Yeniköylü Hıristo adlı bir çoban, 

geçmişinde

 adam öldürerek kanun dışı işlere bulaşır. Sisam’a veya yakınlardaki adalardan 

birine kaçar bir süre orada kalır. İzini kaybettirdikten sonra Selanik’te askerden silah ve 
cephane çalarak firar eder. 1916 yılının Haziran ayında Manol, Urlalı Mihail, Yunanlı Nikola, 

Yunanlı Pavlo ve Galoslu Pandali adlı diğer şakileri de yanına alarak Kuşadası sahillerine geri 

döner ve gündüz vakti bütün köy halkının tütün tarlasında çalıştığı bir saati kollayarak, köy 
kahvesinde ahalinin zenginlerinden Kiryako’yu kaçırıp 3000 kuruş fidye ister. Sözü edilen 

                                                
20 B.O.A., A.MKT. MHM., 246/ 34, 19 Ca 1279 (11 Aralık 1862). Eşkıya hareketleriyle ilgili 

gazetelerde çıkan haberlerin zaman zaman çok da sağlıklı olmadığı anlaşılmaktadır. Benzer olaylarla 

ilgili tespit edilen arşiv belgelerinden bir diğerin de 1863 yılının başlarında Kuşadası’na bağlı Yoran 

köyünde ortaya çıkan Rum eşkıyasının cemiyet kurduğuna dair Tasvir-i Efkâr’da çıkan yalan haberin ne 

maksatla yazıldığının tahkik edilmesi istenmektedir. B.O.A., A. MKT. MHM., 253/ 8, 25 B 1279 (15 
Ocak 1863) 

21 Rum eşkıyanın Çanlı’dan Aydın sancağına bağlı yerleşim yerlerine ulaşmaları çok kolaydı. Çanlı 

köyünden Sampson dağını aştıktan sonra kolaylıkla Söke, Balat ve Milas üzerine gidebilir, Menderes’i 

geçerek karşıdaki köylere, hatta Menderes güzergâhından Aydın’a ulaşabilirlerdi. Olcay P. Yapucu- 

Cihan Özgün, “Batı Anadolu’nun Yol Ağı: Araştırmalar II, Kuşadası Liman ve Kervan Yolları”, Tarih 

Okulu, X, İzmir, 2011, s. 59- 71 
22 B.O.A., Y. PRK. ASK., 160/ 17, 2 Z 1317 (2 Nisan 1900)  
 İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden edinilen Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 

Tasnifi 3. ŞB, 13/ 94, 11 Ş. 1334, 12 Haziran 1916 numaralı ve tarihli dosyasında Yeniköylü Hristo’nun 

Sisam ve Selanik’teki faaliyetlerini hangi tarihlerde gerçekleştirdiğine ilişkin bir tarih tespit 

edilememiştir. 
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eşkıya güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmeden kılık değiştirerek kara ve ardından deniz 

yoluyla adalara kaçar
23

.  

Kuşadası ve çevresinde daha planlı ve daha organize eşkıyalık olayları da söz 

konusudur. 1920 yılının hemen başında Kuşadası Rum köyleri ahalisinden daha önceden 
Sisam’a gitmiş olan ve sayısı yüzü bulan Rumlarla Sisam serserileri bir Yunan zabiti 

kumandasında İslam ahalisini öldürmek suretiyle ara sıra sahile gelerek taarruzda 

bulunmuşlardır. Çanlı köyünden sahile çıkarak İslam köylerine saldıran bu eşkıya gurubu altı 
yüze yakın keçiyi çalarak Sisam’a götürmüştür. Kuşadası ve Söke’den Jandarma müfrezeleri 

üç zabit kumandasında bu eşkıya gurubunu takip ederek birçoğunu yakalamış ancak bir 

kısmının da Sisam’a firar etmelerine engel olamamıştır. Sisam’da da takip edilen eşkıyalardan 

on beşi yakalanmış, Sisam’a kaçırılan bir kısım hayvana da (200 keçi, 15 beygir) Sisam 
Konsolosu tarafından el konulmuştur

24
. 

Rum eşkıya kadar ehl-i İslamın da Kuşadası ve çevresinde huzur ve güvenliği tehdit 

eden hareketleri söz konusudur. 1795 yılında küçük gruplar halinde Kuşadası’nda dolaşan 
eşkıyadan Kara Mustafa, Saraç Hasan, Zeybek İmam, Yablalı Arap, Kuşadası Kuyumcu 

köyünün Bilekli aşiretine mensup Ebubekir’in evini basarak para ve eşyasını yağma etmiştir. 

Bu eşkıya gurubu sözü edilen aşirete mensup Karabeyzade Mehmet’in yirmi beş kuruş 
akçesini, Balcıoğlu Süleyman’ın iki karasığır öküzünü, Hacı Hasan ve Deli Ahmet ve Dalkara 

olarak tanınan hanımın da elli kuruş değerindeki ziynet eşyasını gasp etmiştir. Eşkıya gasp ve 

soygun sonrasında takibe uğramış ve jandarmayla girdikleri çatışma sonrasında etkisiz hale 

getirilmişlerdir. Kuşadası Kadısı Seyyid el- Hac Ahmet’in Anadolu Valisi Vezir Ruşen 
Paşa’ya bildirdiği üzere eşkıyanın tümünün vefat ettiği ve varisleri olmadığına ilişkin resmi 

yazısı bu çetenin daha çok çapulcu ve serseri olduklarını akla getirmektedir
25

.  

Sarıbeyoğlu’nun adamlarının Kuşadası kazasındaki hareketleri ise çok daha şiddetli 
olması ve geniş boyutuyla dikkat çekmektedir. 1840 yılının başlarında Sarıbeyoğlu’nun 

adamlarından olan ve Sığla Sancağı mütesellimi

 Allazoğlu Hasan’ın maiyetinden Reisoğlu 

                                                
23 B.O.A., DH. EUM. 3. Şb., 13/ 94, 11 Ş. 1334 (12 Haziran 1916)  
24 B.O.A., DH. EUM. AYŞ., 35/ 8, 1 Ca 1338 (23 Ocak 1920) 
25 B.O.A C. ZB., 83/ 4102, 15 S 1210 (31 Ağustos 1795) Buna benzer eşkıyalık olaylarının 

yaşandığına dair örnekler bulunmaktadır. Örneğin 1890’da Kuşadası ve Balatçık çevresinde Kemer 

dereli Mehmet ve dokuz neferiyle bir çatışma yaşanmış, bu eşkıya gurubu yakalanarak Aydın Jandarma 

Tabur Kumandanlığı’na teslim edilmişlerdir. B.O.A., DH. EUM. AYŞ., 9/ 53, 23 Ş. 1307 (13 Nisan 

1890). Bir başka örnek ise 1916 tarihinde Kuşadası ve çevresinde eşkıyalık yaptığı tespit edilen Kel 

Ahmet çetesine mensup Kömürcü oğlu Hasan’ın yakalanarak eylemlerinin etkisiz hale getirilmesi olarak 

verilebilir. B.O.A, DH. EUM. 3 ŞB., 17/ 21, 15 S 1335 (11 Aralık 1916) 
 Beylerbeyi (Vali) ve Sancak beylerinin sefer veya başka sebeplerle kendi görev yerlerinde 

bulunamadıkları zamanlarda yerlerine tayin ettikleri kimseler olan mütesellimler bulundukları bölgede 

devlete, beylerbeyi ve sancak beyine ait gelirleri topladıkları gibi oranın idaresini de üstlenirlerdi. 

Mütesellimler genellikle bir yıl için tayin edilir ancak daha kısa sürede görevden alınanlar olduğu gibi, 

30- 40 yıl bir ailenin devamlı olarak mütesellimliği elinde tuttuğu da olurdu. Vergi toplamak ve idareyi 

aksatmadan yürütmek için geniş bir kadroya ihtiyaç duyulduğundan mütesellimler genellikle tanınmış 

yerli ailelerden seçilirdi. Bu görevin zamanla suiistimal edilmesi dolayısıyla Tanzimat’tan sonra gerekli 

ıslah çalışmaları yapılmışsa da başarılı olunamamış ve mütesellimlerin görevleri muhassıllara 

devredilmişti. Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti Tarihi- I, 

Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul, 1999, s. 236; Yücel Özkaya, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, 

YKY, İstanbul, 2010, s. 63 
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İsmail ve Kul Hasan adlı eşkıya başlarına çok sayıda şaki toplayarak Kuşadası ve çevresinde 

huzur bozucu ve güvenliği tehdit edici eylemlerde bulunmuşlardır. Sözü edilen eşkıya 

Kuşadası çarşı ve pazarlarından başta alat-ı harb olmak üzere pek çok eşya çalmış, pek çok 

kişinin evlerini basmış; bu baskınlar sırasında mal ve eşya çalmakla kalmayarak adam 
yaralama ve hatta cinayet eylemlerinde de bulunmuşlardır. Halk Sarıbeyoğlu’nun adamlarının 

bu hareketleri yüzünden can ve mal güvenliklerinden endişe duyar hale gelmiştir. Bu durum 

hükümetin dikkatini çekmekte gecikmemiş; bir yandan eşkıya ile mücadele sürdürülürken 

diğer taraftan eşkıya karşısında başarısızlıkları yüzünden Kuşadası dizdar


 ve zabitanı 

görevlerinden alınarak cezalandırılmıştır
26

.  

Kuşadası ve çevresinde görülen eşkıyalık olayları içinde zaman zaman “ehl-i İslam ve 

gayrimüslim” ortak hareketlerine de rastlanmaktadır. 1845 yılında Rum taifesinden iki 

bazergan [ticaretle uğraşan, tacir] Yunan tebaasından Manol Kodora’nın kaptanlığındaki gemi, 
Dimyat tarafından pirinç alarak önce Alaiye’deki Alaca limanına gelmiş ardından Kapıburnu 

adlı mevkiden geçmiştir. Ardından Sakız adasına gelirken hava muhalefeti (şiddetli fırtına) 

yüzünden Kuşadası civarında bir limana girmiş ve bu esnada altmış kadar haydut gemiye 

saldırarak iki bazerganın parasını ve gemideki malları gasp ederek kaçmışlardır. Elli sekizi 
Rum taifesinden; diğerleri Rumelili, Sisam, Çamlıca, Çeşmeli ve iki de ehl-i İslam (Ağrıbozlu 

Müslümanlar) olmak üzere büyük bir gurup eşkıya silahlı bir şekilde üç kıta balıkçı kayığıyla 

sözü edilen gemiye saldırmışlardır. İki kıtası geminin demir attığı limanın ağzını kapatmış 
diğeri de saldırıya geçerek gemiye büyük hasar vermiştir. Yaklaşık on yedi bin kuruşluk para 

çalan eşkıya bu soygun sırasında yer yer gemidekilere işkencede de bulunmuştur. Bu soygun 

sırasında sadece paranın değil aynı zamanda yiyecek, içecek ve değerli başka eşyaların da gasp 
edildiği anlaşılmaktadır. Hükümet bu durum karşısında bir yardım gemisinin bölgeye 

gönderilmesini sağlamıştır. Gemi bu soygun sonrası Sakız’a dönmüş; Sakız Yunan Konsolosu 

İzmir’deki Yunan Konsolosu’na bu olayı ayrıntılarıyla bir rapor yazarak bildirmiştir. Rapora 

göre, Kuşadası’yla Çeşme arasındaki alan özellikle Kokaryalı denilen şenliksiz (ıssız) yaban 
liman ve etrafındaki dağlar eşkıyaların daha kolay saklanmalarını mümkün kılmaktadır. Gerek 

coğrafi şartlar ve gerekse güvenlik güçlerinin sayı ve nitelik açısından zaaf içinde olması 

hemen hemen diğer büyük eşkıyalık olayları gibi bu olayın da etkisiz kılınmasında büyük 
zorluklar yaratmıştır. Bu taraflara [Kuşadası] irsal-i hisar yani etrafını alarak kuşatmak için 

yirmi kişilik bir piyade gönderilmiş ancak sayıca çok fazla olan bu eşkıya gurubu karşısında 

istenen sonuç alınamamıştır; bu piyadelere destek olması açısından bir yirmi kişilik piyade 
daha bölgeye sevk edilmiştir. Birleşen piyadeler dağlarda eşkıya takibine başlamış, gerek 

denizden gerekse karadan sıkıştırılmaya çalışılan eşkıyanın takip edilmesi ve etkisiz hale 

getirilmesi ancak 1845 yılı Mayıs ayının sonlarında sefine-yi hümayundan bir kuvvetin 

yardıma gelmesi sayesinde olmuştur
27

.   

Toprakları pek verimli olmayan Ege adalarında az miktarda zeytin, incir, üzüm, 

portakal, mandalina, limon, sakız ve palamut gibi tarım ürünleri yetişmekteydi. Adalı 

                                                
 Askeri bir yetkili olan dizdar, kale muhafızı ve kalede bulunan birliklerin komutanıdır. Osmanlı 

İmparatorluğu şehirlerinde kale temel savunma birimi olduğundan dizdarlar genel olarak şehrin 

muhafazasından sorumludur. Mehmet İpşirli, a.g.m., s. 238 
26 B.O.A., C. ZB., 84/ 4152, 29 Z 1255 (4 Mart 1840) 
27 B.O.A., İ. DH., 103/ 5195, 22 Ca 1261 (29 Mayıs 1845). Bununla birlikte Rumların Arnavut 

çetelerle işbirliği halinde gerçekleştirdikleri ve yine Kuşadası’nın yerli halkından destek buldukları 

eşkıyalık hareketleri de söz konusudur. B.O.A., Y. PRK., ASK., 229/ 44, 18 RA 1323 (23 Mayıs 1905). 
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Rumların temel geçim kaynağını gemicilik ve denizcilik oluşturuyordu. Oldukça fazla sayıda 

geminin bulunduğu bu adalarda deniz ticareti ile uğraşan Rumlar yanında denizde korsanlık ve 

Anadolu ve adalar arasında kaçakçılık ve hırsızlık yapanlar da az değildi. Adalar Yunanistan 

eline geçtikten sonra önceden yasak olan bu suçlar meşrulaştığı gibi Yunanistan’ın ulusal 
çıkarlarına yaradığı için de teşvikte görmeye başladı

28
. XIX. yüzyıl savaşlarla bitti, XX. 

yüzyılın başladığı ilk on yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük kayıplara uğradığı yıllardı. 

Trablusgarp Savaşı ile İtalya Anadolu’ya yakın Rodos ve On İki adayı işgal etti. Bu gelişmeyle 
Yunanistan Ege’de epeyce rahatlamış oldu ve Balkan Savaşları ile Anadolu’ya en yakın 

adaları işgal ederek üslenmeye başladı. Batı Anadolu’nun bir şekilde Yunanistan’a bağlanması 

örneğin Girit gibi kolay olmayacaktı. Belki de bu yüzden Yunanistan destekli Rum eşkıyasının 

bölgedeki etkisi bu yıllarda daha siyasi ve daha şiddetli bir hal aldı
29

. Yunan hükümeti bu 
politikaya bağlı olarak sadece Rum cemaatini değil aynı zamanda “ehl-i İslam’dan” kimseleri 

de kullanarak Batı Anadolu’da karışıklıklar çıkartmayı başardı. Bununla ilgili olarak Kuşadası 

ve çevresinde yaşanan bir örnek XIX. yüzyılın sonlarına tarihlenen Ahmed Esad’ın hareketidir. 
1894 yılında Ahmet Esad adlı bir kişinin İslam ve Hıristiyan ahali arasında “gaileye sebeb 

verecek davranışlarda bulunduğu” hatta dört tane silahlı Yunanlı beslediği görülmektedir. 

Ahmet Esad’ın Yunan taraftarlığı yaparak,“gerek kapı kapı dolaşarak ve gerekse yayın yoluyla 
tehditkâr davranışlarda bulunduğu” Aydın Valisi Hasan Fehmi tarafından Yıldız Saray-ı 

Hümayun’a yazılan bir resmi yazıyla bildirilmiştir
30

. 

 Yunan hükümetinin XX. yüzyılın başlarında da, savaş ortamından yararlanarak 

Anadolu’da halk arasında birlik ve bütünlüğü bozmaya yönelik bu tavrını sürdürdüğü 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Yunanistan’ın Batı Anadolu kıyılarında asayişin bozulması için 

eski bir suçlu olan Polis Ali Rıza’yı kullanması Kuşadası’nda görülen eşkıya hareketlerinin 

farklı bir boyutunu ortaya koymaktadır. Kumanovalı Ali Rıza Balkan Harbi sırasında “… 
Kumanova’nın Macar hükümeti tarafından istila edilmesi üzerine ricat eden harb ordusu ile 

birlikte Selanik’e gelerek orada dahi İslamlar aleyhinde bir müddet icra-yı melanetten sonra 

Atina’ya gitmiştir.” Ali Rıza ardından I. Dünya Savaşı’nın sona ermekte olduğu tarihlerde 

Yunan hükümetinin de desteğini alarak “Söke ve civarında icra-yı şekaveti Atina’da bulunan 
İtilaf hükümetleri kumandanlığı tarafından Anadolu sahilinde icra-yı siyaset eden diğer Rum 

çeteleriyle birlikte Memalik-i Osmaniyye dâhilinde mezkûr hükümetler nam ve hesabına ihtilal 

çıkarmak ve asayişi ihlal etmek maksadına matuf…” bir şekilde hareket etmiştir. Dâhiliye 
Nezareti, “hissiyat-ı vataniye ve milliyeden mahrum bulunduğu” anlaşılan Ali Rıza’nın bir an 

önce yakalanması için Aydın Vilayeti’nden bir kıta da fotoğrafını isteyerek geniş bir 

soruşturma başlatmıştır. Polis Müdür-ü Umumisi’nin Dâhiliye Nezareti’ne yazdığı resmi 
yazıyla da Polis Ali Rıza’nın affedilmesinin veya askere tekrar sevkinin mümkün olmadığı 

bildirilmiş ve sonuçta Ali Rıza beş yıldan fazla süren hareketinden sonra 1918 yılının Eylül 

ayında yakalanarak etkisiz hale getirilmiştir
31

.  

Kuşadası ve çevresine ilişkin mahalli zabıta kayıtlarının ve ayrıca Aydın Vilayeti 
zaptiyesinin yetersiz oluşu eşkıya ile mücadeleyi güçleştirmiştir. 1850’lerin başında alınan bir 

kararla eşkıya takibine çıkan askeri birlikler haftada bir kez valiliğe rapor göndererek 

eşkıyalıkla olan mücadeleleri hakkında bağlı bulundukları mülki idare yöneticilerine düzenli 

                                                
28 Engin Berber, a.g.m., s.78 
29 Olcay P. Yapucu, a.g.e., s. 193 
30 B.O.A., Y.PRK. UM., 31/ 80, 26 N 1312 (23 Mart 1895) 
31 B.O.A., DH. EUM. 1 ŞB., 12/ 39, 18 Z 1336 (25 Eylül 1918) 



 

 

 
 Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Zamanlarında Eşkiyanın Gölgesinde Bir Kaza: Kuşadası         286 

 

 
H i s t o r y  S t u d i e s 

Volume 4 Issue 4 

Kasım /November 2012 

bir bilgi akışı sağlamaya başlamışlardır
32

. Dönemin ünlü valisi Mithat Paşa’nın 1880 tarihinde 

kaleme aldığı bir raporunda belirttiği üzere, memleketin güvenliğini bozan, cürüm ve cinayet 

erbabının tutulup mahkemelere teslim olunması ve bunlar hakkında verilen cezaların emsaline 

ibret olacak biçimde yerine getirilmesi zorunlu bir hal almıştır. Adli işlerin mutlaka yürütme 
gücünden ayrılarak bağımsız bir biçimde yönetilmesinin gereği ve yararı da açıktır. 

Nahiyelerde de Sulh Mahkemeleri bulunup ceza gerektiren davalara bakmaları yerinde 

olacaktır. Liva merkezlerinde düzenli hapishanelerden başka tutukevlerinin de kurulması 
gerekmektedir. Artan eşkıyalık hareketlerinin önüne geçilebilmesi, bozuk olan vilayet 

zabıtasının yeniden düzenlenmesi ve bunun için tahsisatın ve zabıtanın artırılmasına bağlıdır. 

Anlaşıldığına göre vilayetin güvenliğini sağlamakla görevli mevcut zabıta askerlerinin 

maaşları az, sayıları yetersiz ve silahları son derece etkisizdir
33

. Eşkıyalığın önüne 
geçilebilmesi için önce jandarmaya, sonra silah ve maaşa ihtiyaç olduğu ortadadır. Dâhiliye 

Nezareti’ne yazılan 1897 tarihli resmi bir yazı durumun çok ilginç bir başka yönünü daha 

ortaya koymaktadır. Bu yazıda jandarma yazımlarında ve jandarma alaylarında gayrimüslimler 
için açık kadrolar bırakıldığı ancak gayrimüslimlerin maaşını az buldukları jandarma 

hizmetine girmek istemedikleri bildirilmektedir
34

. 

Mevcut resmi yazışmalar ve raporlar eşkıyalıkla mücadelede ayrılan tahsisatın 
yetersizliğini, zabitan sayısının az olmasının eşkıya takibini güçleştirdiğini, bu faktörlerin de 

bölgenin huzur ve güvenlik bakımından tehdide açık bir hale gelmesine neden olduğunu ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda eşkıya ile olan mücadelelerde silahların eski veya az sayıda 

bulunması da bu tehdidi artırmaktadır. 1904’lerin sonunda bir süreden beri, Aydın’da İslam ve 
Hıristiyan nüfusu öldürüp, mallarını gasp eden veya ard arda dağa kaldırıp fidye isteyen 

eşkıya çeteleri Kuşadası ve çevresinin güvenliği için büyük tehdit oluşturmuştur. Uzun 

mücadeleler sonrasında bu çetelerin üçü bertaraf edilmiş, biri teslim olmuş, bir grup eşkıyanın 
başında bulunan Yılık Abdi isimli şaki ve çetesi sağ ele geçirilmiştir. Sözü edilen tarihlerde 

Kuşadası’nda faaliyette bulunan beş çetenin daha olduğu tespit edilmektedir. Aydın Vilayet 

Meclisi Kuşadası’nın birbirinden farklı beş yerinde eşkıyalık yapan bu çeteler için gerekli 

tedbirleri alsa da çok da etkili olamamıştır. Aydın Vilayeti’nden şifreli bir yazı ile Aydın Valisi 
Kamil Paşa’nın imzasıyla Yıldız Sarayı Baş Kitabet Dairesi’ne yazılan 20 Ekim 1904 tarihli 

raporda Jandarma alayının tümünün bu eşkıyanın üzerine gönderilemediği, sadece bu 

eşkıyaları bertaraf için seksen nefer jandarma olduğu ancak bunun yetmediği aynı maaşla bu 
kadar daha jandarma takviyesinin gerekli olduğu bildirilmiştir. Raporda en dikkati çeken 

ayrıntı jandarmanın da eşkıyanın kullandığı “martini” tüfekler türünde silahlara sahip olması 

gerektiğinin hatırlatılmasıdır
35

. Kuşadası ve yakın çevresinde eşkıyanın çoğaldığı dağa adam 
kaldırmalar, fidye-i necat isteme olaylarının arttığı yolundaki 23 Temmuz 1906 tarihli bir 

başka resmi belge ise şakilere karşı bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını öğütlemektedir. 

                                                
32 A. MKT. UM 105/100, 29 M 1268 (23 Aralık 1851) 
33 Zeki Arıkan, “Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği (Ağustos 1880- Mayıs 1881)”, Uluslararası 

Midhat Paşa Semineri- Bildiriler ve Tartışmalar, 1984, s. 136 ve 143. 
34“Burası büyük bir ticaretgâh olup şimendiferler, tramvaylar, fabrikalar, enva-ı şirketler ve tesisat-

ı ticariyeler kaffeten (hepsi) Hıristiyanların idarelerinde olması hasebiyle jandarma hizmetine elverecek 

derecede bulunan Hıristiyanlar, İslama tercihan daha ziyade maaş ve müstevfa (dolgun, çok) ücretle 

hizmat-ı ticariye vesairede istihdam edilmekte olmaları” şeklindeki ifade gayrimüslimlerin jandarmaya 

yazılmak istememelerini ayrıntısıyla anlatmaktadır. B.O.A., DH. TMIK. S., 12/ 41,  26 S 1315 (26 

Temmuz 1897); B.O.A., DH. T.MIK.S, 10/ 20, (30 Mayıs 1897). 
35 B.O.A., Y.MTV., 266/ 126, 11 Ş 1322 (20 Ekim 1904). 
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Bu yazıda eşkıyalığın bir türlü önüne geçilememesinin başlıca nedeni olarak jandarma 

efradının elindeki “kar-ı kadim kapaklı tüfekler” olduğu ve bu eski zaman işi kapaklı 

tüfeklerin martini silahlarına sahip eşkıyaya karşı bir tesiri olmadığı bildirilmektedir. 

Eşkıyanın kaçak olarak elde ettiği güçlü martini silahlar karşısında Osmanlı jandarması zor 
durumda kalmakta, eşkıyaya karşı etkili bir mücadele sergilenememektedir. Sözü edilen resmi 

yazıda iki milyona yakın bir nüfusa sahip olan Aydın Vilayeti ahalisinin ciddi bir surette asayiş 

ve emniyete sahip olması gerektiği ve vilayet ahalisinin şikâyetlerinin dikkate alınarak 
giderilmesinin zorunluluğu da vurgulanmıştır

36
.   

Yüzyıllardır eşkıyalık hareketleriyle uğraşan Osmanlı devletinin bu soruna karşı kalıcı 

çözümler üretememesi, bu tür eylemlere karşı alınan önlemlerin güvenlik güçleri ve bunların 

sahip oldukları silahların yetersizliği ile yakından ilgilidir. Merkezi otorite eşkıyalıkla ilgili 
daha çok baskı yöntemini kullanmıştır. Bu baskı eşkıyalığın yaygın olduğu bölgelerde kolluk 

kuvvetleriyle denetim sağlamak ve hem eşkıya hem de onu destekleyen ahali üzerinde baskı 

kurarak eylemleri engellemek şeklindedir. Devlet kendisini uzun süre uğraştıran eşkıyalık 
eylemlerinde eşkıyanın mümkün olduğunca sağ ele geçirilmesini isterken, kadimden beri 

kullandığı bir yöntemle çetelerle anlaşmaya, uzlaşmaya vararak, onları af da edebilir. Sayıca az 

kolluk güçleri, zaptiye, jandarma, polis gibi güvenlik güçleri ile eşkıya karşılaşmasında silahlı 
çatışma kaçınılmazdır. Kuşadası’nda meydana gelen eşkıyalık hareketlerinde, çoğu zaman 

çetelerin ellerinde büyük ihtimalle kaçakçılık ile sağlanan başta gırra, martini, vincester, 

mavzer tüfekleri olmak üzere son model silahlar vardır. Buna karşılık eşkıya takibinde bulunan 

askerin mavzer kullanmayı bilmediği ve endaht talimi yapması gerektiğini itiraf eden bir resmi 
belge Osmanlı kolluk güçleri için aczin boyutları hakkında bilgi verir

37
.  

Eşkıyanın eylemleriyle mücadelede Osmanlı kolluk güçlerinin önemi büyüktür. Aynı 

zamanda orman, köy ve tarla bekçilerinin de adli zabıtadan sayılmaması ve hatta bunların 
gerektiğinde polisle birlikte eşkıya takibinde kullanılmaması büyük bir eksikliktir

38
. Tüm bu 

zafiyetlerin giderilmesi için öteden beri ülkenin iç güvenliğini sağlayan zaptiye örgütü, 1877- 

1878 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan sonra tasfiye edilerek, daha modern bir güvenlik örgütü 

kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Batılı ülkelerin güvenlik örgütleri incelenmiş ve 
sonuçta Fransız jandarma örgütünün örnek alınması kararlaştırılmıştır. Yeni kurulan jandarma 

örgütünün 1903 Ocak ayında yürürlüğe giren yönergesine göre, her vilayet merkezinde piyade 

ve süvariden oluşan jandarma alayları kurulacak; mutasarrıflıklarda tabur, ilçelerde ise 
bölükler güvenliği sağlayacaktır. Bölükler takımlara ayrılmış karakollarda görev yaptırılmak 

koşuluyla bucak ve köylere dağıtılmıştır
39

. Jandarma azlığından dolayı eşkıya takibiyle yeteri 

kadar meşgul olamayan, hapishaneleri korumakta güçlük çektiği için zaman zaman eşkıyanın 
hapishanelerden kaçışını önleyemeyen Osmanlı hükümeti

40
, bu yönergeden altı yıl kadar sonra 

işin üzerine her zamankinden daha kararlı eğilerek 3 Ekim 1909 Men-i Şekavet Kanunu’nu 

çıkarmıştır. Bununla, mevcut güvenlik güçlerinin maaşlarında iyileştirmeye gidilmiş, görevi 

başında sakat kalan veya ölenlerin ailelerine emekli maaşı bağlanması kararlaştırılmış, her 
köyde ikişer asker jandarma bulundurulup bekçilerin bu jandarmaların emir ve silahları altına 

                                                
36 B.O.A., Y. PRK. ASK., 240/ 44, 1 C 1324 (23 Temmuz 1906). 
37 Olcay P. Yapucu, a.g.e., s. 196- 200 
38 Cihan Özgün, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Aydın Sancağı’nda Eşkıyalık Hareketleri Üzerine 

Gözlemler”, Osmanlı’dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, Ed. Osman Köse, Samsun, 2009, s. 142 
39 Engin Berber,a.g.m., s. 72. 
40 Sabri Yetkin, a.g.e., s.  70- 74. 
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girmeleri kararlaştırılmıştır. Kanunun beşinci faslının mücazat kısmının 31. maddesi ise hayli 

caydırıcı bir içerik taşımaktadır; bu maddeye göre ahaliden eşkıya çetelerine katılan ailelerin 

hükümetin kararlaştırılacağı yer ve mahallere iskân edilmesi sağlanacaktır. Yine aynı kanunun 

27. maddesi, eşkıya ve ona yardım edenlerin yargılanması için Divan-ı Harb-i Örfilerin de 
kurulmasını kararlaştırmıştır

41
. 

Eşkıyanın yakalanması otorite açısından gücünün ispatlanması anlamına gelmektedir. 

Eşkıyalık hareketleriyle olan mücadelelerinde başarısız olan dönemin bölge valileri başta 
olmak üzere önde gelen yerel yöneticilerinin çoğu zaman görevlerinden alındıklarına ilişkin 

veriler de söz konusudur
42

. Eşkıyalığın bastırılması, bunun ahaliye duyurulması ve bundan 

sonra devlete karşı gelmenin cezasının ne olacağının herkese gösterilmesi gereklidir. Bunun 

için eşkıyanın cezalandırılması halkın gözleri önünde yapılmış, zaman zaman idamla 
cezalandırılan eşkıyanın kesik başları kalabalık yerlerde teşhir edilmiştir

43
. Bu konuyla ilgili 

çok sayıda resmi yazışma söz konusudur. Özellikle 1823 yılında Kuşadası Muhafızı İlyaszade 

İlyas Ağa tarafından Baladabad sahiline çıkan eşkıya firara mecbur edilerek alınan başların 
merkeze gönderildiği ve diri tutulan birisinin de ifadesinin alındığı resmi bir belgede yer 

almaktadır
44

. Kuşadası Muhafızı İlyas bin Ahmet’in 1826 yılına tarihlenen bir resmi 

yazısından anlaşıldığına göre Sisam Adası eşkıyasından birkaç kişi Çeklidağ tarafında karaya 
çıkarak etrafı yağma fikriyle giderlerken muhafızlara rastlamışlar; çıkan çatışmada sağ ele 

geçirilen eşkıyanın beşi idam edilmiş ve tekrar çıkan başka bir çete ile müsademe olunarak iki 

kelle daha alınarak kelleler İstanbul’a gönderilmiştir
45

. Kuşadası ve Sakız havalisi sahillerinde 

şekavet icra eden Sisamlı Konstantin’in 1827 yılının Mayıs ayında yakalanarak katl edilip 
kesik başının Dersaadet’e gönderildiğine ilişkin bir diğer örnek de vardır

46
. Bu arada Kuşadası 

ve çevresinde zuhur eden eşkıyanın yakalanması ve tenkilinde gayret ve hüsn-ü hizmetleri 

görülenlere Atiyye-i Seniyye verilerek bunun İrade-yi Seniyye’nin bir gereği olduğunun 
vurgulanması eşkıya ile mücadelede mükâfat faktörünün de etkili bir yöntem olduğunu ortaya 

koymaktadır
47

.  

Osmanlı hükümetinin özellikle Batı Anadolu sahillerinden yapılan silah kaçakçılığını 

önleyerek eşkıyanın silah ve cephane edinmesinin önüne geçmek için büyük çaba harcadığı 
görülmektedir. Ege havzasının coğrafyası denizden mal taşımak için oldukça uygundur. 

Kuşadası’nın coğrafi yapısı özellikle adalara geçişin kolaylığı nedeniyle denizden silah ve 

cephane kaçakçılığına da elverişlidir. Sisam adasıyla Kuşadası ve Söke’nin yakınlığı sahiller 
arasında kaçakçılığın sıkça yaşanmasına neden olmuştur. Hatta tüm Aydın Sancağı’nda silah 

kaçakçılığı içinde en uygun yer Sisam adası üzerinden Kuşadası sahilleridir. “Sisam’a karib, 

sevahili geniş tütün ve esliha ve ecza-yı nariye kaçakçılığına müsait olan Söke Kazasının geniş 
sahili üzerinden” mevcut eşkıyanın kolaylıkla silah ve patlayıcı madde kaçırdığı 

anlaşılmaktadır. Silah ve patlayıcıların yasal olmayan yollardan ülkeye girişi, devletin Batı 

                                                
41 Meclis-i Mebusan: Levayih ve Tekalif-i Kanuniyye ve Encümen Mazbataları, Devre: 1, 

İçtima sene: 2, H. 1325–1326,  TBMM Basımevi, Ankara, 1992, s. 109–123. 
42 Sabri Yetkin,  Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yay, İstanbul, 1996, s. 130; ve ayrıca bkz. 

Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş yay., Ankara, 1982, s. 206n. 
43 Olcay P. Yapucu, a.g.e., s. 203.  
44 B.O.A., HAT, 882/ 38992, 07 Ra 1239 (11 Aralık 1823) 
45 B.O.A., HAT, 638/ 31442, 11 N 1241 (19 Nisan 1826) 
46 B.O.A., HAT., 844/ 37910, 01. Za 1242 (27 Mayıs 1827) 
47 B.O.A., DH. MKT., 1223/ 40, 03 Z 1325 (7 Ocak 1908) 
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Anadolu’daki gücü ve denetiminin sarsılmasında büyük rol oynamıştır. Silah kaçakçılığının 

başka maddelerin kaçakçılığından çok daha tehlikeli olduğu da ortadadır
48

. Kaçakçılık 

sırasında yakalanan kimselerle ya da takip sırasında meydana gelen olaylarda sıkça 

çatışmaların yaşandığı ölüm ve yaralanmaların ciddi boyutlara ulaştığı tespit edilmektedir
49

. 
Kuşadası sahillerinde gerçekleştirilen kaçakçılığa engel olunamamasının en önemli 

nedenlerinden biri, sahil şeridinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınamamasıdır. İzmir’den 

Kaymakam Refik Bey’in “(…) geçen gece [27 Mart 1905] Rum kaçakçılar tarafından on sekiz 
yük ecza-yı nariyye ve eşya-yı memnu Sisam’dan Söke sevahiline gönderilerek kaçırıldığı, 

eşya-yı memnunun pek çoğunun Söke sevahilinden kaçırılmakta olduğu burasının taht-ı 

muhafazaya alınamadığı işaret ve ifadatla anlaşıldığına” ilişkin resmi yazısında durumun 

ciddiyeti tüm ayrıntısıyla anlatılmıştır
50

. Bu tür kaçakçılık eylemleri ve bu eylemler sırasında 
cereyan eden olaylar karşısında mevcut güvenlik güçleri çoğu zaman yetersiz kalmıştır. 5 

Ağustos 1909 tarihli Ahenk gazetesinin bir haberinde on iki saat uzunluktaki Kuşadası sahilini 

korumak amacıyla bu çevrede bulunan bir zabit komutasındaki on jandarmanın yeterli bir 
etkinlik gösteremediğinden bahsedilmektedir

51
.  

Hükümet uzun sahillerini denizden koruyarak, silah kaçakçılığı ve eşkıyalığı 

önleyebilecek hafif tonajlı süratli botlardan yoksundur. Bu gerçeğin farkında olan hükümet, 
sahili karadan koruyacak bir sistemin kurulmasını sağlamak üzere harekete geçmiştir. Buna 

göre her beş altı mil uzaklıkta jandarma karakolları, asker, polis, gümrük memurlarından 

oluşan bir koruma ordusuyla donatılacak ve telefonla birbirlerine bağlanacak, sahil şeridi 

“…adeta bir örümcek ağına” çevrilecektir. Nitekim mürettep tümen daha 7 Aralık 1912’de 
Dikili, İzmir, Aydın, Ödemiş, Muğla Müstahfız Taburlarıyla Mekri Bölüğü’nün, Dikili’den 

Mekri’ye [Fethiye] kadar olan bütün sahilin gözlenmeleri ile görevlendirildiğini açıklamıştır. 

Kaçakçılığı önlemek için bir yandan emniyet kuvvetleri harekete geçirilirken öte yandan 
gümrük kontrolleri sıklaştırılmıştır. 27 Mart 1913’de çıkarılan bir yasayla gümrüklerde el 

konulan kaçak silah ve diğer malları ihbar edenlere ödül verilmesi uygulaması başlatılmıştır
52

.   

 

Sonuç 

Sonuç olarak Osmanlı imparatorluğunun son döneminde Kuşadası ve çevresindeki 

eşkıya grupları örgütlü ancak düzensiz, eşkıyalık eylemleri ise genellikle kısa süreli 

hareketlerdir. Eylemlerinin genel yapısı adam kaçırmak, adam öldürmek, hane basmak, gasp, 
hırsızlık ve bundan başka kaçakçılık üzerine kuruludur. Kuşadası’nın dağlık, yüksek ovalar ve 

dar geçitli dağ yollarına sahip konumuyla uyum içinde olan coğrafi yapısı eşkıyalık 

hareketlerine gerçekleşme nedenleri itibariyle farklı bir boyut kazandırmıştır. Yunanistan ve 
adalardan gelen Rum eşkıyanın eylemleri daha çok yağmacı bir karaktere sahiptir. 

Kuşadası’nda eşkıya Osmanlı tebaasından Müslüman ve Rumlar arasından çıktığı gibi 

Müslüman ve Rumlardan bir araya gelen karma çeteler de söz konusudur. Kuşadası’nda 

eşkıyalık yapan çetelerin çoğu zaman yerli halkın yardım ve yataklığı sayesinde eylemlerini 

                                                
48 Olcay P. Yapucu, a.g.e., s. 207- 214 ve ayrıca bkz. Engin Berber, Bir İzmir Kabusu- Mütareke 

ve İşgal Dönemi Üzerine Yazılar, İzmir, 2002, s. 16 
49 B.O.A, DH. MKT., 2279/ 41, 29 B 1317 (3 Aralık 1899)  
50 B.O.A., Y.PRK. ASK., 233/ 8, 27 B 1323 (27 Eylül 1905). 
51 Ahenk, 5 Ağustos 1909 
52 Engin Berber, a.g.m., s. 80- 81. 
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sürdürdüğü tespit edilmektir. Kuşadası sahillerinin Sisam adası üzerinden patlayıcı madde ve 

silah kaçakçılığının yoğun olarak yapılmasına uygun doğal yapısı Kuşadası ve çevresinde 

bulunan eşkıyanın silah ihtiyacını kaçakçılık yoluyla karşılamasına fırsat vermiştir. Özellikle 

adalı Rumlar Kuşadası sahili ile hırsızlık ve kaçakçılık yoluyla eşkıyalık eylemleri için silah ve 
cephane kaçakçılığında etkin bir rol oynamışlardır. Kuşadası’nda meydana gelen eşkıyalık 

hareketlerinin yarattığı güvenlik sorunu gerek yerel gerekse merkezi idare tarafından yakından 

takip edilmiş ancak devletin bu tür eylemlere karşı aldığı tedbir veya önlemlerin çoğu zaman 
caydırıcı ve etkili olmadığı anlaşılmaktadır. 
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