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Denizli Sergerdeliği’nden Eşkıyalığa: İncirpınarlı Zeybekbaşı Alo
Incirpinarli Zeybekbasi Alo: A Governor Who Became a Bandit
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Özet
Osmanlı tarihinde, kahramanken eşkıya olarak bilinen ya da eşkıya iken kahraman olarak
yansıtılan birçok şahsiyetler bulunmaktadır. Bu yazıda Tavaslı Osman Ağa'nın hayatı
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgelere dayanılarak anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ayan, Tavaslı Osman Ağa, Menteşe, mütesellim.
Abstract
There are a number of characters in Ottoman history who became bandits when they men
of position, and vica versa. Governor Tavaslı Osman Ağa was one such character. This article
accounts the life of Tavaslı Osman Ağa from Ottoman archival material.
Keywords: Ayan, Tavaslı Osman Ağa, Menteşe, mütesellim

Eşkıya, sözlük anlamı "kötü talihli, talihsiz; günahkâr, isyan eden" gibi mânalara gelen şakî
kelimesinin çoğuludur. Ancak eşkıya Türkçe'de farklı bir anlam kazanmış olup "yol kesen"
mânasına gelen kuttâu't-tarîk, "haydut, harami" anlamına gelen savaşçı kelimelerinin karşılığı
olarak kullanılmaktadır. Kamu düzeninin, emniyet ve asayişin sağlanması, kişilerin mal ve
canlarının, seyahat özgürlüklerinin korunması İslâm'ın temel amaçları arasında yer aldığından
eşkıyalık suçu dinen büyük günahlar, hukuken de büyük suçlar arasında sayılmış, bu suç ve
uygulanacak cezaî müeyyideleri konusunda Kur'an ve Sünnete özel hüküm ve açıklamalar yer
almıştır.1
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Eşkıyalığı tanımlamada kullanılan her sözcüğün yüklendikleri anlamda ortak nokta, içinde
bulundukları faaliyetlerin kanunsuz ve yerleşik düzeni bozan özellikleri olması ve sıradan
halk için tehlike yaratmasıdır. Bütün eşkıyaların eylemlerini gerçekleştirdikleri yer dağlık
bölge ya da kırdır. Eşkıya ihtiyaçlarını karşılayacak maddi kaynağı kanunsuz işlerle sağlar.
Zor kullanarak bazen bir kişi bazen de çetelerin dağda, kırda yol kesme, ev ve çiftlik basma,
yağma, soygun ve tecavüz gibi kanun dışı eylemlerin genel adı eşkıyalıktır. Bu genel tanımın
yanı sıra kanun ve nizama uymayıp devlete karşı gelme eylemleri gibi siyasi suçlara da
eşkıyalık denmiştir. Eşkıya terimi dışında yağma ve çapulculuk yapan, asayişi bozan kişiler
için efe, zeybek, haydut, levent ve sekban gibi isimler de kullanılmıştır.2
Bu tanımlamalara göre efelerin faaliyetleri de bunlardır ama burada önemli olan eylemin
nasıl yapıldığı değil, kime karşı yapıldığıdır. Efeliğin töresinde yoksulun malına el uzatılmaz,
mazluma el sürülmez, yasa dışı eylemler, çevre halkına zararı olduğu düşünülerek yapılır.3
Bu makalede Osmanlı belgelerinde "Zeybekbaşı Alo" olarak isimlendirilen zeybek ve onun
Denizli Voyvodası Mustafa Ağa ve kardeşi voyvoda vekili Ali Ağa'nın zulmüne karşı silaha
sarılarak vermiş olduğu mücadelenin, ömrü boyunca peşini bırakmayan ve huzur bulamadan
hayatı sürgünler ve takiplerle geçtiği anlaşılan bir şahsın serencamını takip edeceğiz.
Zeybekbaşı Alo'nun babası Ali, 18. yüzyıl sonlarında Denizli'nin Kadıköy (Babadağ)
ilçesine bağlı ve Babadağların eteklerinde kurulu ve genel olarak geçimini dokumacılık ve
odunculuk ile sağlayan4İncipınar Köyü’nde yaşayan, haksızlığa karşı kim olursa olsun anında
tepki gösteren, gözünü budaktan sakınmayan, bir Ege köylüsü iken köyün imamının kızına
talip olmuştur. İmam, kızını bu delidoluluğundan dolayı Ali'ye vermediği gibi, köyden
ayırarak bilinmeyen bir yere, akrabalarının yanına götürerek Ali'nin ona ulaşmasını engeller.
Türk aşk hikayelerindeki kurguyu aratmayacak bir şekilde sevdiğine kavuşmak için bir çıkış
yolu arayan Ali imama, kızını verdiği süre içinde getirip kendisi ile evlendirmediği takdirde
kendisini öldüreceği tehdidinde bulunur. Verilen sürede kızını getirmemesi üzerine de imamı
öldürür.
Sevdiği kızı bulup evlenmek için kadınların en çok ilgilendikleri İncik boncuk satma işine
"çerçiciliğe" başlar. Yedi yıl boyunca katır sırtında köyleri dolaşmaya başlar. Yazın sıcağına,
kışın soğuğuna aldırmadan, yağmur çamur demeden, mahalle mahalle, ev ev dolaşıp çerçilik
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yapar. Gitmedik köy uğramadık ev bırakmaz. Tekrar tekrar aynı köyleri ve evleri bıkmadan
usanmadan kapı kapı dolaşır. Ali, sevdiği kadınını ararken lakabını da almıştır. Ali artık
"Çerçi Ali" olmuştur. Umudunu kaybetmeden yıllarca sevdiği kadını, hayat arkadaşını arar.
Yedi yıllık bu arayışın sonunda bir gün sevdiği kız çerçi sergisine gelir. Ali'nin de sevdiği
kızın da hasretleri böylece sona erer. Ali o anda, bütün malını ve katırını yıllardır sevdiği kıza
sahip çıkıp, koruyan aileye vererek sevdiği kızla birlikte köyüne döner ve evlenirler.
Yalnız sevdiği kızın babasını öldürmüş olmasının onda meydana getireceği tesiri
kestiremediği için endişelidir. Ta ki oğulları Ali'nin(Alo) doğumu ile endişelerinin yersizliğini
anlar. Evlatları Alo'yu en iyi şekilde, imanı bütün, haksızlıklara cesurca karşı duran, bilgili,
civan mert bir delikanlı olarak yetiştirirler.
1820li yıllarda Denizli Darphane-i Amire’ye bağlı olarak voyvodalıkla idare edilmekte
olan bir merkezdir.5 Voyvodalık Osmanlı idari sistemi içerisinde reis, subaşı, ağa gibi değişik
anlamlara gelen idari bir görevdir. On yedinci yüzyıldan itibaren Eyalet valileri ve sancak
mutasarrıfları, kendilerine verilmiş olan eyalet ve bunlara bağlı kazalarda bulunan
görevlilerden veya halkın isteği ile yerlilerin ileri gelenlerinden birini Voyvoda olarak tayin
ederdi. Bulundukları yerin vergilerinin toplanmasından, askerlik işleri ve belediye hizmetleri
gibi görevleri olan voyvodalık Tanzimat dönemine kadar devam etmiştir.6
Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un ihtiyacı olan zahire ve benzeri ihtiyaç maddeleri
vilayetlere gönderilen emirlerle karşılanmakta7 ve halk, yerel idareciler tarafından ekonomik
durumlarına göre edna,8 evasıt 9 ve âlâ10 olmak üzere üç vergi grubuna ayrılmaktaydı.
İşte bu yöntem gereği Denizli de voyvodalıkla idare edilmekteydi. 1828’de Voyvodalık
görevinde Şeyh Mustafa bulunmaktaydı. Kardeşi Ali Ağa da voyvoda vekili olarak görev
yapıyordu. Ancak bu görevi yapanlardan yani voyvoda ve kardeşinin zalim ve gaddarca
uygulamalarından Denizli ahalisi son derece rahatsızdır. Bu rahatsızlıklarını ve şikâyetlerini
İstanbul’a
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görevden

alınarak

yerine

yeni

birinin

görevlendirilmesini“ istemişlerdir.11 Denizli ve kazalarından karşılanması istenen “İstanbul
zahiresini temin ederken halka zulüm” yaptıkları iddia edilerek değiştirilmeleri hakkında
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dilekçeler verilmiştir.12 Voyvoda Mustafa Ağa ve vekili olan kardeşi Ali hakkında
şikayetlerin artması üzerine durumunu İncelemek üzere merkezden gönderilen Divan-ı
Hümayun haceganlarından Şerif Mehmed Nayab Efendi Denizli'ye gelir. Fakat voyvodanın
zulmüne dayanamayan ve aralarında Alo'nun da bulunduğu on sekiz kişi; (Kadı Karyeli13
Hazinedâr Mehmed, İncirpınarlı14 Alo15, Bucak Karyeli Kara İbrahim, Ahmedli Kethüdâsı
Kara Ali, Bucak Karyeli Yörük Ali, Kadı Karyeli Usta Ömer Oğlu, Saray16 Karyeli Hacı İsa
Oğlu Ömer, Saray Karyeli Uzun Hacı Beyoğlu Osman, Kadı Karyeli Çakır Oğlu, Kadı
Karyeli Atik Ayân İbrahim, Karcı Karyeli17 Köse Mehmed Oğlu Hacı Hüseyin, Vecdizade
Hacı Süleyman, Salih Efendi, Denizli Nâibi Mehmed İzzet Efendi, Karcı Karyeli Hacı Emin
Oğlu, Karcılı Hacı İbrahim Oğlu Çakmaklı Hacı Emir Oğlu Hüseyin, Çakmaklı Şeyh Osman)
Osmanlı belgelerine Denizli Hadisesi olarak geçen isyanı başlatmışlardır. Bu isyan, devlete ve
padişaha karşı değildir. Zalim ve gaddar olan idarecilerin değiştirilmesi içindir. Voyvoda
konağını basmış18 ve yağma etmişlerdir.19 Voyvoda Mustafa Ağa, vekili kardeşi Ali Ağa ve
kendilerini destekleyenler ise olaya siyasi bir yön vermek ve İstanbul'u ikna etmek amacıyla
“Çeşme tarafının muhafazasına memur olan eski Denizli Voyvodası Tavaslı Osman Ağa'nın
olayla ilgisi olduğunu ve bahsi geçen şahısların tahrikçisi olduğu”na dair bilgiler vermişlerdir.
Hatta baskına katılan Kadı Karyeli Hazinedâr Mehmed’i Tavaslı Osman Ağa’nın hazinedarı
Kadı karyeli Mehmed olarak ifade etmişlerdir.20 Mustafa Ağa söz konusu şahısların ele
geçirilip cezalandırılmaları ve fesadın daha da büyümesinin önünün alınmasını ve bunun için
de şahısların sürgüne gönderilmelerini İstanbul'dan talep etmiştir. Darphane Nazırlığı'nın
girişimi ile ve İzmir Muhafızı Hasan Paşa vasıtasıyla taraflar soruşturulmuş, "Tavaslı Osman
Ağa'nın eski Denizli Voyvodası olduğu için haylice çiftlik ahalisinin kendi taraftarı olduğu ve
Mustafa Ağa'nın voyvodalığını hazmedemediği için voyvodalığı yeniden ele geçirmek ve
emlakinden hisse vermemek amacıyla başlayan olayların onun başının altından çıktığı, bazı
kendini bilmez kimseleri ve çevre kazalardan toplanan birkaç yüz zeybeği tahrik ederek
voyvodanın kethüdasını hapsettikleri ve kendisinden haber alınamadığı" iddia edilmiştir.
Bu olayın Osmanlı arşiv belgelerine yansıyan bir yönü de İstanbul'un zahire ihtiyacının
karşılanması için, Denizli ve kazalarından toplanması ve Mudanya İskelesi üzerinden
12
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gönderilmesi istenen zahire için Denizli Mahkemesi'ne gönderilen fermanın Denizli
mahkemesinin eşkıya tarafından basılmış olması sebebi ile Denizli Naibi Mehmed İzzet
Efendi'nin "eşkıyadan korkarım" diye fermanı okumadığı hakkında Denizli, Honaz, Ezine-i
Lazkiye,21 Çarşamba-i Lazkiye 22 ve Gököyük kaza naibleri tarafından gönderilen yazılar
merkeze bildirilmiştir.23
Osmanlı idaresi tarafından, isyanın daha fazla büyümesini engellemek ve kargaşayı
defetmek amacıyla olayların sebebinin araştırılıp gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.
Bunun için gönderilen Divan-ı Hümayun Haceganı Şerif Mehmed Nayab Efendi Denizli'ye
geldi. Her ne kadar Denizli'ye gelmiş bile olsa “Nayab Efendi’nin geldiği gibi hapsedildiği,
zorla bazı evraklar imzalattırıldığı, güvenilir kararlar almasının mümkün olmadığı ve
hayatından endişe ettikleri,24 eşkıyaların voyvoda konağını ve mahkemeyi basarak hükümet
işlerini yürümez hale getirdikleri, ahalinin sıradan işlerinin bile yapılamadığı" voyvoda ve
yandaşları tarafından İstanbul’a şikâyet edilmektedir.25 Bundan maksatları yaptıkları zulmü
örtbas etmek içindir. Şerif Mehmed Nayab Efendi'nin Denizli'deki isyanın sebebini İstanbul’a
bildirirken voyvoda ve kardeşinin zulmünü sebep olarak bildirirse, bu kararı eşkıyanın baskısı
altında verdiğini ispatlamak içindir. Bu iddialarını güçlendirmek için kendilerine yakın olan
Buldan ve Honaz naiplerine de Alo ve arkadaşlarının eşkıya oldukları ve Nayab Efendi'ye
isteklerini zorla yaptırdıkları iddialarıyla İstanbul'a bildirtmişlerdir. Voyvoda Mustafa Ağa ve
kardeşi Ali Ağa tarafından merkeze gönderilmiş olan yazılarda refakatinde bulunan Hacı
Abdülkadir Ağa ile birlikte Buldan'a gitmeğe mecbur bırakıldıkları bildirilmiştir.26 Nayab
Efendi'nin hapsedilmesi ve Buldan'a gitmek zorunda kalışı hakkında belgelere yansıyan
durumun konumuz açısından önemi ise bu olaylarda İncipınarlı Alo isimli şahsın eşkıyaya
başbuğ olarak zikrediliyor olmasıdır. İncipınarlı Alo artık Voyvoda Mustafa Ağa'nın merkezle
yapmış olduğu yazışmalarda ayırt edici bir şekilde zikredilmekte ve daha sonraki yıllarda
yaşanacak olan kin yavaş yavaş zemin bulmaktadır.
Divan-ı Hümayun Haceganı Şerif Mehmed Nayab Efendi'nin yürüttüğü tahkikat sırasında
halkın "Voyvoda Şeyh Mustafa Ağa ile biraderi ve vekili olan Ali Ağa'dan emin olmadıklarını
değiştirilmeleri halinde yerlerine her kim voyvoda olursa ona itaat edeceklerini" bildirdikleri
de tespit edilmektedir.27
21
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Nayab Efendi'nin verdiği rapor üzerine Denizli Voyvodası Mustafa Ağa ve biraderi Ali
Ağa görevden alındı. Alo, Denizli Asakir-i Muvazzafa Sergerdesi yapıldı. Denizli
voyvodalığına atanan Tavaslı Osman Ağa’ya Denizli, Tavas ve Menteşe voyvodalıklarını bir
arada yürütme görevi verilmiştir. Tavaslı Osman Ağa’nın idaresi altında Alo ve arkadaşları
Denizli’nin asayişini sağlamakla görevlendirildi.28 1829 yılında asayişi sağlamakla görevli
olan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla asayişi sağlama görevi mahalli kuvvetlere verilmişti.
Bu durum Alo ve arkadaşları için eşkıya olmadıkları ve devlete ve padişaha bağlılıklarını
gösterebilmek için güzel bir fırsattı. Daha önce zararlı bir sergerde olarak eşkıya ilan edilen
Alo, adalet ve hakkaniyetle görevini yaparak, Denizli ve çevresindeki asayişi sağlamaktaydı.
Alo Denizli'nin askeri sergerdesi görevini ifa ederken, şehrin imarı için de çalışmaktaydı.
Çevresinde bilim adamlarını toplayıp onlarla sohbetler ederdi. Mektepler inşa ettirip,
mevcutlarını tamir ettirmekte idi. Çevresindeki ilim adamlarından en önemlisi Denizli
Müftüsü Cezayirli Miftahüddin Efendi’dir. Osmanlı belgelerinde Miftahüddin Efendi
hakkında rastladığımız ilk kayıt 1844 tarihli 1813 nolu temettuat defterinde bulunmaktadır.
Miftahüddin Efendi söz konusu defterde 247 numaralı hanede kayıtlıdır.29
Merkezi bürokrasiyi güçlendirerek devletin bütünlüğünü tehdit eden problemlere karşı bir
çözüm bulma girişimi olan Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Fermanı ile gelen reformları, taşradaki
ayan ve eşraf sınıfının konumunu da yeniden belirledi.30 Osmanlı hükümeti, mücadele
aşamasında ayanların gücünü kırmak ve onlara devletin biçtiği rolü benimsetmek için çok
defa güç kullanmaktan çekinmemiştir.31
1429 yılında Osmanlı idaresine giren Denizli'nin idari yapısı Tanzimatla birlikte
değiştirildi. 1840 yılına kadar hep Kütahya’ya bağlı bir kaza olarak idare edilen Denizli,
Tanzimatla birlikte merkezi İzmir'de olan Aydın Vilayeti'ne bağlanmıştır.
Böylece Denizli'ye merkezden bir kaymakam tayin edilmiş, Aydın valisi ve Denizli
kaymakamı Alo'nun etkinliğini kırmak için kendilerince mücadeleye başlamışlar. Ancak
Alo'nun civanmert ve adil hizmetlerinden dolayı bir türlü istedikleri açığını bulamamışlardır.
Alo'nun

çevresindekileri

ondan

uzaklaştırmak

ve

etkisizleştirmek

için

çalışmalar

32

başlatmışlardır. İlk olarak Denizli Müftüsü Miftahüddin Efendi’nin görevine son verilmiştir.
Miftahüddin Efendi azledildikten sonra Denizli’den ayrılmayınca hakkında türlü iftiralarla
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sürgüne gönderilmesi için İstanbul'a şikâyet edilmiştir33. Denizli kaymakamı, kaza nabi vs.
imzasıyla 11 Ca 126934 tarihli yazıda Şaki Alo’yla ittihad eden Denzili Sabık Müftisi Hoca
Miftahüddin Efendi’nin harcırah verilip kandırılarak İzmir’de götürülüp, tevkif edilmesinin
uygun bulunduğuna dair35 İzmir Valisi’nin aynı konudaki tahriratıyla ekleri Meclis-i Vala’ya
gönderilerek, görüşülmüş Meşihat-penahilerinin de görüşü alınmış36 ve sadarete havale
edilmiştir. 26 Muharrem sene 1270’de37 Şeyhulislam Arif Hikmet Efendi’nin arzı: Hoca
Miftah Efendi’ye Denizli’den çıkartılıp yakındaki başka bir yere yerleşmesi konusunda
tenbihname yazıldığı ve gerekli evrakın sadarete gönderildiği bildirilmiştir. Gurre Safer
1270.38 Bu şikâyetler zamanla doğrudan Alo'yu hedef almaya başlamıştır. Ancak doğrudan alt
edemeyeceklerini anladıkları Alo'nun hile ile Denizli’den sürülmesi için çalışmaya
başlamışlardır.39
Padişah ve devlet için canını bile vermeye hazır olan Alo'nun düşmanları için onu
Denizli'den uzaklaştırabilecekleri fırsat Kırım Savaşı ile ortaya çıkmıştır. Alo’yu savaşa
göndermek için Aydın valisi ve Denizli kaymakamı, "Alo'nun üstün hizmetleri ve padişaha
bağlılığından dolayı ödüllendirilmesini" talep etmişlerdir. Bu talep üzerine Alo, bir hizmet
nişanı olan Mecidiye nişanı ile taltif edilmiş ve Sultan Abdülmecid Han’ın iltifatına nail
olmuştur.
Vali ve Kaymakam nişanın verilmesinden hemen sonra Alo’ya, Padişahın küffarla savaşa
girdiğini, kendisinin de yakın arkadaşlarıyla hemen cepheye gitmesinin iyi olacağını;
Padişahın bundan çok memnun olacağını söyleyerek ikna etmişlerdi. Fakat hesap
edemedikleri Alo’nun iki bin kişilik bir orduyla savaşa katılmak istemesiydi.
Hasta adam olarak nitelenen Osmanlı Devleti'ni parçalamak üzere Rusya'nın Avrupalı
Devletlere teklifi ve kutsal yerler sorunu bahanesi ile Kırım Harbi başladı. Kırım Savaşı,
Osmanlı sosyal ve siyasal yapısını da derinden etkileyecek ve bir dünya savaşı provası
niteliğine bürünecektir. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin istemediği bir savaş olmasına rağmen
Rusların Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale etmek ve nihayetinde de toprak kazanmak
konusundaki ısrar ve hevesleri neticesinde 1853 yılında öncelikle Rumeli cephesinde Osmanlı
ve Rus orduları arasında başlayan savaşa sonradan İngilizler ve Fransızların da katılmasıyla
müttefiklerin zaferiyle bitmiştir.
33
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Alo'yu Denizli'den uzaklaştırmak isteyen Aydın valisi ve Denizli kaymakamı “Padişahın
küffar ile savaştığını yakın çevresindekileri toplayarak savaşmak için kendisinin de bu savaşa
iştirak etmesini” isterler. Alo kendisine oynanan oyunun farkına varamaz. “Ben padişahım
için iki bin asker toplayacağım” diyen Alo bunun için kendisine bir sancak ve toplanacak
askerlerin masrafları için tayinat verilmesini ister. Denizli kaymakamı ise toplayacağı bin beş
yüz iki bin kişilik kuvvetle Alo'nun elde edeceği gücün İzmir'i bile ele geçirebilecek bir
noktaya ulaşacağı ve savaşa gitmeyip başlarına bela olacağı düşüncesi ile sancak vermek
istemez. Asker toplamak için vakit geçirmesinin doğru olmadığını ve yakın çevresindekilerle
birlikte bir an önce savaşa katılmasını tavsiye eder. Aydın valisi Alo'ya sancak vermeyen
Denizli kaymakamına kızar ve derhal sancak vermesini emreder.40 Valinin emri ile Alo’ya
sancak verilir. Fakat bir haftada ne kadar asker toplarsa o kadarıyla hemen hareket etmesi
emredilir. Devletin böyle sıkıntılı bir zamanında İncipınarlı Alo'nun asker toplamak için
istediği ferman ve tahsisatı geciktirilmiştir. Vali, Alo'nun isteklerinin bir an evvel yerine
getirilip yola çıkarılmasını emredince kaymakam Alo’nun her türlü isteğini yerine getirdi.41
Alo kuvvet toplamak için uğraşırken düşmanları Denizli civarında ortaya çıkan ve başıbozuk
zeybeklerden bir kısmını başına toplayan Karcılı Ali’yle asker toplamasını engellemek üzere
Alo'ya zorluk çıkartmışlardır. Bütün engellemelere rağmen arzu ettiği kuvveti toplamış olan
Alo'nun, Denizli civarında bulunan ve aralarında hasımlık olan Karcılı Ali üzerine yürümek
isteyeceği düşüncesi ile tedbir alınması ve dikkatli olunması hakkında yazılar gönderilmiştir.42
Alo, vakit geçirilmeksizin Silistre cephesinde savaşmak üzere sevk edilir. Kendi isteği ile
orduya katılmak istemiş olan Alo'nun gönüllü ordusundan yol güzergâhı boyunca bazı
firarların olması Denizli'de kendisine düşman olanları yeniden harekete geçirir. Kendisinin de
firara yeltenebileceği ve firar ederse büyük zararlara sebep olabileceği ifadeleri ile İstanbul'a
şikâyetlere başlanmıştır. Bilhassa Aydın valisi, Alo daha cepheye varmadan Rumeli Ordusu
Kumandanı Agâh Paşa'ya yazdığı mektupta Alo hakkında olmadık hakaretler yağdırarak
hemen zabt u rabt altına alınmasını ve bir daha kesinlikle Denizli’ye göderilmemesini
istemektedir.43
Alo'nun ordusu cepheye sevkedilir. Silistre kalesinin ilk muhasarasından sonuna kadar kale
dışında bulunan ve sıçan yolları olarak tabir edilen yolların muhafazasıyla görevlendirilir.
Kaleye sızma teşebbüslerinde bulunan düşmanla boğaz boğaza savaşan Alo'nun gösterdiği
40
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gayret ve kahramanlığı Rumeli Ordusu'nun bütün komutanları tarafından sürekli olarak takdir
edilmiştir. Cephede bulunan subaylar, bütün samimiyetiyle memleket savunması için gönüllü
olarak savaşa katılan Alo'nun, suçlu olmasının imkânsız olduğu kanaatine varsalar da olay
netleşene kadar onu bir köyde tutmuşlardır.44
Alo ve oğlu Mustafa Yergöğü'de, Rumeli'deki savaşlarda Alo ile birlikte bulunmuş olan
eski Denizli Müftüsü Miftahüddin Efendi ise Bükreş'te gözetim altında alınmışlardır. Oğlu
Mustafa ile birlikte parasız pulsuz kalan Alo, silah ve giyeceklerini satmak zorunda kalır.45
Alo ve oğlunun aileleri ile birlikte Vidin'de mecburi ikâmete tabi tutulmalarına, Müftü
Miftahüddin Efendi'nin ise Bursa ve Denizli haricinde Bolu’ya da Safranbolu'da ikamet
ettirilmek üzere İstanbul'a gönderilmesine karar verilmiştir.46
Alo'nun hanımı yanlarına biner kuruş vererek Alo ve oğlu Mustafa’yı kurtarmak üzere
Rumeli’ye göndereceği haberleri üzerine, söz konusu girişim İzmir Valisi vasıtasıyla Vidin
valisine bildirilmiştir.47 Alo'nun Vidin'de mecburi ikameti kararına ailesinin de dahil edilmesi
üzerine Denizli'de bulunan hanımı ve çocukları da tutuklanmış ve Denizli'de bulunan
mallarının satılması için açık artırmaya gidilmiştir.48 Alo'nun büyük kızı ile evli olan ve
İzmir'de mahpus bulunan damadı Şerif Ali’nin ve kızının da sürgün kararına dahil olup
olmadığı gibi meseleler ise Osmanlı idaresini ciddi olarak meşgul etmiştir.49
Vidin'de zorunlu ikâmette bulunan Alo, affedilmesi için sürekli olarak başvuruda
bulunmuştur.50 Alo, 15 Kasım 1858 İstanbul’a gelerek Vidin’de sürgün hayatı yaşadığını,
Denizli’deki ailesi ve mallarının korunmasında haksızlık yapıldığını, kendisine yardım
edilmesi için Meclis-i Vâlâ Başkanlığı’na dilekçe verir.51
İncirlipınarlı Alo, Vidin'de sürgünde bulunduğu sırada Denizli'de bulunan Mecidiye
nişanını, altın saatini, diğer eşya ve hayvanlarını çalan Sarayköyü Kazası'nın Kadı
karyesi'nden Sofuoğlu İbrahim ve Mehmed isimli iki kişiden mallarını geri alabilmek için
hukuk mücadelesi verebilmek üzere İstanbul üzerinden İzmir'e gelmiş ve İzmir'de kurulan
mahkemede davaları görülmüştür. Zaptedilmiş eşya ve hayvanlarına karşılık on iki bin beş
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yüz kuruş karşılığında taraflar anlaştırılarak söz konusu meblağ Sofuoğullarından tahsil
edilerek Alo'ya teslim edilmiştir.52
Fakat Zeybekbaşı Alo artık yaşlanmış olması sebebi ile Vidin'e dönmek istemeyerek
Anadolu'da iskân olunmak istemektedir. Böyle bir durumun kaçarak memleketine geleceği ve
önü alınamayacak olaylara sebep olacağı düşüncesiyle Rumeli'de istediği bir yerde iskan
edileceği bildirilir. Rumeli'nin hava ve mevkiine alışamadığını bu sebeple Bursa veya
Kütahya'da iskan edilmek isterse de Denizli'ye yakınlığı sebebi ile uygun bulunmaz.
Kastamonu veya Karadeniz sahilinde bir yer ya da Midilli Adası'nda iskânına izin
verilebileceği teklifi üzerine, Midili’ye gitmeti Kabul eder. Bu arada Alo, ailesinin de kendisi
ile beraber sürgün edileceğini öğrenince, perişan olmamaları için hanımını boşar.53 Her ne
kadar memleketine uzaksa da Midilli'de iskân edilmeyi kabul eder. Kırım Harbi'ndeki
başarılarından dolayı kendisine Vidin malından tahsis edilen aylık bin beş yüz kuruşluk maaşı
da Midilli'ye nakledilir.54
18 Eylül 1859 tarihinde Bakanlar kurulu kararıyla Midilli’de ikamet ettirilen Alo kaçarak
Denizli’ye gelir. Midilli Kaymakamı durumu İzmir Valisine ve İstanbul'a bildirmesi üzerine55
İzmir Valisi hemen harekete geçerek yakalanması için yazışmalar yaparak, Denizli’de
kalmasının sakıncalı olduğunu, yakalanarak hemen Midilli’ye gönderilmesini ister.
Kendisine karşı gösterilmiş olan iyi niyeti suistimal ettiğini öne süren hasımları Alo’nun
kendilerinden intikam alacağını düşünerek hemen yakalanması için harekete geçerler. Bu
düşüncelerin yansıdığı belgelerde zamanında tedbir alınmazsa önü alınamayacak olayların
çıkacağını iddia etmektedirler. İncipınarlı Alo’nun Koca Arap gibi meşhur eşkıyalar ve
Rumeli’den gelen Hırvatlarla Kuşadası postasını vuracağı haberleri56 Osmanlı idarî ve askerî
mekanizmalarını meşgul etmiştir.
Gerek firar olayı gerekse gittikçe büyüyecek bir tehlike olarak görülmesi üzerine teslim
olması teklif edilmiştir. Suçu olmadığı halde yıllarca sürgün edilen Alo, gene sürüleceği, belki
de hapsedileceği için bu teklifi kabul etmemiştir. Bunun üzerine Alo ve adamlarının
yakalanması için değişik zamanlarda asker sevkedilmişse de yakalanamamıştır.57 Bunun
üzerine yakalanması için İzmir civarından Hamdi Bey kumandasında elli kişilik bir kuvvet
sevkedilir.58 Büyük uğraşlar üzerine adamları birer ikişer yakalanır. Ancak Alo’yu bir türlü
52
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yakalayamazlar. Uzun bir süren direnişini59 kırmak için İstanbul'dan asker sevkedilmesine
karar verilir.60 İstanbul’dan getirilen askerler 14 Temmuz 1860 tarihinde sağ olarak yakalar.61
Yakalanması için bir hayli masraf yapılmasına sebep olmuştur. Bu masrafların nasıl
karşılanacağı araştırılır. Alo’nun Kırım Savaşı’na giderken vekil tayin ettiği Kadı Karyesi
muhtarı Alo’nun düşmanlarının safına geçtiği için, öldürülme korkusuyla bütün masrafları
ödeyeceğine dair senet verir. Ödeyemeyince de hapsedilir. Yapılan masrafların halk
tarafından karşılanmasına karar verilir.62
İncipınarlı Alo'nun yakalanmasından sonra 1863 yılında toplandıkları bir evde oğlu
Mustafa, Mehmed Ali ve amcasının oğlu Hacı Hasan, firari asker Hacı Osman Efendi'nin oğlu
Mehmed ve Koca Arap adlı altı kişinin de askerle girdikleri çatışmada yakalandıklarını
görmekteyiz.63
Sonuç: Bir voyvodanın zulmüne başkaldırı ile başlayan Denizlili Zeybekbaşı Alo'nun çileli
hayatı, Kırım Harbi'nde gösterdiği kahramanlıklara, madalya ve maaşlarla taltif edilmesine
rağmen, peşini bir türlü bırakmayan düşmanları yüzünden devletle çatışarak ele geçirilen bir
eşkıya olarak kayıtlara geçmiştir.
Osmanlı Arşiv kayıtları incelendiğinde aynı dönemde Alo’nun öyküsüne benzer nice
şahısların öykülerine rastlanmaktadır. Biz bu makalede Denizli ölçeğinde Alo'yu ele aldık.
Tavaslı Osman Ağa'ın hikayesinin doğru bir şekilde ortaya konmaya, Atçalı Kel Mehmed’in
isyanı, Sinanoğlu-Karakethüda mücadelesi gibi olayların çeşitli araştırmaların konusu olmaya
ihtiyacı bulunmaktadır. Hatasıyla sevabıyla geçmişteki değerlerimize sahip çıkmalıyız.
Alo’nun hayatını anlatmaya çalışırken, ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Denizli’deki bazı
olayların da aydınlandığı görmekteyiz.
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EKLER

EK I

14

15

BOA, MVL, 273.14.

“Denizli’nin Sarayköyü Kâzâsı dahilinde İncirpınarı köyü sakinlerinden olan ve kendisi
için netameli olduğu hakkında bilgiler dolaşan Alo Orduya katılmak için bir dilekçe verdi.
Adamlarıyla birlikte hatasıyla sevabıyla hangi orduya katılması emir buyrulursa gitmek
istediğini bildirdi. Denizli Livası Kaymakamı Sadri Bey’e gönderilen bir kıta emirnamenin bir
suretini Alo'ya verip bir hafta içinde orduya katılmak üzere yola çıkmak için acele etmesini
istedi. Alo, Valiye yeniden dilekçe vererek orduya katılmak istediğini ancak Kaymakam Sadri
Bey’in asker toplamak için bayrak açtırmadığını yalnız buyrulduyu ile çıkıp gitmesini
istediğini bildirmektedir. Alo ise orduya katılmak için eğer ki bin beş yüz iki bin askeri öyle
bir hafta içinde toplamak mümkün değil, bir ayda bu kadar askeri toplarım. Ayrıca tayinat
verilmesini ve Sarayköy Kazası müdürü Lütfullah Efendi’nin dahi kendisiyle beraberce
gelmesine izin istedi. Fi 24 Rebiyülevvel sene [12]70 [Miladi: 25 Aralık 1853] tarihinde
Denizli Kaymakamı Sadri Bey Eski sadrazam Ali Paşa’ya yazdığı mektupta Alo'nun fena
adam olduğunu Denizli‘den kovmak istediklerini bildirmiştir. Topladığı askerlere verilmek
üzere askere yevmiye üçer yüz dirhem ekmek ve yirmişer para katık parası ile süvarisine yem
verildi. Topladığı piyadeleri, İzmir’den vapur ile denizden ve süvarileri ise karadan İstanbul’a
gönderilecek. Alo gerek asker toplarken gerekse yolculuk için gerekli yardımlar yapıldı.
Geriye dönüşünde İstanbul’dan İzmir’e geleceğini beyanla hem piyade hem de süvariler için
benden iki kıta yol izni istedi. Sarayköy Müdürü Lütfullah Efendi’nin kendisiyle İstanbul’a
kadar gitmesini ve dönünceye kadar kendisine İncirpınar muhtarı Hacı Ali Ağa’nın vekil tayin
edilmesi istedi. Alo için, şunun bunun evladını cebren asker yazacağım. Deyip şundan bundan
akçeler ve çeşitli isimler adıyla hediyeler almakta olduğu hakkında haberler aldık. Durum
İncelemesi için gönderdiğim İzmir zabıta çavuşlarından oldukça dirayetli ve yedi fırka
kudretli olan İsmail Çavuş, Alo'nun yanında on sekiz gün kadar birlikte olduğunu,
kendisinden öyle kötü bir hareket görmediğini ve kendisinin yanından ayrılıncaya kadar
toplanış olduğu beş altı yüz nefer süvârî ve piyade askerine dâima vasiyetler eylemekte ve
Mart dokuzu [22 Mart 1854] çıktığı gibi hareket edeceklerini söylemekte ve askerin o günde
yola çıkmak için benden bir bayrak istemekte olduğunu beyân ve ifâde eylemiştir. İstediği
bayrak yaptırılıp özel görevli memur ile gönderdim. Fakat Denizli Kaymakamı Sadri Bey,
bayrağı Alo'ya vermediği gibi yazdığı askerleri kontrol için Denizli’ye gönderilmiş olduğum
adamım İbrahim’i eşkıyadan olduğu sanarak Denizli Meclisi'nde ifadesini aldırtmıştır.
Hâlbuki Denizli’de türemiş asıl eşkıya olan Kârcılı Ali’dir. Başına bir takım zeybek eşkıyası
toplayıp oralarda bir takım haydutluk, adam öldürme ve rezalette sınır tanımayan bir
16

eşkıyadır. Geçenlerde kaymakam konağına gelip gitmekteymiş. Yaptırdığım araştırmada
Karcılı Ali denilen şakinin Alo ile aralarında ciddi fikir ayrılığı olduğunu, bayrağın
verilmemesi Karcılı Ali’nin başı altından çıktığını öğrendim. Alo gönderilmek üzere iken
Kaymakamın hala korku ve endişe yaşamasına mana veremiyorum. Bu yaşanan sıkıntılara
rağmen Alo’yu gönderdik. Alo’nun ordu-yu hümayûna gitmesine rağmen hala hakkında ne
zaman bir delilik yapacak endişesini taşmaktayım. Gittiği yerlerde gerekli tedbirlerin alınması
için girişimlerde bulunacağım. Alo ve Sarayköy Müdürü ile aramızda geçen yazışmaların ile
buyrulduların birer suretini ekte gönderiyorum. Konu hakkında seraskerlik ve sadrazamlığa
bilgi verdim. Emir ve ferman padişahımızındır.”
17 Mart 1854
İzmir Valisi
İsmail

EK II

BOA, MVL 181.28

BOA, MVL 181/28
Kurtuluşumun yegane kaynağı Efendim hazretleri,
Mübarek ellerinizi öptükten sonra gönderdiğiniz yüce mektûbunuzu biz aciz kulunuzun
eline ulaşmış olup memnuniyet ve mesudiyetimize sebep olmuştur.
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Başımıza gelenlerin tümünün yazılma imkânı olmadığı efendimiz hazretlerinin
malumudur. Ancak kısaca şu şekilde belirtmekle yetineceğim ki: Denizli sancağından bin iki
yüz nefer ile ve oğlum Mustafa sancaktarlık hizmetinde görevlendirilerek İzmir'e gelip oradan
İstanbul'a ve vakit geçirmeksizin Silistre'nin kuşatma altında olması sebebi ile Silistre'ye
gittik. Arap tabyası önlerinde bulunan sıçan yollarına bin iki yüz asker ile girip padişahımızın
düşmanları üzerimize hücum edip on sekiz gün aralıksız muharebe edildi. En sonunda düşman
lağımlara ateş vererek tabyalara hücum etmekte ve kılıç ve bıçaklarla boğaz boğaza sekiz saat
bu şekilde muharebeden sonra küffar mağlup oldu. Düşmanın bu şekilde hezimete uğramasına
ve kahrolmuş bir şekilde çekilmesinde büyük emeği olan maiyetimdeki başıbozuk [gönülü
birlikler] askeri Rusçuk'a çağırılarak hepsine nişan verilerek memleketlerine gitmelerine izin
verilmiştir. Agâh Paşa'nın isteği ile hizmetlerimin karşılığı olarak Yergöğü'nde padişah ihsanı
olarak kapıcıbaşılık nişanı verileceği belirtilmişti. Ben "Bana padişahımıza duadan başka bir
şey lazım değil, arkadaşlarım gibi bana da ruhsat verin, ben de memleketime döneyim"
diyerek izin istemiştim. "Senin gibi padişahımıza sadakat ile hizmet etmiş şahıslara padişahın
ihsanları takdim olunmadan izin verilmez" denerek elimize bir mektup verilmişti. Oğlum ve
bir hizmetçimle birlikte Yergöğü'ne gittiğimizde bizi derhal ele geçirerek beş ay hapsettiler.
Bu arada birkaç defa "suçumun ne olduğunu bize bildirin" diye dilekçe verdim. Verilen
cevapta "Herhangi bir suçun yoktur, bir süre padişahımızın misafirisiniz" denmekteydi. Beş
ay sonra Tosun Paşa beni oğlumla birlikte Rusçuk'a getirterek bize hitaben "Ey Ali Ağa,
sizlere bu layık değil, hapis ve sürgün değilsin. Beş on gün içinde Vidin Valisi Sami Paşa'ya
misafir olarak gideceksin” diyerek bir mektup yazdı ve beraberimize de asker vererek
silahlarımızla Vidin'e geldiğimizde Vidin Valisi Sami Paşa beni huzuruna davet edip "Ali
Ağa beş on gün misafirimizsin, üzülme" diyerek 1854 senesinden beri oğlumla hiçbir maaş
almadığımızdan silah ve kıyafetlerimizi sattık. Dilenci gibi namerde muhtaç kaldık. Aman
efendim, padişah başı için, evlatlarınızın başı için bu kulunuzu Vidin'den kurtararak ailemize
kavuşturunuz. Yardımlarınıza muhtacım. Her halde emir ve ferman sahibi efendimizdir.
31 Ocak 1857
Denizli sancağı Sarayköy kazasının
İncirpınarı Köyünden Ali
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Başbakanlık İstanbul Osmanlı Arşivi,
Meclis-i Vâlâ Evrakı,
579 / 61

Vidin’de sürgün hayatı yaşadığı sırada Denizli’deki malları konusunda kendisine haksızlık
yapılan, gönüllü birlikler komutanlarından İncirpınarlı Alo’nun İstanbul’a gelmesi ve yapılan
haksızlığa son verilmesi için kendisine yardım edilmesini istemesi hakkında, Meclis-i Vâlâ
Başkanlığı’na verdiği dilekçe.
15 Kasım 1858

[Sadeleştirme]

Meclis-i Vâlâ Başkanlığı’na,
Bu kulunuz, gönüllü birliklerden birisinin komutanı olarak Kırım Savaşı’na (1854)
katılmıştı. Savaşın bitmesinden sonra ise Vidin’de kalmam emir buyurulmuştu. O günden beri
Vidin’de yaşamakta ve Padişahımızın ömrüne dua ederek günlerimi geçirmekteyim. Bu
mecburi

ikametim

sebebiyle,

Denizli’de

bulunan

mal

ve

emlakimle

yeterince

ilgilenemiyorum. Bu sebeple birkaç ay önce bir vekil tayin ederek memleketime gönderdim.
Fakat Denizli’de bulunan bazı garazkar kişilerin hakkımda türlü türlü desiseler çevirdiğini
öğrendim. Bunun üzerine ben de adalet aramak için İstanbul’a geldim. Şu an Kavasbaşı
Ağa’nın evinde misafir olarak kalmaktayım. İstanbul’da bulunduğum sürece yine Padişahımız
için duaya devam edecek ve hakkımda verilecek kararı bekleyeceğim. İstanbul’da kalacağım
ve hakkımda verilecek kesin kararı bekleyeceğim süre içerisinde, ihtiyaçlarımı giderebilmem
için bura esnaflarından birisini kefil tayin etmeme izin verilmesini rica ediyorum. Bu konuda
vereceğiniz emre göre hareket edeceğim. Bu konuda ve her konuda, emir ve ferman, elbette
efendimizindir.
15 Kasım 1858

Denizli’nin Sarayköy Kazası’ndan İncirpınarlı Alo

[Transkripsiyon]
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Kulları asâkir-i mu‘âvene sergerdelerinden bulunduğumdan ahvâl-i sâbıkadan berü Vidin
tarafında ikâmet ve du‘â-yı ömr-i pâdişâhî ile meşgûl ve devâm üzere iken vilâyetim olan
Denizli’de olan emvâl ve emlâk-i bendegânemin zabt ve idâresi için çend mâh mukaddem
mübâşir-i mahsûsa ile vilâyetim tarafına azîmet olunmuş ise de ba‘zı ehl-i ağrâz tarafından
hakk-ı bendegânemde dürlü dürlü mu‘âmleler icrâ olunarak nihâyet derbâr-ı ma‘delet-karâra
geldim ve cümle âleme tûtyâ olan hâk-i pâ-yı ulyâ-yı riyâset-penâhîlerine yüz sürerek
misâferet tarîkiyle kavasbaşı ağa kullarının odasında ikâmet ve da‘avât-ı hayriye-i hazret-i
pâdişâhî ile olub hakk-ı bendegânemde şeref-vukû‘ bulacak irâde-i seniyyeye değin esnâfdan
bir mu‘teber kefîl irâ’esiyle çarşuca ve cihât-ı sâ’irece olan husûsât-ı bendegânemin
tesviyesine müsâ‘ade-i aliyyeleri şâyân buyurulması ricâsı şeref-sudûr buyurulacak irâde-i
seniyyeye imtisâlen harekete mübâşeret olunacağı muhât-ı ilm-i âlem-ârâ-yı müşîrâneleri
buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emr ve’l-ihsânındır.
8 Rebiülahir 1275 [15 Kasım 1858]

[imza] Denizli Sancağı’na tâbi‘ Sarayköy Kazâsı’ndan İncirpınarlı Alo kulları
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