
ÇERiBAŞI 

müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Eviad-ı 

fatihandan düzenlenen dört taburun her 
birine yine maaşii çeribaşılar tayin edil
miştir. 

Eviad-ı fatlhan çeribaşılığı. S Haziran 
184S tarihinde çıkarılan bir fermanla, 
bağlı olduğu teşkilatın ilgasıyla birlikte 
ortadan kaldırılmıştı r mA, Cevdet- Dahili
ye, nr. 10l. 

Voynuk Çeribaşısı. Başlıca görevleri se
ferde olan ordunun ve devlet adamları
nın atiarına bakmak, Has Ahur ve çayır 
hizmetlerini yerine getirmek olan gayri 
müslim ve genellikle Bulgar asıllı voy
nukların ikinci derecede önemli zabiti
nin unvanı da çeribaşıdır. Kanunname
lerde daha ziyade "voynuk seraskeri" 
olarak geçen bu görevliler sipahi statü
sündeydi ve genellikle müslümanlardan 
tayin edilirlerdi. Bu tayinler büyük veya 
küçük mirahur ağalar tarafından yapı
lırdı. Voynuk çeribaşıları voynuk beyine, 
o da mirahur ağalardan birine bağlıydı. 
Göreve getirilen çeribaşılara voynuklar 
gibi baştina* değil icmalli tirnarlar tev
cih edilirdi. Bu tirnarlar arpalık hükmün
deydi ve geliri oldukça yüksek olan top
raklardı. Mesela Novoberda voynuklarının 
çeribaşısının timarı 89SO akçelikti (İnal
cık, s. 152) Voynuk çeribaşıları bölgele
rindeki voynukları zapturapt altına alır, 

mevsimi gelince yeterli sayıda sefer ve
ya çayır voynuğunu topariayıp atlarıyla 

birlikte istanbul'a götürür. bunları has
sa çayırlarında çalıştırırdı (Uzunça rşılı, 

TTK Belleten, s. 393). Ayrıca bazı vergi
leri toplayıp bağlı olduğu mirahura tes
lim ederdi. Voynuk çeribaşılarının bir baş
ka görevi. kendisine bağlı voynuklar ara
sında suç işleyenleri cezalandırmaktı. 

Ancak bunlar da sipahi çeribaşıları gibi 
hafif cezaları verebilirler. ağır suçların 

cezasını bağlı oldukları sancak beyleri 
uygulardı. Voynuk seraskerlerinin bir 
görevi de defterhaneden verilen voynuk 
tahrir defterlerini saklamak ve işleri bi
tince yerine teslim etmekti. Görevlerini 
yapmayan, eksik yapan veya bir başka 
yolsuzluğu görülen çeribaşılar cezalandı
rılırdı. Bu cezalar çok defa tasarruf et
tikleri dirliğin ellerinden alınması şeklin
de olurdu. Voynuk çeribaşılığı , Has Ahur 
halkından yıllarca hizmet edip emektar 
olmuş kişilere tevcih edilirdi (BA, MD, nr. 
1, s. 5, 41 ; nr. 78, s. 384). Çeribaşılardan 
terfi edenler ise dergah-ı ali müteferri
kası olabilirlerdi. 

Voynuk çeribaşısının geliri sadece ta
sarruf ettiği timara münhasır değildi. 

Emrindeki voynukların nakdi cerimele-
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rının -ki bu 1 S76 yılında SOO akçeydi
tamamı onlara aitti. Ayrıca kızı evlenen 
voynuklar çeribaşıya evlenme vergisi ve
r irlerdi: bad-ı heva ve bazı şarap vergi
leri de onlarındı. 

Statü itibar iyle voynuk çeribaşısından 
sonra primkür ve likatör unvanlı hıristi~ 
yan zabitler gelirdi. Voynuk çeribaşılığı 
bağlı olduğu müessese ile birlikte 1691 
yılında lağvedilmişse de iki yıl sonra tek
rar kurulmuş, fakat bu tarihten itiba
ren büyük toprak kayıplarına paralel ola
rak voynuk teşkilatı da önemini kaybet
miş, nihayet 1878 yılında tarihe karış
mıştır. 

Eyalet askeri statüsündeki akıncıların 
çeribaşılarına ise daha ziyade toyca (ta
viçe) denirdi. Kıdemli ve fedakar akıncı
lardan seçilen akıncı çeribaşılarının baş
lıca görevi beylerinin emirlerini akıncı

lara bildirmek ve onları sefere hazırla
maktı (bk. AKINCI). 
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ÇERKEŞİ MUSTAFA EFENDi 

(ö. 1229 / 1814) 

Halvetiyye- Şabaniyye tarikatının 
Çerkeşiyye kolunun kurucusu. 

_j 

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde doğdu . 

Kaynaklarda doğum tarihi ve hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. Ölüm tarihiyle 
ilgili bilgiler de farklıdır. Hüseyin Vassaf, 
"Oldu şeyh vasıl-ı canan yahü" mısraın ı 

kaydederek 1224 (1809) tarihini verir 
(Sefine, IV, 56). Sadık Vicdani ise kaynak 
göstermeden 1229'da (1814) öldüğünü 
belirtir. Son zamanlarda yapılan bir araş
tırmada Sadık Vicdani' nin verdiği tarih 
doğrulanmış bulunmaktadır. Bu araştır
mada, Çerkeşi'nin müridi olduğu tesbit 
edilen Akif Paşa'nın bir manzumesinden 
hareketle şeyhin doğum ve ölüm tarih
leri belirlenmiştir (Azamat, s. 330). Akif 
Paşa bu manzumesinde şeyhinin yet
miş üç yaşında öldüğünü söyler ve tarih 
olarak, "HO deyip firdevs-i vasla erdi pi
rim Mustafa" mısraını kaydeder. Bu ınıs
radan şeyhin 1229'da vefat ettiği ve yet
miş üç yıl yaşadığına göre 11 S6'da ( 1743) 

doğduğu anlaşılmaktadır. Şeyhin türbe
si Çerkeş'te kendi adıyla anılan caminin 
içindedir. 

Çerkeşi Mustafa Efendi. Safranbolu'
ya bağlı büyükçe bir köy olan Zora· da 
yetişen Halveti- Şabani şeyhlerinden Şeyh 
Mehmed Efendi'ye intisap etmiş ve on
dan hilafet almıştır. Baş tarafında, ule
ma ile tar ikat mensupları arasındaki ih
tilafın mahiyeti ve çözüm yolları hakkın
da devrin padişahı tarafından yöneltilen 
sorulara cevap olarak kaleme alındığı 

kaydedileri Risô.le fi tahkiki't-tasavvuf 
adlı birkaç sayfalık Türkçe risalesinden 
Çerkeşi Mustafa Efendi'nin şöhretinin 

İstanbul'da saraya kadar ulaşmış oldu
ğu anlaşılmaktadır. Risalede adı geçme
mekle birlikte söz konusu padişah muh
temelen IL Mahmud'dur. Nitekim bazı 
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kaynaklarda (Hüseyin Vassaf. IV, 58; Göl
pınarlı, s. 188) risalenin ll. Mahmud 'un 
emriyle yazıldığ ı kaydedilmiştir. Çerkeşi 

Mustafa Efendi'nin bir süre İstanbul'
da ikamet ettiği görüşü (Öztürk, s. 34). 

risalenin başında pad işaha gönderi l diği 

açıkça kaydedildiğine göre bir varsayım
dan ibarettir. Ayrıca istanbul 'daki ulema 
ve meşayihe de sorulup soru lmadığı ş i m

dilik tesbit edilemeyen bu soru l arın ce
vabının Çerkeşi Mustafa Efendi'den is
tenmesi. onun ilim ve irfanının seviyesi
ni, şöhretinin yaygınlığın ı göstermesi açı 

sından son derece önemlidir. ll. Mah
mud'un, saltanatının ilk yıllarında Kas
tamonu'da çıkan Tahmisçioğlu isyanını 

bastırma hususunda şeyhin nüfuzundan 
faydalanmak amacıyla ona bu soru l arı 

sormuş olabileceğinin ileri sürü lmesi (Ab
dulkadiroğlu, s. 340), r isalenin muhteva
sına göre çok uzak bir ihtimaldir. 

Çerkeşi Mustafa Efendi bu risalede 
tasawuf tarihi açısından dikkate değer 
önemli tesbitlerde bulunur. Ona göre 
tarikat mensuplarının ulaşmaya çalıştık
ları tasawuf yolu fiil. sıfat ve zat tecel
lileri (teceiiT- i ef'al. teceiiT-i s ıfat. tecelli-i 
zat) olarak tanımlanan ÜÇ halden ibaret
tir. Bu üç tecelliye mazhar olanlar zahi
ren üç batı! fırka mensupianna (Cebriy
ye, Hulüli yye, itti hadiyye) benzerler. Fiil 
tecellileri sahipleri Cebriyye. sıfat ve zat 
tecellileri sahipleri ise Hulüliyye ve itti-

Cerkesi Mustafa Efendi'nin Risa/e {i lah/cilci'l·lasavvu{ 

adlı eserinin ilk sayfası (istanbul 12901 
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hadiyye mensupianna benzetilebilirler. 
Ancak bu üç halin kendilerinde tecelli 
ettiği süfilerin cebir. hulül ve ittihad fi
kirleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Süfileri bu 
batı! fırka mensuplarından ayırt etme
nin temel ölçüsü şeriat-ı Muhammediy
ye'dir. Şeriattan ayrılmamak şartıyla yu
karıdaki üç hal ve makamın kendisi üze
rindeki tecellilerinden bahseden süfinin 
sözleri ilahi sır ve hikmetlerden ibaret
tir; ondan zuhur eden olağan üstü hal
ler ise keramettir. Ancak keramet gös
termek Allah. peygamber ve mürşid ka
tında makbul değildir; çünkü edebe ay
kı rıdır. Şeriata aykırı en ufak bir hareket
te bulunan süfi sapıktır: sözleri ilhad* 
ve ifsat. ondan zuhur eden haller sihir 
ve istidrac*dır. 

Risa lenin daha sonraki satırları. şeyh
ten Melamiler'le ilgili görüşünün de so
rulduğu kanaatini vermektedir. Çerkeşi 
Mustafa Efendi, halkın ve anlayışsız za
hir ulemasının hakikatini kavramaktan 
aciz oldukları . zahiren şeriata aykırı söz
ler söyleyen ve bazı davranışlarda bulu
nan Melami büyüklerinin dikkatle ince
lend iğinde şeriata ters düşen hiçbir hal
lerinin olmadığır:ıı söyler. Ona göre hal
lerini gizlerneyi sevdiklerinden şeriatın 

zahirine aykırı gibi görünen söz ve dav
ranışlarla kendilerini halkın ilgi odağı ol
maktan çıkarmayı tercih eden Metami
ler kamil insanlardır : fakat kemale er
dirici değildirler. Kendileri " raşid " olup 
" mürşid" olamazlar. Onlardan dua iste
rnek ve irşad talep etmek doğru değil
dir. Çünkü talibi şüpheye sevkedebilirler. 
Halbuki irşad tatibi şüpheye düşürmek 
değil aksine şüphelerini gidermektir. İr
şad. Allah'ın kulunu kendine cezbedip 
kemale eriştird ikten sonra tekrar beşe
riyet makamına döndürmesidir. Mürşid , 

katiri küfürden imana, halkı masiyerten 
ibadete. havassı ise masivadan ilahi vus
lata davet etmek'le Allah'ın görevlendir
diği ve bu konuda. kendisine halifelik ver
diği kişidir. Peygamberler de birer mür
şiddir. Eğer mürşid peygamber ise bu 
göreve "nübüwet-i ta'rifiyye" adı verilir. 
Peygamberler getirdikleri şeriatın hü
kümlerini ümmetieri üzerinde uygula
makla yükümlü oldukları gibi mürşidler 
de zikir, evrad. halvet gibi tarikatlarının 
gereklerini müridierine uygulatmakla gö
revlidirler. Dinin koruyucusu olan ulema
dan nefret edip süfilik iddiasında bulun
manın. tarikat ve şeriatı birbirinden fark
lı şeyler gibi göstermenin, ulema ile me
şayihin üzerinde birleştikleri taat. riya
zet, mücahede gibi hususları terketme
nin sapıklık olduğunu söyleyen Çerkeşi 

ÇERKEŞ[ MUSTAFA EFENDi 

Mustafa Efendi'ye göre ulema bu gibi 
sahte süfilerle gerçek süfileri ayırt et
me gayretini göstermeden aleyhlerinde 
birçok risale kaleme almış, süfiler de on
lara cevap vermişlerdir. Çerkeşi'nin bu 
konudaki son sözü şudur: Ulema ile me
şayih arasındaki ihtilaf lafzidir, araların
da manada ve özde ihtilaf yoktur. Onun 
bu uzlaştırıcı tavrı ulema üzerinde tesi
rini göstermiştir. Nitekim Şeyhülislam 

Arif Hikmet Bey ve Şeyhülislam Mehmed 
Sadeddin Efendi, devrin tanınmış alim
lerinden Mehmed Zihni Efendi. kelamcı 
Abdüllatif Harpüti onun tarikatına inti
sap etmişlerdir. 

İslam toplumunda tarih boyunca önem
li bir problem teşkil eden şeriat-tasav
vuf il i şkisi konusunu inceleyip açık ve net 
bir şekilde ortaya koyan bu risale birkaç 
defa basılmıştır (İstanbul 1290 ISergü· 
zeşt ve Tarflcatname·i Pfran ve Meşayih·i 
Halvetiyye 'n in sonunda i: istanbul 1300 IYü
suf Halveti'nin Tenbihü 'l·gabf ad lı eseriyle 
birliktel ; Eskişehir 1331). Ayrıca 48,5 X 34,5 
cm. ebadındaki bir levhaya sülüs hatla 
yazılarak türbesinin bulunduğu camiye 
asılmıştır. Risale ii tahkiki't- tasavvuf 
Abdülkerim Abdülkadiroğlu tarafından 
yayımlanmıştır (AÜiFD, XXVII I, s. 344-348) 

Çerkeşi Mustafa Efendi'nin Mehmed, 
Mesud ve Osman Vehbi adlı oğulları ken
disinden sonra irşad faaliyetlerini sürdü
rerek birçok mürid ve halife yetiştirmiş
lerdiL Osman Vehbi Efendi'nin iö. 12771 
1860) soyundan istanbul'da Çerkeşiza
deler adı verilen bir ulema ailesi meyda
na gelmiştir. Babasının ölümünden son
ra Ankara'ya yerleşerek şehrin tanınmış 
alimlerinden biri olan Osman Vehbi Efen
di'yi ll. Mahmud istanbul'a davet etmiş 
ve kendisine İstanbu l ruus* u verilmiş
tir. Çeşitli eserleri olan Osman Efendi'
nin ll. Mahmud için kaleme aldığı el-Hıs
nü'l-hasin (Kahire. ts.) ve Tasriiatü'l-Fa
risiyye (İstanbul 12671 adlı iki kitab ı ba
sılmıştır. 

Osman Vehbi Efendi 'n in oğlu Mehmed 
Tevfik Efendi Beşiktaş, Halep, Çankırı. 

Bursa. Balıkesir ve Mısır'da mevleviyet 
görevlerinde bulunduktan sonra Medi
ne kadısı olmuş, daha sonra Ankara'ya 
dönerek on iki yıl müderrislik yapmış
tır. Üç yıl İstanbul kadılığı yaptıktan son
ra Rumeli kazaskerliği muavinliğine ta
yin edilmiş 1 1886). aynı yıl Meclis-i Me
şayih Nezareti reisi olmuş, 1889'da Ana
dolu, ertesi yıl Rumeli kazaskeri paye
lerini almış ve şeyhülislamlığın Meclis-i 
Müellefat Encümeni başkanlığına tayin 
edilmiştir . Dedesi Çerkeşi Mustafa Efen
d i' nin tarikatına mensup olan Tevfik 
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Efendi vefatında (1893). bir Şabanı-Çer
keşf tekkesi olan Aksaray Sofular'daki 
Ekmel Dergahı'na defnedilmiştiL Meh
med Tevfik Efendi'nin Gayetü'l-beyan 
ii ilmi'l-mizdn (İstanbul 1306). Hediyye
tü's-sıbydn (İstanbul 1308), Divançe (Mı
sır J 283), Kasaid -i Tevfik (Şam 1286, 
1304). Levdyihu'l-kudsiyye (İstanbul 

1303). Behcetü't-tarf ii ilmi's-sarf (İs
tanbul 1308). Meziyyet-i İslamiyye (İs
tanbul 1306). Miftdhu'l-aköid (İstanbul 
130 ı). Şerh-i Aküid-i Nesefi Tercüme
si'ndeki Hatalara Dair Hisale (baskı ye
ri ve yılı yok) adlı eserleri basılmıştır. 

Tevfik Efendi'nin oğlu Ahmed Muh
tar Efendi nakibüleşraf*lık görevinde 
bulunmuştur. Osman Vehbi Efendi'nin 
Mehmed Refi adlı oğlundan olan toru
nu Halil Halid Bey (ö 1934), Mekteb-i Hu
kuk' u bitirdikten sonra gittiği İngilte
re 'de Cambridge Üniversitesi'nde Türk 
dili ve edebiyatı hocalığı yapmış, edebi
yat. tarih, dış politika. iktisat alanların
da dikkate değer eserler yazmış önemli 
bir fikir adamıdır (bk. HALiL HALiD BEY). 

Çerkeşi Mustafa Efendi'nin tarikat sil
silesi Zoralı Şeyh Mehmed, Mudurnu1u 
Şeyh Abdullah Rüşdü (ö. ı ı4ı 1 1728-29). 
Şabaniyye'nin Nasühiyye kolunun kuru
cusu Şeyh Mehmed Nasühi Üsküdari (ö. 

1130/ 1718), Karabaşiyye kolunun kuru
cusu Karabaş Veli (ö . 1097/1686) vası
tasıyla tarikatın piri Şeyh Şaban-ı Veli'
ye (ö 976/ 1568) ulaşır. Şabaniyye men
suplarınca tarikatın ikinci kurucusu an
lamında "pir-i sani" unvanıyla anılan Çer
keşi Mustafa Efendi'nin on üç (Hüseyin 
Vassaf. IV, 58) veya on bir (Eş'ar·ı el·Hac 
Alcif Efendi, s. 28; Enderunlu Ali, vr. 4b) 
halifesi olduğu kaydedilmektedir. Bun
lardan ancak altısının (Beypazarlı Ali. Ge
redeli Halil, Mustafa Saff. Semerci Şeyh İb
rahim, Tiritzade Hüseyin, Ahmed Nüri Ba
ba) adı ve kimliği tesbit edilebilmiştir. 
Halifelerin faaliyetleri sonucu Çerkeşiy
ye tarikatı Batı Karadeniz, başta Anka
ra ve çevresi olmak üzere Orta Anado
lu, İstanbul ve Balkanlar'da yaygınlık ka
zanmıŞtır. 

Çerkeşiyye'den Beypazarlı Ali Efendi'
nin halifesi Kuşadalı İbrahim ile Gere
deli Halil Efendi'ye nisbet edilen İbrahi
miyye ve Haliliyye adlı iki şube meyda
na geldiği söylenirse de (Tomar-Halve

tiyye, s. 74) bunlardan ancak ilki bir kol 
olarak kabul edilebilir. Çerkeşi'nin em
rine uyarak ölümünün hemen ardından 
İstanbul'a giden ve Şeyhülislam Dürriza
de Abdullah Efendi tarafından Fındık
zade'deki Beşikçizade Dergahı şeyhliği-
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ne tayin edilen Beypazarlı Ali Efendi'nin 
(ö ı234/ ı819) yetiştirdiği tek halife olan 
Kuşadalı İbrahim Efendi (ö. 1262/ ı 846) 
tekke, taç. hırka gibi tarikatiara ait ge
leneksel unsurları reddeden fikir ve uy
gulamalarıyla Türk tasawuf tarihinde 
çok önemli bir yere sahiptir. Tarikata 
Melameti bir hüviyet kazandıran Kuşa
dalı'nın Mehmed Tevfik Bosnevi ile (ö . 

1283 / ı866) devam eden silsilesi. "Fatih 
türbedarı" diye meşhur olan Ahmed Amiş 
Efendi (ö. 1920) vasıtasıyla günümüze 
kadar ulaşmıştır. 

Çerkeşi'nin diğer tanınmış halifesi üm
mi bir zat olan Geredeli Halil Efendi'dir. 
Şeyh Halil Efendi ll. Mahmud tarafından 
İstanbul'a davet edilmiş, arnelierin niyet
lere göre olduğunu ifade eden hadise 
verdiği manalar padişahı ve huzurda bu
lunanları hayrete düşürmüş, büyük ilti
fat ve takdire mazhar olmuştur. Gere
de'de vefat eden Halil Efendi'nin türbe
si Aşağı Tekke Camii'nin bahçesindediL 

Geredeli Halil Efendi'nin halifelerin
den Ömer Fuadi (ö 1274/ 1857). İstan
bul'da Sofular Ekmel Dergahı'nda uzun 
yıllar şeyhlik görevinde bulunmuştur. 

Devrin iki şeyhülislamı Arif Hikmet ve 
Mehmed Sadeddin efendilerin kendisi
ne intisap etmeleri, Ömer Fuadi Efendi 
ve Şabaniyye-Çerkeşiyye'nin ulema üze
rindeki tesirini göstermesi bakımından 
önemlidir. Vefatından sonra makamına 
oğulları Abdullah Rüşdü (ö . 1299/ 1882) 
ve Ya ku b Sıdkı (ö . ı 3 ı 91 190 ı) geçmiş. 
Yakub Efendi'nin ölümünden sonra der
gah oğlu Yüsuf Selahaddin ile Abdullah 
Rüşdü'nün oğlu Mustafa Siret efendiler 
tarafından yönetilmiştiL Daha sonra Üs
küdar'daki Atik Valide Şabani dergahı
na tayin edilen Mustafa Siret Efendi. 
Meclis-i Meşayih azası olarak da görev 
yapmıştır. 

Geredeli Halil Efendi'nin diğer halife
si Yazıköylü Emin Efendi, bugün Bulga
ristan sınırları içinde kalan Nevrekop'a 
giderek irşad faaliyetinde bulunmuştur. 

Emin Efendi'nin Mir'dtü'l-dşıkin adlı 

eseri basılmıştır (baskı yeri ve yı lı yok). 
Halifesi Nevrekoplu Ahmed Efendi'nin 
burada açtığı dergah Balkan Harbi'nde 
Bulgarlar tarafından yakılmıştır. 

Diyarbekirli Hacı Mustafa Safi Efen
di'yi (ö . 1263 / 1847), Hüseyin Vassaf Ge
redeli Halil'in halifesi olarak gösterir. An
cak Safi Efendi hakkında bir menaklb
name yazan İbrahim Hilmi onun aslında 
Çerkeşi Mustafa Efendi'nin halifesi ol
duğunu söyler. Safi Efendi'nin halifesi 
Geredeli Saatçi Abdullah Efendi'nin mü-

ridi Halil Rahmi Efendi (ö 1284/ 1867). 
uzun yıllar Divan-ı Hümayun Kalemi'nde 
görev yapan Necib Efendi'nin (ö. ı307 1 
ı890) şeyhidir. Necib Efendi Aksaray'da
ki evinde irşad faaliyetini sürdürmüş, 
devrin tanınmış alimleri Mehmed Zihni 
Efendi ve Abdüllatif Harpüti kendisine 
mürid olmuşlardır. Oğlu Fahri Efendi 
Kanlıca'daki Ataullah Dergahı'nda şeyh
lik yapmıştır. 

Sultanahmet'teki Sokullu Mehmed Pa
şa Dergahı şeyhi Hüseyin Efendi'nin oğ
lu olan Şeyh Mustafa Hulüsi Efendi de 
(ö. 1299/ 1882) Geredeli Halil'in halifele
rindendiL Halil Efendi İstanbul'a geldi
ğinde kendisine intisap ederek onunla 
birlikte Gerede'ye gitmiş, sulükünü ta
mamladıktan sonra babasından boşalan 
dergahın şeyhliğine tayin edilmiştir. Ölü
münden sonra makamına oturan oğlu 
Hayrullah Efendi'nin birkaç ay sonra ve
fat etmesi üzerine dergahta irşad faali
yeti diğer oğlu Ataullah Efendi (ö. 1308/ 
1890-9 ı) tarafından sürdürülmüştür. Ata
ullah Efendi'den sonra yerine, halifesi 
Beykozlu Ahmed Efendi'den icazet alan 
oğlu Mehmed Nidai Efendi şeyh olmuş
t ur. 

Halil Efendi'nin Kütahyalı Şeyh Salih 
Efendi adlı halifesi vasıtasıyla devam 
eden diğer bir silsilesi günümüze ulaş
mıştır. 

Çerkeşi Mustafa Efendi'nin bir halife
si de İstanbul Zeyrek'te Kilise Camii ya
nındaki Akşemseddin Dergahı Şeyhi "Se
merci Şeyh" diye anılan ibrahim Efendi'
dir (ö. 1247/ 183ı). Onun vefatından son
ra bu dergahta halifesi Şeyh Halil Efendi 
(ö ı274 / 1858) ilebuzatın oğlu ve ada
şı Halil Efendi (ö ı 333/ 1915) görev yap
mışlardır. 

Kaynaklarda adı geçmeyen diğer bir 
Çerkeşi halifesi de Ankaralı Tiritzade Hü
seyin Efendi' dir. Madde yazarının bir Sa
bani şeyhinin elinde bizzat gördüğü Şa
baniyye silsilenamesinden Çerkeşi hali
fesi olduğu anlaşılan Hüseyin Efendi'nin 
silsilesi günümüze kadar ulaşmış olup 
İstanbul ve Karadeniz bölgesinde men
supları bulunmaktadır. Çerkeşi Musta
fa Efendi'nin adı ve kimliği tesbit edllen 
son halifesi. Hacı Bayram-ı Veli soyun
dan gelen şair Ahmed Nüri Baba'dır (ö. 

1263/ 1847). Şeyh Halil Baba'nın oğlu olan 
Ahmed Nüri Baba, babasının ölümünden 
sonra Çerkeş'e giderek Mustafa Efen
di'ye intisap etmiş ve onun halifesi ol
muş (Fatin, s. 420). ancak Melameti tav
ra sahip olduğundan irşad faaliyetinde 
bulunmamıştır. 
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1 
ÇERKEŞİYYE 

1 

Halvetiyye- Şabaniyye tarikatının 
Çerkeşi Mustafa Efendi'ye 

(ö. 1229 / 1814) 
nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. ÇERKEŞİ MUSTAFA EFENDi). 

_ı 

1 1 
ÇERKEZETHEM 

(ö. 1949) 

Milli Mücadele'de 
önce hizmetleriyle, 

daha sonra muhalefetiyle tanınan 

L 
kuva-yı seyyare kumandanı. 

_j 

Kafkasya'dan gelip Anadolu'ya yerle
şen Çerkez boylarından Şapşıh oymağı
na mensuptur. Babası Bandırma ile Mi
haliç arasındaki Emreköy'de ziraat ve 
değirmencilikle uğraşan Ali Bey'dir. Do
ğum tarihi kaynaklarda 1884 ve 1886 
olarak gösterilmekte olup Ali Bey'in beş 
oğlundan en küçüğüdür. Ağabeyleri Re
şid ve Tevfik beyler gibi o da subay ol
maya heves etti. Babasının karşı çıkma
sı üzerine rüşdiyeyi bitirdikten sonra 

Çerkez Ethem 

190S'te İstanbu l'a kaçtı ve Bakırköy Sü
vari Küçük Zabit Mektebi'ne girdi. Bu
rayı birineilikle bitirerek zabit vekili ol
du. Daha sonra Bulgar cephesinde Çü
rüksulu Mahmud Paşa'nın kolordu mu
hafız bölüğünde süvari kıtası kumanda
nı olarak çarpıştı ve yaralandı. 

1. Dünya Savaşı sırasında Ethem Bey 
ağabeyi Reşid Bey'le birlikte Teşkilat-ı 
Mahsusa'da görev aldı. Ayrıca Teşkilat-ı 
Mahsusa'nın Rauf Bey'in (Orbay) kuman
dasında düzenlediği. İran-Afganistan üze
rinden Orta Asya'ya ulaşmayı amaçlayan 
harekata katıldığı gibi 1918 yılı başla

rında Irak seferinde de bulundu. Yara
tanıp hastalanınca Bandırma'daki baba 
evine döndü. 

Milli Mücadele'ye katılmadan önce. 
Bandırma ve Manyas çevresinde faali
yet gösteren Manyaslı eşkıya Şevket ve 
Çolak İbrahim ile birlikte hareket eden 
Ethem. 13 Şubat 1919'da İttihatçılar'ın 
İzmir Valisi Rahmi Bey'in oğlunu fidye 
almak için kaçırarak dikkatleri üzerine 
çekmeyi başardı. İzmir'in Yunanlıl ar ta
rafından i şgal inden sonra. Ege bölge
sinde düşmana karşı mukavemet ede
bilecek güçler oluşturulurken daha ön
ce maiyetinde çalıştığı Rauf Bey kendi
sini Salihli ve çevresinde bir milis gücü 
teşkil etmekle görevlendirdi. Böylece res
men Millf Mücadele'ye katılıp yaklaşık 

altı ay içinde, aynı bölgede bulunan Poy
raz Ağa ve Alaşehirli Mustafa Bey çete
leriyle birleşerek Ege bölgesindeki teş
kilatianmasını tamamladı. Yunanlılar ' a 

karşı "millet hattı" denilen bir cephe 
oluşturdu. Bu cephenin oluşması saye
sinde daha sonra Ali Fuad Paşa Hey'et-i 
Temsiliyye'yi Ankara'ya çağırma imkanı 
bulabilecekti. Ayrıca teşkil ettiği "kuva 
yı seyyare" ad ı verilen milis kuwetleriy
le Millf Mücadele'yi tehdit eden iç isyan
ları bastırmada başarı gösterdi. Önce 
Balıkesir' in kuzeyinde tehlikeli bir hal 
alan Anzavur İ sya nı· nı, daha sonra An
kara'yı tehdit eden Düzce ve Adapazarı 

civarındaki isyanları bastırdı (N isan-Ma
y ı s ı 920); bu başarıları ona büyük şöh
ret kazand ırd ı. Ardından, Ege cephesin
de Yuna nlılar'la çatışmaların başladığı 

bir sırada Yozgat'ta Ca panoğulları ·nın 
Ankara hükümetine karşı ayaklanmala
rı ve isyancılar üzerine gönderilen niza
miye birliklerinin başarı elde edememe
si üzerine Ankara 'ya çağrıldı. Yunanlı

lar'a karşı hazırlıklar içinde olan Ethem 
Yozgat'a gitmek istemiyordu; ancak ıs
rarla davet edilince kuwetleriyle Anka
ra'ya gitti ve istasyonda bizzat Mustafa 

ÇERKEZ ETHEM 

Kemal tarafından karşıland ı. 20 Hazi
ran'da Yozgat'a doğru harekete geçti, 
bir hafta gibi kısa bir zamanda isyanı 

bastırdı. Bu olay kuva-yı seyyarenin, do
layısıyla Çerkez Ethem'in prestüini zir
veye çıkardı. Gerek bu başarısı gerekse 
daha önce kendisine gösterilen büyük 
ilgiden cesaret alarak Ankara hükümeti 
üzerinde nüfuz kurmaya çalıştı. Yozgat 
olaylarının Ankara Valisi Yahya Galib 
Bey'in ihmalinden kaynaklandığını ileri 
sürerek valinin cezalandırılmasın ı istedi. 
Mustafa Kemal buna karşı çıktı, Ethem 
ise Yahya Galib'in cezalandırılmasında 

ısrar ediyordu. Hükümete rağmen mec
lisin çoğunluğu da onu tutuyordu. Bu 
çekişme, Ethem'in Ankara'ya gidip mec
lis reisini meclisin önünde asacağ ı teh
didinde bulunması ile daha da sertleşti. 

Öte yandan Millf Mücadele'nin başlan
gıç safhasında savunmaya yardımcı olur 
düşüncesiyle ve Batı emperyalizmine 
karş ı Rusya'nın dostluğunu sağlama ümi
diyle Bolşevizm taraftarı Yeşil Ordu Ce
miyeti kurulmuştu . Çerl,ez Ethem. Yoz
gat isyanları sırasında Ankara ·ya gidip 
gelirken tanıdığ ı cemiyete ağabeyi Re
şid Bey aracılığıyla girmişti. Cemiyet de 
Çerkez Etlıem'i kabul etmekle muhte
melen silah lı bir güce kavuşmayı hedef
liyordu. Yeşil Ordu Cemiyeti'nin bu şekil

de güç kazanmasını. hatta kendi adını 
kullanarak yayılmaya başlamasını sakm
calı gören Mustafa Kemal, Dahil iye ve
kili ve cemiyetin ku rucula rından Hakkı 

Behiç'e (Bayiç) cemiyetin kapatılmasını 

emretti. Hakkı Behiç bunun o an için im
kansız olduğunu . anca!< faaliyetlerinin 
yavaşlatıla bileceğini bildirdi. Bunun üze
rine cemiyet faaliyetlerini Ethem'irı da
ha güçlü olduğu Eskişehir'e kayd ı rdı. Bu 
durumu fırsat bilen Ethem ise Esl<işe

hir'de Büyük Millet Mecl isi'ne karş ı ken
di liderliğini ve Bolşevikliği savunan Sey
yare-i Yeni Dünya adlı bir "islam Bol
şevik gazetesi" çıkarnıaya başladı. An
kara hükümeti durumdan büyük ölçü
de rahatsız oldu ve 1920 sonbaharında 
Yeşil Ordu Cemiyeti'nin faaliyetlerini ta
mamen yasakladı. Ancal< Bolşevizm ' i sa
vunan bir harekete muhalefeti. o gün
lerde çok ihtiyaç duyulan Moskova ile 
olan dostluğun bozulmamas ı için göze 
alamayan Mustafa Kemal Türkiye Ko
münist Fırkası'n ı resmen kurdurdu. Ay
rıca Ethem'in de muvafakatıyla Seyya
re-i Yeni Dünya gazetesini ve matba
asını Ankara'ya naklettirerek bunu yeni 
fırkanın gazetesi olarak neşrettirdi. Böy
lece Ethem ile Ankara arasında kısa sü-
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