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Özet 

Asayi  sorunu, 19. yüzy l n sonu ve 20. yüzy l n ba nda Osmanl  
Devleti’nin genelinde ya anmaktayd . Özellikle devletin birçok konuda 
sorun ya ad  ancak sorunlar na kurumsal ve toplumsal olarak çözüm 
arad  bir dönemdi. Bu dönemde devlet, sava larla d  tehditlere kar  
koymaya çal rken içerideki tehditlerle de mücadele etmek zorundayd . 
Bu iç tehditlerden biri de asayi  sorunlar yd . Ba ta e k yal k olmak üzere 
asayi i tehdit eden gasp, h rs zl k, cinayet, ahlak sorunlar  gibi s k nt lar 
mevcuttu. Trabzon vilayeti içerisinde yer alan Ordu kazas nda ya ananlar, 
bunlara örnek olarak seçilip incelenecektir. Kazadaki hanedan üyelerinin 
olaylara etkisiyle birlikte bölgenin co rafi yönden sarp olmas  ve 19. 
yüzy lda ya anan göçler neticesindeki Gürcü muhacirlerin iskân  bölgede 
ya anan sorunlar  daha da içinden ç k lmaz bir hale getirdi. Devleti temsil 
eden idareciler, e k yalarla mücadele yöntemlerinde önemli bir yeri olan 
güvenlik güçlerinden yoksun olup bu konuda Gürcü muhacirlerin ortaya 
ç kard  olumsuzluklar sebebiyle de s k nt  ya ad . Bu çal mada, Ordu 
kazas nda meydana gelen asayi  olaylar yla devletin bu yöndeki 
mücadelesi aktar lacakt r. Ayr ca yerel ahaliden olan e k yalarla birlikte 
muhacir göçünün etkisi, meydana gelen vaka örnekleriyle 
de erlendirilmeye çal lacakt r.  
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Abstract 

In the beginning of the  20th century and end of the 19th century  
there is the problem of the order in the Ottoman State.  Espicially it is a 
period that the state live alot of problems  but  solutions  were looked for 
against the problems   as corporate and social. In that period the state had 
to struggled with internal threats while it was stuggling external threats 
with wars. One of these internal threats was order problems. Firstly, there 
were problems like extortion,theft, urder, moral problems that threat the 
order. The events that were lived in Trabzon city and Ordu town will be 
chosen and examined. With the effects of the memebers of the town 
against the problems being steep of the region as geographic and the 
settlement of Georgian emigrant  worsen  living problems in the region. 
While administrators who present the state struggled with bandits , they 
had not security forces and they lived in troubled because of the Georgian 
emigrants. I n this paper, the order events taht happened in Ordu town 
and the struggle of the state will be transfered. And also, with  bandits who 
were from local people and effects of the  migrations of refugees will be 
tried to be evaluated with event examples that happened. 

Key words: Ottoman State, Ordu town, Banditry, Order 

 
Giri  
19. yüzy l n sonu ve 20. yüzy l n ba nda Ordu kazas nda asayi e müteallik 

sorunlar n ele al naca  bu çal mada gerek yerel idarecilerin, gerekse merkezi 
idarenin asayi sizlik sorununu çözmeye dair te ebbüslerine de yer verilecektir. 
As l konuya geçmeden önce bahsi geçen dönemde, Osmanl  Devleti’nin içinde 
bulundu u siyasî, askerî ve iktisadî artlar hakk nda genel bilgi vermenin yararl  
olaca  dü ünülmektedir. Zira bir devlette asayi in istenilen ölçülerde sa lan p 
sa lanamamas  bahsedilen ko ullarla do rudan ilgilidir.  

Osmanl  Devleti’nde yenilik hareketlerinin önemli bir merhalesi olan 
Tanzimat Ferman ’n n ilan edildi i 19. yüzy l, son derece s k nt l  bir dönemdi. 
Dönemin Hariciye Naz r  Mustafa Re it Pa a’n n etkisiyle ilan edilen Tanzimat 
Ferman , 3 Kas m 1839’da Gülhane’de okundu. Fermanda, önceki dönemin 
eksiklikleri ile devletin ve halk n fakirle ti i vurgulanmaktayd . Bu kötü gidi at, 
ancak çe itli haklarla düzeltilebilecekti. lk olarak can, mal, namus gibi haklar 
üzerinde durularak bunlar n d nda birçok alanda adaletin sa lanaca ndan ve 
sorunlar n çözüm yollar ndan bahsedilmekteydi.1  

Osmanl  idarecileri 1856 y l nda Islahat Ferman ’yla gayrimüslim tebaas na 
baz  haklar verse de ayr l kç  hareketlerin önüne geçemedi. II. Abdülhamid’in 

1  Edouard-Philippe Engelhardt, Türkiye’de Ça da la ma Hareketleri-Tanzimat, Örgün 
Yay nevi stanbul, 2010, s.15; Abdullah Saydam, “Tanzimat Devri Reformlar ”, Türkler, 
C. 12, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara 2002, s. 783-785. 
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tahta ç kt  s rada devlet, S rbistan ve Karada  ile sava yordu. Buna ise Bosna 
ve Hersek ile Bulgaristan olaylar  zemin olu turmu tu.2 Sultan Abdülhamid, bu 
siyasî ortamda Osmanl  taht na baz  sözler vererek oturdu. Haklar noktas nda 
Jön Türklere yani Yeni Osmanl lara3 1876’da Me rutiyet’i ilan edece ine dair 
söz vererek tahta ç kan II. Abdülhamid, sözünü tutarak Me rutiyet’i ilan ettiyse 
de Osmanl ’n n bu ilk me rutî yönetimi uzun sürmedi. 

Devlet siyasi ve askeri alanda birtak m krizler ya arken ülke ekonomisinin 
durumu da iç aç c  de ildi. Osmanl  Devleti’nde üretim büyük ölçüde tar ma 
dayanmaktayd  ve 19. yüzy lda biryandan tar msal üretim art r lmaya çal l rken 
di er yandan yerli sanayiyi geli tirmek amac yla çe itli çal malar yap ld . Lakin 
bunlar istenilen sonucu vermeyecekti. Zira Osmanl ’n n ekonomik hayata dair 
birçok yap sal sorunu oldu u gibi kapitülasyonlar ve K r m Sava ’ndan itibaren 
al nmaya ba layan d  borçlar, ülke ekonomisinin geli mesinin önünde büyük 
engel te kil etmekteydi. Ayr ca 19. yüzy lda ve 20. yüzy l n ba nda bir taraftan 
isyanlarla ve sava larla u ra an devlet, di er taraftan malî aç dan a r yükler 
getiren k tl k, kurakl k, deprem, yang n gibi do al afetlerle4 birlikte toplum 
yap s n  derinden etkileyen göçler5 ile salg n hastal klar6 gibi sosyal sorunlarla da 

2  Enver Ziya Karal, Osmanl  Tarihi, Islahat Ferman  Devri (1861-1876), C. VII, TTK. 
Yay nlar , Ankara 2003. s. 14, 24. 
3  Yeni Osmanl lar hakk nda daha geni  bilgi için bkz. erif Mardin, Yeni Osmanl  
Dü üncesinin Do u u, Çev. Mümtazer Türköne-Fahri Unan- rfan Erdo an, leti im 
Yay nlar , stanbul 2010. 
4  Bu konuda ayr nt l  bilgi için u kaynaklara bak labilir: Osmanl  mparatorlu u’nda 
Afetler, Ed. Elizabeth Zachariadou, Tarih Vakf  Yurt Yay nlar , stanbul 2001; Besim 
Özcan, Bursa Afetleri (1326-1900), Aktif Yay nlar , Erzurum 2002; Mehmet Yavuz Erler, 
Osmanl  Devleti’nde Kurakl k ve K tl k Olaylar  (1800-1880), Libra Yay nlar , stanbul 2010; 
Selma Turhan Sar köse, XIX. Yüzy lda Çukurova’da Do al Afetler ve Salg n Hastal klar, 
Yay mlanmam  Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 
2013; Selahattin Sat lm , Ayd n Vilayetinde Do al Afetler (1850-1900), Yay mlanmam  
Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 2012;  
Alpaslan Demir-Esat Akta , “Gümü hane Sanca ’nda Do al Afetler (1888-1910)”, OTAM, 
S. 24, Ankara 2010. 
5  1856 K r m Sava ’ndan sonra Kafkaslardan ve 93 Harbi sonras nda da 
Balkanlar’dan Osmanl  topraklar na yapt r lan zorunlu göçlerde de büyük s k nt lar 
ya anm t : Söz konusu göçlere ve yaratt  sorunlara dair bkz: Abdullah Saydam, K r m 
ve Kafkas Göçleri (1856-1876), TTK. Yay nlar , Ankara 1997, s. 91; Justin McCarthy, Ölüm 
ve Sürgün-Osmanl  Müslümanlar n n Etnik K y m  (1821-1922), TTK. Yay nlar ,  Ankara 
2012. 
6  19 yüzy lda ve 20. yüzy l n ba nda Osmanl  co rafyas nda birçok kez veba ve kolera 
salg n  görülürken devlet bu salg nlarda on binlerce vatanda n  kaybetti i gibi salg nlarla 
mücadele için harcanan para devletin maliyesine önemli masraflar açt . Söz konusu 
dönemde ya anan salg n hastal klara ve devletin bu hastal klarla mücadelesine dair 
ayr nt l  bilgi için u kaynaklara bak labilir: Daniel Panzac, Osmanl  mparatorlu u’nda Veba 
1700-1850, Çev. Serap Y lmaz, Tarih Vakf  Yurt Yay nlar , stanbul 2011; Gülden 
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ba  etmeye çal t . Yine bu dönemde devletin u ra mak zorunda kald  en 
temel sorunlardan biri de ülkenin hemen her yerinde ba  gösteren asayi sizlikti. 
Tarihin her döneminde ve hemen her co rafyada görülebilecek suçlar, elbette ki 
Osmanl  Devleti’nde de görülmekteydi. Bu suçlardan özellikle e k yal k ön plana 
ç kmaktayd . Nitekim içeri inden 19. yüzy l n sonlar na do ru haz rland  
anla lan “Muhafaza-i Asayi e Müteallik Baz  Maruzat” ba l n  ta yan layihada 
bu aç kça vurgulanmaktayd . Söz konusu layihaya göre, ülke genelinde asayi in 
sa lanmas  ve halk n huzurunun korunmas  için yap lacak eylerden biri ve belki 
de birincisi e k yal n önlenmesiydi. Zira asayi in mükemmel olmas  
durumunda, ziraat ve ticaret artar, hayvanlar ço al r ve böylece devletin gelirleri 
ve halk n serveti artard . Asayi in bozuklu u nedeniyle, halk n gördü ü zarar, 
verdi i vergilerden çok daha fazlayd . E k yal k olaylar n  önlemeye dair birçok 
tedbir al nm sa da istenilen sonuç elde edilememi ti. E k yal k olaylar , ancak 
yeterli say da ve donan ml  jandarmalarla önlenebilirdi. Ayr ca asayi in 
sa lanabilmesi için yarg ya, bürokrasiye ve kolluk kuvvetlerine yetenekli ki iler 
getirilmeliydi.7   

Tanzimat’ n ilan  ile birlikte birçok alanda düzenlemeler yap ld  gibi 
vilayet yönetimi ve vilayetin yöneticisi olan valilerin yetki ve görevlerinde 
de i iklikler yap ld .8 Bu dönemde valilere asayi i sa layabilmeleri için birtak m 
ilave yetkiler verildiyse de tam anlam yla asayi  sa lanamad .  

 

1-Ordu Kazas nda E k yal k Faaliyetleri ve Di er Asayi  Olaylar  
Ordu kazas , 19. yüzy l n sonunda Trabzon vilayeti s n rlar nda yer 

almaktayd . Bolaman, Per embe, Ulubey, Hapsamana9 ve Aybast  
nahiyelerinden olu an kazan n toplam nüfusu 1892 y l nda 99.332 idi.10 1900 
y l na gelindi inde kazan n toplam nüfusu 114.598’e11 ve 1904 y l nda ise 

Sar y ld z, Karantina Te kilat n n Kurulu u ve Faaliyetleri (1838-1876), Yay mlanmam  
Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul 1986; Esat 
Akta , Erzurum ve Trabzon Vilayetlerinde Salg n Hastal klar (1838-1914), Yay mlanmam  
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2015; Oya 
Da lar Macar, Balkan Sava lar ’nda Salg n Hastal klar ve Sa l k Hizmetleri, Libra Yay nlar , 
stanbul 2009; Hikmet Özdemir, Salg n Hastal klardan Ölümler 1914-1918, TTK. 

Yay nlar , Ankara 2010.  
7  BOA, Y.PRK.ASK., 20/58.  
8  Musa Çad rc , Tanzimat Dönemi’nde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap lar , 
TTK Yay nlar , Ankara 1991, s. 225. 
9  Ordu iline ba l  Gölköy ilçesi. 
10  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1892, C. 14, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2005, s. 469-471.  
11  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1900, C. 18, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2008, s. 479. 
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118.600’e ç kt .12  19. yüzy l n sonlar na gelindi inde ülkenin di er pek çok 
yerinde oldu u gibi Ordu kazas nda da adam öldürme, gasp, h rs zl k, da a 
kad n kald rma ve hayvan h rs zl  gibi birçok vukuat i lenmekle birlikte asayi i 
bozan temel hususlardan biri e k yal k olaylar yd .  

Yerli e k yalarla birlikte Protestan ve Ortodoks cemaat mensuplar n n da 
mücadele içerisinde oldu u Ordu kazas ndaki13 asayi  sorunlar na 19. yüzy l n 
sonuna do ru bir de Gürcü e k yalar kat ld . 93 Harbi neticesinde Kafkasya’dan 
ve sava  sonunda Rusya’ya b rak lan topraklardan çok say da göçmen, 
Karadeniz bölgesinin çe itli yerlerine geldi. Bu göçlerde 5.034 hane Ordu, Fatsa, 
Ünye, Çar amba ve Bafra kazalar na yerle tirildi.14 Bunlar içerisinde 1886 y l na 
kadar 1.034 hanede 4.254 Batum göçmeninin de Ordu kazas na yerle tirildi i 
ifade edilmektedir.15 Göçmenlerin Ordu ve çevresindeki di er kazalara 
yerle tirilmesindeki temel faktör, Çüruksulu Ali Pa a idi. Yerli hanedan 
ailesinden olmasa da Ordu kazas nda etkin olan Ali Pa a, 1860’larda Ordu 
Kaymakaml  yaparak 93 Harbi neticesinde gelen Gürcülerle ayn  y l Ordu’ya 
yerle mi ti. Muhacirler de bölgeyi iyi tan yan ve ili kileri güçlü olan Ali Pa a’dan 
ba ms z hareket etmezlerdi.16  

1860’lardan sonra Kafkasya’dan zorunlu göç ettirilen muhacirler, 
vatanlar n  terk etmenin ac s  içerisinde s k nt l  bir ula m ve iskân dönemi de 
geçirdi. Gelen göçmenlerden bir haylisi, bunlar n pe ini hiç b rakmayan salg n 
hastal klardan hayat n  kaybetti.17 93 Harbi sonras nda gelen Gürcü muhacirler, 
di erlerine göre biraz daha iyi ko ullara sahip olmas na ra men vatanlar n  terk 
etme ac s  ayn yd  ve geldikleri zaman kurakl k ve açl k gibi olumsuz artlar da 
varl n  korumaktayd . Bununla birlikte asayi in olmad  bir ortamda 
muhacirlerin bir k sm  var olan e k yal k olaylar nda ba rol oymaya ba lad .18 
Ba ta arazi olmak üzere muhacirlerin iskân  için gerekli olan birçok ihtiyac  yerel 

12  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1904, C. 22, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2009, s. 871. 
13  Bu konuda daha geni  bilgi için bkz. lhan Ekinci, “19. Yüzy lda Ordu Kazas nda 
Ermeni Nüfusu ve Göçler”, Yeni Türkiye, S. 60, Ermeni Meselesi Özel Say s  I, Eylül-
Aral k 2014. 
14  Hamdi Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi: II. Abdülhamid Döneminde Trabzon Vilayeti’nde 
E raf, Siyaset ve Devlet (1876-1909), Yay mlanmam  Doktora Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008, s. 83. 
15  Ülkü Köksal, “XIX. Yüzy l n kinci Yar s nda Akçaabat’ta Muhacir skânlar  
S ras nda Ya anan Yerle im Yeri Problemleri (Yaylac k Meras  Örne i)”, Dünden Bugüne 
Akçaabat Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013, Akçaabat Belediyesi Kültür Yay nlar , Trabzon 
2014, s. 118-119. 
16  H. Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi, s. 204. 
17  E. Akta , Erzurum ve Trabzon Vilayetlerinde Salg n Hastal klar, s. 277-274. 
18  Oktay Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler, Osmanl ’n n Son Devrinde 
Orta Karadeniz’de Toplumsal Uyumun S n rlar  Üzerine Baz  Gözlemler”, Tarih ve 
Toplum Yeni Yakla mlar, S. 5, Bahar 2007, s. 97. 
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ahali kar lad . Mevcut iskân kanunu da bunu gerektiriyordu. Ya am ko ullar n n 
zor olmas yla birlikte o seneki k tl k ve Gürcülerin iyi silah kullanmas , bölgede 
çat malar  kaç n lmaz bir hale getirdi. Devam nda ise Gürcülerin yerlilerin 
elindeki arazileri ele geçirme istekleri iddetli çat malara sebep oldu.19 Böylece 
muhacirler, k sa sürede yerli ahaliyi can ndan bezdirdi. Özellikle Rum ve 
Ermeniler, ba ta Rusya olmak üzere Osmanl  topraklar n n d na göçe ba lad . 
Gürcüler bu göçün ilk olmasa da önemli müsebbipleri aras nda gelmekteydi.20 
Enver Ziya Karal, halk n göçmenlerin yerle tirilmesinde çok çal t n  ve çift ve 
çubu unu onlarla bölü tü ünü ifade etmekle birlikte memurlar n bu i te 
yolsuzluk yapt n , göçmenlerin ço unun sefalet ve açl ktan öldü ünü 
belirtmektedir. Bu durumun birçok göçmeni isyana sürükledi ini, da lara ç k p 
e k yal k yaparak halk n mal ve mülküne ili meye ba lad n  vurgulayan Karal, 
“Yaln z Canik sanca nda çald klar  at, öküz ve davarlar n say s  25.000’e 
varmakta idi.”21 eklinde göçmenlerin bölgedeki asayi i tehdit eden durumuna 
i aret etmektedir.  

Çürüksulu Ali Pa a, muhacirlerin bölgeye gelmesiyle birlikte onlar n 
hamili ini üstlendi. Ali Pa a ile Trabzon Valisi S rr  Pa a aras nda ya anan 
iktidar mücadelesinde S rr  Pa a, Ali Pa a’y  stanbul’a yapt  ikâyetlerinde 
bölgedeki otoritesini zedeleyen, emniyeti bozan, emirlere kar  gelen, 
himayesindeki Gürcülerin e k yal k faaliyetlerine göz yuman ve valilik taraf ndan 
al nan önlemleri bo a ç karan birisi olarak tan mlamaktayd . Ali Pa a ise Vali 
Bey’i Gürcülerden nefret etmekle ve bölgedeki e k yal k faaliyetini Gürcülere 
yüklemeye çal makla itham etmekteydi. Ali Pa a zamanla, özellikle Ordu, 
Per embe ve Fatsa’da iskân edilip itaat alt na al namayan ve silahl  Gürcülerin 
deste iyle devlet otoritesini tan mayan bir güce dönü tü. Pa a’n n elde etti i bu 
güçte Trabzon’da ikamet eden karde i Osman Pa a’n n yan  s ra 93 Harbi ve 
öncesindeki ba ar lar n n da etkisi vard .22 Bölgede gücünü art rmak isteyen Ali 
Pa a’n n as l gayesi; kendisini Trabzon’a vali, karde i Osman Pa a’y  da 
Ordu’nun sancak haline dönü türülmesini sa lay p buraya idareci yapt rmakt .23 
Ali Pa a’n n nüfuzunu k r p bölgede asayi i sa lamay  dü ünen S rr  Pa a, bu 
hususta birtak m sert uygulamalara giri ti. Bu durumdan rahats z olan 
muhacirler, pa a hakk nda ikâyetlerde bulundu. S rr  Pa a, muhacirler 
taraf ndan ikâyet edilse de bunun tam aksine e k yal k olaylar ndan mustarip 
olan yerli ahali pa an n yan nda yer ald . Neticede merkezi idare, S rr  Pa a’y  
1881 y l nda valilikten almak zorunda kald . Bir y l sonra ayn  göreve geri 

19  H. Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi, s. 83-85. 
20  O. Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler”, s. 97. 
21  E. Z. Karal, Osmanl  Tarihi, s. 278. 
22  Oktay Özel, “Çürüksulu Ali Pa a ve Ailesi Üzerine Biyografik Notlar”, Kebikeç, S. 16, 
2003, s. 105-106. 
23  O. Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler”, s. 99-100. 
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atanacak olan Vali Bey, ayn  sebeple yine valilikten al nacakt .24 Bunda Ali 
Pa a’n n ve sava ç  muhacirlerin de etkisi olacakt . Zira Ali Pa a, 1886 y l nda 
Balkanlarda ya ananlara kar  Ordu kazas nda 10.106 ki ilik 4 alaydan 
müte ekkil milis kuvvetiyle harekete haz r oldu unu padi aha bildirecekti.25 

Ali Pa a’n n da etkisiyle Gürcülerin k sa süre içinde bölgedeki hâkimiyetinin 
ne dereceye vard  S rr  Pa a’n n verdi i bilgilerden de anla lmaktad r. Vali Bey, 
Gürcü nüfusunun yo un ekilde iskân edildi i bu bölgeye, hâkim olmaya 
çal t n  ancak zaptiyelerin elindeki adi silahlarla e k yaya kar  mücadele 
edemeyece ini vurgulamaktayd . Daha da önemlisi, zaptiyelerin onda sekizini 
Gürcülerin olu turdu unu belirten Vali Bey, bu durumun e k yalar n 
yakalanmas n  güçle tirdi i gibi cüretlerini de art rd n  stanbul’a bildirmekteydi. 
Bölgede vali pa an n ikâyetlerini hakl  ç karacak olaylar da ya anm yor de ildi. 
Örne in çat p teslim olan 30 e k ya mahkemece serbest b rak lm t . dari ve adli 
mekanizman n i letilemedi i bir dönemde, olaylar n artmas  üzerine vilayet 
merkezinden bir müfreze gönderildi ve sükûnet sa lanabildi. Fakat bu çok uzun 
sürmeyerek Gürcü e k yalar yeniden ortaya ç kt .26  

E k yal n olu umunda, hemen hemen hareketsiz bir tarihî ö e olan 
co rafyan n etkisini göz ard  etmemek gerekir.27 E k yal n da lar, yüksek 
ovalar, ormanlar ve dar geçitli engebeli yöreler gibi rak ve ula lmaz bölgelerde, 
sanayi öncesinin geli memi  yollar nda görüldü ü bilinen bir gerçektir.28 
Ordu’nun co rafi konumu ve ekilleri de e k yal k olaylar  için oldukça uygundu. 
Zira Ordu’nun yüzde 86’s  da larla kapl  oldu u gibi29 bölgedeki Canik ve 
Karagöl da lar  e k ya çetelerinin takibini zorla t rmaktayd .30 Örne in Ordu 
kazas ndan memleketleri olan Karahisar-  arki31 kazas na gitmekteyken Amedi 
Divan-  Humayun odac s  Mustafa ve beraberindekilerin para ve e yalar n  gasp 
eden 12 Gürcü e k yas  ancak 1887’de yakalanabilmi ti.32 1888 y l nda ise 

24  Ahmet Köksal, Giritli S rr  Pa a (1844-1895), Yay mlanmam  Doktora Tezi, Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2013, s. 69-73. 
25  O. Özel, “Çürüksulu Ali Pa a”, s. 108. 
26  H. Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi, s. 87, 89, 207. 
27  Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyas , C. I, Çev. Mehmet Ali K l çbay, mge 
Kitapevi Yay., Ankara 1992, s. 43. 
28  Eric J. Hobsbawm, Sosyal syanc lar, Çev. Necati Do ru, stanbul 1995, s. 157. 
29  Yurt Ansiklopedisi, C. 9, Anadolu Yay nc l k, stanbul 1983, s. 6249. 
30  Da l k ve ormanl k arazide e k yay  yakalaman n ne derece zor oldu unun fark nda 
olan dönemin idarecileri, özellikle k  mevsiminde e k yalar  köylerdeki yataklar n n 
yan nda bast rarak ele geçirmek için tedbirleri k  mevsiminde art rm t . Bu hususta 
bak n z: BOA, DH.MKT., 2668/84. 12 Te rin-i sani 1324/25 Kas m 1908; DH.MKT., 
2702/19. 27 Kanun-  evvel 1324/9 Ocak 1909; MV., 124/15. 3 Muharrem 1327/25 
Ocak 1909. 
31  Giresun iline ba l  ebinkarahisar ilçesi. 
32  BOA., DH.MKT., 1393/41. 6 Kanun-  sani 1302/18 Ocak 1887. 
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bölgede faaliyet gösteren Gürcü muhacirlerinden olup daha önce yaral  olarak 
firar eden Süleyman ve Cobo lu Osman ismindeki iki aki eylül ay nda canl  
olarak ele geçirildi.33 

Bölgede etkin olan Ali Pa a’n n da e k ya çetelerini yakalad na dair 
haberler gelmekteydi. 1887 y l n n ekim ay nda Bab ali hademesinden Salih ve 
di erlerinin Ordu ile Hamidiye34 aras nda para ve e yalar n  gasp eden 
haydutlar n, Çürüksulu Ali Pa a taraf ndan takip edilerek yakaland  ve akilerle 
gasp edilen mallar n Ordu kazas  idarecilerine teslim edildi ine dair Karahisar 
Mutasarr fl ndan tahrirat gönderilmi ti.35  Bu akileri yakalayan n Ali Pa a 
olmas  hasebiyle bunlar n Gürcü e k yas  olmay p yerli çeteler olmas  
muhtemeldir.  

Devlet idarecilerinin e k ya ile mücadele etmesine ra men akilerin 
faaliyetleri devam etti. Örne in 1894 y l nda kazaya ba l  Dereköyünde ya ayan 
Osman ismindeki bir ahs n Davuto lu Mecid ve yanda lar  taraf ndan 
katledildi i, Terme kazas  kaymakam vekili imzas yla gönderilen arzuhalde 
beyan edildi. Bu bilgi üzerine olay n ara t r lmas  istendi.36 E k yal k 
faaliyetleriyle birlikte kazada s radan vakalar da ya anmaktayd . Ayn  y l bidayet 
mahkemesi odac s  olan Bucak mahallesinden Hac  Abbas’ n o lu Mehmed 
öldürüldü ve Mehmed’in katilleri oldu u anla lan Mollao lu Mustafa ile 
Mollao lu Mehmed Ali yakalanarak adliyeye teslim edildi.37 Zaman zaman 
devlet görevlilerinin e k yal kla mücadelesinde taltif yoluyla ödüllendirilmesi de 
dü ünüldü. Bu ekilde e k ya ile mücadelenin devlet nazar nda önemli bir i  
oldu u anlat lmaya çal l rken ayn  zamanda görevlilerin de mükâfatlar 
sayesinde bu mücadeledeki morallerinin yüksek tutulmas n n dü ünüldü ü 
anla lmaktad r.38 

1890’larda atan p 10 y l n üstünde görevini ifa eden ve muktedir bir vali 
olan Mehmed Kadri Bey, Trabzon vilayetinde önemli i ler yapt . Ba ta 
kaçakç l k olmak üzere onun döneminde asayi e ili kin vakalarda azalma 

33  BOA., DH.MKT., 1546/33. 12 Eylül 1304/24 Eylül 1888. 
34  Ordu iline ba l  Mesudiye ilçesi. 
35  BOA., DH.MKT., 1496/73. 10 Mart 1304/22 Mart 1888. 
36  BOA., BEO., 342/25639. 1 Kanun-  sani 1309/13 Ocak 1894. Böyle bir yer ad  
Ordu kazas  s n rlar nda olmamakla birlikte o dönemde Ünye kazas nda vard . Ayr ca 
bilgiyi verenin de Terme kaymakam  olmas  belgede hata oldu unu dü ündürmektedir. 
37  BOA., DH.MKT., 2067/96. 31 May s 1310/12 Haziran 1894. 
38  Örne in uzun süredir kazada e k yal k yapan me hur aki Güzel Ahmed ile Sülo ve 
yanda lar n n yakalanmalar  için çaba gösterilmekteydi. E k yalar n yakalanmas  
konusunda hizmeti görülen kaza kaymakam  Re id Bey ile di er ki ilerin taltifleri uygun 
görüldü. (BOA., DH.MKT., 1682/97. 5 Kanun-  evvel 1305/17 Aral k 1889) Yine zab ta 
memuru vekili Durmu  Çavu ’un da be inci rütbeden mecidi ni an yla taltifi konusunda 
Trabzon vilayetinden talepte bulunuldu. (BOA., DH.MKT., 1777/88. 22 Te rin-i evvel 
1306/3 Kas m 1890). 
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görüldü.39 1901 y l na ait vilayet salnamesinde hükümetin ilk vazifesinin 
emniyet-i umumiyeyi muhafaza etmek oldu u ifade edilerek di er vilayetlerde 
de bu meselenin göz ard  edilmedi i gibi Trabzon vilayetinde de “…en evvel 
selamet-i umumiye ve saadet-i asudeginin istikrar na sa’y edilmi , hudud-  vilayetin bir 
ba ndan di er ba na kadar hilaf-  marzi-i âli küçük bir vakan n bile cereyan na meydan 
verilmemek hususu akdem-i vezaif-i müterettebiden [müterettibeden] bulunmu tur” 
denilerek asayi in sa lanmas  için çal ld  bildirilmekte ve mevcut istatistik 
cetvellerinin de bunu destekledi i ifade edilmektedir.40 1903 tarihli vilayet 
salnamesinde vilayet içerisindeki ahaliden bahsederken Gürcüler için cesur ve 
silah kullanmay  bilen ki iler olduklar , bu tarafa yeni göç ettikleri vakit baz  
uygunsuz hareketlerde bulunmu larsa da hükümetin ald  tedbirler sayesinde 
sükûn ve asayi in faydas n  ve özellikle kom ular n n hukukuna riayet etmek 
gerekti ini anlad klar ndan bugün vilayetin çal kan bir halk  oldu undan 
bahsedilmektedir.41 Fakat 1890’lar n sonu ile 1900’lü y llar n ba nda Gürcülerle 
yerli ahali aras ndaki mücadelenin sava  ortam na dönü tü ü de imdiye kadar 
yap lan çal malarda ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu dönemde 
muhacirler, yerli a a ve beylerle devletin her kurumunda nüfuz mücadelesine de 
girerek kadrola maya ba lad . Bu dönemde Ermeni isyanc lar n da faaliyete 
geçmesi asayi i daha da bozdu. Ayr ca ço u zaman bu gayrimüslim isyanc lar, 
Gürcü ve Çerkez k yafetiyle eylemlerini gerçekle tirdi.42 

Gürcülere yönelik ikâyetlerin ilerleyen y llarda da ard  kesilmedi. 22 Nisan 
1907 tarihinde Kat rc zade Mustafa ve arkada  taraf ndan ura-y  Devlete bir 
arzuhal gönderildi. Söz konusu ah s, kaza e raf ndan olan Kat rc zade Mustafa 
A a idi. Bu arzuhal esas nda muhacir Gürcülerle yerli ahali aras ndaki imdiye 
kadar anlat lan mücadelenin de bir özeti niteli indeydi. Arzuhalde 93 Harbi 
sonras nda gelen Gürcü Müslümanlar n n bir hayli miktar n n Ordu kazas nda 
iskân edildi i, ancak muhacirlere tahsis edilecek bo  devlet arazisinin azl  
sebebiyle arazi sahipleri taraf ndan tapusuyla beraber birer miktar arazinin 
verildi inden bahsedilmekteydi. Bu ekilde arazi sahibi olan Gürcülerin 

39  Rusya s n r nda olan vilayet, bu sebeple s k nt  ya amaktayd . Bu durumu f rsat bilen 
birçok suçlu, Kafkasya’ya geçtikten sonra kendilerini kurtar yordu. Buna çare arayan 
Kadri Bey, o s rada Kafkasya valili i görevindeki Prens Galiçin’e kar l kl  olarak 
suçlular n iadesi için anla ma yapmay  teklif etti. Bu fikir Galiçin taraf ndan olumlu 
kar lan p k sa sürede istenilen netice elde edilmeye ba land . Bu giri im, ehemmiyetli bir 
cayd r c l k etkisinin yan nda mahkemelerin de daha ciddi çal mas  neticesini getirdi. 
Ayr ca Rusya’ya kaçmakla kurtulamayaca n  anlayanlar, kendi hallerinde ya amaktan 
ba ka bir ç kar yol olmad n  kabul ettiler. Bkz. Hüseyin Kâz m Kadri, Me rutiyetten 
Cumhuriyete Hat ralar m, Haz. smail Kara, Dergah Yay nlar , stanbul 2000, s. 55-56. 
40  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1901, C. 19, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2008, s. 401. 
41  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1903, C. 21, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2008, s. 443-445. 
42  O. Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler”, s. 101-103. 
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oturacaklar  evlerinin de bölgedeki servet sahipleri taraf ndan yard m yoluyla 
in a ettirildi i ve yemeklik, tohumluk ve çift hayvanlar  gibi ihtiyaçlar n n da 
tedarik edilerek iskânlar n n sa land  ifade edilmekteydi. Arzuhale göre, bunlar 
bir süre yerli ahali ile karde çe ya am sa da zamanla h rs zl a ve katle 
ba lam lard . 20 seneden beri vilayet merkezinde bulunan alaybeyleriyle tabur 
a alar ndan ço unun ya da üphesiz birisinin Gürcülerden oldu u ve bo luk 
buldukça nefer ve zabitleri Gürcülerden istihdam ettikleri ve rüsumat, duyun-  
umumiye, reji idareleri kolculuklar na da bunlar n yerle tirildi i beyan 
edilmekteydi. Bu ekilde hükümet daire ve ubelerinde kendilerine yer bulan bu 
ki iler, zamanla her fenal a ba layarak kazada mevcut olan seksen kadar 
zaptiyenin altm ndan fazlas n  kendi adamlar ndan almaya muvaffak oldu. 
Böylece kol kol e k ya çeteleri ortaya ç karak yerli ahaliyi rahats z etmeye, ö ür 
iltizam na girerek halk  zarara u ratmaya ba lad . Bunlardan ikâyetçi olanlar da 
geceleri faili meçhul bir ekilde katledildi ve haneleri yak lmaya ba land . 
Arzuhalde bunlar n d nda Gürcülerin önemli ailelerle sorun ya ad klar  da 
ifade edilerek 135 bin nüfusu olan Ordu kazas nda 8-9 bin Gürcü oldu u ve 
bunlar n nüfusunun yerli ahaliye nispeten yüzde 6-7 oran nda kald  
belirtilmekteydi. Buna ra men kazadaki cinayet ve h rs zl k gibi vakalar n artt  
ve adi vakalar n aras na giren cinayetlerin yüzde doksan n n Gürcüler taraf ndan 
i lendi i iddia edilmekteydi. Ancak usulsüz bir ekilde adliye taraf ndan suçlar  
sabit görülemedi inden beraat ettirildikleri, suçlar  sabit olanlar n da 
yakalanmayarak firari olup çe itli suçlara devam etti i belirtilmekteydi. Bu 
maruzata kazan n adli kay tlar n n da ahit oldu u ifade edilerek vergilerde de 
birçok s k nt n n oldu u aktar lmaktayd . Kat rc zade Mustafa A a, Gürcülerin 
asayi i tehdidine yönelik bu ekilde bilgi verirken bu konuda tahkikat yap lmas  
için de bir heyet talep etti.43 

Yukar da zikredilen arzuhal üzerine vilayetten inceleme yap lmas  istendi. 
Bölgede ya anan asayi  sorunlar n  incelemek üzere Vilayet dare Meclisi 
Ba kâtibi Arif Efendi Ordu’ya gönderildi.44 Olaylar  incelemek üzere merkezden 
ve mahallinden memurlar görevlendiren valilik, ayr ca kazan n Bolaman 
taraf ndaki suçlu olan Gürcü muhacirlerinin mahkemeye teslim edildi ini 
bildirmekteydi. Vilayet merkezinden gönderilen memur, kazan n asayi  
sorunlar na dair bir de rapor sundu. Bu rapora göre kazan n asayi inin temini 
için al nmas  gereken tedbirler, vilayet idare meclisi taraf ndan de erlendirildi.45 
Tahkik memuru Arif Efendi’nin vilayete sundu u rapor, Kat rc zade Mustafa 
A a’n n iddialar n  destekler nitelikteydi. Zira genel asayi  sorunlar na dair 
de erlendirmelerin yap ld  raporda, a rl kl  olarak Gürcülerden 
bahsedilmekteydi. Raporun bir ba l nda da ahalinin elindeki silahlarla ilgili 
bilgi verilmekteydi. Buna göre Ordu kazas nda Gürcü muhacirlerinin genelinde 

43  BOA., D., 1862/10. 9 Nisan 1323/22 Nisan 1907. 
44  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
45  BOA., D., 1862/10. 21 May s 1323/3 Haziran 1907. 
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ve yerli ahalinin de baz lar nda Osmanl , Rus ve Yunan martini tüfekleri oldu u 
haber al nd ndan cinayetlere ba l ca sebep olan bu tüfeklerin toplatt r lmas  
gerekmekteydi. Konu vilayet idare meclisinde müzakere edilerek hangi devletin 
mal  olursa olsun ahalinin elinde bulunan harp silahlar n n toplanarak askeri 
depolarda saklanmas na karar verildi. Bu ekil devlet tüfeklerinin hükümete 
teslimi için bir süre belirlenerek kaza ahalisine ilan edilmesi ve bu süre içinde 
getirilecek tüfeklerin sahiplerinden birer ilmühaber kar l nda teslim al narak 
makbuz senediyle mahalli redif deposuna b rak lmas  uygun bulundu. Devlet 
silahlar n n ahalinin elinde b rak lmamas  vilayet idare meclisi karar yla Ordu 
kaymakaml na da tebli  edildi. Bunlar n d nda kalan bekçi ve korucularla 
yolcular n kendilerini korumak için ta yacaklar  adi silahlar için de kefil 
gösterilmesi ve tezkiresiz silah ta nmamas  gerekti inden bu konudaki yasa n 
ahaliye ilan  gerekiyordu. lan tarihinden itibaren de her kimde silah görülürse 
silahlar na el konulmas  ve bu yasa n devam na itina ve dikkat edilmesi de 
vilayet idare meclisi karar yla kaymakaml a tebli  edildi.46 

Di er bir ikâyet konusu da güvenlik görevlilerinin a rl kl  olarak 
Gürcülerden olu turulmas , bu sebeple ya anan sorunlar ve yap lan suiistimaldi. 
Raporda kaza merkezi ile nahiyelerde bulunan jandarmalar n büyük bir k sm n n 
Gürcü muhacirlerinden oldu una i aret edilmekteydi. Bunlar n da kavmiyet ve 
cinsiyet hasebiyle Gürcülerden olan suçlular n takip ve yakalanmalar nda 
müsamaha gösterdi ine, hatta davac  ve ahitleri tehdit ettiklerine yönelik 
ikâyetlerin oldu u ifade edilerek bu ikâyetlerin önüne geçilmesi için de çözüm 

yolu sunulmaktayd . Buna göre yerli ahaliden zaptiyelik yapabilecek olanlar 
görevlendirilse dahi bunun da ayn  neticeyle sonuçlanabilece i 
dü ünüldü ünden-ayr ca raporda yerli ahalinin a r hareketinden zaptiye olarak 
uygun olmad  da zikredilmektedir- kazadaki zaptiyelerin Trabzon sanca n n 
di er kaza ve nahiyelerinden olan zaptiyelerle yava  yava  de i tirilmesi 
gerekiyordu. Bu görü , vilayet idare meclisinde uygun görülerek jandarma alay 
kumandanl na da bildirildi. Bu gibi tedbirlerin d nda kazan n adli, mali ve 
idari yap s na dair de erlendirmede de bulunulmaktayd . Adli yap n n daha iyi 
bir ekilde idare edilebilmesi için kad  vekilli ine muktedir ki ilerin atanmas  ve 
bunlar n kazada görev yapmalar n  sa lamak için maa lar n n art r lmas  talep 
edilmekteydi. A ar mültezimleriyle ahali aras nda ya anan sorunlara ve baz  
muhtekirlerin de bu i ten fayda sa lamalar n n önüne geçilmesi için ihalelerin 
a ar nizamnamesine uygun olarak belirlenmesi ve nizami süresinde iltizam i inin 
tamamlanmas  uygun bulundu. Asayi in sa lanmas  konusundaki son talep ise 
kazan n idari statüsünün de i tirilmesine yönelikti. Bu konuda Ordu’nun 
nüfusunun 135 bin oldu u ve böyle büyük bir yerin kaza halinde idaresinin zor 

46  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
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oldu u vurgulanarak yeni bir düzenlemeyle sancak statüsüne ç kar lmas  
istenmekteydi.47 

Kazadaki sorunlara bu ekilde çözüm yollar  aran rken mparatorluk 
co rafyas nda ve özellikle de k rsalda e k yal kla birlikte en fazla görülen suç 
türlerinden biri de hayvan h rs zl yd . Tar m ve hayvanc l kla u ra an bir köylü 
için hayvan h rs zl , “yang ndan, kuraktan, su bask n ndan, e k ya bask s ndan, 
çekirge belas ndan, hâs l  her türlü afetlerden daha afet, daha müzmin bir musibetti.” 48 Zira 
ço u köylü için elinde bulunan birkaç hayvan tek geçim kayna yd . 20. yüzy l n 
ba nda h rs zl k öyle artm t  ki, ahali art k dayan lmaz boyutlara ula an bu 
sorunun halledilmesi için sürekli ikâyette bulunmaktayd . H rs zlar, gecenin 
karanl ndan veya hayvanlar n tenha yerlerde bulunmas ndan istifade ederek 
hayvanlar  çald  için olaylar, faili meçhul kalmakta bu da h rs zlar n cüretlerini 
artt rmaktayd .  

Kaza dare Meclisi taraf ndan hayvan h rs zl n n a r  derecede artmas , 
köy ihtiyar heyetiyle ileri gelenlerinin kanunen mükellef olduklar  vazifeleri 
yerine getirmemelerine ba lanmaktayd . Bu konuda söz konusu görevlilerin 
güvenlik vazifelerini yerine getirmeyip h rs zl k olaylar n  ayd nlatmamalar  ve 
köylerde ihtiyaca uygun bekçi istihdam etmemeleri olaylara sebep olarak 
gösterilmekteydi. Bu do rultuda failleri bulunamayan h rs zl k vakalar ndaki 
zarar n, mensup olduklar  köylerin ihtiyar heyetiyle ileri gelenlerine tazmin 
ettirilmesi veya köy ahalisine ödettirilmesi dü ünüldü. Böyle bir tedbire 
ba vurulmas  durumunda ihtiyar heyetinin kanuni vazifelerini yapaca , ahalisini 
yard mla maya mecbur edece i, hayvan h rs zlar n n ortaya ç kar lmas n  
kolayla t raca  ve ahaliyi daima h rs zlara kar  dikkatli olmaya te vik edece i 
var say lmaktayd . Dü ünülen bu tedbire dair, Dâhiliyeden fikir sorulmas  idare 
meclisince uygun bulundu.49 Yine idare meclisince hayvan h rs zl n  
önleyebilmek için dü ünülen bir di er çare de hayvan h rs zl ndan üpheli 
ah slar n geçici olarak vilayet içinde uygun yerlere gönderilmesiydi.50  

Bu konu, ura-y  Devlet taraf ndan görü ülerek hayvan bedellerinin 
köylüden tazmini uygun görülmedi ve güvenli in art r larak bu vakalara engel 
olunmas  istendi.51 Ayr ca hayvan h rs zl n n di er h rs zl klardan fark  olmay p 
bu vakalar n incelenerek faillerinin ortaya ç kar lmas n n hükümetin görevi 
oldu u vurguland .52 Faili belli olmayan böyle birçok vakan n yan nda failleri 

47  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
48  inasi, “Köylülerin En büyük Derdi”, Ahenk, 10 Haziran 1328/23 Haziran 1912, s. 1.  
49  BOA., D., 1862/12. 2 May s 1323/15 May s 1907. 
50  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz.; D., 1862/12. 13 May s 1323/26 May s 1907. 
51  BOA., BEO., 3108/233041. 7 Temmuz 1323/20 Temmuz 1907. 
52  BOA., DH.MKT., 1170/78. 7 Temmuz 1323/20 Temmuz 1907. 
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bilinenler de vard . Örne in Aybast  nahiyesine ba l  liko lu(?)53 köyünden ve 
me hur e k yalardan Hasan Çavu  idaresindeki çete, Niksar’ n Çamiçi 
nahiyesinin li mi(?)54 köyüne gelerek bekçinin silah yla köyden on ba  hayvan 
gasp ederek kaçm lard .55 

23 Temmuz 1908’de Me rutiyet’in ikinci kez ilan  ve akabinde ya anan 
geli meler, Türk siyasî, iktisadî ve sosyo-kültürel ya am nda önemli yenilikleri 
beraberinde getirmekle birlikte bu olay ülkenin asayi ini de do rudan etkiledi. 
öyle ki,  Me rutiyet’in ilan n n hemen ard ndan siyasi mahkûmlar için af 

ç kar lm t . Her ne kadar bu af, adi suçlardan hüküm giyenleri kapsamasa da 
ülkenin pek çok yerinde adi suçlardan mahkûm ve zanl  olarak hapishanede 
bulunanlar, zaptiye memurlar na kar  bir isyana te ebbüs etti. Buna mukabil 
mahkûmlar n isyanlar , baz  yerlerde iddet yoluyla bast r ld ysa da baz  
vilayetlerde “esbab-  mahsusaya binaen” mahkûmlar hapishaneden ç km  veya 
ç kar lm t . Hapishanelerde ya anan olaylar n önünü bir türlü alamayan 
hükümet, nihayetinde “memlekette ihtilal vukuuna meydan vermemek 
vehimesiyle” bu suçlular n da tahliyesi için özel bir af ç kard .56 Netice olarak 
siyasî af, genel affa dönü türülerek, 28 Temmuz 1908’de tüm vilayetlere tebli  
edildi.57 lan edilen umumi afla birlikte her türlü suçtan mahkûm ve zanl  olarak 
hapishanede bulunan binlerce ki i tahliye edildi. Bu durum ülkenin k rsal nda 
zaten bozuk olan asayi i daha da içinden ç k lmaz bir hale getirdi.58 Dönemin 
gazetelerinden Ahenk, Me rutiyet’in ilan na at fta bulunarak bundan sonra 
“Hayvanlar n z çal n p, i leriniz yüzüstü kalmayacak. Da da e k ya ç k p sizi 
soymayacak” 59 dese de bu mümkün olmad .  

Me rutiyet’in ilan ndan sonra ülkenin her taraf nda i lenen türlü suçlarda 
ciddi bir art  ya an rken60 bu durumdan Ordu kazas  da nasibini ald . Kazan n 
birçok yerinde türlü suçlar i lenirken Gürcü ya da yerli e k yalar n vukuatlar na 

53  Belgede liko lu karyesi ifadesi yer almakla birlikte Aybast ’ya ba l  böyle bir köy 
olmay p Elbeyi isminde bir köy vard r. 
54  O dönemde böyle bir yer ad  olmamakla birlikte Niksar Çamiçi’ne ba l  lmidi köyü 
vard . 
55  BOA., DH.EUM.AY ., 18/94. 16 A ustos 1325/29 A ustos 1909. 
56  MMZC., C. 6, Devre: I, çtima Senesi: I, nikad: 137, 5 A ustos 1325/18 A ustos 
1909, s. 530. 
57   Taner Aslan, “II. Me rutiyet Dönemi Genel Af Uygulamalar ”, Gazi Akademik Bak  
Dergisi, C. III, S. 5, K  2009, s. 43. 
58  kinci Me rutiyet’in ilan  sonras nda ilan edilen genel aff n ülkenin asayi ine nas l 
tesir etti ine dair ayr nt l  bilgi için bak n z: Hakan Ya ar, II. Me rutiyet’in lan ndan Yunan 

galine Bat  Anadolu’da E k yal k (1908-1919), Yay mlanmam  Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Türk nk lap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2015, s. 40 vd.  
59  M. Esad, “Köylülerimize”, Ahenk, 24 Temmuz 1324/6 A ustos 1908, s. 4. 
60  Bu hususta bak n z: BOA, DH.MKT., 2672/60. 16 Te rin-i sani 1324/29 Kas m 
1908; DH.MKT., 2707/7. 2 Kânun-  sani 1324/15 Ocak 1909. 
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bir de bölgenin ünlü e k yalar ndan Hekimo lu brahim’in yapt klar  eklendi. Bir 
yanl  anla lma sonucu61 Gürcüler taraf ndan öldürülmeye çal lan Hekimo lu, 
bunlar n elinden kurtularak da lara ç kt . Zamanla Gürcü muhacirlerin hasm  
haline gelen Hekimo lu, yerli ahaliyi koruyup kollad  için adeta bir kahraman 
olarak alg lanmaya ba land .  

1910 y l na gelindi inde, bölgede Gürcü-yerli kavgas  iddetini 
art rmaktayd . Bu sebeple bizzat inceleme yapan dönemin Trabzon Valisi 
Mustafa Bey, Dâhiliye Nezaretine bir telgraf gönderdi. Vali Bey’e göre Ordu, 
Fatsa, Ünye ve Niksar’a iskân edilen Gürcüler, eski gelenek ve göreneklerini 
devam ettirmekle birlikte adam öldürme, gasp, haneye tecavüz gibi suçlar 
i lemekteydi. Bunlar, rki olarak di er kazalardaki Gürcüler taraf ndan himaye 
edilmekte ve bu yörede Çeteler Kanunu’nun62 uygulanmas  gerekmekteydi. 
Valinin bu talebi e k yal k olaylar n n sadece bölgede görüldü ü gerekçesiyle 
kabul görmedi.  

Asayi i bozan çete ve e k ya gruplar  içerisinde hiç üphesiz Hekimo lu 
brahim de yer almaktayd . Gürcülerin kendi rkda lar  taraf ndan korunmas na 

kar l k ayn  ekilde Hekimo lu da yerli ahali taraf ndan korunuyor ve 
destekleniyordu. Hekimo lu’nun af yoluyla da dan indirilmesi dü ünülmü se de 
kabul görmedi ve da lardaki hâkimiyeti 1913 y l na kadar devam etti. 1913 
y l nda öldürülen Hekimo lu, netice itibariyle daha önce de zikredildi i üzere 
Gürcü-yerli kavgas nda “ahali-yi kadime”yi Gürcü e k yalara kar  
korudu undan halk aras nda iyi bir öhret yapt , hatta ölümünden sonra ad na 
türküler yak larak Gürcü-yerli çat mas  Hekimo lu türkülerinde de “Aynal  
martinimiz Gürcü seçmesin, Muhacir milleti buradan geçmesin” eklinde yerini 
ald .63 

Bir yandan e k yal k olaylar  h z kesemeden devam ederken di er yandan 
da yakalanan akiler yok de ildi. Eylül 1909 tarihinde Trabzon valisi taraf ndan 
Dâhiliye Nezaretine verilen bilgiye göre kazan n emniyeti temin edilmeye 

61  1900’lü y llarda muhacirlerden Gürcü Sefer A a’n n de irmeninde çal an 
Hekimo lu brahim, Sefer A a’n n k z  Fadime ile konu urken k z n ni anl s  olan 
Gürce Bey’i olan Seyit A a’n n ye eni Yusuf onlar  görerek bu konu may  ba ka bir 
ekilde dü ünür. Yusuf’un bu durumu Seyit A a’ya ikâyeti üzerine Hekimo lu, a an n 

evine davet edilir ve kendisini vuracak olan Yusuf’tan daha önce silah n  çekerek onu 
öldürür. Bu olay üzerine Hekimo lu da a ç kar. Bu konuda olay n özünün ayn  
olmas yla birlikte daha farkl  bilgiler de yer almaktad r. Daha geni  bilgi için bkz. Ayhan 
Yüksel, Do u Karadeniz Ara t rmalar , Kitabevi Yay nlar , stanbul 2013, s. 134-135. 
62  Çeteler Kanunu, e k yal k olaylar n  önleyebilmek için 1909’da Rumeli vilayetleri ve 
Ayd n vilayetinde uygulamaya konulan ve bir dizi sert tedbirler öngören bir kanundu. 
Kanunun mahiyeti ve uygulanmas na dair ayr nt l  bilgi için bak n z: H. Ya ar, Bat  
Anadolu’da E k yal k, s. 131 vd. 
63  Ayhan Yüksel, Do u Karadeniz Ara t rmalar , Kitabevi Yay nlar , stanbul 2013, s. 134-
138, 142-145. 
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çal lmaktayd . Bu do rultuda kazan n asayi ini tehdit eden me hur akilerden 
Yata ano lu Yusuf ve arkada n n al nan tedbirler ve yap lan takibat üzerine 
kaçacak yeri kalmam t  ve bir haftaya kadar teslim olacaklar  
dü ünülmekteydi.64 E k yal k yaparak dola maktayken aman diledikleri daha 
önce arz edilen Deli Arif o lu zzet Mehmed Ali’nin adamlar ndan Kara Hac  
o lu zzet’in de aman diledi i ve bu ekilde kazaya atand ndan itibaren tam 
dokuz e k yan n yakalanmas na muvaffak olundu u 6 Ekim 1910 tarihinde 
kaymakam vekili Haydar Bey taraf ndan haber verilmekteydi.65  

Bütün bir ülkenin k rsal nda ya ayan insanlar n can ve mal güvenli ini 
tehdit eden birçok olay ya anmakla birlikte namus güvenliklerinin sa lanmas  da 
ba l ca problemlerden biriydi. Zira k rsalda i lenen suçlar n ba l calar ndan biri 
de tecavüz ve “da a kad n kald rma” suçlar yd . Ço u e k ya çetesi, genellikle ev 
bas p, yol keserek para ve e ya gasp etmekle yetinirken bir k sm  ise kendini 
savunmaktan aciz kad nlar n rz na el uzatmaktayd . Örne in 1909 y l nda 
Per embe nahiyesinin Çand r66 köyünden Hac  Aziz Hoca, ailesinin Salahiye 
muhacirlerinden Kadir Hamid taraf ndan zorla da a kald rd n  ve merhamet 
edilmedi i takdirde nakl-i haneye haz r oldu unu Meclis-i Mebusan Riyasetine 
gönderdi i telgrafta ifade etmekteydi.67 Yine 1913 y l n n Ocak ay nda o lu ile 
karde inin askerde olmalar ndan istifade ederek memleketteki hanesinin e yas n  
gasp eden ve bekâr k z karde ini da a kald ran Ömer Usta ve yanda lar ndan 
ikâyet eden Ordu kazas na ba l  Ho kadem68 köyü ahalisinden ve Dersaadet 

dersiamlar ndan Mustafa As m imzas yla varaka yaz lm t . Vatan n muhafazas  
için silahalt na al nan asker ailelerinin namuslar n n korunmas , mahalli 
hükümetin vazifesinden olup varakada yaz lanlar n gerçek olmas  halinde 
suçlular n hemen kanunlara teslim edilmesinin mahalline tebli i uygun 
bulundu.69 Vilayete, bu suçu i ledi i ifade edilen Kara Ömer o lu Ömer Usta ve 
8 yanda n n takip edilerek yakalanmalar  ve neticenin bildirilmesi konusunda 
bilgi verildi.70 K sa süre içinde Mustafa As m Efendi’nin k z karde ini da a 
kald ranlardan Kara Ömer o lu Salih ve Ömer, Hayyam o lu Ali ve Müftü o lu 
evket yakalanarak adliyeye teslim edildi ve söz konusu k z da kurtar ld .71 

Ayr ca k za ait olup gasp olunan e yan n cinsi ve miktar n n henüz tayin 
edilememi  olup hanede bulunanlar n ifadelerinin al naca  ve neticesine göre 
kanuni i lemin yap laca  da kaymakaml ktan bildirildi.72  

64  BOA., DH.MU ., 18-1/34. 5 Eylül 1325/18 Eylül 1909. 
65  BOA., DH.H., 41/6. 23 Eylül 1326/6 Ekim 1910. 
66  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
67  BOA., DH.MKT., 2882/24. 28 Haziran 1325/11 Temmuz 1909. 
68  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
69  BOA., DH.H., 42/8. 20 Kanun-  evvel 1328/2 Ocak 1913. 
70  BOA., DH.H., 42/8. 24 Kanun-  evvel 1328/6 Ocak 1913. 
71  BOA., DH.H., 42/8. 30 Kanun-  evvel 1328/12 Ocak 1913. 
72  BOA., DH.H., 42/8. 14 ubat 1328/27 ubat 1913. 
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Namusla ilgili vakalar yaln zca kad n kaç rmaktan veya tecavüz olaylar ndan 
ibaret de ildi. 27 Temmuz 1913 gecesi Bekta  Yaylas ’n n Çatalçam73 mevkiinde 
Ordu kazas ndan Mahmud, Hayrat, Hüseyin, Osman, Said ve S rr  ismindeki alt  
ki i kad n oynatmaktayd . Bu s rada üzerlerine giden iki jandarman n birini 
aya ndan yaralayarak firar ettiler. Bu hadiseden sonra takip müfrezesi 
ç kar larak Mahmud, Osman, Said ve S rr ’n n yakaland klar  Giresun 
Kaymakaml ndan bildirildi.74 Bu olay, Ordu kazas ndan olan ah slarca 
gerçekle tirilmi se de vakan n ya and  yer Giresun s n rlar  içindeydi.75 

Ordu kazas  da dâhil ülkenin pek çok yerinde asayi  tam manas yla 
sa lanamad  gibi Osmanl  Devleti’nin Birinci Dünya Sava ’na girmesiyle 
durum daha vahim bir hâl ald . Sava  y llar nda ba ta e k yal k olaylar  olmak 
üzere i lenen suçlarda art  olmas n n temel nedenleri aras nda k rsalda asayi i 
sa lamakla görevli jandarmalar n önemli bir k sm n n cepheye sevk edilmi  
olmas  ve asker firarilerinin say s n n yüz binleri bulmas  yer almaktayd .76 

73  Giresun ili Piraziz ilçesi s n rlar nda yayla. 
74  BOA., DH.EUM.EMN., 30/59. 28 A ustos 1329/10 Eylül 1913. 
75  Buna benzer ba ka bir vaka da Karahisar-  arki’de meydana gelmi  olup bu defa da 
olay n faili Ordu’ya kaçm t . Karahisar-  arki sanca na ba l  K r k nahiyesinin Aksu 
(Giresun ili Dereli ilçesine ba l  köy) köyünden Cafer o lu Ha im’in k z  Rukiye, zorla 
rz na geçildikten sonra katledildi. Olay n faillerinden Veli o lu Rasim yakaland ysa da 
adam  olan Aksu köyünden Mehmed, Ordu kazas n n Kestane (Gülyal  ilçesine ba l  
köy) köyünde bulunan babas  Ahmed’in yan na firar etti. Bu bilgi Karahisar 
Mutasarr fl ndan verilmi  olup bu ahs n yakalanmas  Trabzon vilayetine yaz ld . 
BOA., DH.EUM.VRK., 11/71-A. 22 Te rin-i evvel 1329/4 Kas m 1913. 
76  Bu hususta ayr nt l  bilgi için bak n z: H. Ya ar, Bat  Anadolu’da E k yal k, s. 346 vd; 
Bu süreçte Ordu kazas nda i lenen suçlara birkaç örnek verilebilir; May s 1914 tarihli 
cetvelde cinayetten aran p yakalananlara dair bilgi verilmektedir. Buna göre Ta ba  
Rumlar ndan Baba Avram o lu Nikol kasaba içinde, Harami (Kabadüz ilçesine ba l  
köy) köyünden Bahtluo lu Ahmed ve Panbulo lu Hur id Ca anus (Eski ad  Ca anas 
olan Ordu merkeze ba l  Hac lar köyü) köyünde, Bayraml  (Ordu merkeze ba l  köy) 
köyünden Koço lu Ahmed de ayn  köyde yakaland . Ayr ca yakalanamayan daha 8 ki i 
vard . (BOA., DH.EUM.MTK., 48/21. 1 Haziran 1330/14 Haziran 1914.). Sava  
döneminde de e k yalar birçok yerde oldu u gibi Ordu kazas nda da faaliyetlerine 
devam etti. Örne in Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey’in 4 ubat 1915 tarihinde Dâhiliye 
Nezaretine gönderdi i yaz da Ordu kazas nda i ledi i cinayetlere ve hakk ndaki takibata 
ra men yakalanamayan me hur e k yadan Kirkor’un 1 ubat’ta kasabaya yak n olan 
Boztepe köyünde bir hanede adamlar yla beraber sakland n n haber al nmas  üzerine 
müfrezelerin sevk edildi i bildirilmektedir. Müfreze taraf ndan hane muhasara edildiyse 
de bir netice al namad . Bunun üzerine hane yak larak Kirkor ile iki adam  ölü ve biri de 
canl  olarak ele geçirildi. E k ya ile müfreze aras nda ç kan çat mada jandarmadan bir 
ehid verilirken bir jandarma da hafif ekilde yaraland . (BOA., DH.EUM.KLU., 7/27. 

22 Kanun-  sani 1330/4 ubat 1915.). Ocak 1916’da verilen bilgide ise bir süredir 
e k yal k yapan Abazao lu Abdurrahman’ n silah yla ve Serdaro lu Salih’in silahs z 
ekilde canl  olarak ve Fatsa’n n Sayaca köyünden R zvano lu Mevlüd’ün de ölü olarak 
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2-Asayi in Sa lanmas  çin Bekçi stihdam   
Osmanl  Devleti’nde 1879-1908 y llar  aras ndaki dönemde ta ra güvenlik 

te kilat nda ülkenin tamam n  kapsayacak ekilde ve merkezî hükümetin 
ta radaki egemenli ini peki tirmeye yönelik düzenlemeler yap ld . Bu dönemde 
ta rada polis te kilat  oldukça c l zd  ve güvenli in sa lanmas  i i büyük ölçüde 
jandarma te kilat na havale edilmi ti.77 Lakin k rsalda asayi i sa lamaya yetecek 
kadar jandarma yoktu. Ordu kazas nda da asayi in temini konusunda imdiye 
kadar bahsedilen vakalardan, güvenlik güçlerinin yetersizli i çok aç k bir ekilde 
görülmektedir. Bölge insan n n ya am ekilleri de söz konusu ihtiyac  biraz daha 
art rmaktayd . Zira ahali yaz mevsiminde yaylalara ç kmaktayd . 1903 y l nda bu 
ihtiyac  gidermek için köylerdeki fakir ahali istisna olmak üzere di erlerinden 
hane ba na doksan para al nmas  ve bununla 30 bekçi kaydedilip bu bekçilerin 
haziran ay n n ba ndan eylülün sonuna kadar yayla yollar nda kurulan 
kordonlarda ve di er güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmesi yönünde bir 
talepte bulunuldu. Ayr ca bu uygulaman n önceki y llarda da yap ld  ve bundan 
fayda sa land ndan bu sene de ayn  tedbire ba vurulmas  istendi. Bu tedbir, 
bahsedilen yerlerin korunmas  maksad na dayanmas , bu ekil bekçi ücretlerinin 
ödenmesinin ahaliye ait olmas  ve fakirler istisna tutuldu u takdirde hane ba na 
doksan paran n da fazla görülmemesi sebebiyle vilayetten de münasip 
bulundu undan ura-y  Devlet taraf ndan uygun görüldü.78 

1907 y l nda asayi  sorunlar n n tespiti için bölgeye bir memur gönderilmi ti. 
Bu memur taraf ndan haz rlanan rapor, vilayet idarecilerince de erlendirildi79 ve 
Dâhiliye Nezaretine bir tahrirat gönderildi. Tahriratta vilayetin büyüklü ü ve 
jandarman n azl  sebebiyle güvenlik noktas nda s k nt  çekildi inden 
bahsedilmekte ve jandarman n art r lmas  konusundaki giri imlerden de bir netice 
al namad  ifade edilmekteydi. Kaza ahalisinin yaz mevsiminde yaylaya ç kmas  
sebebiyle daha önceki y llarda uygulaman n devam etti i anla lmakla birlikte 
vilayet taraf ndan bu defa ayl k 100 kuru  ücretle geçici olarak tayin edilen 
bekçilerin baz  eksikleri dile getirildi. Geçici bekçilerin be  ay süreyle yayla ve köy 
yollar n n korunmas nda istihdam edildi i, fakat bunlar n jandarma k yafeti 
giymedikleri ve jandarmalar gibi devlet silah  ta mad klar ndan hizmetlerinden çok 
az istifade edildi i bildirilmekteydi. Hâlbuki her biri bir kaza büyüklü ündeki be  
nahiyesi ve 135 bin nüfusuyla büyük bir kaza olan Ordu’da, merkezden 12 saat 
uzakl kta bulunup her sene yaz mevsiminde 4-5 ay 40-50 bin ki inin topland  
me hur Çamba 80 yaylas n n da bulundu u ve kazan n jandarma mürettebat n n 

yakaland klar  anla lmaktad r. (BOA., DH.EUM.2. b., 17/5. 10 Kanun-  sani 1331/23 
Ocak 1916.). 
77  Nadir Özbek, “Osmanl  mparatorlu u’nda ç Güvenlik, Siyaset ve Devlet”, Türklük 
Ara t rmalar  Dergisi, S. 16, (Güz 2004),  s. 74, 79. 
78  BOA., BEO., 2163/162204. 16 A ustos 1319/29 A ustos 1903. 
79  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
80  Kabadüz ilçesi s n rlar nda yayla. 
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güvenli in sa lanmas  noktas nda yetersiz kald  vurgulanmaktayd . Bu sebeple 
ahalinin kendi r zas yla verdi i doksanar paran n be er kuru a ç kar lmas yla 
bekçilerin, toplanacak para ile jandarma k yafetiyle giyindirilmesi sa lanacakt . 
Kefaletle silah da verilerek mevcut kuvvetlere ilaveten istihdam edilmek üzere 
daimi bekçiler olarak tayin edilmelerinin vilayetçe uygun görüldü ü ve bu ekilde 
de jandarmaya olan ihtiyac n bir dereceye kadar giderilece inden ahaliden 
al nmakta olan paralar n fayda sa layaca  a ikârd .81 Bu konu “Tesri-i Muamelat ve 
Islahat Komisyonu”nca görü ülüp ura-y  Devlet’e havalesi istendi.82 Ancak bu 
hizmetin hükümetin asli görevleri aras nda yer ald ndan ahaliden ayr ca ücret 
al nmas  ura-y  Devletçe kabul edilmeyerek jandarma kuvvetinin art r lmas  
gerekti i cevab  verildi.83 Bu karar üzerine merkez ve çevre yerle imlerde kaç 
jandarmaya ihtiyaç oldu unun bildirilmesi vilayete tebli  edildi.84 

 

3-Kolcu ve Zabtiyeler Hakk ndaki ikâyetler 
Yukar da da belirtildi i üzere Osmanl  Devleti’nin ta ras nda asayi i 

sa lamak için yeterli say da jandarman n olmay  birçok sorunu da beraberinde 
getirmekteydi. Öncelikle eksi i kapatmak için geli i güzel bir ekilde gerekli 
vas flardan yoksun ki ilerin jandarma olarak kaydedilmesi birtak m 
usulsüzlüklere de sebep olmaktayd . Ayr ca as l vazifeleri tütün kaçakç l n n 
önlenmesi ve tütün vergilerinin toplanmas  olan reji kolcular n n asayi e 
müteallik di er hususlarda da görevlendirilmeleri birçok vukuata ve beraberinde 
ikâyete neden olmaktayd . Adlar  her ne olursa olsun asayi i temin etmekle 

görevli olan ki ilerin kimi zaman yerel nüfuz sahibi ki i ya da ailelerle veya yerel 
yöneticilerle menfaat birli i nedeniyle görevlerini kötüye kullanmalar na s kl kla 
rastlanmaktayd . Yani kendilerinden asayi in sa lanmas  beklenen kolluk 
görevlileri, bizzat asayi sizli in kayna  olabilmekteydi. Örne in 1889 y l nda 
Memi , Kel Ali ve Osman ismindeki ah slar Karahisar-  arki’de bir papaz ve 
yak nlar ndan bir adam  öldürüp iki ki iyi de yaralayarak Ordu kazas  s n rlar na 
kaçt . Takip memurlar  taraf ndan yakalanan bu ki ilerin Ordu kazas  
kaymakam yla zab ta memuru taraf ndan korundu una yönelik haber al nd na 
dair Sivas vilayetinden tahrirat gönderildi. Olay n soru turularak neticesinin 
bildirilmesi istenmi se de bununla ilgili bir yaz maya ula lamad .85 

1907 y l nda Umum Erkan-  Harbiye Dairesinin yaz s na göre Karahisar-  
arki sanca na ba l  Hamidiye kazas n n Kotan 86 köyünden Halil’i yaralayarak 

81  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz.; D., 1862/17. 13 May s 1323/26 May s 1907. 
82  BOA., DH.TMIK.M., 248/62. 25 Haziran 1323/8 Temmuz 1907. 
83  BOA., BEO., 3161/237066. 17 Eylül 1323/30 Eylül 1907; DH.TMIK.M., 248/62. 17 
Eylül 1323/30 Eylül 1907. 
84  BOA., DH.TMIK.M., 248/62. 20 Te rin-i sani 1323/3 Aral k 1907. 
85  BOA., DH.MKT., 1648/123. 5 A ustos 1305/17 A ustos 1889. 
86  Kabadüz ilçesine ba l  Derinçay köyü. 
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30 liras n  gasp eden ve Pursurlu/Yursurlu(?) Ermeni’nin hanesini basarak fidye 
talebiyle Ahmed isminde birini da a kald ran e k yalar n Ordu kazas na 
kaçt klar  anla ld . Bunun üzerine Ordu kazas nca takip edilmeleri için bir 
müfreze ç kar larak yakalanmalar  gerekti i Trabzon vilayetine ve Ordu 
kaymakaml na tebli  edildi. Fakat bu ki ilerin yakalanmas na yönelik bir 
giri imde bulunulmad n n dü ünülmesi üzerine bir jandarma müfrezesiyle 
Hamidiye kaymakam  Ordu’ya gönderildi ve kaç r lan Ahmed hafif yaral  olarak 
kurtar ld . akilerden Hasan ve Ahmed ismindeki iki e k ya da yakaland . Dördü 
martin ve ikisi rovelver ile silahl  olan e k yadan dördünün Ordu Reji 
kolcular ndan Süleyman, Ömer, Kirazdereli87 Cemal ve Turan ismindeki ki iler 
oldu u anla ld . Üstelik bu olaydan zabtiye olan Hüseyin’in de haberi vard . 
Yap lan tahkikata göre jandarma ve k rserdar  nam yla istihdam edilen baz  
ki ilerin resmi bir elbiseleri ve armalar  olmaks z n silahl  bir ekilde urada-
burada dola t klar  anla ld . Ayr ca Ordu’nun Habsamana nahiyesinde 
kolcular n e k yal k faaliyetlerinden geri durmad klar  yap lan incelemeyle 
meydana ç kt . Bu durum kar s nda, Umum Erkan-  Harbiye Dairesince bir 
de erlendirme yap larak Ordu’daki idarecilerin gasp, yaralama ve da a adam 
kald rmaya cüret eden e k yalar n yakalanmas  hususunda müsamahakar 
davrand klar  neticesine var ld . Bu do rultuda asayi i sa lamakla görevli olan 
jandarman n resmi elbisesi olmaks z n görev yapmamas  gerekti i belirtildi. 
Ayr ca resmi olarak görevinin ne oldu u belli olmayan baz  ah slar n k rserdar  
ad yla silahl  olarak da larda k rlarda gezmesinin uygun olmayaca  ifade edildi. 
Birer çifteden ba ka silah ta ma hakk  olmayan ve f rsat buldukça yolcu ve 
fukara ahaliye sald rmaktan çekinmeyen reji kolcular n n kaçak takibi 
bahanesiyle kaza s n r n n d na ç karak e k yal k hareketlerinde bulunmas n n 
da kabul edilemeyece i bildirildi.88  

Reji kolcular n n usulsüzlüklerini ve i ledi i suçlar  f rsat bilen baz  ki iler 
de kendilerini kolcu olarak tan t p rahatça suç i leyebilmekteydi. Örne in 
Temmuz 1907 tarihinde, Sadarete gönderilen arzda 26 Haziran’da Ba çiftlik 
yaylas  civar nda devlete ait silahlardan martin ve dolma rovelver ile silahl  
Gürcü elbiseli iki ahs n Per embe pazar na89 gitmekte olan yolcular n önüne 
ç karak tütün kaçakç l  iddias yla herkesin üzerlerini aray p ahaliyi 
soyduklar n n haber al nd  ifade edilmekteydi. Be rum90 nahiyesi 
müdürlü ünce bu ah slar silahlar yla yakalanarak merkez kazaya gönderilmi ti. 
Bu ki iler, Aybast  nahiyesinin Toygar91 köyü ahalisinden mamo lu Yusuf ve 
Esenli92 köyünden Çak r Ahmedo lu Ahmed’di. Bunlar n reji kolcusu olduklar  

87  Kabadüz ilçesine ba l  köy. 
88  BOA., BEO., 3094/231991. Tarihsiz. 
89  Aybast  ilçesine ba l  Per embe yaylas . 
90  Tokat ili Re adiye ilçesine ba l  Bü ürüm nahiyesi. 
91  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
92  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
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beyan edilmi se de yap lan incelemeyle Yusuf’un asker firarisi oldu u anla ld . 
Yine Aybast  nahiyesi reji memuru Mesud Efendi’nin silahl  olup Ordu kazas  
reji idaresinde kayd  olmayan ancak kolcu nam yla sab kal  tak m ndan baz  
adamlar  etraf na toplad  ve bunlar vas tas yla da ahaliyi gasp etti inin haber 
al nd  bildirilmekteydi.93 

E k yal k faaliyetlerinden mustarip olan bölge ahalisi can, mal ve namus 
güvenliklerinin sa lanmas  hususunda yerel yöneticilere yapt klar  müracaatlar n 
sonuçsuz kalmas  durumunda ikâyet ve isteklerini daha üst makamlara ve hatta 
Meclis-i Mebusana kadar ta maktayd . Örne in 1909’da Feleko lu smail ve 
arkada lar n n yapt klar ndan ikâyetçi olan ahali, bu ikâyetlerinin kar l k 
bulmamas  nedeniyle konuyu Meclis-i Mebusana ta d . Meclis ise durumun 
ara t r lmas na karar vererek94 bu hususu yine vilayete havale etti.95   

Asayi in sa lanmas  ve suçlular n gerekli cezaya çarpt r lmas  hususunda mülkî 
idareciler gibi jandarma ve polisin de görevlerini suiistimal etti ine dair ikâyetler 
söz konusuydu. Ordu’dan Patrikhaneye gönderilen 8 Haziran 1909 tarihli telgraf 
suretinde bir Rum köyü olan Kerepne (?) ahalisinden dört ki inin ikâyetine göre 
Gerce96 köyünden Hatibi Ahmed Efendi, yüz ki iye Kerepne köyünü bast rarak 
ahaliye sald rm  ve köylünün ürünlerini de tahrip ettirmi ti. Köyü basanlar ahaliyi, 
isteklerine kar  ç k ld  takdirde “hepinizi öldürece iz” diye tehdit de etmi ti. Bu 
sebeple köy ahalisi çoluk çocu uyla köyü terk edip hükümete s nm larsa da 
verdikleri arzuhallerinin jandarmadan polise polisten jandarmaya havaleden ba ka 
bir neticeye varmad ndan ve Hatib ve avanesinin yakalanmad ndan 
bahsetmekteydi.97 Bu ikâyet üzerine vilayete bilgi verilip olay n ara t r lmas  
istenmi se de98 herhangi bir sonuca ula lamad . Buradaki köy isimlerinden 
hareketle olaylar n yine Gürcüler taraf ndan yap ld  dü ünülmektedir. 

Bu yöndeki ikâyetlerin neticesine ula lamad ndan do rulu una üpheli 
bak lsa da güvenlik görevlilerine yönelik yap lan baz  ikâyetlerin sonucuna 
ula larak as ls z, hatta tam aksi yönde oldu u da görülmektedir. 22 Ocak 1913 
tarihinde Ermeni Patriki taraf ndan Dâhiliye Nezaretine gönderilen bir evrakta 
Kirazdere köyünde ya anan bir vakaya yönelik ikâyet yer almaktayd .  Yap lan 
ikâyette jandarmalar n Ermeni muhtar n  darp ve i kenceyle ahalinin mal n  gasp 

ettikleri ve köy bekçilerinin ruhsatnameli silahlar n  toplayarak muhtar  da kollar  
ba l  olarak kaza merkezine getirdikleri, buna ra men mahalli hükümetin olaya 
kay ts z kalmas yla bölgede emniyetin kalmad  Patrikhaneye bildirilmi ti.99 

93  BOA., BEO., 3094/231991. 18 Haziran 1323/1 Temmuz 1907. 
94  BOA., DH.MKT., 2736/31. 25 Kanun-  sani 1324/7 ubat 1909. 
95  BOA., DH.MKT., 2736/31. 29 Kanun-  sani 1324/11 ubat 1909. 
96  Ordu iline ba l  köy. 
97  BOA., DH.MKT., 2838/72. 26 May s 1325/8 Haziran 1909. 
98  BOA., DH.MKT., 2838/72. 28 May s 1325/10 Haziran 1909. 
99  BOA., DH.H., 68/11. 9 Kanun-  sani 1328/22 Ocak 1913. 
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Ya anan olay n asl  olup olmad na dair vilayetten bilgi istenmesi üzerine100 bir 
inceleme yap larak gerçek ortaya ç kar ld . Asker toplamak için ekim ay nda 
Kirazdere köyüne gönderilen jandarmalar, misafir olduklar  hanede yasak 
silahlardan üç martin tüfe i görmü  ve bu silahlara el koyarak zab t varakas yla 
beraber jandarma dairesine teslim etmi lerdi. Bu silahlar n köy bekçilerine ait 
oldu u ifade edilerek iade edilmeleri istenmi se de tüfeklerin numaras  bekçilerin 
ellerindeki silah tezkiresinde yaz l  numaralarla ayn  olmad ndan verilen 
dilekçelerin kabul edilmeyece i dilekçe sahiplerine anlat lm t . Jandarmalar n 
muhtar  ba l  olarak kasabaya getirmeleri ve kad nlar n sand klar n  açarak e ya 
ald klar  hakk ndaki konuya gelince bunun tamamen yalan oldu u, ayr ca aksi 
iddia edildi i takdirde zarar  olan ahs n usulüne uygun olarak mahkemeye 
müracaat etmesi gerekece i jandarma bölük kumandanl ndan ifade edilmi ti. Bu 
konu için e raftan baz lar n n yapt  müracaatlar n kabul edilmemesinden dolay  
olay n tahrik edilerek ikâyet edildi i kaymakaml ktan bildirildi.101 

 

Sonuç 
Osmanl  Devleti için 19. yüzy l n sonu ile 20. yüzy l n ba nda ya anan siyasi, 

askeri ve iktisadi geli meler ülkenin ta ras nda ya anan asayi  sorunlar n  daha da 
kronik bir hale getirdi. Özellikle toprak kay plar na paralel olarak ya anan göçlerle 
gelen insanlar n uyum problemleri birçok sorunu da beraberinde getirdi. Zaten 
asayi in tam olarak sa lanamad  yerlerden biri olan Ordu kazas ndaki güvenlik 
sorunlar na bir de iskân edilen Gürcülerin yol açt  sorunlar eklendi. 
Göçmenlerin iskân , bir yandan kazan n asayi ini olumsuz etkilerken di er yandan 
da devletin merkezile meye ve ta rada kontrolü sa lamaya çal t  bir dönemde 
olumsuz sonuçlar do urdu. Zira yerel e raftan olmay p kazada kaymakaml k 
yapan ve muhacir göçünü bölgedeki nüfuzunu art rmak için büyük bir f rsat gören 
Çüruksulu Ali Pa a, muhacir Gürcüleri himayesine ald . Gürcülerin devlet 
mekanizmas n n kontrolünden uzak ya amaya al k n ve silah or bir millet 
olmalar ndan da istifade eden Ali Pa a, bunlar n bir k sm n  adeta kendi silahl  
gücü gibi gördü. Pa a’n n muhacirlerle olan bu münasebeti, onlar n asayi i bozan 
birtak m faaliyetlerini de görmezden gelmesine sebep oldu.  

Osmanl  Devleti’nin hemen her yerinde yayg n olarak görülen e k yal k 
olaylar , Ordu kazas nda da halk n can ve mal güvenli ini tehdit eden ba l ca suç 
türüydü. Yukar da s ralanan örneklerden de anla laca  üzere bu suça kar anlar n 
önemli bir k sm n  bölgeye iskân edilen Gürcüler olu turmaktayd . Bu durum yerli 
ahali ile muhacirler aras nda uzun sürecek anla mazl klar  tetikledi i gibi 
muhacirlerin yerli ahali ile kayna mas n n da önüne geçen faktörlerden biri oldu.  

100  BOA., DH.H., 68/11. 12 Kanun-  sani 1328/25 Ocak 1913. 
101  BOA., DH.H., 68/11. 11 ubat 1328/24 ubat 1913. 
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Ordu kazas nda e k yal kla birlikte s kl kla i lenen suçlar aras nda cinayet, 
gasp, h rs zl k, da a kad n kald rma, hayvan h rs zl  ve haneye tecavüz vard . 
nsanlar n can, mal ve namus güvenliklerini önemli ölçüde tehdit eden söz 

konusu suçlar n engellenemeyi inde ba  çeken faktör güvelik güçlerinin say ca 
ve mesleki liyakat aç s ndan yetersizli i gelmekteydi. Hatta kendilerinden asayi i 
temin etmesi beklenen kolluk kuvvetlerinin baz lar  dahi gerçekle tirdikleri 
kanun d  eylemlerle bizzat asayi sizli in kayna  olabilmekteydi.  
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