ÇERKEZ ETHEM
recek bir suni barış sağlandı. Fakat Eylül 1920'de kurulan İstiklal mahkemelerine Ethem'in karşı çıkması tekrar çekişmelerin başlamasına sebep oldu.
Bu arada Ankara'da bütün milis kuvvetlerinin dağıtılıp düzenli ordunun kurulması üzerinde çalışmalar başlatılmış
tı. Dahiliye Nezareti bu amaçla yayım
ladığı bir tamimle Ethem'in gelişigüzel
asker toplamasını yasakladığı gibi kendisine bağlı birliklerin Batı Cephesi Kumandanlığı emrine girmeleri istendi. Buna özellikle Ethem ·in ağabeyleri Reşid
ve Tevfik beyler itiraz ettiler. Her zaman
ağabeylerinin tesirinde kalan Ethem de
kendisini umum kuva-yı seyyareve Kütahya yöresi kumandanı ilan ederek daha önce oluşturu l an Batı Cephesi Kumandanlığı emrine girmeyeceğini ilan
etti. Batı Cephesi Kumandanı İsmet Bey
(inönü) ileEthemBey arasında çekişme
ler başladı. Mustafa Kemal aralarını bulmak için heyetler gönderdiyse de bir netice alamadı. Sonunda düzenli ordunun
emrine girmek istemeyen Ethem'e karşı
kuwete başvuruldu. Bunun üzerine Kütahya'dan Gediz'e çekilen Ethem, I. İnö
nü Savaşı sırasında Yunanlılar'la iş birliği 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 Mayıs 1921' de gıyaben idama mahkum etti.
Bir süre Salihli'de Eşref Bey çiftliğin 
de kalan Çerkez Ethem İzmir'in kurtarılmasından biraz önce Yunanlılar tarafından Atina 'ya götürüldü. Oradan Suriye'ye geçti, çeşitli bölgelerde ikamet ettikten sonra Amman'a yerleşti. 1938'de
yurda dönmesi için af çıkarılmasına rağ
men dönmedi ve 7 Ekim 1949'da Arnman'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
belirleyen siyah noktalar; vav ( .J ),
kaf ( .; ) ve fa ( ..J ) gibi harflerin başla
rında bulunan yuvarlak içindeki beyaz
kısım", mecazen "ümit, özlem; yakınlık,
ön; aziz" an l amlarına 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. yüzy ıl sonu
ve V./XI. yüzyılın başları) cişm şeklinde
telaffuz edildiği. hişm kelimesiyle kafiyelendirilmesinden anlaşılmaktadır.
Gözün insan ilişkileri üzerinde büyük
etkisi vardır. Bazı gözlerin büyüleyici ve
insanı tesir altına alma gücü özellikle
güzel sanatlarla uğraşan kimseleri etkilemiş, onların başlıca konularından biri
olmuş ve göz, şekli ve bakışı açısından
çok değişik şekillerde yorumlanmıştır.
Fars edebiyatı ile Türk divan edebiyatında çeşmin çok geniş bir kullanım alanı 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 ceyIanın gözüne benzeyen gözdür. Edebi
metinlerde siyahın yanı sıra ela gözlere
ve çok defa nergise ve firüzeye benzetildiğine bakılarak mavi gözlere de yer
verildiği görülür. Bununla birlikte gözlerin nergisle ilişkisi. sadece bakışlarının
nergisçe görünüşüne benzemiş olması
ile de açıklanabilir. Yine bakış şekli ve
etkisine göre göz sarh oş (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 nitelendirilen maşukun gözleri karşısında
aşıkın gözleri de ayine (ayna). ebr (bulut).
eşk - alüd (göz yaşına bu l anmış), eşk- bar
ları

(göz yaşı yağdıran) . eşk-feşan (göz yaş ı saçan). giryan (ağlayan). gurihte- ha b (uykusu kaçmış) olarak tavsif edilmiştir. Ayrı
ca çeşm kelimesiyle birçok birleşik kelime ve deyim meydana getirilmiştir. Bunlardan 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, ölmek", "gözü yolda olmak. birini beklemek". "göz gözü görmemek. çok karanlık
olmak" anlamına gelen deyimler bulunmaktadır.

"Hüsn ü Dil" türü alegorik eserlerde
gönlün. filozof, edip, toprağı altın
yapan kimyacı gibi niteliklere sahip casusu 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 tamamlayan salike gizli hiçbir şeyin kalmaması haline de çeşm denir. Salikin kendisinde bulunduğunun bilincine vardığı
sırr-ı ilahiye "çeşm-i mest", kemal ehlinin bilip de salikin diğer salikierden gizlediği ahvale "çeşm-i pür-humar", AlIah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği, kemal ehlinin gizlediği yüksek mertebelere "çeşm-i nergisf" adı verilir. SOfı1er genellikle gözü, "sülük sonucunda
elde edilen manevi (batınT) görüş" veya
"bir mürşidin irşadıyla Hakk'ı her yerde
müşahede etme makamına ulaşma" anlamında sır, dil, cihan-bin. Iahütf, marifet yakin gibi kelimelerle tamlama halinde (çeşm-i sır. çeşm-i dil. çeşm-i lahOtT...)
kullanmışlardır. Gözün asıl, kulağın ikinci derecede olduğu görüşünde olan Mevlana 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) atasözüne dayanmaktadır.
çeşm,
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