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Necat Çetin* 

A. Levent Ertekin** 

Özet 

Bu makalede Gökçen Hüseyin Efe'nin hayatı hakkında bilgi verilmekte ve Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi’nde Gökçen Efe ile ilgili bulunan 12 belge sunulmaktadır. Belgelerin 

kopyaları okunuşlarıyla birlikte verilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Gökçe Hüseyin Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, zeybek, Osmanlı Arşivi. 

Abstract 

The article gives an account of Gökçen Hüseyin Efe’s life and provides 12 documents 

found in the Ottoman Archives. A copy of the documents is given together with a reading of 

them. 

Keywords: Gökçe Hüseyin Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, zeybek, Ottoman Archives. 

 

 

Gökçen Efe (Gökçe Hüseyin)1  

Efelik, Batı Anadolu’da yiğitliğin, kahramanlığın hepsinden de önemlisi bir başkaldırının 

simgesi, sembolü ve adıdır. Bölge insanının haksızlığa, adaletsizliğe dur denilmesinin değişik 

bir söylemidir. 

                                                
* Necat Çetin, Yöre Araştırmacısı Torbalı İzmir. ncetin1963@gmail.com, cetin.necat@gmail.com 
** A. Levent Ertekin, Araştırmacı Halk Eğitim Merkezi Menemen İzmir. aleventertekin@yahoo.com 
1 A. Levent Ertekin, Zeybek Ateşi Dergisi, Yıl 1, S. 1, 6 Eylül 2012 İzmir. Bu konuda yapılan bir çalışma için 
bakınız: Sabahattin Burhan, Kurtuluş Savaşında Gökçen Efe Destanı, Nesil Yayınları, İstanbul 2008. 
 



 
 

Zaman zaman bölgedeki diğer efeler sınırları zorlasa da Gökçen Efe, Yörük Ali Efe adeta 

efe kültürünün yüz aklarıdır. Tıpkı Yörük Ali Efe’de olduğu gibi bölgenin gururu Gökçen 

Efe, aşılan sınırların yeniden meşru zemine çekilişinin simgesel sembollerinden biridir. 

Vatanın bağrına saplanan kara hançeri, söküp almayı en değerli varlığı canını ortaya 

koyarak göze alan yiğitliğin, vatan aşkının adıdır Gökçen Efe. 

O Türk tarihinde tanınmış namlı efelerinden Çakırcalı Mehmet Efe’nin akrabası aynı 

zamanda da birlikte büyüdüğü bir şahsiyetti. 

1892 yılında Ayasuret (Türkönü) Köyünde dünyaya gelmiş2. Babası İbrahim, annesi 

Hatice’dir. Sekiz yaşında annesini kaybetmiş. Fakirliğin, annesizliğin acıları ile yoğrulmuştur. 

Küçük yaşlarda hayatın ilerideki zorlu görevlere yoğurduğu Gökçen Efe, fakirlikten dolayı 

çevredeki koyunları güderken ne yazık ki okuldan uzakta, hayatın bir başka yüzüyle 

karşılaşmış. 

Vakur duruşu, mütevazı kişiliği ile tüm köylülerin sevgisini kazanan küçük yetimin asıl adı 

Hüseyin idi. Köylüler sarı-yeşil gözlerinden dolayı onu “Gökçen” diye çağırırlardı. Küçük 

yaşlarda köylülerin çağırdıkları “Gökçen” benzetmesi onun Türk kahramanlık tarihinde bir 

apoleti olacaktı. Nitekim onu kimse Hüseyin olarak bilmez. O Gökçen Hüseyin Efe’dir. 

Küçük yaşlarda haksızlığa tahammülü olmayan Gökçen, 12 yaşında ücret karşılığı 

çobanlık yaptığı yıllarda bir gün devrin güçlü ve korkulu efesi Çakırcalı Mehmet Efe’ye gelir. 

Yanındaki bölgenin ismini duyduğunda titrediği acımasız kızanlarından olan Hacı 

Mustafa’dan; “Şu Gökçenin güttüğü sürünün kuzularından birini tut, getir yiyelim” dediğinde 

Gökçen elindeki değneğini Çakırcalı’ya sallayıp 12 yaşındaki çocuktan beklenmedik cevabı 

alacaktır; “Erkeksen gel sen tut!” Bu cevap dağların hâkimi, tek sözü padişah fermanından 

daha keskin Çakırcılıyı şok etmeye yetecekti. “Bekle amcakızımın oğlu. Biraz serpil seni 

yanıma kızan olarak alacağım !” sözü Çakırcılının ağzından işte bu cevap sonrası çıkmıştı.  

Aradan geçen sekiz yıl. Gökçen 20 yaşına geldiğinde (1911) bir gün aniden Çakırcalı 

Mehmet Efe karşısına dikilir; “Hadi seni almaya geldim!” dediğinde Gökçen, hiçbir şey 

                                                
2 Araştırmacı Behiç Galip yavuz’a göre 1888 yılında doğmuştur. Bakınız: Behiç Galip Yavuz, Yukarı Küçük 
Menderes havzasında Zeybekler Tarihçeleri, Özellikleri, Türküleri ve Yöremiz Zeybekleri, 3. Baskı, Ödemiş 
2012, s. 149. Sabahattin Burhan’a göre 27 yaşında şehit olduğu için 1892 doğumludur. Kaymakçı Maşattepe’de 
bulunan anıt mezarındaki kitabeye göre 1304 yani 1888 doğumlu olup şehadet tarihi ise 18 Kasım 1919 yazılıdır. 
Ancak Gökçen Efe’nin nüfus kayıtlarına baktığımızda bazı önemli verilere ulaşmaktayız. Gökçe(n) Hüseyin 
Efe’nin kaydı Ödemiş Türkönü Köyü Aile Sıra No (Hane)19’a kayıtlıdır. Ailede 5 kişinin kaydı vardır. 1. Sırada 
babası İbrahim, 2. Sırada kardeşi (1300 doğumlu) Ali, 3. Sırada kendisi, 4. Sırada analığı Fatma ve 5. Sırada 
kendi eşi Elif. Kayıtlara göre ne analığı Fatma’nın ne de eşi Elif’in çocukları bulunmamaktadır. Hane konumu 
kapalı kayıttır. Yani çocukları ile bağ kaydı görünmemektedir. Muhtemelen daha çocuklarını kayda geçirmeden 
şehit olmuştur. Diğer önemli bir kayıt ise Ödemiş vefayata Mahsusu Vukuata (Ölüm) Defteri kaydıdır. Ölüm 
defterinin 1335 (1919) yılı 3302 sıra numaralı kaydında Gökçen Efe’nin ölüm kaydı bulunmaktadır. Kayda göre 
vefat tarihi bilinen veya tartışılan tarihlerin aksine 16 Kasım 1919 günüdür.  



 
 

düşünmeden, neden, nereye gideceğini bile sorgulamadan Çakırcalı’nın peşinden dağa çıkar. 

Hâlbuki o dönemde haksızlığa uğrayan, cinayet işleyen ya da bölgedeki hâkim gücün 

baskısından, adaletsizliğinden tepki olarak dağa çıkılırdı. Gökçen Efe’nin dağa çıkışında bu 

sebeplerden hiçbirini göremezsiniz. Üstelik evlidir ve çocuğu da vardır. 

Dağa çıkışından 14 gün sonra Çakırcalı Mehmet Efe’nin vurulması, ardından üç uzun yıl 

dağlarda lider efe olarak gezmesinin ardında adeta bir sır gizlidir. 

Tarih sosyoloji açısından incelendiğinde klasik efe, zeybek anlayışından uzak bir üç yıl 

görürüz. Dağda geçen bu üç çileli yılda Gökçen, dağa fidye için kimseyi kaldırmaz. Devletin 

kolluk kuvvetlerine kurşun sıkmaz. Devlet malına el uzatmaz. Can, mal ve ırz güvenliğini 

sağlar. 

Dolaştığı bölgede zorbalara, zalimlere nefes aldırmaz. Adeta Milli Mücadeleye bir hazırlık, 

staj dönemini bu üç yılda tamamlar. Üzerindeki en küçük şüphe ve halk nazarında eşkıyalık, 

zorbalık kiri lekesi bulaşmadan ulvi bir göreve hazırlıkla geçen yıllar… Kader, Gökçen Efe’yi 

Kuva-yi Milliye’nin vatan müdafaasına bu yıllarda hazırlamış gibidir… 

1914 yılında İttihat ve Terakki Cemiyetinin İzmir sekreterliğini görevini üstlenmiş Celal 

Bayar’ın tavassutu, İzmir Valisi Rahmi Bey ve Tire Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sarı 

Edib’in3 (sarı efe) rızasıyla dağdan iner ve Fata (Gökçe’ne) yerleşir. 

Yunan işgali öncesi başlayan süreçte Celal Bayar’ın4 bölgede milli mücadeleyi organize 

edişinde -başına ölü ya da diri yakalanması için ödül konulan Bayar’ı- Fata’da (Gökçen’de) 

saklar. Ve onun güvenliğini sağlarken görürüz Gökçen Efe’yi.  

Daha sonra eline silah alıp oluşturduğu gurubuyla Yunan kuvvetlerine bölgeyi dar edişini 

şahitlik ederiz. Yunan kuvvetlerine bölgede verdiği ağır zayiatlar düzenli orduların 

kurulmasına zaman tanıdığı gibi daha fazla zulüm yapmalarına ve ilerlemelerine de engel 

olur. Vatanı için her şeyi göze alabilen Anadolu delikanlısı 28 yaşında hayatının baharında 16 

Kasım 1919 günü Kaymakçı Göcen dağında beş bin kişilik Yunan ordusuyla çarpışırken şehit 

düşer.5 

Gökçen Efe’nin Milli Mücadele sırasında hayatını kaybetmesi üzerine Celal Bayar, Efenin 

iki evladını -Gökçen6 ve Hüseyin’i- himayesine ve evine almış, eğitimlerini sağlamıştır.7 

                                                
3 Gazi’ye İzmir suikastı nedeniyle idam edilmiştir. 
4 Celal Bayar o dönemde Galip Hoca takma adını kullanmaktadır. 
5 Gökçen Efenin şehit olduğu tarih hakkında da farklı tarihler verilmiştir. Mesela 12 Kasım 1919 gibi. Bakınız: 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gökçen_Efe. Bu konuda bizzat saha araştırmaları yapan Sabahattin Burhan’nın 
verdiği tarih 21 Kasım 1919’dur. Bakınız Sabahttin Burhan, age., s. 10, 502. Ancak Ödemiş İlçe Nufus 
Müdürlüğü arşivinde bulunan vefaya Mahsus Vukuat (Ölüm) Defteri kaydına göre şehadet tarihi 16 Kasım 1919 
günüdür. Bakınız Ölüm Defteri kayıt tarihi 1335 (1919) yılı kayıt no: 3302. 
6 Asıl adı Hatice’dir. Aileden Günseli Gökçen’le 8/12/2013 günü telefonla yapılan görüşme. 



 
 

Ankara hükümeti daha sonra, en son ailesiyle ve çocuklarıyla hayatını geçirdiği ve 

kurtuluşu için kanını akıttığı Fata bucağına onun anısına Gökçen ismini verir. Milli 

Mücadelenin bölgedeki, önemli isimlerinden olan Gökçen Efe, Halide Edip Adıvar’ın “Efenin 

yemini” isimli kitabına da ilham kaynağı olmuştur.8 

Bugün bölgede Gökçen Efe Türküsü hala kahramanlığın, cesaretin simgesi olarak kuşaklar 

boyu söylenirken, Gökçen belediyesi tarafından yaptırılan Anıt heykel de yoldan geçenlere 

toprakların gerçek sahiplerini yüksek sesle haykırmaya devam etmektedir. Mezarı şehit 

olduğu Sındırlı Deresi’nden 1972 yılında Kaymakçı Maşattepe’ye yapılan anıt mezara 

taşındı.9 

 

Osmanlı belgelerinde Gökçe Hüseyin 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Gökçen Efe ile ilgili belgelerde adı “Gökçe Hüseyin” 

olarak geçmekte olup tespit edilen belgeler aşağıda verilmiştir.  

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan belgelerin tarih, adres ve özetleri10 

Belgenin Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi (BOA) 

adresi 

Belgenin özeti 

MV., 09/Z /1332 

(Hicrî), 237, 73  

Aydın'da şekavet etmekte iken Gökçe Hüseyin çetesine yataklık 

etmesinden mahkum adı geçenin biraderi Ali b. İbrahim'in ceza 

süresinin affına dair. 

BEO, 16/Z /1332 

(Hicrî), 4319, 323900  

Aydın vilayeti dahilinde icra-yı şekavet etmekte iken ahiren 

istiman eden Gökçe Hüseyin Çetesi'ne yataklık ve muavenet 

etmesinden dolayı altı sene müddetle habs cezasına mahkumen 

dört senedenberi mahbus merkum Hüseyin'in biraderi Ali bin 

İbrahim'in bakiyye-i müddet-i cezaiyesinin afvı. (Adliye, Dahiliye; 

                                                                                                                                                   
7 Celal Bayar, Ben de Yazdım, Milli Mücadele’ye Gidiş, 8 Cilt, İstanbul 1965-1972. Aile bu gün İstanbul’da 
ikamet etmektedir. Gökçen Efe’nin çocuklarını Atatürk okutmak istemiş, Rahmetli Celal Bayar “Paşam, ben 
şehit Gökçen Efe’ye minnettarım. Zat-ı Aliniz uygun görürlerse ve müsaade buyurursanız çocukları ben 
okutayım. Ayrıca yiğit Gökçen’e bu hususta verilmiş sözüm var” deyince Atatürk bu isteği kabul etmiştir. 
Bakınız: Sabahattin Burhan, age., s. 505. 
8 Gökçen nahiyesine bağlı Eğridere Köyü’nde Gökçen Efe Derneği 2008 yılında kurulmuş ve halen faaliyetine 
devam etmektedir. https://www.facebook.com/egriderekoyu.gokcenefedernegi?fref=ts 
9 Behiç Galip Yavuz, Yukarı Küçük Menderes havzasında Zeybekler Tarihçeleri, Özellikleri, Türküleri ve 
Yöremiz Zeybekleri, 3. Baskı, Ödemiş, 2012, s. 149-152. 
10 Belgelerin bir örneğini tarafıma veren Sayın Seyfullah Ayvalı’ya ve Osmanlıcadan çevirinde büyük desteğini 
aldığım Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BAO) uzmanlarında Sayın Muzaffer Çetin’e ne kadar teşekkür etsek azdır. 
 



 
 

H/11) 

DH.EUM.KLU. 20/Z 

/1332 (Hicrî), 4, 34  

Aydın yöresinde eşkiyalık eden Gökçe Hüseyin çetesine yataklık 

etmiş olan Ali b. İbrahim'in kalan cezasının affedildiği, çete 

elemanları ve yardımcılarının kanuni takibatlarının tecil edildiği. 

DH.EUM.5.Şb , 01/M 

/1333 (Hicrî), 4, 7  

Affa uğrayan Gökçe Hüseyin Çetesi'nin sığınmalarını müteakib af 

talebinde bulunan Ödemiş'in Bayezidler karyesinden Kerim oğlu 

Hacı Hüseyin ve arkadaşlarının affedilmesinin uygun görüldüğü. 

BEO, 02/M /1333 

(Hicrî), 4321, 324064  

Mazhar-ı afv-ı ali olan Gökçe Hüseyin Çetesi'nin istimanını 

müteakip dehalet eden Ödemiş'in Bayezidler karyesinden Kerim 

oğlu Hacı Hüseyin ile avanesinin de mazhar-ı afv-ı ali olmaları 

Dahiliye Nezareti'nce tensip olunmağla bu babdaki mütaalanın 

inbası. (Adliye; H/11) 

MV. 13/M /1333 

(Hicrî), 195, 29  

Gökçe Hüseyin Çetesi'nin isti'manını müteakip dahalet eden bazı 

çete mensuplarının haklarındaki takibatın da te'cili. 

BEO, 14/M /1333 

(Hicrî), 4324, 324266  

Mazhar-ı afv-ı ali olan Gökçe Hüseyin Çetesi'nin istimanını 

müteakip haklarında afv-ı ali istihsali Aydın Vilayeti'ne işar olunan 

eşhasdan Kavas Mehmed'in bir katl maddesinden dolayı gıyaben 

on beş sene müddetle mahkum olduğu ve Kerim oğlu Hacı 

Hüseyin, Kerim oğlu İsmail ve Şeyh oğlu Mehmed, Dönme'nin 

Halil ve Mustafa'nın mahkumiyetlerine dair bir kayıt bulunmadığı 

anlaşıldığından bunlar için afv-ı ali istihsaline mahal olmadığından 

haklarındaki takibat-ı kanuniyenin tecili. (Dahiliye; H/11) 

DH.EUM.3.Şb, 29/B 

/1333 (Hicrî), 6, 20  

Pişmanlıklarından dolayı affa tağbi tutulan Gökçe Hüseyin Çetesi 

efradında iken unutulan Halil'in de bu affa tabi tutulması talebi. 

MV. 24/Ş /1333 

(Hicrî), 198, 75  

Katl maddesinden sanık olup Gökçe Hüseyin Çetesi'ne katılan 

Salihli kazasından Halil'in, çete mensuplarına tanınan takibatın 

tecili hükmünden faydalanması. 

BEO, 25/Ş /1333 

(Hicrî), 4363, 327190  

Katl maddesinden zanlı olup firaren Gökçe Hüseyin Çetesi'ne 

iltihak eden ve mezkur çete efradı hakkında te'cil-i karar istihsal 

olunurken ismi unutulmuş olan Eyüb oğlu Ali mahdumu Halil 

hakkındaki takibat-ı kanuniyenin te'cili. (Adliye, Dahiliye: H/11) 

DH.EUM.AYŞ., 30/B 

/1338 (Hicrî), 38, 54  

Ödemiş'de Mahmud ile Gökçe'nin akrabasından Hüseyin ve Hacı 

Halil ismindeki şahsın teşkil ettikleri çete ve Yunan kuvvetleri 



 
 

hakkında Ödemiş Kaymakamlığı'ndan bilgi istendiği. 

 

 

Belgelerde de görüleceği üzere Osmanlının efelere bakışının resmi anlayışına paralel 

olarak grubu eşkıya olarak nitelemekte, Gökçe Hüseyin çetesinin faaliyetleri, avfı ve 

yataklarının da af edilmeleri ile ilgilidir. 1 belge ise Kurtuluş savaşı dönemine rastlamaktadır.  

 

 

Belgeler 

Belge 1 

 

Bâb-ı Âlî 

Dahiliye Nezâreti 

Şifre Kalemi 

Şifre Telgrafnâme 

Mahreci: İzmir 

Târih-i keşîdesi: 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]333 

Kalem-i vürûdu: 13 minhû 

Şehr-i hâlin ikinci günü Ödemiş'in Üzümlü ve Karadoğan karyeleri civârında görünen 

cüz’î mikdârdaki Kuvâ-yı Milliye efrâdına karşı üç tabur Yunan askeri sevk olunarak 

sâ‘atlerce top ve tüfenk ile devâm eden ta‘arruz netîcesinde Üzümlü karyesi kâmilen ve 

Karadoğan karyesinde de üç hâne ile bir kadın muhterik ve ahâlîden üç dört maktûl ve beş 

altı mecrûh olmuş ve işbu müsâdeme Tire havâlîsinde bulunan Gökçe Efe tarafından istihbâr 

olunması üzerine kuvve-i kâfiyye ile yetişilerek yeniden başlayan müsâdemedeYunanlılardan 

bir binbaşı maktûl ve bir zâbit mecrûh ve sekiz on kadar zâbit ile bir hayli neferin de esîr 

alınmış olduğu ve karye ahâlîsinin bir kısmı Gülencek Yaylası'na ve bir kısmı da Salihli 

cihetlerine ilticâ eylediği ma‘lûmât-ı müstahbere üzerine ma‘rûzdur. 

Fî 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]335. 

Aydın Valisi 

İzzet 

Huzûr-ı âlî-i Sadâret-penâhî'ye ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Fî 13 minhû. 

 



 
 

 
 

Belge 2 

Dahiliye Nezâreti 

Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti 

 

Çete reîsi Ödemiş'in Bayezidler karyesinden Kerim oğlu Hacı Hüseyin 

Avenesinden Bayezidler'den Kerim oğlu İsmail 

Avenesinden çobanlardan Şeyhlioğlu Mehmed 

Avenesinden çobanlardan Dönme'nin Halil 

Avenesinden çobanlardan Konyalı Kavas'ın Mehmed 

Avenesinden çobanlardan Aydın'ın Sobıca Nâhiyesi'nden Mustafa 



 
 

 

 
 

 

Belge3 

 

Aydın Vilâyeti 

Mektûbî Kalemi 

Aded 

Umûmî: 11534 

Husûsî: 895/986 

 

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletlü efendim hazretleri 

Fî 1 Teşrîn-i Evvel sene [1]330 târihli ve 10608/895 numrolu tahrîrât-ı âcizîye zeyldir. 

Arz-ı istîmân ve dehâlet eyledikleri evvelce arz ve esâmîsi takdîm olunan eşkıyâdan Gökçe 

Hüseyin Çetesiyle bunların yüzünden mevkūf olan eşhâsın, ve kezâlik bunları müteâkib 

dehâlet eden Ödemiş'in Bayezidler karyesinden Kerim oğlu Hacı Hüseyin Çetesi'nin afv-ı 

âlîye mazhariyetleri taraf-ı âlî-i nezâret-penâhîlerinden te’mîn buyurulmasına ve hâl-i hâzırın 

ilcâsına binâ’en bunların cümlesinin dehâletleri kabûl ve icrâ ve haklarında afv-ı âlî şâyân 



 
 

buyurulmuşcasına mu‘âmele îfâ olunmuşdur. Binâ’enaleyh Gökçe Hüseyin ve rüfekāsı dünkü 

gün Tire Kazâsı hükûmetine gelerek arz-ı itâat eylemeleriyle Yüzbaşı Edib Bey'in 

kumandasında ta‘kīb bölüğüne kayd olunmuşlar ve yataklar da [=suçluyu saklayanlar] 

hapishâneden tahliye edilmişlerdir. 

Eşkıyâ-yı merkūme hakkında afv-ı âlî-i pâdişâhî istihsâli esnâda Bayezidler karyeli Kerim 

oğlu Hacı Hüseyin ile avenesinin de esâmîsi ma‘lûm olmak lâzım geleceğinden mezkûr 

çetenin kimlerden mürekkeb olduğunu mübeyyin tanzîm olunan pusula leffen takdîm olundu. 

Mu‘âmelesinin tesrî‘ine inâyet-i mahsûsa-i nezâret-penâhîleri istirhâm olunur. Ol bâbda emr 

u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 17 Zilhicce sene [1]332 ve fî 24 Teşrîn-i Evvel sene [1]330. 

Aydın Valisi 

(imzâ) 

Rahmi 

 



 
 

 
 

Belge 4 



 
 

 

Dahiliye Nezâreti 

Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti 

Evrâk umûmî numrosu: 938 

Kalem numrosu: 3336 

Târih-i tebyîz: 6 Teşrîn-i Sânî sene [1]330 

 

Huzûr-ı âlî-i cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye 

Mazhar-ı afv-ı âlî olan Gökçe Hüseyin Çetesi'nin istîmânlarını müteâkib dehâlet eden 

Ödemiş'in Bayezidler karyesinden Kerim oğlu Hacı Hüseyin ile leffen takdîm kılınan pusulada 

esâmîsi muharrer avenesi hakkında afv-ı âlî istihsâli Aydın Vilâyeti'nden vârid olan 

tahrîrâtda izbâr kılınmış ve iş‘âr-ı vâkı‘ nezâret-i âcizîce de münâsib görülmüş olmağla 

iktizâsının îfâ ve inbâ buyurulması menût-ı müsâ‘ade-i aliyye-i fahîmâneleridir. Ol bâbda. 

 



 
 

 
 

Belge 5: 

 

Dahiliye Nezâreti 

Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti 

Evrâk umûmî numrosu: 1147 

Kalem numrosu: 3083 

Târih-i tebyîz: 19 Zilhicce sene [1]332-27 Teşrîn-i Evvel sene [1]330 

 

Aydın Vilâyet-i Aliyyesi'ne 



 
 

6793/183 

7 Teşrîn-i Evvel sene [1]330 târihli telgrafnâmeye zeyldir. Vilâyet-i aliyyeleri dâhilinde 

icrâ-yı şekāvet etmekde iken ahîren istîmân eden Gökçe Hüseyin Çetesi'ne yataklık ve 

mu‘âvenet etmesinden dolayı altı sene müddetle habs cezâsına mahkûmen dört seneden beri 

mahbûs merkūm Hüseyin'in biraderi Ali bin İbrahim'in bakiyye-i müddet-i cezâiyyesinin afvı 

husûsuna Meclis-i Vükelâ karârıyla bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-

müte‘allik buyurulmuş ve merkūm Hüseyin ile ma‘lûmü'l-esâmî dört nefer avenesinin ve 

bunlara mu‘âvenet etmelerinden nâşî mukaddemâ derdest olunan dokuz şahsın cihet-i 

adliyece henüz muhâkemeleri intâc edilmemesine binâ’en eşhâs-ı merkūme haklarındaki 

ta‘kībât-ı kānûniyyenin te’cîli lüzûmu meclis-i mezkûrca tezekkür olunmuş olduğu ve Adliye 

Nezâret-i Celîlesi'ne teblîgāt icrâ kılındığı bâ-tezkire-i sâmiyye-i cevâbiyye izbâr 

buyurulmuşdur. Ol bâbda. 

 

 



 
 

 

Belge 6 

 

Aydın Vilâyeti 

Mektûbî Kalemi 

Aded: 453 

Dosya: 1 

Milli Mücâdele- Hüseyin Gökçe Efe'ye âid. 

 

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletlü efendim hazretleri 

Ödemiş üzerindeki kuvvetden tard edilmişolan Mahmud ile Gökçe'nin akrabâsından 

Hüseyin ismindeki adamın başına topladığı birkaç derbederle Tire'nin garb taraflarındaki 

kurâda vergi tarhı, hayvan ahzı ve insan darbı ve kız kaçırılması gibi fezâhatlar irtikâbıyla 

ahâlîyi rencîde etmeğe başladıkları ve kendilerine kirâren vâki‘ olan tenbîhât ve ihtârâta da 

kulak asmadıkları ve Tire köylülerinden olup dağda bulunan Hacı Halil ismindeki şahsın da 

Tire Kasabası eşrâfına mektûb göndererek hukūk ve namuslarının vikāyesi için gece-gündüz 

dağlarda dolaşdığından ve hayâtını fedâ etdiğinden bahisle bir müddet-i mu‘ayyene zarfında 

dört bin lira göndermedikleri haldeTire'yi Aydın gibi tahrîb ve ihrâk edecekleri tarzında 

tehdîdâtda bulunmakda olduğu ve bu cihetden muztarib ve müştekî olan ahâlînin nihâyet 

Yunan kumandanına mürâcaat etmeleri meczûm bulunduğu Tire Kāimmakāmlığı'ndan 

mahremâne alınan tahrîrâtda iş‘âr olunmakda ve ne gibi vesâite mürâcaat edeceği husûsunda 

hatt-ı hareket ta‘yîni taleb edilmekdedir. Sûret-i iş‘âra nazaran Tire'nin garb taraflarında 

tecâvüzâtda bulunan şakīlerin işgāl sâhası hâricinde olmalarından buraca bunlar hakkında 

bir gûnâ mu‘âmele îfâsı bi't-tab‘ mümkün olamamış ve fakat Tire, Yunanlılar tarafından 

meşgūl ve kazânın emn ü âsâyişinden Yunanlılar mes’ûl olmasına nazaran bir gûnâ tecâvüz 

ve ta‘arruz îkā‘ına muktedir olamayacakları şübhesizbulunan birkaç şakīnin tahvîf kasdıyla 

mektûbla vâki‘ olan bu yoldaki tehdîdâtına atf-ı ehemmiyetle tevehhümen öteye beriye 

mürâcaata lüzûm ve mahal olmadığı derkâr olmakla beraber ba‘dehû îcâbına bakılmak üzere 

Mahmud ile Gökçe'nin akrabâsından Hüseyin ve Hacı Halil ismindeki şahsın teşkîl etdikleri 

çetelerin kimlerden ve kaç kişiden ibâret olduğunun ve buna karşı kazâda Yunanlıların kaç 

kişilik kuvvetleri bulunduğunun tahkīk ve iş‘ârı lüzumu kāimmakāmlığa cevâben izbâr 

kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 30 Receb sene 1338 ve fî 20 Nisan sene 1336/1920 



 
 

Aydın Valisi Vekîli 

Defterdâr 

(mühür) 

Ahmed Besim 

 

 
 

Belge 7 

 

Telgrafnâme 



 
 

Mahreci: İzmir 

Numro: 6138 

Dahiliye Nezâreti'ne 

Numro: 322 

C. 23 Mayıs sene [1]330 numro 337. Mösyö Jack'ın tahlîsi için bi't-tab‘ hükûmet-i 

Osmaniyyece ve Belçika Hükûmetince bir para verilmeyeceği ve İzmir'deki Belçika 

Konsolosu'nun kasasında evvelce toplanılıp mevcûd bulunan birkaç bin Franga ilâveten 

Mösyö Jack'ın bu seneki hâsılâtına mukābil tedârük olunabilecek meblağın ilâvesiyle bin lira 

derecesinde bir para hâzırlanarak eşkıyâ ile Madam Jack pazarlığa girişerek kocasının 

tahlîsinin te’mînine teşebbüs olunduğu konsolosun ifâdesinden anlaşılmış ve eşkıyâ 

tarafından bir vâsıtanın zuhûruna intizâr edilmekde bulunulmuşdur. Jandarma kumandanı 

Tire'de bulunuyor ve kāimmakāmlarla beraber o mevki‘de her türlü teşebbüsât ve tedâbîr 

ittihâz ediliyor. Hükûmetin eşkıyâya para vermesi sû’-i misâl teşkîl edeceği gibi Jack'ın 

tahlîsinden sonra eşkıyânın tenkilinden kat‘î olarak kimse emin olamaz esâsen ilk mektûbunda 

altı bin lira istenildiği Jak tarafından bildirildiği hâlde Madam'ın kapısına bırakılan ikinci 

mektûbda dört bin lira isteniliyor. Gökçe Hüseyin Çetesi olduğu bildirilen eşkıyânın daha 

noksân bir para ile bu işi bitirecekleri kaviyyen me’mûldür. 

Fî 23 Mayıs sene [1]330. 

Vali 

Rahmi 
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Dahiliye Nezâreti 

Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti 

Târih-i tebyîz: 13 Teşrîn-i Sânî sene [1]335 

 



 
 

Sadâret-i Uzmâ'ya 

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Şehr-i hâlin ikinci günü Ödemiş'in Üzümlü ve Karadoğan karyeleri civârında görülen cüz’î 

mikdârdaki Kuvâ-yı Milliye efrâdına karşı üç tabur Yunan askeri sevk olunarak sâ‘atlerce top 

ve tüfenk ile devâm eden ta‘arruz netîcesinde Üzümlü karyesinin kâmilen ve Karadoğan 

karyesinde de üç hâne ile bir kadının muhterik olduğu ve ahâlîden de üç dört maktûl ile beş 

altı mecrûh bulunduğu ve işbu müsâdeme Tire havâlîsindeki Gökçe Efe tarafından istihbâr 

olunması üzerine kuvve-i kâfiyye ile yetişilerek yeniden başlayan müsâdemede Yunanlılardan 

bir binbaşının maktûl ve bir zâbitin mecrûh olduğu ve on kadar zâbit ile hayli neferin de esîr 

alındığı ve karye ahâlîsinden bir kısmının Gülencek Yaylası'na ve bir kısmının da Salihli 

cihetlerine ilticâ eylediği istihbârât-ı vâkı‘aya atfen Aydın Vilâyeti'nden bildirilmiş* ve 

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne de ma‘lûmât verilmiş olmağla ol bâbda. 

*Hariciye'ye 

olmağla ol bâbda 

 



 
 

 



 
 

 

 

Belge 9 

 

Meclis-i Vükelâ müzâkerâtına mahsûs zabıt varakasıdır. 

Zabıtnâme rakamı: 474 

Târih: 13 Muharrem sene [1]333-19 Teşrîn-i Sânî sene [1]330 

Hulâsa-i meâli 

Mazhar-ı afv-ı âlî olan Gökçe Hüseyin Çetesi'nin istîmânını müteâkib dehâlet eden Kerim 

oğlu Hacı Hüseyin ile avenesinin de mazhar-ı afv olmaları hakkında Dahiliye Nezâreti'nin 

iş‘ârı üzerine sebk eden istifsâra cevâben Adliye Nezâreti'nden vârid olan 19 Teşrîn-i Sânî 

sene [1]330 târihli ve 382 numrolu tezkire mütâla‘a olundu. 

Karârı 

Mezkûr tezkirede dermiyân olunduğu vechile eşhâs-ı merkūmeden Kavas Mehmed'in bir 

katl mâddesinden dolayı gıyâben on beş sene müddetle mahkûm bulunduğu ve Kerim oğlu 

Hacı Hüseyin, Kerim oğlu İsmail ve Şeyh oğlu Mehmed ve Dönme'nin Halil ve Mustafa'nın 

mahkûmiyetleri hakkında bir kayd bulunmadığı anlaşılmasına binâ’en bunlar haklarında afv-

ı âlî istihsâline mahal olmayıp ta‘kībât-ı kānûniyyenin ba‘zı emsâli vechile te’cîli bi't-tensîb 

nezâreteyn-i müşârun-ileyhimâya teblîgāt-ı mukteziyye îfâsı tezekkür kılındı. 

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzaları] 



 
 

 



 
 

 

 

Meclis-i Vükelâ müzâkerâtına mahsûs zabıtnâme 

Sıra numrosu: 214 

Târih: 24 Şaban sene [1]333-24 Haziran sene [1]331 

Teblîğ olunduğu devâir ve târih-i teblîğ: Adliye ve Dahiliye'ye yazıldı. 25 Haziran sene 

[1]330. 

Hulâsa-i meâli 

Katl mâddesinden dolayı maznûn olup firâr ile Gökçe Hüseyin Çetesi'ne iltihâk eden ve 

mezkûr çete efrâdı hakkında te’cîl-i ta‘kībât karârı istihsâl olunduğu sırada ismi unutulmuş 

olduğu Dahiliye Nezâreti'nden bildirilen Salihli Kazâsı'nın Başlıova karyesinden Eyüb oğlu 

Ali mahdûmu Halil hakkındaki ta‘kībât-ı kānûniyyenin de te’cîlinde beis görülemediğine dâir 

sebk eden iş‘âra cevâben Adliye Nezâreti'nden vârid olan 23 Haziran sene [1]331 târihli ve 

seksen bir rakamlı tezkire okundu. 

Karârı 

Merkūm hakkındaki ta‘kībât-ı kānûniyyenin de te’cîli münâsib göründüğünün Adliye 

Nezâreti'ne iş‘ârı ve Dahiliye Nezâreti'ne ma‘lûmât i‘tâsı muvâfık görüldü. 

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzaları] 

 



 
 

 
 

Belge 10 

 

Mazbata 

[Numrosu:] 2021 

[Târih:] 9 Zilhicce sene [1]332-16 Teşrîn-i Evvel sene [1]330 

Dahiliye Nezâreti'nin melfûfları ile meclis-i âcizânemizde mütâla‘a olunan tezkirede 

muharrer olduğu vech ile Aydın Vilâyeti dâhilinde icrâ-yı şekāvet edegelen Gökçe Hüseyin 



 
 

Çetesi'nin ahîren arz-i istîmân ve dehâlet eyledikleri iş‘âr-ı mahallîden anlaşılmasına ve 

merkūm Gökçe Hüseyin ile melfûf pusulada muharrerü'l-esâmi dört nefer avenesinin ve 

bunlara mu‘âvenet etmelerinden nâşî mukaddemâ derdest olunan dokuz şahsın cihet-i 

adliyece henüz muhâkemeleri intâc edilmemiş olmasına binâ’en eşhâs-ı merkūme 

haklarındaki ta‘kībât-ı kānûniyyenin te’cîli lüzûmunun Dahiliye ve Adliye nezâretlerine 

havâlesi tensîb edilmiş ve yataklık fi‘ilinden dolayı altı sene habs cezâsına mahkûmen mahbûs 

bulunan Gökçe Hüseyin'in biraderi Ali bin İbrahim'in bakiyye-i müddet-i cezâiyyesinin afvı 

menût-ı müsâ‘ade-i mekârim-âde-i hazret-i hilâfet-penâhî olduğu bi't-tezekkür merkūm Ali bin 

İbrahim hakkında kaleme alınan irâde-i seniyye lâyihası mezkûr tezkire ile arz u takdîm 

kılınmış olmağla. 

İrâde-i seniyye  

Aydın Vilâyeti dâhilinde icrâ-yı şekāvet etmekde iken ahîren istîmân eden Gökçe Hüseyin 

Çetesi'ne yataklık ve mu‘âvenet etmesinden dolayı altı sene müddetle habs cezâsına 

mahkûmen dört seneden beri mahbûs bulunan merkūm Hüseyin'in biraderi Ali bin İbrahim'in 

bakiyye-i müdet-i cezâiyyesi Meclis-i Vükelâ karârıyla afv edilmişdir. 

Bu irâde-i seniyyenin icrâsına Adliye nâzırı me’mûrdur. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

EKLER (Fotoğraflar) 

.  

Fotoğraf 1:Gökçe(n) Hüseyin Efe (1891-1919) 

 

 

 

 

 



 
 

 
Fotoğraf 2: Gökçen Efe kızıyla 

 



 
 

 
Fotoğraf 3: Gökçen Efe heykeli [(Tire, Gökçen) Necat Çetin Arşivi] 

 



 
 

 
Fotoğraf 4: Gökçen Efe anıtı [(Tire, Gökçen) Necat Çetin Arşivi] 

 



 
 

 
Fotoğraf 5: Sabahattin Burhan, Gökçen Efe, s. 503 



 
 

 
Fotoğraf 6: Gökçen Efe’nin Kaymakçı Maşattepe’de bulunan anıt mezarı. [8/12/2013, (Ahmet 

Şen özel arşivi)] 



 
 

 
Fotoğraf 7: Gökçen Efe’nin Kaymakçı Maşattepe’de bulunan anıt mezarındaki kitabe. 

[8/12/2013, (Ahmet Şen özel arşivi)] 

 



 
 

 
Gökçen Efeyi rahmet ve saygı ile anıyoruz. 
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