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Türk sinemasında, edebiyatında ve -zaman 
içinde kazandığı farklı anlamaları düşünür-
sek- siyasetinde en önemli kahraman figür-
lerinden biridir eşkıya. Kimine göre yalnızca 
bir dağ soyguncusu olan eşkıyalar, kimine 
göre ise halk kahramanı ve bir çeşit fedaidir. 
Düzene ve onun temsilcilerine başkaldıran, 
zenginden çaldığını fakir fukaraya dağıtan 
eşkıyalar zaman içinde toplumsal adaletsiz-
liklerin baş düşmanı, darda kalanların dostu, 
yiğitliğin ve gücün sembolü haline gelir. Ka-

nunların hukuku sağlamaya yetmediği veya 
kanunlar işletilemediği için insanların hakla-
rının korunamadığı dönemlerde eşkıyaların 
kendi kanunlarını devreye sokması meşru ve 
hatta kahramanca bir tavır olarak görülür.

Tarihsel ve sosyolojik olarak incelendiğin-
de ise eşkıyalık Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
uzanan süreçte, merkezi otoritenin (savaşlar 
veya çeşitli istikrarsızlıklar dolayısıyla) zaa-
fiyet gösterdiği dönemlerde ortaya çıkan 
çete faaliyetidir. Çeşitli sebeplerle “düzde” 
barınamayanlar, “dağa” çıkar ve eşkıya olur. 
Devletin kontrolünü sağlayamadığı dağlar; 
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asker kaçakları, hapishane firarileri ve di-
ğer kader kurbanlarının hem meskeni hem 
de beyliği olur. Eşkıyalık, yol kesip soygun 
yaparak ve çevre zenginleri haraca bağlaya-
rak “geçinmek” mesleğidir. Adam kaçırma, 
yaralama ve cinayet 
olayları ile yaydıkla-
rı korku sayesinde 
güçleri artar. Ancak 
ne zaman ki merkezi 
otorite eski gücü-
ne kavuşur, devlet 
dağdaki eşkıyaların 
saltanatına son verir.

Eşkıyalık 1950 ve 
60’lı yıllarda Türk solu tarafından yeniden 
kurgulanarak ve kahramanlaştırılarak bir sem-
bol olarak kullanılmaya başlanır. Edebiyatta 
Yaşar Kemal’in ilk cildi 1955 yılında yayınla-
nan İnce Memed serisi ve sinemada özellikle 
Yılmaz Güney’in eşkıya temalı filmleri bu 
sembolü pekiştiren başlıca eserlerdir. Aynı 
yıllarda sol, devrimin ancak silahlı mücadele 
ve gerillacılık faaliyetleriyle gerçekleşeceği 
fikrini benimser. Hâlihazırda zihinlerde var 
olan, otoriteye karşı savaşan “eşkıya” imajı 
sol’un yöntemlerinin ve devrimci liderlerinin 
halk tarafından benimsenmesi için elverişli 
bir temsil olarak görülür. 

Eşkıya Yılmaz Güney

1960’lı yılların Türk sinemasında eşkıyalık 
konulu çok sayıda film çevrilir. Olay örgüsü 
pek çoğunda aynı olan bu filmler büyük öl-

çüde Yaşar Kemal’in İnce Memed’inin serbest 
uyarlamalarıdır. Yani, toprak ağasının zul-
münden usanıp dağa çıkan ve kahramanlaşan 
köylü delikanlı hikâyeleri ağırlıktadır. Bunların 
içinde hayatı, söylemi ve tabii karizması ile 

kanunsuz/kanunlar 
üstü kahraman rol-
lerinin vazgeçilmezi 
Yılmaz Güney’in yer 
aldığı eşkıya filmleri 
ayrıca akılda kalıcı-
dır. Ancak Güney’in 
yalnızca oyunculuk 
anlamında katkı sağ-
ladığı, farklı senarist 
ve yönetmenlerce 

hayata geçirilen Kozanoğlu (1967) ve İnce 
Cumali (1967) gibi eşkıya filmleri genel-
likle bu popülerleşen izleğin bir tekrarıdır. 
Türk sinemasında ideoloji ve sanatı buluş-
turan sayılı isimlerden biri Yılmaz Güney’in 
senaristliği ve başrol oyunculuğunu bizzat 
üstlendiği; eşkıyalık ile doğrudan veya do-
laylı ilişki kuran üç filme odaklanmak zihin 
açıcı olabilir: Seyyit Han (1968), Aç Kurtlar 
(1969) ve Ağıt (1971). Yılmaz Güney eşkı-
ya filmlerinde, birbirinin tekrarına dönüşen 
“dağa çıkma” hikâyeleri anlatmaktan büyük 
oranda kaçınır. Üç film de eşkıya olgusunun 
etrafında dolaştığı, kendince yeni yorumlar 
getirdiği ve yerleşik eşkıya algısını kullanarak 
kendine has kahramanlar yarattığı eserlerdir. 
Aç Kurtlar haricinde “eşkıya” sözünün dahi 
geçmediği bu filmlerde Güney adeta “eşkı-
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yalar üstü” kahramanlar yaratmak istemiş 
gibidir. 

Yılmaz Güney’in eşkıya-kahramanlarına 
yüklediği misyon, mücadele ettikleri düş-
manlara göz atarak anlaşılabilir. Yeni bir 
hayat kurmak isteğiyle köyüne dönen eski 
bir eşkıyayı anlatan Seyyit Han’da düşman 
köyün beyi/ağası Haydar’dır ve bu yönüyle 
sınıfsal bir direnişi ima eder. Aç Kurtlar’da 
ise Serçe Memed’in onları yok etmek adı-
na ölümü göze aldığı düşmanlar eşkıyalık 
adı altında halka zulmeden ve bir şekilde 

“eşkıyalık” imajını zedeleyen diğer kötü 
eşkıyalardır. Bu düşmanlara karşı neredey-
se bir süper kahraman edasıyla mücadele 
eden Yılmaz Güney için her yol meşrudur. 
Kanunsuzluğun ve haksızlığın karşısında 
eşkıya hukuku devrededir. Bu hukukun te-
mel esasları Seyyit Han’ın dilinden şöyle 
özetlenir: “Bir adam ki benim canıma kastı 
vardır, bir adam ki benim ekmeğimde gözü 
vardır, bir adam ki benim namusuma ba-
kar ben kıyarım onun canına.” Özellikle Aç 
Kurtlar ve Seyyit Han’da kahraman kötüler 
ile mücadele ederken onların yöntemlerini 
kullanmaktan ve aslında onlara “dönüş-
mekten” kendini kurtaramaz. Devletin/
ağanın ve diğer erklerin kuralları koyma 
yetkisini sorgulamak adına, yetkileri sor-
gulanamaz kahramanlar yaratmak eşkıya 
filmlerinin en büyük çelişkisidir.

Dağlarda gezen bir kaçakçı çetesinin lideri 
Çobanoğlu’nun hikâyesini anlatan Ağıt ise 
bu türün belki de en yüksek örneklerinden 
biridir. Dokunduğu her şeyi politize eden 
Güney’in aynı zamanda ne kadar iyi bir 
sinemacı olduğunu gösterir Ağıt. Filmin 
kahramanı, çevre halkın hayranlığını ve 
saygısını kazanmış Çobanoğlu’dur. Yılmaz 
Güney Ağıt’ta da düzenin, ancak bu kez 
doğrudan devletin sembollerini hedef alır. 
Jandarmaların bir türlü ele geçiremediği 
dağlardaki son eşkıya imgesi veya ilkokulda 
tahtanın üstünde asılı fişteki “Atatürk öldü” 
yazısı gibi unsurlarla Yılmaz Güney iktida-
rın sembollerini hedef alır. Güney, Kemalist 
ideoloji karşısındaki Kürt mücadelesine 
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Çobanoğlu’nun dilinden selam gönderme-
yi de ihmal etmez: “Bizi adamdan saysa-
lardı bugün dağlarda olur muyduk?”

Soyguncu mu Devrimci mi?

Eşkıyalığın sol tarafından bir sembol olarak 
kullanılmasına en kuvvetli muhalefet Kemal 
Tahir’den gelir. Yaşar Kemal’in İnce Me-
med’inden hemen iki yıl sonra 1957 yılında 
Kemal Tahir Rahmet Yolları Kesti romanını 
yayınlar. Kitapta ele aldığı birkaç nesil eş-
kıyanın hikâyesi sol’un giriştiği kahraman-
laştırma operasyonunu yapıbozumuna uğ-
ratır. Romanda eşkıyalığın her şeyden önce 
soygunculuk anlamına geldiğini, topluma 
hizmet etmek amacı gütmediğini, tamamen 
kişisel sebeplerden kaynaklandığını, halk 
tarafından sevilip-sayılmalarının ise bir ef-
saneden ibaret olduğunu dile getirir. Tahir 
her ne kadar romanının İnce Memed’in bir 
anti-tezi olduğunu reddetse de eseri yaz-
ma sebebini “Bütün dünyada yarı aydınlar 
arasında meydana gelen yanlış anlamaya 
parmak basmak istedim” sözleriyle ifade 
eder. Zaten Kemal Tahir’in kitabının giri-
şinde Andre Maurois’ten yaptığı alıntı da 
bütün tezini özetler niteliktedir:

“Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soygun-
cularıyla başa çıkamayan bir toplum, -ru-
hunda artakalmış barbarlık duygusunun da 
baskısıyla- soyguncularına karşı hayranlık 
duyar.”

Kemal Tahir Rahmet Yolları Kesti romanında 
eski eşkıya Uzun İskender ile genç eşkı-
ya adayı Maraz Ali’nin hikâyesi üzerinden 

dağa çıkmanın bir sınıf bilinci veya devrimci 
mücadele ile değil şöhret, para ve güç is-
teği ile açıklanması gerektiğini söyler. Bu 
tespiti ise eşkıyalık ile gerillalığı aynılaştır-
mak isteyen sol’u hedef alır. 

Romanın sonunda Uzun İskender ve çe-
tesinin gerçekte yaşadıkları ile halkın di-
linde dolaşan arasındaki farkı gösterdiği 
kısım ayrıca ilginçtir. Gerçekte düştükleri 
rezil vaziyet, dilden dile bir kahramanlık 
destanına dönüşür. Burada halkın eşkıya 
hikâyelerini kendi yapmaya kuvvet bu-
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lamadığı fantazileriyle şekillendirdiğini 
gösterir. Sezai Coşkun’un kapsamlı Kemal 
Tahir incelemesin-
de yer verdiği gibi 
sonrasında yapılan 
sosyolojik araştır-
malar Tahir’in eş-
kıyalık hakkındaki 
tespitlerinin çok 
daha doğru ve 
gerçekçi olduğu-
nu ortaya koyar. 
Kemal Tahir, Uzun 
İskender ve çetesini türlü rezillikler ve ba-
şarısızlıklar içine sokarak aslında kolaycı 
formüllerin bu topraklarda düşeceği komik 
halleri tasvir eder.

Kemal Tahir her ne kadar kendisini bir 
Marksist olarak tanımlasa da Türkiye’deki 
sol hareket ile yıldızı hiçbir zaman barış-
maz. Her ülkenin kendi yerel Marksizm’ini 
üretmesi gerektiğini savunan Tahir’in, Türk 
sol’una yönelttiği en önemli eleştiri kendi 
halkını tanımadan onunla ilgili fikir ve icraat 
üretmeleridir. Kendisi de elit bir çevreden 
yetiştiği hâlde hapishane yılları ve kendi 
deyimiyle “Anadolu halkının gerçeği” ile 
karşılaşması Kemal Tahir’i fikirlerini baştan 
aşağıya yenilemeye zorlar. Hazır veya ithal 
formüllerin Türkiye’de sol mücadeleyi yay-
gınlaştırmak yerine zayıflatacağını öngörür. 
Yine bu sebeple eserlerinde sol’un kullan-
dığı, üzerinde düşünülmemiş sembolleri 
gerçekçi bir bakışla ve güçlü bir edebiyatla 

eleştirir. Ancak bu eleştirileri sol cenahta, 
bir özeleştiriye dönüşmek yerine Kemal 

Tahir’in dışlanması 
ve yalnız bırakılma-
sı ile karşılık bulur.

Türk solunun kur-
tarmak istediği 
halkın ruhunu an-
lamaktan uzak düş-
mesi ve hatta böyle 
bir gayrete gerek-
sinim duymaması 
git gide jakoben 

bir tavır içine sıkışmasına sebep olur. Aynı 
kolaycılık Kemal Tahir gibi hakiki bir arayış 
içinde olan fikir adamlarının “sağcı, faşist” 
olarak yaftalanarak “sol cemaat”ten aforoz 
edilmesi ve eleştirilerine kulak asılmama-
sında da görünür. Birtakım kurgulanmış 
veya az düşünülmüş semboller üzerinden 
yaşatılmaya çalışılan ideoloji bugün “sol 
romantizmi” olarak anılan ruh haline ev-
rilir. “Devrimcilik” ise tıpkı gerçeğinden 
koparılarak kahramanlaştırılan eşkıyalar 
gibi ayakları yere basmayan, hayali kah-
ramanların omzuna yüklenir. 

Kaynaklar
Yaşar Kemal, İnce Memed, Yapı Kredi Yayınları.
Kemal Tahir, Rahmet Yolları Kesti, İthaki Yayınları.
Sezai Coşkun, Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir, 

Dergâh Yayınları.
Mesut Uçakan, Türk Sinemasında İdeoloji, Dü-

şünce Yayınları.

Ağıt filminde jandarmaların 
bir türlü ele geçiremediği 

dağlardaki son eşkıya imgesi veya 
ilkokulda tahtanın üstünde asılı 
fişteki “Atatürk öldü” yazısı gibi 

unsurlarla Yılmaz Güney iktidarın 
sembollerini hedef alır.


