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Halvetiyye- Şabaniyye tarikatının 
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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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recek bir suni barış sağlandı. Fakat Ey
lül 1920' de kurulan İstiklal mahkeme
lerine Ethem'in karşı çıkması tekrar çe
kişmelerin başlamasına sebep oldu. 

Bu arada Ankara'da bütün milis kuv
vetlerinin dağıtılıp düzenli ordunun ku
rulması üzerinde çalışmalar başlatılmış
tı. Dahiliye Nezareti bu amaçla yayım
ladığı bir tamimle Ethem'in gelişigüzel 
asker toplamasını yasakladığı gibi ken
disine bağlı birliklerin Batı Cephesi Ku
mandanlığı emrine girmeleri istendi. Bu
na özellikle Ethem ·in ağabeyleri Reşid 
ve Tevfik beyler itiraz ettiler. Her zaman 
ağabeylerinin tesirinde kalan Ethem de 
kendisini umum kuva-yı seyyareve Kü
tahya yöresi kumandanı ilan ederek da
ha önce oluşturu lan Batı Cephesi Ku
mandanlığı emrine girmeyeceğini ilan 
etti. Batı Cephesi Kumandanı İsmet Bey 
(inönü) ileEthemBey arasında çekişme
ler başladı. Mustafa Kemal aralarını bul
mak için heyetler gönderdiyse de bir ne
tice alamadı. Sonunda düzenli ordunun 
emrine girmek istemeyen Ethem'e karşı 
kuwete başvuruldu. Bunun üzerine Kü
tahya'dan Gediz'e çekilen Ethem, I. İnö
nü Savaşı sırasında Yunanlılar'la iş birli
ği yaptı. Ardından da birliklerini dağıta
rak kardeşleriyle birlikte Yunanlılar'a 

sığındı veya kendi ifadesiyle "bir protokol 
yaparak" Yunan işgali altında bulunan 
Türk topraklarına geçti. Ankara İstiklal 
Mahkemesi ise Ethem ve kardeşlerini 

vatana ihanet suçuyla yargılayarak 9 Ma
yıs 1921' de gıyaben idama mahkum etti. 

Bir süre Salihli'de Eşref Bey çiftliğin

de kalan Çerkez Ethem İzmir'in kurta
rılmasından biraz önce Yunanlılar tara
fından Atina 'ya götürüldü. Oradan Suri
ye'ye geçti, çeşitli bölgelerde ikamet et
tikten sonra Amman'a yerleşti. 1938'de 
yurda dönmesi için af çıkarılmasına rağ
men dönmedi ve 7 Ekim 1949'da Arn
man'da öldü. 
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Edebiyat ve tasawufta bir remiz ; 
Fars edebiyatı ile 

Türk divan edebiyatında 
çeşitli anlamlarda kullanılan 

bir mazmun ve tasawuf terimi. _j 

Farsça'da "göz; tavla zarlarında sayı
ları belirleyen siyah noktalar; vav ( .J ), 

kaf ( .; ) ve fa ( ..J ) gibi harflerin başla
rında bulunan yuvarlak içindeki beyaz 
kısım", mecazen "ümit, özlem; yakınlık, 
ön; aziz" anlamlarına gelir. Eski Farsça'
da (Avesta dili) çeşman, Orta Farsça'da 
çeşme ve bugün yaşamakta olan Gileki, 
Sim na ni v b. lehçelerde cum, ceş ve cim 
şekillerine rastlanan çeşm kelimesinin 
Firdevsi döneminde (IV. / X. yüzyıl sonu 
ve V./XI. yüzyılın başları) cişm şeklinde 
telaffuz edildiği. hişm kelimesiyle kafi
yelendirilmesinden anlaşılmaktadır. 

Gözün insan ilişkileri üzerinde büyük 
etkisi vardır. Bazı gözlerin büyüleyici ve 
insanı tesir altına alma gücü özellikle 
güzel sanatlarla uğraşan kimseleri etki
lemiş, onların başlıca konularından biri 
olmuş ve göz, şekli ve bakışı açısından 
çok değişik şekillerde yorumlanmıştır. 

Fars edebiyatı ile Türk divan edebiya
tında çeşmin çok geniş bir kullanım ala
nı vardır. Şairler gözü genellikle "çeşm-i 
şehla " (yarı şaş ı ). "çeşm-i keşide" (dar ve 
çekik göz), "çeşm-i hab-alüd" (uykulu, 
mahmur göz) ve "çeşm-i mey-gün" (şa

rap renkli göz) olmak üzere dörde ayır
makla birlikte ona atfettikleri sıfatiar
la bu sayının çok üstüne çıkarlar. Gözün 
renginin de önemi vardır. Genellikle göz 
güzelliğinin ölçüsü olarak ceylanın gözü 
örnek alındığı için siyah, göz renklerinin 
başta gelen sıfatlarından biri olmuştur 
ve şairler için en makbul insan gözü cey
Ianın gözüne benzeyen gözdür. Edebi 
metinlerde siyahın yanı sıra ela gözlere 
ve çok defa nergise ve firüzeye benze
tildiğine bakılarak mavi gözlere de yer 
verildiği görülür. Bununla birlikte gözle
rin nergisle ilişkisi. sadece bakışlarının 

nergisçe görünüşüne benzemiş olması 
ile de açıklanabilir. Yine bakış şekli ve 
etkisine göre göz sarhoş (mest). mahmur 
(uykulu). hasta, fitne, katil, ceylan. ahü. 
ahü-gir (ahO yakalayan), badem, bela-cü 
(bela arayan. kötü huylu). kadeh. fettan, 
aşıkküş (aşık öldüren), kafir gibi birçok 
sıfatla nitelendirilmiştir. Bu şekilde nite
lendirilen maşukun gözleri karşısında 

aşıkın gözleri de ayine (ayna). ebr (bulut). 
eşk - alüd (göz yaşına bu l anmış), eşk- bar 

(göz yaşı yağdıran) . eşk-feşan (göz yaş ı sa
çan). giryan (ağlayan). gurihte- ha b (uyku
su kaçmış) olarak tavsif edilmiştir. Ayrı
ca çeşm kelimesiyle birçok birleşik keli
me ve deyim meydana getirilmiştir. Bun
lardan bazıları şunlardır: Ahü-çeşm (ahO 
gözlü). teng-çeşm (çekik göz. dar göz). bed 
çeşm (kötü göz. uğursuz göz). peyrüze 
çeşm (fı'rOze renkli göz). Bunlardan başka 
Farsça'da "dünyaya gözünü kapamak, öl
mek", "gözü yolda olmak. birini bekle
mek". "göz gözü görmemek. çok karanlık 
olmak" anlamına gelen deyimler bulun
maktadır. 

"Hüsn ü Dil" türü alegorik eserlerde 
çeşm, gönlün. filozof, edip, toprağı altın 
yapan kimyacı gibi niteliklere sahip ca
susu olarak tanıtılır; göz ucuyla. kızgın

lıkla bakan "Gamze" ise "Çeşm"in ken
disinden küçük yaşta ayrılan sihirbaz. 
cadı kardeşi olarak gösterilir. 

Tasawufta Allah'ın basar (görme) ve 
cemal sıfatiarına ve bütün ahvali tamam
layan salike gizli hiçbir şeyin kalmama
sı haline de çeşm denir. Salikin kendi
sinde bulunduğunun bilincine vardığı 

sırr-ı ilahiye "çeşm-i mest", kemal ehli
nin bilip de salikin diğer salikierden giz
lediği ahvale "çeşm-i pür-humar", Al
Iah'tan başka hiç kimsenin bilemeyece
ği, kemal ehlinin gizlediği yüksek mer
tebelere "çeşm-i nergisf" adı verilir. SO
fı1er genellikle gözü, "sülük sonucunda 
elde edilen manevi (batınT) görüş" veya 
"bir mürşidin irşadıyla Hakk'ı her yerde 
müşahede etme makamına ulaşma" an
lamında sır, dil, cihan-bin. Iahütf, mari
fet yakin gibi kelimelerle tamlama ha
linde (çeşm-i sır. çeşm-i dil. çeşm-i lahOtT...) 
kullanmışlardır. Gözün asıl, kulağın ikin
ci derecede olduğu görüşünde olan Mev
lana Meşnevf'de ve diğer eserlerinde 
görmeyi (rü'yet) işitmeden (sema) daha 
üstün tutar ki bu da Farsça'da • Şeniden 
key büved manend-i diden" (işitmek 

görmek gibi olabilir mi? yani olamaz) ata
sözüne dayanmaktadır. 
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