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Ahmet Özcan: Devlet ‘Kürt 
eşkıyalığı’nda hıyanet tespit etti!
Akademisyen-yazar Ahmet Özcan, İletişim Yayınları’ndan çıkan “Ama Eşkıyalık 
Çağı Kapandı!- Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkiyalık Çağı (1950-1970)” adlı ki-
tabında ‘kapanan’, form değiştiren ve tüm ülkenin sosyolojisine sirayet eden 
eşkıyaların 20 yılını kaleme aldı. Özcan’la eşkıyalığı ve Türkiye tarihindeki yerini 
konuştuk.

Anıl ert Özsoy1950’l! yıllarda Türk!ye’de sönmeye yüz tutmu" b!r ate" 
yen!den harlandı. K!m!  ‘Efe’ ded!, k!m! ‘E"kıya’ k!m!yse 
‘terör!st’… Üzer!ne romanlar yazıldı, f!lmler çek!ld!. Gazete-
ler man"etlerden gördü onları. K!m! ‘vatan kahramanı’ !lan 
ed!ld!, k!m! ‘vatan ha!n!’… En n!hayet!nde b!r ça#ın önem-
l! me$umlarından oldu e"kıyalar… Akadem!syen-yazar 
Ahmet Özcan, %let!"!m Yayınları’ndan çıkan “Ama E"kıyalık 
Ça#ı Kapandı!- Modern Türk!ye’de Son Kürt E"k!yalık Ça#ı 
(1950-1970)” adlı k!tabında ‘kapanan’, form de#!"t!ren ve 
tüm ülken!n sosyoloj!s!ne s!rayet eden e"kıyaların 20 yılını 
kaleme aldı.

Özcan’la e"kıyalı#ı ve Türk!ye tar!h!ndek! yer!n! konu"tuk.

Ama şkıyalık ağı Kapandı  şerh düşen bir 
isim ve siz alışmanızda asıl meselenizi bu 
kapanan  ağı anlamak üzerine kuruyorsunuz. 
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‘Friedrich Nietzsche’nin 
ifadesiyle “okuyucusunu 
tanıyan ona iyilik 
yapmaz.” Oysa, 
kitabın yazgısında 
olmayan okuyucuları 
iyi tanıyorum. Onların 
“siyasal” ağızlarından 
çıkacak sözleri, bizzat 
ben söyleyerek 
onları bir zahmetten 
kurtardım: “Ama 
eşkıyalık çağı kapandı!” 
Böylece, artık bu kitabı 
önemsemeyebilirlerdi. 
Zira, tükenmiş bir 
meseleyi ele alıyordum, 
zararsız olmalıydım. En 
fazla nostaljik bir gücün 
temsilcisiydim.’

Kitabın ismi ne anlatmak istiyor
Bo#az!ç! Ün!vers!tes!’nde 2014 yılının Kasım ayında savun-
du#um doktora tez!m!n özgün ba"lı#ı “Zulüm ve D!ren!" 
Z!nc!r!ndek! Eks!k Halka: Modern Türk!ye’de Son Kürt E"kı-
yalık Ça#ı” !d!. Çalı"manın bu hayl! “s!yasal” olan üst ba"lı-
#ını terk ed!p onun yer!ne “s!yasal olmayan” mevcut ba"lı#ı 
terc!h ett!m. Bu terc!h!n neden!, bu n!ha! ba"lı#ın k!tabın 
“fazla-s!yasal” oldu#una !nandı#ım tar!hsel-felsef! anlamını 
g!zleyeb!lme kab!l!yet!yd!.

O halde, k!tabın ba"lı#ı esasen b!r elek !"lev! görmekted!r. 
K!tabın yazgısında olan okuyucusunu bulması !ç!n, onun 
yazarla yalnız kalab!lmes!n! sa#lamak !ç!n k!tabın derd!yle 
yanmayanların elenmes! gerek!yordu. Ancak bu ben!m, k!ta-
bın yazgılı okuyucularını tanıdı#ım anlamına gelm!yor. Tam 
ters!ne, onları tanımıyorum! Fr!edr!ch N!etzsche’n!n !fade-
s!yle “okuyucusunu tanıyan ona !y!l!k yapmaz.” Oysa, k!tabın 
yazgısında olmayan okuyucuları !y! tanıyorum. Onların 
“s!yasal” a#ızlarından çıkacak sözler!, b!zzat ben söyleyerek 
onları b!r zahmetten kurtardım: “Ama e"kıyalık ça#ı ka-
pandı!” Böylece, artık bu k!tabı önemsemeyeb!l!rlerd!. Z!ra, 
tükenm!" b!r meseley! ele alıyordum, zararsız olmalıydım. En 
fazla nostalj!k b!r gücün tems!lc!s!yd!m. Edmund Burke’ün 
"övalyel!k ça#ının kapanmasına yaktı#ı a#ıt g!b!, ben de e"kı-
yalık/kabadayılık/külhanbeyl!k ça#ının kapanı"ına, mertl!#!n 
bozulmasına romant!k b!r atıf yapıyor olmalıydım. Kasıtlı b!r 
"ek!lde sebep olunan bu yanlı" anla"ılma sayes!nde "!md!k! 
zaman !ç!nde er!m!" “s!yasal” okuyucudan ve b!r dert !le a#ır 
a#ır yanmayan “b!l!msel” okuyucudan kurtulmu" olacaktım.

Ele#!n üstünde kalan !se k!tabın yazgısında olan okuyucu-
dur. %"te, bu k!m olmadı#ını b!ld!#!m, ama ben!m !ç!n hep 
b!r “yabancı” olarak kalacak okuyucuya göstermek !sted!-
#!m, söz konusu olanın b!r “ebed! dönü"” oldu#udur. Yan!, 
“her "ey ne kadar de#!"se, o kadar aynı kalıyor.” Bu noktada 
k!tabın alt ba"lı#ının da d!kkatl! okunması gerek!yor; çün-
kü k!tap, “son Kürt e"kıyaları”nı de#!l, “son Kürt e"kıyalık 
ça#ı”nı !ncelemekted!r. D!#er b!r dey!"le, ben yalnızca son 
Kürt e"kıyalarıyla ve bunların hem Batı hem de Do#uda nasıl 
yen!den !n"a ed!ld!kler! !le !lg!lenmed!m; ama belk! de daha 
öneml!s!, özell!kle 1960’lardan !t!baren Kürt köylüler!n!n 
kend!l!#!nden mücr!mle"(t!r!l)meler!nden, da#a çıkmadan 
e"kıyala"(tırıl)malarından söz ett!m. Böylece, ortaya çıkan 
b!r sürekl!l!#!n tar!h!d!r. Z!ra, “kapanan” !le “açılan” ça#ın 
tar!hsel !çer!#!, b!ç!msel tüm dönü"ümlere ra#men aynı kal-
mı"tır. Buna l!teratürde “Türk!ye’n!n Kürt meseles!” den!yor.

olis  ağanın adamı  e  ağanın 
düşmanı  ir avu  ter rist   şkıya kimdir
Arapça “e"kıya”, “"ak!” kel!mes!n!n ço#ul hal!d!r ve köken 
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‘1970’lerin ortalarında 
siyasal suçları adi 
suçlardan ayırmak 
için kullanılan kentli 
“terörist” teriminin 
ortaya çıkışına kadar, 
Türk devlet söyleminde 
yasanın her türden 
ihlalinin kırsal “eşkıyalık” 
ortak paydasında 
eşitlenmesinin arkasında, 
devlet seçkinlerinin 
siyasi suçları adi suçlarla 
eşitleyerek aşağılama 
amacı yatmamaktaydı. 
Devlet seçkinleri, yasanın 
her türden ihlalini bir 
isyan olarak yorumlayarak 
Devleti meşru şiddet tekeli 
olarak ortaya koymuş 
oluyordu.’

olarak “bedbaht” anlamına gel!r. Bu anlam, erken topluluk-
lardak! “yabana sürme” cezasına atıf yapar; z!ra b!r kabahat 
!"leyen, toplulu#a verd!#! sözü ve sözle"mey! bozdu#u !ç!n 
yabana, do#a durumuna sürülmü" ve böylece b!r canavara, 
b!r bahtsıza dönü"mü"tür. Aynı et!moloj!k anlamın !z!, d!#er 
d!llerde de sürüleb!l!r. Almanca “êlend” (sefalet) ter!m!, 
köken olarak, !"led!kler! b!r kabahat yüzünden yabana sü-
rülmü" olanları !fade etmekteyd!. Y!ne, Almanca “Vogelfre!” 
(özgür-ku") kavramı, yabana sürüldü#ü !ç!n özgür b!r ku" 
hal!ne gelen, dolayısıyla herhang! b!r!n!n öldüreb!lece#! k!m-
seyd!. %ng!l!zce “band!t” ter!m!n!n türed!#! %talyanca “ban-
d!to” (sürülmü") ter!m! !le Esk! Roma hukukundak! “homo 
sacer” (kutsal !nsan) kavramı aynı sürgün cezasına ve bunun 
sonucu olu"an bahtsızlı#a atıf yapıyordu. Kürtçede e"kıyala-
rı !fade etmek !ç!n kullanılan Arapça kökenl! “mehkûm” ve 
“f!rar” ter!mler! de yasaya “mecbûr”, onun kar"ısında “neçar” 
olanları !fade ed!yordu. O halde, erken topluluklardak! bu 
yabana, kanun dı"ına (out-law) sürme cezası, en az ölüm 
ve beden kesme cezaları kadar gaddar ya da daha do#ru b!r 
!fadeyle !nsanca, pek !nsanca b!r ceza türüydü.

Aslında, erken toplulukların ceza yasalarının bu sertl!#! ve 
kabahat !"leyenlere kar"ı !çer!den dü"manlar, yan! “ha!nler” 
olarak muamele etmeler! kend! zayı&ıklarına !"aret ed!yordu. 
Z!ra topluluklar güçlend!kçe, yaralanan tarafın bakı" açısı 
terk ed!lm!"; yaralamanın verd!#! do#rudan zarar tal! b!r 
mesele hâl!ne gelm!"; yasanın arkasındak! üstün gücün görü-
"ünde tüm yaralamalar kend!s!ne kar"ı b!r !syan anlamında 
e"!tlenm!"t!r. O halde, 1970’ler!n ortalarında s!yasal suçları 
ad! suçlardan ayırmak !ç!n kullanılan kentl! “terör!st” ter!-
m!n!n ortaya çıkı"ına kadar, Türk devlet söylem!nde yasanın 
her türden !hlal!n!n kırsal “e"kıyalık” ortak paydasında e"!t-
lenmes!n!n arkasında, devlet seçk!nler!n!n s!yas! suçları ad! 
suçlarla e"!tleyerek a"a#ılama amacı yatmamaktaydı. Devlet 
seçk!nler!, yasanın her türden !hlal!n! b!r !syan olarak yo-
rumlayarak Devlet! me"ru "!ddet tekel! olarak ortaya koymu" 
oluyordu.

Ahmet Özcan
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‘İstiklal Mahkemeleri, bu 
“eşkıya kanunları”nın 
uzlaşmaz bir şekilde 
uygulanması için 
oluşturulmuş; sayısız 
asker kaçağı ve eşkıyayı 
idam etmiştir. Dahası, 
bu dönemde vatanın 
savunmasına katılarak 
cepheye gönderilen 
eşkıyaların cezalarının 
ertelenmesi uygulaması 
da durumun vahametini 
kanıtlamaktaydı. Son 
olarak, 1923’te çıkarılan 
“İzale-i Şekavet Kanunu” 
eşkıyayı öldürmeyi veya 
yaralamayı suç olmaktan 
çıkararak kanun kaçağını 
bir “özgür kuşa” çevirmişti.’

D!#er tara'an, yasanın “fa!l”den (e"kıya) z!yade “f!!l”e (suç-
lu) odaklanmaya ba"lamasıyla çel!"!r b!r "ek!lde, 1950’lerden 
!t!baren yükselen son Kürt e"kıyalı#ı kar"ısında devlet söy-
lem!nde “hıyanet” !"aret!n!n yen!den ortaya çıkı"ı, f!!l!n bu 
yen!den !k!nc!l hale gel!"!, hang! suçun !"lend!#!nden z!yade 
suçu k!m!n !"led!#!n!n öneml! hale gelmes! çözümlenmes! 
gereken b!r çel!"k! olarak kar"ımıza çıkmaktadır. D!#er b!r 
dey!"le, erken Cumhur!yet dönem! Kürt !syancılarının s!yas! 
suçlarını ad!le"t!ren devlet söylem!, 1960’larda doru#una 
ula"an Kürt e"kıyalarının ad! suçlarını !se s!yasalla"tıracaktı.

%"te, soykütüksel b!r tahl!le dayanarak, kanun kaçaklarının 
“ha!n” olarak damgalandı#ı tar!hsel anların, toplulukların 
zayı&adı#ı ya da devlet seçk!nler!n!n Devlet!n bekası açısın-
dan varolu"sal b!r tehd!t algılaması !ç!nde oldu#u can alıcı 
anlar oldu#unu savunuyorum.

‘ KA SA  AY I DA  YAD  A A SA  
 AY I A T  D ’

şkıyalık bulunduğu coğra yaya re 
anlamlandırılıyor. e’de bir üzelleme ile e  
olurken  üneydoğu’da Ter rist  oluyor. unun 
sebepleri nelerdir
Yukarıdak! sorudan devam ederek buradak! çel!"k!y! ortaya 
koyab!lece#!m! dü"ünüyorum; ancak, mekânsal b!r ayrım-
dan z!yade, zamansal b!r ayrıma g!tmem!z söz konusu çel!"-
k!y! çözümlemem!zde elzemd!r.
%lk olarak, Kurtulu" mücadeles!n!n yalnızca !"gal ordularına 
kar"ı de#!l, aynı zamanda asker kaçaklarına ve e"kıyalara 
kar"ı da ver!ld!#!n! söylemek gerek. Z!ra, kanun kaçaklarının 
“ha!n” olarak damgalandı#ı tar!hsel anlardan b!r!, Kurtu-
lu" Sava"ı dönem!d!r. 1920’de çıkarılan “Hıyanet-! Vatan!ye 
Kanunu” !le “F!rar!ler Hakkında Kanun” böyles!ne varolu"sal 
b!r mücadelen!n ya"andı#ının kanıtıdır. Hem yargı hem de 
yürütme gücüne sah!p %st!klal Mahkemeler!, bu “e"kıya ka-
nunları”nın uzla"maz b!r "ek!lde uygulanması !ç!n olu"turul-
mu"; sayısız asker kaça#ı ve e"kıyayı !dam etm!"t!r. Dahası, 
bu dönemde vatanın savunmasına katılarak cepheye gön-
der!len e"kıyaların cezalarının ertelenmes! uygulaması da 
durumun vahamet!n! kanıtlamaktaydı. Son olarak, 1923’te 
çıkarılan “%zale-! (ekavet Kanunu” e"kıyayı öldürmey! veya 
yaralamayı suç olmaktan çıkararak kanun kaça#ını b!r “öz-
gür ku"a” çev!rm!"t!.

Tıpkı suyun ötek! tarafında oldu#u g!b!, düzenl! orduya ka-
tılmaya !kna ed!len e"kıyalar, daha sonra b!rer “ulusal kah-
raman” olarak resm! tar!h yazımına dah!l ed!l!rken, d!ren!" 
hareket!n! desteklem!", ama düzenl! orduya katılmayı red-
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detm!" olanlar !se Çerkez Ethem örne#!nde oldu#u g!b! “ha!n” 
olarak damgalanacaktı. Sonuç olarak, Yunan!stan’da hırsız-
ların (klépt!) ülken!n kurtulu"una yaptıkları katkıdan ötürü 
kahramanla"tırılmalarına benzer b!r "ek!lde, efeler de m!ll! 
kahramanlar olarak kurgulanmı"lardı. Bu ba#lamda, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kamusal !mgeler!nden b!r tanes!n!n “Sarı 
Zeybek” olması d!kkate de#erd!r. Ayrıca, d!ren!" hareket!ne 
yaptıkları katkıdan dolayı kahramanla"tırılan Kürt e"kıyaları 
da vardır; %lhan Bey, Urfalı Naz!f ve Karayılan g!b!.

Sonrak! yıllar boyunca bu konu tartı"ılmaya devam etm!"; 
Kemal Tah!r Yorgun Sava"çı adlı romanında efeler!n Kurtulu" 
Mücadeles!ndek! konumlarını ele"t!rel b!r "ek!lde ele almı"tır. 
K!m! zaman da kahramanla"tırılan efeler yen!den “ha!n” dam-
gası y!yeb!lm!"t!r. Örne#!n, d!ren!" dönem! sırasında düzenl! 
orduya katılmaya !kna ed!len me"hur e"kıya Dem!rc! Meh-
met Efe, tek part! rej!m!ne kar"ı her türlü muhalefet!n en sert 
"ek!lde ez!ld!#! 1930’larda m!ll! b!r kahramandan b!r vatan 
ha!n!ne dönü"ecekt!r.

%"te, Ege e"kıyalı#ı tar!h sahnes!nden s!l!n!p g!derken, Kürt 
e"kıyalı#ı 1950’lerde yen!den k!tlesel b!r olgu olarak ortaya 
çıktı#ında, bu kez ulusal gazeteler!n kö"e yazarları !le s!yasal 
seçk!nler, geçm!"!n efeler!ne hasret duymakta, Kürt e"kıyala-
rının !se bas!t mücr!mler ya da azılı kat!ller oldu#unu savun-
maktaydılar. O halde, bu nostalj!n!n kend!s! de b!r çalı"ma 
konusudur. Ben geçm!"e yönel!k bu romant!k hasrette k!m! 
zaman b!r kaçı", k!m! zaman da b!r !k!yüzlülük görüyorum.

‘D T D A I’  ‘ KIYA’  ‘T Ö ST’

Yasanın temsil ettiği siyasal sistemin hede  
alması Sokrates’ten ünümüze kadar elmiş bir 
mesele  Yasaların şkıyalarla il ili şekillenmesi 
nasıl elişti
1970’ler!n !k!nc! yarısında, devlet söylem!nde s!yas! ve ad! 
suçları tek b!r paydada toplayan kırsal “e"kıyalık” söylem!n-
den yalnızca s!yas! suçları n!teleyen kentsel “terör” söylem!ne 
b!r geç!" ya"anmı"tır. %"te, k!tapta tartı"maya çalı"tı#ım so-
rulardan b!r!, devlet söylem!nde “devlet-m!llet dü"manı”nın 
“e"kıya”dan “terör!st”e olan bu tar!hsel dönü"ümüdür.

Yasa, sıradan ve genel, yan! normal olarak görünen suç "ek!l-
ler!n! rahat b!r kes!nl!kle tanımlayıp düzenlerken, s!yas! suç, 
hem onun do#rudan devlet ve hukuk s!stem!n! hedef alan 
sıradı"ılı#ı ve dönemsell!#! (conjuctural) hem de hegemonya-
nın kend!s!n!n kayganlı#ından ötürü, yasa !ç!n önceden ayırt 
ed!l!p tanımlanamaz b!r müpheml!#e sah!p olur. Yasayı s!yasal 
!kt!darın rehberl!#!ne muhtaç bırakan söz konusu bulanıklı#a 

‘Ege eşkıyalığı tarih 
sahnesinden silinip 
giderken, Kürt eşkıyalığı 
1950’lerde yeniden 
kitlesel bir olgu olarak 
ortaya çıktığında, bu 
kez ulusal gazetelerin 
köşe yazarları ile siyasal 
seçkinler, geçmişin 
efelerine hasret duymakta, 
Kürt eşkıyalarının ise 
basit mücrimler ya da 
azılı katiller olduğunu 
savunmaktaydılar. O halde, 
bu nostaljinin kendisi de 
bir çalışma konusudur. 
Ben geçmişe yönelik bu 
romantik hasrette kimi 
zaman bir kaçış, kimi 
zaman da bir ikiyüzlülük 
görüyorum.’
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ra#men hem yasa hem de eyley!c! açısından yasadı"ı b!r ey-
lem!n s!yasallı#ı, onun a"kın (özgec!l ve komünal) b!r amaca 
h!zmet etmes!, yan! araçsallı#ı !le !nkâr ed!lemez, apaçık b!r 
hale gel!r. Dolayısıyla “s!yas! suç”, b!ç!msel olarak, eylem!n 
amacı üzer!nden kolaylıkla tesp!t ed!l!r; ancak !çer!k olarak, 
yasada ucu açık b!r "ek!lde tanımlanır. K!taptan aktarılan 
a"a#ıdak! tabloda s!yas! ve ad! suç arasındak! farklar kar"ıla"-
tırmalı olarak ver!lm!"t!r:

Türk!ye’n!n Kürt meseles! tar!h!nde !se ad! !le s!yas! suç 
arasında kurulan söz konusu !k!l!k, gerek s!yas! suçların b!rer 
ad! suç olarak kodlanması gerekse ad! suçların s!yasalla"tırıl-
ması yoluyla tar!hsel olarak geçers!z hale gelmekted!r. Erken 
Cumhur!yet dönem! Kürt !syanları, devlet söylem!nde baskın 
hatlarıyla “e"kıyalık” olarak ya'alanırken, “hıyanet” söylem!, 
yasak ed!lm!" Kürt etno-pol!t!k k!ml!#!n!n tanınıp mücr!m-
le"t!r!ld!#! “ola#anüstü” anlarda öne çıkmı"tır. 1950’lerden 
!t!baren !se Türk!ye’n!n Kürt bölgeler!nde yükselen ad! suçlar, 
bu kez önce Devlet seçk!nler! sonra da bölge halkı tarafından 
ç!'e b!r s!yasalla"tırmaya tab! tutulmu"; Kürt k!ml!#!, y!ne 
söylemsel b!r faydacı sapmayla mücr!mle"t!r!lerek tanınmı"-
tır. Söz konusu söylemsel sapmanın ete kem!#e bürünmü" 
hal!, !zale-! "ekavet adı altında, bölge halkını alenen !"lenen 
k!tlesel b!r cürmün müsebb!pler! olarak do#rudan hedef alan 
1970 komando operasyonlarıdır. Böylece, Devlet söylem!n-
dek! söz konusu faydacı sapmanın ed!msel (performat!ve) 
!fades! olan komando operasyonlarıyla yerel halk tarafından 
!"lend!#! !dd!a ed!len cürmün “ad!’ görüntüsü arkasında saklı 
“s!yas!” yön – Mesut Ye#en’!n yer!nde tab!r!yle “Kürt mesele-
s!n!n Kürtlü#ü” – bastırılmak üzere açık ed!lm!" oluyordu.
 

‘D T A  A AK K  K DA 
KA DI’

alışmanızda tüm alanlarıyla eşkıyalığı işlerken 
konu elbette edebiyata da eliyor. urada 
Yaşar Kemal’i daha mistik  romantik bulurken 
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Kemal Tahir’in meseleye daha realist baktığını 
s ylüyorsunuz. urada aydının revlerine dair 
ıkarımlarınız var. Türkiye’nin iki nemli yazarı 

arasındaki bu keskin arkın sebepleri nelerdir  
nce ehmed’in sosyal re ormcu  olması asıl 

meselenin üstünü rten bir duruma mı sebep 
oldu  Kemal Tahir’in edebiyatındaki sosyolo  
olma hali asıl meselede neleri ün yüzüne ıkardı
Uluslararası tar!h l!teratüründe e"kıyalı#ı köylülü#ün “!lkel 
b!r !syan b!ç!m!” olarak ele alan !lk !s!m, yakın b!r zamanda 
kaybett!#!m!z tar!hç! Er!c Hobsbawm’dır. Hobsbawm’ın 1969 
yılında yayımlanan E"kıyalar adlı eser! !le b!rl!kte ben!m “sosyal 
ve kar"ı-sosyal e"kıyalık !ht!lafı” olarak adlandırdı#ım tar!hsel 
b!r tartı"ma ba"lamı"tır. Hobsbawm’ın sosyal e"kıyalarına kar"ı 
Anton Blok, e"kıyayı “yerel güç odaklarının baskı ve deh"et 
aracı” olarak tanımlarken, Karen Barkey, 17. Yüzyıl Osmanlı 
Devlet!’ndek! “Celal!ler Olayları”na atfen e"kıyaları devlet mer-
kez!le"mes!n!n b!r!nc!l araçları olarak bet!mlem!"t!r. D!#er b!r 
dey!"le, Hobsbawm Rob!n Hood m!t!n!n gerçekl!#!n! amp!r!k 
olarak kanıtlamaya çalı"ırken, Blok ve Barkey söz konusu m!t!n 
tar!hsel geçerl!l!#!n!n olmadı#ını !dd!a etm!"t!r.

%"te, e"kıyanın “!y! m!, yoksa kötü mü”, “halkın dostu mu, yoksa 
dü"manı mı” oldu#u konusunda yürütülen bu akadem!k tartı"-
ma, 1950’ler!n ortasında Ya"ar Kemal ve Kemal Tah!r arasında 
çoktan gerçekle"m!"t! b!le. Hatta Hobsbawm, sosyal e"kıyalık 
tez!n!n !lham kaynaklarından b!r!n!n Ya"ar Kemal’!n 1955’te 
yayımlanan %nce Memed adlı romanı oldu#unu !fade etm!"t!r. 
Ya"ar Kemal, a"ıkların türküler!nde ya da dengbêjler!n kılam-
larında hal!hazırda “ez!lenler!n dostu” olarak ç!z!len e"kıya 
m!t!n! edeb!yata uyarlamı", e"kıya romant!zm! akımının Türkçe 
edeb!yatındak! en güçlü tems!lc!s! hal!ne gelm!"t!. Ya"ar Ke-
mal’!n d!#er romanlarında da m!tler!n kullanımı yoluyla benzer 
b!r büyüleme yapılmaktadır. Kemal Tah!r !se 1957’de yayımla-
nan Rahmet Yolları Kest! romanıyla Ya"ar Kemal’!n “kahraman 
e"kıya”sına derhal kar"ı çıkmı"; e"kıya m!t!n!n ez!len!n “ahlak! 
ekonom!s!”ndek! anlamını !f"a ederek b!r tür büyübozma ger-
çekle"t!rm!"t!. Kemal Tah!r’e göre, köylüler öyles!ne çares!z ve 
sef!ld!ler k! sıradan kötüyü kahramanla"tırmı"lardır. Y!ne de bu 
b!rb!r!ne kar"ıt okumaların ortak yanları da vardı; z!ra her !k! 
e"kıyalık okumasında da asıl "er!r a#ayken, Devlet fa!l olarak 
!k!nc!l b!r konumda kalmaktaydı.

K!tapta bu sosyal ve kar"ı-sosyal e"kıyalık tartı"masının öte-
s!ne geçmeye çalı"tım. Yalnızca e"kıyanın !lle de kar"ı-sosyal 
olmayab!lece#!n! göstermekle kalmadım, aynı zamanda traj!k 
e"kıya m!t!n! b!r !kt!dar !stenc! olarak da yorumladım. Son Kürt 
e"kıyaları üzer!nden gel!"t!rd!#!m tar!hsel-felsef! tahl!l!n, Ya"ar 
Kemal !le Kemal Tah!r arasındak! edeb! tartı"manın ötes!ne 
geçt!#!n! k!taptan b!r alıntıyla göstereb!l!r!m:

‘Eşkıyanın “iyi mi, yoksa 
kötü mü”, “halkın dostu 
mu, yoksa düşmanı 
mı” olduğu konusunda 
yürütülen bu akademik 
tartışma, 1950’lerin 
ortasında Yaşar Kemal 
ve Kemal Tahir arasında 
çoktan gerçekleşmişti 
bile. Hatta Hobsbawm, 
sosyal eşkıyalık tezinin 
ilham kaynaklarından 
birinin Yaşar Kemal’in 
1955’te yayımlanan 
İnce Memed adlı romanı 
olduğunu ifade etmiştir.’



16

“(…) mevcut ara"tırma son Kürt e"kıyalı#ını, Ya"ar Kemal’!n 
tahayyül ett!#! g!b! köylü !syanının !lkel b!r b!ç!m! olarak de-
#!l, bölgen!n sosyo-ekonom!k ve hukuk!-s!yas! dönü"ümüne 
kar"ı geleneksel Kürt toplumunun kend!l!#!nden b!r d!renc! 
olarak ve Kürt e"kıya m!t!n!, Kemal Tah!r’!n dü"ündü#ü g!b! 
köylülü#ün çares!zl!#!n!n b!r !"aret! olarak de#!l, Türk!ye’n!n 
Kürt meseles!n!n tar!hsel ba#lamı !ç!nde, devlet seçk!nler! !le 
yerel topluluklar arasındak! mücadelede !k! ucu kesk!n s!ya-
sal b!r mücadele aracı olarak yorumlamaktadır.”

uradan sinemaya uzanmakta ayda var. 
Salako’dan  Kozanoğlu’na eniş bir yelpazede 
beyazperde ile buluşuyor şkıya  anlatısı. u 
noktada Yılmaz üney’i ayrı tutarak  şkıyalık  
meselesine sını sal bir eksende yaklaştığını 
s ylüyorsunuz. D nemin sinemacıları arasından 

üney’i ayıran asıl ark nedir
Ya"ar Kemal !le Kemal Tah!r arasında gerçekle"en edeb!-
yattak! bu “sosyal ve kar"ı-sosyal e"kıyalık” tartı"ması, Türk 
s!nemasında da aynen bel!rmekteyd!. B!r yandan, k!m! 
yönetmenler traj!k e"kıya m!t!n! veya kahraman efe m!t!n! 
s!nemaya uyarlarken, d!#erler! söz konusu m!t! alaya alıyor; 
bu kez s!nema üzer!nden b!r tür büyübozma gerçekle"t!r!-
yorlardı. %lk f!lmler!nde “ez!lenler!n dostu” olan b!r e"kıya 
veya kabadayı olarak bel!ren Yılmaz Güney !se s!nemasının 
olgunluk ça#ında “sosyal ve kar"ı-sosyal e"kıyalık” !k!lem!n!n 
ötes!ne geçmey! ba"armı"tır. Ancak, Güney’!n bu öteye geç!"-
te dayandı#ı salt sınıfsal b!r tahl!l de#!ld!. Güney’!n korkusuz 
oldu#u kadar, ted!rg!n ed!c! de olan gerçekç!l!#!, Kürt e"kı-
yalı#ını devlet seçk!nler!yle yerel topluluklar arasında "ek!l 
de#!"t!ren, ama burada “kaçakçılık”, orada “kaçaklık” "ekl!n-
de sürekl! devam eden b!r mücadelen!n esaslı b!r tezahürü 
olarak sunuyordu. Z!ra, Güney’!n Yol (1982) f!lm!, ben!m 
k!tapta ortaya koymaya çalı"tı#ım döngüsel bakı" açısının 
pek!"mes!n! sa#lamı"tır.

ener en’in başrolünde yer aldığı  Ömer 
ar ı imzalı Kabadayı  yıllar sonra yine aynı 

tema ile  şkıyalıkla karşımıza ıkan bir 
lm. u kez  eşkıya şehirli ma ya karşısında 

kaybediyor. arayı elinde tutan ma ya  
yiğit ve mistik kahraman eşkıyayı yeniyor. 
Yıllar i inde eşkıyalığın yine tam manasıyla 
yorumlanamadığını s ylemek mümkün mü 
yoksa toplumsal ha ızadaki yeri buraya mı 
evrildi
Da#ların hükmünün “ad! e"kıyalar”dan “s!yasal e"kıyalar”a 
geçt!#! 1980’lerle b!rl!kte Türk s!nemasındak! e"kıyalık cere-
yanı da sonlanmı"tır. S!z!n de !fade ett!#!n!z g!b!, bu ba#lam-
dak! yegâne !st!sna, (ener (en’!n ba"rolünde oynadı#ı Yıl-
maz Turgul’un E"kıya (1996) f!lm!d!r. Esk! y!#!t zamanların 
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b!t!"!ne a#ıt yakan benzer b!r f!lm, y!ne (ener (en’!n ba"rolünde 
oynadı#ı Ömer Vargı’nın Kabadayı (2007) f!lm! olmu"tur. B!r 
yandan, bu her !k! f!lmde de !fade ed!len nostalj!k a#ıtın tar!h-
sel b!r geçerl!l!#! oldu#u ortadadır. Onurun temel ka!de oldu#u 
Avrupa’dak! "övalyel!k ça#ı, Japonya’dak! samuraylık ça#ı veya 
Ortado#u ülkeler!ndek! e"kıyalık/kabadayılık/külhanbeyl!k 
ça#ı kapanmı"tır. Burke’ün !fades!yle “sof!stler!n, ekonom!stle-
r!n ve hesapçıların ça#ı kazanmı"tır.” D!#er tara'an, kahrama-
nın tar!hsel olarak bu ölümü, Ceza’nın !fades!yle “kahraman 
olmanın faydasız oldu#u” mevcut n!h!l!st ça#a mahkûm oldu-
#umuz anlamına mı gelmekted!r? Her "ey!n köken!nde ben-
c!ll!k oldu#unu, yalnızca acı çekmed!#!m!z!, ama bo" yere acı 
çekt!#!m!z! ke"fett!#!m!zde ya"ama sırt mı dönmel!y!z? Belk! de 
kahramanı s!l ba"tan ve “ahlaksızca” yen!den tahayyül etme-
m!z, dı"arıda aramayı da bırakmamız gerek. Belk! de geçm!"!n 
tüm kahramanları, bu yen! kahramana b!r hazırlıktır. Ama 
bunun !ç!n önce kend! ate"!m!zde yanıp kavrulmamız gerek:
“Ah, en yüksek umutlarını kaybeden soylular tanıdım ben. 
Ve "!md! kara çalmaktalar, tüm yüksek umutlara. (…) Fakat 
sevg!mle ve umudumla sana yem!n eder!m: terk ed!p g!tme 
ruhundak! kahramanı! Kutlu tut, en yüksek umutları!” (N!etzs-
che, Böyle Buyurdu Zerdü"t’ten)

Akademik alanda da olduk a mesa eli durulan bir 
mevzuu şkıyalık. ikmet Kıvılcımlı  ehice oran 
ve smail eşik i ibi sosyalist isimler yer yer 
tartışmaya alışıyor. u noktada akademinin uzak 
duran tavrını tartışmakta ayda var.
E"kıyanın aynı zamanda b!r s!mge oldu#unu unutan Karen 
Barkey, 17. Yüzyıl Osmanlı e"kıyaları üzer!nden gel!"t!rd!#! 
“kar"ı-sosyal e"kıyalık tez!”n! yalnızca Hobsbawm’ın sosyal 
e"kıyalık tez!n!n de#!l, aynı zamanda tüm %mparatorluk tar!-
h!nde esaslı köylü !syanlarının yoklu#u kar"ısında, e"kıyalı#ı 
halk !syanının kend!ne özgü b!r b!ç!m! olarak yorumlayan Türk 
Marks!st b!l!m !nsanları ve yazarlarının kuramlarının da haklı 
b!r ele"t!r!s! olarak sunmaktaydı. Söz konusu Türk Marks!stler! 
!le !lg!l! olarak Barkey, Ya"ar Kemal ve Kemal Tah!r’! öne çıkan 
!s!mler olarak sıralıyordu. Halbuk!, e"kıyalık üzer!ne neredeyse 
tamamıyla ters bakı" açılarına sah!p bu !k! romancıyı yan yana 
koymak açık b!r hataydı. Z!ra, Kemal Tah!r’!n Ya"ar Kemal’!n 
e"kıya romant!zm!ne kar"ı çıkı"ı, Barkey’!n Hobsbawm’ın 
sosyal e"kıyalık tez!ne muhalefet!ne denk dü"üyordu. Daha-
sı, Marx’ın kend!s!, e"kıyalar g!b! toplumun hudutlarında yer 
alanları “lümpen proletarya” kavramı !ç!nde olumsuz de#er-
lend!rm!"; son tahl!lde kar"ı-devr!mc! güçler !ç!nde görmü"tü. 
Y!ne de e"kıyayı “gerçek ve yegâne devr!mc!, ho" cümlelere 
ve ö#ren!lm!" belagate sah!p olmaksızın uzla"maz, usanmaz, 
yılmaz prat!k b!r devr!mc!” olarak tanımlayan anar"!st dü"ünür 
M!kha!l Bakun!n b!r yana koyulursa, henüz 1930’larda, yan! 
yalnızca Hobsbawm’dan de#!l, Ya"ar Kemal’den de önce “sosyal 
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e"kıyalık” tez!n! ortaya atan !lk k!"! H!kmet Kıvılcımlı !d!.

Kıvılcımlı e"kıyalı#ı köylülü#ün “dünyev! !syanı” olarak 
yorumlamı"tı; hatta Türk ve Kürt e"kıyalıkları arasında gücü 
merkeze alan cesur ve z!h!n açıcı b!r ayrım dah! yapmı"tı. 
Sosyoloj!k çalı"malarını daha çok Batı Anadolu’da gerçekle"-
t!rm!" olan Beh!ce Boran !se 1940’ların ortasında Kıvılcım-
lı’nın sosyal e"kıyalarına kar"ı çıkmı", köylülerle e"kıyalar 
arasında ya"anmı" b!r sava"ın !zler!n! sürmü"tü. Türk!ye’de 
son derece sınırlı kalmı" e"kıyalık çalı"malarının büyük 
ço#unlu#u Ege e"kıyalı#ına odaklanırken, Kıvılcımlı dı"ında 
Kürt e"kıyalarını b!l!msel b!r çalı"ma konusu olarak ele alan 
yegâne !s!m %sma!l Be"!kç! !d!. Be"!kç!’n!n e"kıyalık tahl!l!n!n 
alamet! far!kası namus c!nayet!, a"!ret !l!"k!ler! ve kan davası 
g!b! ba#ımsız de#!"kenler! hesaba katmasının yanında, devlet 
bürokras!s!n!n e"kıyalık olgusunda bugüne kadar görmezden 
gel!nm!" esaslı rolüne yaptı#ı güçlü vurgudur. Bu kısa notlar 
dı"ında, Kürt e"kıyalı#ını Hakkâr! bölges! özel!nde !rdeleyen 
tek de#erl! sözlü tar!h çalı"ması Muhs!n Kızılkaya’nın Esk! 
Zaman E"kıyaları adlı eser!d!r.

Sabri Yetkin  e’de şkıyalar adlı kitabında 
sosyal ve sıradan eşkıya kavramlarından s z 
ediyor  u kavramları tartışmak yerinde olur.
Türk!ye’de mevcut sınırlı e"kıyalık yazını, neredeyse bütünüy-
le Ege e"kıyaları, yan! efeler üzer!ned!r. Efeler üzer!ne Ça#a-
tay Uluçay !le Hal!l Dural’un de#erl! amp!r!k çalı"maları dı-
"ında, Sabr! Yetk!n Ege’de E"kıyalar adlı çalı"masıyla 1995’te 
Afet %nan ödülü almı"tır. Yetk!n’e göre, efeler Hobsbawm’ın 
“sosyal e"kıyaları”nın mükemmel yerel örnekler!yd!. Oysa, 
yazarın bu çıkarımı sorunlarla doludur. %lk olarak, Yetk!n’!n 
sosyal ve sıradan e"kıyalık arasında yaptı#ı ayrıma göre, sos-
yal b!r e"kıyanın kanun dı"ı ya"ama !t!lmes!n!n arkasındak! 
sosyal etmenler b!reysel etmenlerden a#ır basıyordu. Oysa 
bu tahl!l, Hobsbawm’ın e"kıyalık kuramını yanlı" yorumla-
maktaydı; çünkü, sosyal e"kıyalık tez!n!n sah!b! Hobsbawm, 
h!çb!r !ç sını&andırmaya !ht!yaç duymaksızın e"kıyalı#ın 
ve aslında, suçun herhang! b!r türünün k!tlesel boyutlarda 
do#u"unun arkasında sosyal etmenler!n oldu#unu h!çb!r 
zaman reddetmem!"t!. Dahası, Yetk!n’!n yukarıdak! çıkarımı, 
yalnızca Uluçay ve Dural’ın amp!r!k bulgularıyla de#!l, b!zzat 
kend! bulgularıyla da çel!"mekteyd!. Z!ra, yazarın tab!r!yle 
“ez!lenler!n b!l!nçs!z kahramanları” olan efeler, söz konusu 
amp!r!k bulgular ı"ı#ında “ezenler!n b!l!nçs!z h!zmetkarları-
na” dönü"mekteyd!.

Son Kürt eşkıyalığını ü  meşhur eşkıyanın 
Ko ero  amido  ekimo  yaşam hikayeleri 

üzerinden izleyebiliyoruz. u ü  eşkıya tipini 
a ıklar mısınız  Yine medyada muhbir eski 
eşkıyalar  bir d nem manşetleri süslüyordu. 

‘Yetkin’in yukarıdaki 
çıkarımı, yalnızca Uluçay 
ve Dural’ın ampirik 
bulgularıyla değil, bizzat 
kendi bulgularıyla da 
çelişmekteydi. Zira, yazarın 
tabiriyle “ezilenlerin 
bilinçsiz kahramanları” 
olan efeler, söz konusu 
ampirik bulgular ışığında 
“ezenlerin bilinçsiz 
hizmetkarlarına” 
dönüşmekteydi.’
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amido rneğindeki ibi  u durum halkın 
üzerinde nasıl bir psikolo ik durum yarattı
Hobsbawm’ın !fade ett!#! g!b!, e"kıyalık meseles!ne nüfuz 
etmen!n en !y! yolu, e"kıyaların ya"am h!kayeler!n! ve suçluluk 
kar!yerler!n! çalı"maktır. K!tapta ulusal ya da yerel anlamda 
me"hur olan ya da olmayan b!rçok e"kıyayı ele aldım. Ancak, 
özell!kle üç me"hur e"kıyaya odaklandım. Bunlar, soylu soy-
guncu Koçero, halk muhafızı Ham!do ve sosyal aracı (soc!al 
broker) Hek!mo !d!.

Elo Dîno’nun !mges!nde vücut bulan Kürtler!n soylu soyguncu 
m!t!, 1960’larda Koçero !le yen!den hayat bulmu"tur. “Bas!t” b!r 
kaçakçı ve hırsızın b!r türlü yakalanamaması, dönem!n s!yasal 
seçk!nler! !ç!n b!r utanç kayna#ına dönü"mü"; g!tt!kçe daha 
fazla “ola#an "üphel!” hâle gelen b!r halka devlet!n yen!lmezl!#! 
ve ölümsüzlü#ünün hatırlatılması !ç!n Koçero’nun yakalanması 
elzem olarak görülmü"tür. Bu me"hur e"kıyanın öldürülmes!n-
den sonra Batılı kö"e yazarları, onun h!çb!r "ek!lde geçm!"!n 
efeler!yle kıyaslanamayaca#ını savunurlarken, bölge halkı Ko-
çero’nun öldürüldü#üne !nanmamı"tır. Bölgede halen Koçero, 
saygı ve hürmetle anımsanan b!r mehkûmdur.

D!#er tara'an Ham!do’nun ya"am h!kayes!, !k! e"kıya çetes! 
arasındak! amansız sava"a ve devlet!n bölgedek! zayı&ı#ına 
!"aret etmekteyd!. Z!ra, köylüler! e"kıyalara kar"ı koruyan y!ne 
b!r e"kıya olmu"tu. Kend!s! ve esk! s!lah arkada"larıyla müla-
kat yaptı#ım Hek!mo’nun ya"am h!kâyes! !se e"kıyalık !le kan 
davası arasındak! organ!k !l!"k!ye !"aret etmekted!r. Ayrıca 
Hek!mo, k!m! a"!retler arasında devam eden kan davalarının 
sonlandırılmasında b!r sosyal aracı rolü de üstlenm!"t!r. O hâl-
de, son Kürt e"kıyalı#ı, geleneksel Kürt toplumunun b!r yandan 
muazzam b!r sosyo-ekonom!k dönü"üm b!r yandan da devle-
t!n ulusal yasasının ve yasal "!ddet!n!n bölgeye nüfuzu sonucu 
parçalanmasının kend!l!#!nden b!r sonucu olmu"tur.
 

‘K T T  S D  
KAY AK A IY D ’

Su un kitleselleşmesi  meselesini şkıyalık 
zelinde nasıl okumalıyız

Son Kürt e"kıyalık ça#ı üzer!ne yaptı#ım çalı"ma, Hobsbawm’ın 
k!tlesel b!r olgu olarak e"kıyalı#ın do#u"unun nedenler! üzer!-
ne gel!"t!rd!#! tez! do#rulamaktadır:

“K!tlesel b!r olgu olarak e"kıyalık, yalnızca sınıfsız toplumların 
sını&ı toplumların yüksel!"! ya da dayatmasına kar"ı d!rend!-
#!nde de#!l, aynı zamanda geleneksel kırsal sını&ı toplumların, 
d!#er kırsal (örne#!n yerle"!k ç!'ç!l!#e kar"ı göçebel!k ya da 
yaylacı göçebel!k), kentsel ya da yabancı sını&ı toplumların, 
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devletler!n ya da rej!mler!n !lerlemes!ne kar"ı d!rend!#!nde 
de ortaya çıkab!l!r.”

Devlet yetk!l!ler!n!n Kürt e"kıyalı#ının arkasında “hıyanet” 
ve “Kürtçülük” tesp!t etmeler!, 1950’lerden !t!baren gerçekle-
"en muazzam b!r sosyo-ekonom!k ve s!yas!-hukuk! dönü"ü-
mün sonucu parçalanan geleneksel Kürt toplumunun k!tlesel 
olarak mücr!mle"mes!nden kaynaklanıyordu. O halde, k!tle-
sel b!r olgu olarak Kürt e"kıyalı#ı, 1950’lerden !t!baren yerel 
de#erlerle Devlet!n bölgeye nüfuz eden yasası arasında tır-
manan çel!"k!den ve bölgen!n muazzam b!r sosyo-ekonom!k 
dönü"ümünden do#an geleneksel Kürt toplumunun kend!l!-
#!nden b!r d!renc!yd!. Sonuçta, Kürt e"kıyalı#ı devlet mer-
kez!le"mes!ne kar"ı topyekûn b!r d!renç olarak görülürken, 
söz konusu “hıyanet” söylem!n!n sonucu olan baskı s!yasaları 
kar"ısında bölge halkı k!m! e"kıyaları efsanele"t!recekt!.

Devlet bakışına değinelim biraz da  Devlet 
se kinlerinin Kürt nü usunu silahsızlandırmak 
amacıyla eşkıyalığı kullandığını s ylüyorsunuz. 
A ar mısınız
Türk!ye’n!n Kürt meseles! tar!h!nde 1950 !le 1970 yılları 
arasındak! dönem, b!r “sess!zl!k ve atalet dönem!” olarak 
adlandırılmı"tır. Oysa, sess!zl!k dönem! olarak adlandırılan 
bu dönem, Kürt e"kıyalı#ının k!tlesel ölçektek! do#u"uyla 
damgalanmı"tı. Z!ra 1960’larda bölgesel b!r salgına dönü"en 
Kürt e"kıyalı#ı, devlet seçk!nler! tarafından devlet merkez!-
le"mes!ne kar"ı topyekûn b!r d!renç olarak algılandı. Aslında, 
s!yasal seçk!nler!n bu end!"es! bo"una de#!ld!. E"kıyaların ye-
rel ve bölgesel !kt!dar !l!"k!ler!nde oynadıkları rolün ötes!n-
de, bölgen!n hızla geç!rd!#! hukuk!-s!yas! ve sosyoekonom!k 
dönü"üm, genel olarak Kürt nüfusunun kr!m!nal!zasyonu !le 
sonuçlanmı"tı. Bölgeye g!tt!kçe nüfuz eden yasanın gözünde 
Kürtler, kend!l!#!nden b!rer e"kıya hal!ne gelm!"lerd!. Z!ra, 
1960’lar boyunca “e"kıya avı” adı altında bölgede gerçek-
le"t!r!len b!r d!z! kapsamlı asker! operasyon, da#lardak! 
e"kıya çeteler!n! de#!l, esasen “e"kıyala"mı"” köylüler! s!lah-
sızlandırmayı ve baskı altına almayı amaçlıyordu. Sonuçta 
bu asker! operasyonlar, 1970’dek! “komando baskınları” !le 
doru#una ula"acaktı. Tez!m!n tam bu noktasında susmak ve 
okuyucuyu k!tabı okumaya davet etmek !st!yorum.

Ama E!kıyalık Ça"ı Kapandı!-
Modern Türkiye’de Son Kürt 
E!kiyalık Ça"ı (1950-1970), 
Ahmet Özcan, 259 syf., %let!"!m 
Yayınları, 2018.


