
www.altinicizdiklerim.com 1

KKuuşşççuubbaaşşıı  EEşşrreeff  
EEffssaanneeddeenn  GGeerrççeeğğee  

  
Bengi  Yayınları 

1.Baskı 2007 
341 Sayfa 

 
AAhhmmeett  EEffee  

1963 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye' de tamamladı. 1981'de 
girdiği ve YÖK'le birlikte adı Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ne dönüşen İstanbul 
Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Elektrik Bölümü'nü dört yıl devam ettikten sonra bitirmeden, 3. 
sınıfta iken 1985'te bıraktı. 1987'de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü'nü 1991'de bitirdi. Bu arada çok sayıda, aylık, on beş günlük, haftalık, günlük dergi ve 
gazetede, teknik sorumluluk, muhabirlik, musahhihlik, redaktörlük, istihbarat şefliği, yazı işleri 
müdürlüğü, haber müdürlüğü, genel koordinatörlük gibi görevlerde bulundu. 1995'te 
öğretmenliğe başlayan Efe, halen İstanbul'da bir lisede bu görevini sürdürmektedir. Ahmet 
Efe'nin, "Gizli Kalmış Bir İhanet Çerkez Kongresi ve Çerkez Ethem" ile "Çerkez Ethem" dışında 
yayınlanmış başka kitabı yoktur.   

AARRKKAA  KKAAPPAAKK  
İngiltere'de Lawrence, Türkiye’de Eşref. Bir efsane haline getirilerek kendilerine olmadık roller 
biçilen iki doğru söylemeyen! Bilim disiplininden uzak kaleme alınan kimi çalışmalarda da 
Eşref’in Lawrence’e dünyayı dar ettiği biçiminde özetlenebilecek iddialar ortaya atılmakta. 
Bu ve benzeri iddialarla da yakın dönem Türk tarihi, özellikle 1950’lerden başlamak üzere 
hayaller üzerine bina edilmek istenmekte, gerçek kahramanlar unutturulup sentetik 
kahramanlar üretilmekte, böylelikle de yakın geçmiş ters yüz edilmekte. Oysa 1950’lerden 
itibaren kendi yakın geçmişiyle “hesaplaşan” İngilizler Lawrence’e atfedilen hadiselerin birer 
hayal olduğunu ortaya koyup “efsane”yi sona erdirirken bizde bu yapılmamış, Kuşçubaşı 
efsanesi adeta bir yalan rüzgarı gibi dozu artırılarak sürdürülmüştür. Önceki çalışması “Çerkez 
Ethem”de arapsaçına dönüştürülen benzer bir konuyu tamamen belge ve bilgilere 
dayanarak aydınlatan Ahmet Efe, bu eserinde de yakın dönem Türk tarihinin ilginç 
kişiliklerinden Kuşçubaşı Eşref’in gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Bu bağlamda, Kuşçubaşı’nın 
Harbiye mezunu olmadığını Genelkurmay ve MSB kayıtlarına dayanarak ortaya koyan Efe, 
Teşkilat-ı Mahsusa’yı Eşref’in kurmadığı ve hiçbir zaman da başkanlığını yapmadığından 
başlayarak birçok yanlış bilineni ortaya çıkarmaktadır. Eşref’in Türk İstiklal Harbi’nde önemli bir 
rol oynamadığı gibi, kuşkuları çağrıştıran eylemlerini de ortaya koyan bu çalışma, 
Kuşçubaşı’nın da Çerkez Ethem’le birlikte 28 Ocak 1921’de Yunan hizmetine girdiğini ve 
Büyük Taarruz’un ardından kurduğu Anadolu Osmanlı İhtilal Komitesi ile – Rum ve Ermeni 
grupları ile birlikte – Ege adalarından Anadolu’ya çıkarmalar yaptırdığını – Fevzi Çakmak 
imzalı – Genel Kurmay belgelerine dayanarak gözler önüne sermektedir.  
 
Çalışmanın en önemli yanı ise, Hüsamettin Ertürk’ün ortaya attığı “Kuşçubaşı’nın 150’likler 
listesine yanlışlıkla girdiği, Fevzi Çakmak’ın onu buradan çıkarmak için ne kadar 
çabaladığı…” iddiasının gerçek olmadığını bizzat Fevzi Paşa imzalı Genel Kurmay istihbarat 
belgeleriyle ortaya koymasıdır. 
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KKUUŞŞÇÇUUBBAAŞŞII  EEŞŞRREEFF  BBİİYYOOGGRRAAFFİİSSİİNNİİNN  KKAAYYNNAAKKLLAARRII  
Eşref'in Batı Trakya Harekatı ile ilgili rolü hakkında temel başvuru kaynağımız Bıyıklıoğlu'nun 
eseri idi. Ancak Bıyıklıoğlu, bu harekatı Eşref Bey'in üzerine bina ederek adeta betonarme bir 
yapı meydana getirmiştir. Ne var ki, çalışmasının ilerleyen bölümlerinde bu harekatta asıl 
patronajın şehit Süleyman Askeri Bey'e olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştır. Çalışmasının 
bu kısmını, Kuşçubaşı'nın -artık doğruluğu tartışmalı hale gelen- mektupları ile oluşturan 
Bıyıklıoğlu'nun bu davranışının nedenleri bilinmemektedir. 
 
Türk İstiklal Harbi'nde Kurmay Binbaşı rütbesiyle Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'in Harekat 
Şubesi Müdürlüğü'nü yapan Bıyıklıoğlu, 29 Ekim 1923'ten sonra da Cumhurbaşkanı Gazi 
Mustafa Kemal'in Genel Sekreterliği'ne getirilmiştir. Bu görevi sırasında da Başbakan İsmet 
Bey'e yakın ve onun ekibinden olduğu bilinen Bıyıklıoğlu, 1930'ların başında, Dolmabahçe'de 
kalan Atatürk'ü ziyaret için Ankara'dan gelen TBMM Başkanı Kazım Özalp'ı -Cumhurbaşkanı 
adına- Haydarpaşa'da karşılamıştı. Bıyıklıoğlu, Özalp'ın "Atatürk nasıl, sıhhat ve neşesi yerinde 
mi?" sorusuna, "İyidir, geziyor, eğleniyor ve bar kadınlarına para dağıtıyor" gibi yakışıksız, 
düzeysiz ve edepli olmayan bir karşılık vermişti. 
 
Bıyıklıoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından görevine son verildiği ve kalkıp gitmesi bildirilerek 
huzurdan gönderilir.  
 
Çerkez Ethem'in tepelenmesi sırasında Batı Cephesi Harekat Şubesi Müdürü olan Bıyıklıoğlu, 
Ethem kuvvetleri arasında Eşref de bulunmasına; Ethem'le Eşref'in Yunan'a birlikte sığınmasına 
ve ondan sonra da ölümlerine kadar Türklük aleyhine faaliyetlerine karşın, hangi gerekçelerle 
onunla 1950'lerde mektuplaşarak bilgi alışverişinde bulunabilmiştir, doğrusu merak konusudur! 
 
Kendileriyle ilgili konularda bağnazlığa varan taraflı yaklaşımlar sergileyen Çerkez kökenli kimi 
yazarlar ve kitaplarına da itibar edilmemiştir. Bunun nedeni yazarların etnik kökeni değil, 
çalışmalarının tarihi/bilimsel gerçeklerle örtüşmemesidir. Buna bir örnek vermek gerekirse, 
“Birinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarında savaşın kaybedileceğini anlayan Enver Paşa, TM 
Başkanı Eşref Bey'e belirli yerlere silah, cephane ve gerekirse para stoku yapılmasını ve ileride 
yapılması muhtemel bir mücadeleye hazırlıklı olması için talimat vermiştir.” (M. Ünal, Kurtuluş) 
 
Kuşçubaşı eğer doğru söylüyorsa Enver Paşa kendisini 1916 Temmuz/Ağustos'unda ünlü 
Yemen seferine göndermiş. Hazreti Ali'nin Hayber Cengi gibi anlattığı anılarında da 13 Ocak 
1917'de Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'ın kuvvetlerine esir düşmüştür. Oradan alınıp Malta'ya 
götürülen Eşref Bey, Kutay'a göre İngilizlerce getirildiği İstanbul'da 17 Aralık 1919 Çarşamba 
gecesi denize atlayarak kaçmış, ardından Türk İstiklal Harbi'ne katılmıştır. … Kronoloji bu iken, 
Enver Paşa Eşref'le ne zaman buluşup Dünya Harbi sonrası için mukavemet hazırlıkları 
yapmıştır, doğrusu hayret edilecek bir durumdur! … Ve bu TM nasıl bir "Teşkilat"tır ki 'Başkan'ı 
üç yıl hapiste kalmasına karşın yerine bir başkası atanmamıştır?! 
 

11..  BBÖÖLLÜÜMM  
KKUUŞŞÇÇUUBBAAŞŞII  EEŞŞRREEFF''İİNN  BBİİYYOOGGRRAAFFİİSSİİNNEE  GGİİRRİİŞŞ  

"Stoddard'a 1898 dolaylarında Harbiye'den mezun olduğunu" söyleyen Eşref'in Türk Kara 
Kuvvetleri Arşivinde herhangi bir kaydı bulunmuyordu. 
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Kuşçubaşı Eşref, Gizli Devrimci Arap Örgütü Kuruyor 
Arabistan Devrimci Komitesi adını verdikleri bu gizli örgüt 1903 yılında Medine civarında 
faaliyete geçer. 
 
Komite, birbirleriyle sürekli boğuşan aşiretlerin, aralarındaki kavgaları unutarak 'ortak 
düşmanları' Padişah'a karşı birlikte mücadele etmelerini sağlamaya çalışırsa da başarılı 
olamaz. Ardından Hicaz'ın diğer bölgelerine yayılan ve bir hayli de kalabalıklaşan çete, 
Osmanlı Hükümeti'nin -tanımlama Stoddard'a aittir- disiplinsiz ve iyi yetiştirilmemiş askeri 
birliklerine karşı terörist saldırılar düzenleyerek şöhret kazanmaya başlar.  
 
Komite bu darbeleriyle Sultan'ın idaresinin ne kadar çürük ve yetersiz kaldığını ispatlamaya 
çalışır. Ancak Stoddard, Eşref Bey'in bu faaliyetlerinin Abdülhamit yönetimi karşıtı Jön Türklerle 
ilişkili olup olmadığı konusunda bir bilgi vermese de buraya kadar anlatılanlardan, 
Kuşçubaşı'nın eylemlerinin bireysel olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Stoddard'ın, Hacı Sami'nin, ağabeyini hapisten kaçırdıktan sonra teşkilatlarını genişletmek için 
önce İzmir'e ardından Avrupa'ya geçtiğini, Hicaz'dan çıkmak için gerekli belgeyi de o zaman 
Şam'da sürgün olan Mustafa Kemal vasıtasıyla sağladığını yazmasında ise bir yanlışlık 
olmalıdır. Çünkü, Eşref' in hapisten kaçırılması 1903, Mustafa Kemal'in Şam'a sürülmesi ise 5 
Şubat 1905'tir. 
 
Kuşçubaşı'nın, Kimin Adına Yapıldığı Bilinmeyen Esrarengiz Faaliyetleri 
Eşref Bey, mali ve siyasi destek aramak üzere Hindistan'a gider. Dönüşte, Osmanlı/Türk 
jandarmalarına direnişlerinde 'hayli başarılı' olan Süleymaniye'deki asi Kürtleri ziyaret eder, 
sonra Medine civarına döner. … Keza, "Süleymaniye'deki asi Kürtlerin" Osmanlı Devleti'ne, Jön 
Türklerin  talepleri paralelinde mi isyan ettikleri yoksa İngiliz gizli servisinin kışkırtmaları ile mi 
ayaklandıkları da Stoddard tarafından açıklanmaz. 
 
Eşref Bey ITC'ye Katılıyor 
Eşref Bey, … 1907'de Paris'e ulaşır. İttihatçılara katılır ve Abdülhamit'e karşı şahsi mücadelesinin 
son faslı başlar. … Dolayısıyla onun bu tarihe kadar yaptığı ve siyasi olarak 
tanımlanamayacak 'eylemleri'nin ITC’nin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmiş gibi 
gösterilmek istenmesi, daha tutarlı kanıtları gerektirmektedir. … Eylemler bireysel ve ITC’nin 
faaliyetlerinin aksine gayrı siyasidir. 
 
İngiliz İstihbaratı da Aynı Sıralarda Bölgede Fink Atıyordu 
Ancak Eşref Bey'in anılan bölgelerde kimin adına yaptığı hala anlaşılamayan bu 'çalışmaları' 
sırasında İngiliz istihbaratı da yine aynı zamanlarda ve aynı bölgelerde örtülü faaliyetler 
yapmaktadır.  
 
Tahsin Paşa'nın gördüğü anlaşılan istihbarat raporlarına göre, Mister Veyman Bry yahut Eş-
Şeyh Hacı Mansur Abdullah sözde Müslüman olmuştur. Namaz kılıp orucunu tutan Hacı 
Abdullah-Veyman,  Arapça'ya da mükemmelen aşina idi. Yerel adetler ve kıyafetiyle Araplar 
ve aşiretler içinde yaşardı. Başlıca merakı avcılık ve "kuş beslemekti." Fotoğraf makineleri ve 
harita çıkarmak için aletler ve edevatları tamamdı. Diğer İngilizler de aynı donanımlara 
sahipti. 
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Meşrutiyetin İlanında Eşref Bey'in Bir Rolü Var mıydı? 
Stoddard bu konuda da açıklayıcı bir bilgi vermez. Tüm bunlara karşın Stoddard, yukarıda 
verdiği bilgilerin ardından " .. Makedonya'da İTC namına faaliyete geçen Eşref Bey" dedikten 
sonra, Kuşçubaşı'nın, Eyüp Sabri (Akgöl), Enver (Bey), Süleyman Askeri (Bey) ve Resneli Niyazi 
Bey vd. ile hücreler kurduğunu belirtir. Amerikalı müellife göre, anılanlar orduda öyle 
teşkilatlanırlar ki, sonunda Abdülhamit taleplerini kabul etmeye mecbur kalır. 
 
Yakın dönem Türk tarihi ve İT ile ilgili önemli bir başvuru kaynağı olan Ahmed Bedevi Kuran'ın 
eserinde bu olaylar anlatılırken, yukarıdaki subayların tümünün adı verilmesine karşın, Eşref 
Bey'in ismi yoktur. 
 
Temmuz 2006'da yayınlanan Enver Paşa'nın anılarında da örgütün hem o sıralardaki 
eylemlerine imza atan hem de somadan ön plana çıkacak hemen tüm İT'cilerin adı 
geçmesine karşın Eşref Bey'in ismi yer almamaktadır. 
 
Hemşerisi Mahmut Şevket Paşa Eşref'i koruyor 
Eşref Bey'in başı, Stoddard'ın da açıklamadığı bir konudan dolayı yine derde girer. Gıyabında 
yapılan bir dava sonucunda Divanı Harp Eşref’i idama mahkum eder. … Çok ilginçtir; Eşref'e 
yardım edenlerden birisi de Padişah'ın has adamı olup İT/Fedai Zabitan mensubu Teğmen 
Atıf Bey tarafından 7 Temmuz 1908' de Manastır'da vurulan Şemsi Paşa'dır. 
 
Ancak, "Niyaziler Enverler"le Meşrutiyeti ilan ettirmek için omuz omuza mücadele ettiği iddia 
edilen Kuşçubaşı'nı Abdülhamit'in bendesi Şemsi Paşa'nın himaye etmesi hiç kuşkusuz 
açıklanmaya muhtaçtır! 
 
Kuşçubaşıların İzmir Maceraları 
Bazı yabancı eserlerde Eşref Bey'le ilgili bu bağlamda şu bilgiler verilir: "Eşref, Türk siyasi 
hayatının alt kademelerinde mahut bir maceraperestti. Delikanlılığı sırasında, İzmir'deki 
evininin civarında hayduttu. Yıllar geçtikçe devrimci olur, yakalanır ve Abdülhamit onu 
Medine'ye sürünce çok hareketli geçecek olan beş yıllık sürgün hayatı başlar."(T.E. Lawrence) 
 
“Haydut olarak doğan Eşref, sonra devrimci olur ve Türk Padişahı tarafından beş yıl sürgün 
edilir.” (Antony Nutting) 
 
Bu arada 23/24 Temmuz 1908' de Meşrutiyet ilan edilir.  
 
Eşref ise ordudan istifa eder ve at ticaretine başlar. "İşi" dolayısıyla Hartum ve Doğu 
Anadolu'ya gidip gelmeye başlar. 
 
Abdülhamit döneminde bir Çerkez tarihi yazmalarına izin verilmeyip buna girişenlerin sürgün 
edilmelerine karşın, II. Meşrutiyet'ten soma peş peşe Çerkez örgütlenmeleri ortaya çıkar.  
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22..  BBÖÖLLÜÜMM  
KKUUŞŞÇÇUUBBAAŞŞII,,  ""KKAAYYIIPP  YYIILLLLAARRII""NNDDAA  DDOOĞĞUU  AANNAADDOOLLUU  VVEE  HHAARRTTUUMM''DDAA  AATT  TTİİCCAARREETTİİ  MMİİ  YYAAPPTTII??  

Çakırcalı Ahmet, yıllarca dağlarca efelik yaptıktan sonra hükümet tarafından -üçüncü ve son 
kez- affedilerek Kaymakçı köyünde kır serdarlığına getirilir. 
 
Ancak 1883 yılında Aydın Valiliği'ne atanan Hacı Naşit Paşa, Çakırcalı Ahmet gibi affedilip kır 
serdarlığına getirilen efelerin bir gün yeniden dağlara çıkıp eşkıyalığa başlayacakları vehmine 
kapılır. Halbuki kır serdarlığı yapan bu Türk efeleri, sorumlu oldukları mıntıkalarda asayişin yanı 
sıra, Vilayeti kana bulayan, yabancı devletlerin de himayesini gören Rum çetelerinin 
tepelenmesi görevlerini de yapıyordu.  
 
Ancak Çakırcalı ve diğer efeleri ortadan kaldırmayı kafasına koyan Hacı Naşit Paşa, 
kaymakam ve mutasarrıfları toplayıp gizli bir görüşme yapmıştı. Beş mutasarrıf ve kırka yakın 
kaymakamın katıldığı bu toplantıda önemli kararlar alınmış ve her efenin kendi bölgesinde 
imha edilmesi kararına varılmıştı. … Babasının kancıklanarak öldürülmesinden sonra Mehmet, 
Çakırcalı Ahmet'in en önemli yatağı ve dostu Hacı Eşkıya'ya teslim edilir. 
 
Babasını kancıklayarak öldüren Hasan'dan intikam almak isteyen Çakırcalı, Ödemiş'in iki 
bucağının kavşağındaki Kaymakçı köyünde güçlü bir istihbarat şebekesi kurar. … Efe, Çine/ 
Akçaova'da oturması koşuluyla 26 Mayıs 1904'te affedilerek ayda 5 altın maaşla kır serdarı 
tayin edilir. Vergileri de Efe toplayıp hükümete verecektir. Ancak, bundan çıkarı bozulanlar 
Çakırcalı'nın üzerine hasmı Çamlıca'lı Hüseyin'i salınca Efe 1905 Nisan'ında yeniden dağlara 
çıkar.  
 
Osmanlı Devleti'nin dağ köylüklerinde, köylü ve göçebe ahali, hükümeti daima bir 'heyula' 
olarak görür ve halkın başına 'musallat' bir bela şeklinde düşünürdü. Bu yüzden de köylüler 
eşkıya gibi, katil gibi hükümet için kanun dışı olanlara yardımı adeta bir insanlık görevi sayardı. 
 
Çakırcalı-İttihat ve Terakki İlişkisi  
Çakırcalı'nın üçüncü kez afta olduğu 1907/8 yılları ITC’nin İzmir' de etkin olduğu dönemdir. 
ITC’nin Aydın sorumlusu da Yakup Ağa kod Dr. Nazım Bey'dir. Nazım Bey yapacakları ihtilal 
için ihtiyaç duyacakları Efe'nin yaşadığı Kayaköy'e giderek İTC'ye üyeliğe iknaya çalışırsa da 
siyasetten anlamadığım söyleyen Çakırcalı teklifi geri çevirir.  
 
1907'den 2. Meşrutiyet somasına dek afta kalıp Jön Türk Devrimi'ni de içtenlikle destekleyen 
Çakırcalı, kendisi dışında gelişen bir takım olaylar sonucu 1909' da yeniden dağa çıkmak 
zorunda kalır. 
 
Piyasaya Çıkan Kuşçubaşı Eşref, Çakırcalı Mehmet'in Karnı Burnunda Hanımını Karda Kışta 
Sürgün Edip Bebesinin Ölümüne Neden Oldu! 
Nihayet çalışmamızın kahramanı Kuşçubaşı Eşref de tam bu sıralar da, 1910 Mayıs'ında 
piyasaya çıkar. Stoddard'a verdiği biyografisinde, askerlikten istifa ettiği 1908/1909'dan; 1911 
sonlarında başlayan Trablusgarp Harbi'ne dek Doğu Anadolu ve Hartum'da 'at ticareti' 
yaptığını beliren Eşref Bey, ne hikmetse, 1910 yılı baharında Çakırcalı Mehmet Efe'nin 
takibinde bulunur. 
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Takip kuvvetlerinin eşkıyayı ele geçirmek için uyguladığı yöntem tam bir eşkıya yöntemidir ve 
devlet olma nitelikleriyle bağdaşmayan hukuk dışı bir davranıştır. 
 
Çakırcalı Mehmet Efe'nin Takibine Sivas'tan Gönüllü Çerkezler Getiriliyor 
Nasuhi Paşa … Eşkıyalığın önlenmesi için "Hızlı hareket edebilecek, eşkıya gibi çalışabilecek 
gönüllülerden oluşacak takip çeteleri ile köy koruculuğu oluşturulmasını" önerir. … Çeteler son 
derece gizli kurulduğu, mensupları da eşkıya gibi hareket edip onlar hakkında bilgi 
topladığından bunlardan ikisi Saruhan Jandarma Komutanlığınca eşkıya diye yakalanır. 
 
Çıkan sorunlar nedeniyle Çerkez başıbozuklardan oluşan takip çetelerinin görevine son verilir. 
… Yetkin'in … “Bu sırada jandarma yokluğu nedeniyle Çerkez ve Arnavut gönüllülerden 
oluşturulan başıbozuk takip çeteleri, zenginlerin çiftlik ve hanelerine saldırmakta, özellikle 
Saruhan sancağında asayişi ihlal etmekteydiler” ifadesinden, görevlerine son verilmesine 
karşın, başı bozukların bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 
 
Çakırcalı İçin Ta Erzincan'dan Bile Çerkez Getirilmiş 
Bu arada 1911 yılı başlarında Aydın vilayeti sınırları içinde Çakırcalı'nın adını kullanarak 
eşkıyalık yapan ancak gerçekte Efe ile ilgisi olmayan gruplar türer.  
 
Yetkin, Çakırcalı olayında konunun sosyal yönünün yanı sıra, etnik tarafının da ortaya çıktığını 
ise şöyle belirtir: “Burada bir başka sorun da Türkmen olan Çakırcalı ile gönüllü takip kollarını 
teşkil eden Arnavut ve Çerkezlerin 'kan davası'ydı. Takip kollarına Arnavut Kara Sait Paşa, 
(daha sonraları] Teşkilatı Mahsusa'cı Çerkez Kuşçubaşı Eşref gibi kişiler komuta etmekte, 
bunlar intikam almak için ve 'Çakırcalı'yı elde edeceğiz' diye ona yataklık yaptıkları ve destek 
oldukları iddiasıyla Türkmen köylülere insafsızca davranmaktaydılar. Kozmopolit bir insan 
kitlesine sahip olan imparatorluğun varlığını sürdürebilmek için izlediği yöntem, etnik unsurları 
birbirine rakip hale getirmekti.”  
 
Anzavur Ahmet de Sahneye Çıkıyor 
Çakırcalı'nın İhsaniye'yi basıp Çerkezleri öldürmesi üzerine muhtar ve ihtiyar meclisi Dahiliye 
Nezareti'ne bir dilekçe göndererek hükümetin kendilerini koruması gerekirken aciz 
kaldığından, koruma için yabancı ülkelerden destek istediklerini devletin umursamazlığına 
isyan eder bir tarzda dile getirirler.  
 
Yetkin'in ücretli insan avcısı diye tanımladığı Çerkezlere, son derece az maaş alan 
jandarmanın aksine yüksek aylık verilecekti.  
 
Çakırcalı'yı takibe başlayan Anzavur, jandarmaların yetersizliğini ve azlığını ileri sürüp durumu 
yönetime bildirerek Reji kolcularından da yararlanma yoluna gider. Anzavur, Reji idaresi ile 
yaptığı anlaşma sonucu, ücretleri hükümetçe karşılanmak üzere Reji kolcularını da jandarma 
sıfatıyla emrinde çalıştırmaya başlar.   
 
Kuşçubaşı Sami de Piyasaya Çıkıyor 
Eşref ve Anzavur gibi 'ünlü' adların yanı sıra Çakırcalı'nın takibi ve Çerkezlerin intikamının 
alınması için sonraları 'ünlenecek' bir başka ad, Hacı Sami de piyasaya çıkar. … Sami, resmi 
giysiyle İzmir'den Ödemiş'e gelerek Jandarma taburuna gider. Tahkikatla görevli olduğunu 
belirtip Çakırcalı ve öldürülen Çerkezler hakkında bilgi aldıktan sonra, tabur komutanının atını 
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ve silahını gasp ederek kaçar. … Sami'nin 5 Eylül 1911'de götürdüğü Efe'nin yakınlarından 
dördü ölü, ikisi ağır yaralı bir halde bulunur.  
 
Çakırcalı'nın Yakınlarını Kuşçubaşı Sami'ye Anzavur Öldürtmüş! 
Anzavur'un başıbozukları da maaşlarını düzenli alamaz. Bunlardan Ömer adlı bir Çerkez, 
görevinden ayrılarak İzmir hükümet konağına gelir ve Anzavur elebaşlığındaki başıbozuk 
Çerkez takip kollarına ilişkin çok ilginç ve ağır suçlamalarda bulunur. … “Takip için gezdiğimiz 
yerlerde ahaliye korkunç işkence ve zulüm yapılmıştır .. Halktan el konulan her cins silah ve 
eşya, hükümete teslim edilmesi gerekirken, takipçiler arasında pay edilmiştir. Maaş 
dağıtımında büyük usulsüzlükler yapılmakta ve üst düzey takipçiler aşırı para kazanmaktadır.. 
Çerkez Sami'nin Çakırcalı ailesine karşı gerçekleştirdiği katliamı Anzavur Ahmet tertip 
ettirmiştir.” 
 
Bunlar bölgeye intikamlarını almak için gelmişlerdir. … Çoğunluğunu Alevi Türkmenlerin 
oluşturduğu dağ köylülerine işkence yaparak zalimce davranmaları bu görüşü destekler 
niteliktedir. 
 
Çakırcalı'nın köyü Ayasuluk bir Yörük köyü idi. Osmanlı hükümetinin siyaseti de nerede bir 
Yörük köyü varsa, onun yanı başına Çerkez ve Kafkas muhacirlerini yerleştirmekti.  
 
Kuşçubaşı Sami, müfrezesiyle geldiği Ertuğrul'da köylülerle birlikte şöyle bir karar alır: Çakırcalı 
kaç Çerkez öldürmüşse aynı şekilde misilleme yapmak. … Devlete bağlı kişilerin yaptırdığı bu 
'misilleme' gerek hükümetin, gerekse eşkıyanın gözünü kan bürümesine neden olur. Bozdağ 
olayından sonra Ödemiş'te zeybekler arasında Çerkezlik-Türklük şeklinde bir de milliyet davası 
baş gösterir. Arnavutluk-Türklük davası yetmiyormuş gibi bir de Çerkezlik-Türklük davası çıkar.  
 

33..  BBÖÖLLÜÜMM  
TTRRAABBLLUUSSGGAARRPP//TTÜÜRRKK--İİTTAALLYYAANN  HHAARRBBİİ  VVEE  EEŞŞRREEFF  BBEEYY  

Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inip İngiltere'nin ticaret yolunu ve sömürgelerini tehdit etmesi 
ve 18 Ocak 1871'den itibaren ortaya çıkan Alınan imparatorluğunun Doğuya yayılma 
stratejileri nedeniyle o zamana dek Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü –sözde- koruma 
politikası güden Britanya, bu siyasetinden vazgeçmişti. Açık sömürgelerinin ve gizli sömürgesi 
Osmanlı'nın Alman etkinlik alanına girmesine izin vermeyeceği açık olan İngiltere ile 
Almanya'nın da perde arkasından desteklediği Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm akımlarının tehdit 
ettiği Çarlık Rusya, Batı Türk İmparatorluğu'nun paylaşılması konusunda 8-10 Haziran 1908'de 
Reval'de anlaşmaya varmıştı. 
 
Trablusgarp ve hemen onunla birlikte çıkarılan Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'nin büyük 
tasfiyesi öncesinde milli güç unsurlarının test edilmesini amaçlayan birer "güç sınama" 
savaşlarıydı. 
 
Başını Enver Bey'in çektiği İT içindeki askeri kanat, hükümetin aczine karşın, Trablusgarp'a 
yönelik İtalyan tecavüzüne karşı yerli halkı örgütleyerek gayrı nizami mukavemet yanlısıdır. 
Nihayet İT Merkezi Umumi'sinin baskısı ile -ver-kurtulcu- Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa 
harekete geçmeye razı olur.  … Mustafa Kemal Bey … 15 Ekim 1911'de Trablusgarp'a gitmek 
üzere İstanbul'dan ayrılır. … Mısır üzerinden Kasım ayı ortalarında Bingazi'ye ulaşır. Kurmay 
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Kolağası Mustafa Kemal Bey, "Tobruk Dolayları Komutanı" Ethem Paşa'nın kurmay başkanı 
olarak göreve başlar. 
 
Kuşçubaşı Eşref Bey ile İlgili Karanlık Noktalar 
Eşref'in, Stoddard'a verdiği ve hem "TM"de hem de "HTC"de yer alan biyografisinde, 2. 
Meşrutiyet'in ardından ordudan istifa ettiğini ileri sürmesine karşın, Enver Bey tarafından hangi 
rütbe ve statü ile göreve çağırıldığı da anlaşılamamıştır. Kuşçubaşı'nın, ordudan istifa ettiğini 
söylediği sıralarda, Harbiye'den sınıf arkadaşı olan akranları aşağı yukarı kıdemli 
kolağası/binbaşı rütbesinde iken … Eşref Bey'in Trablusgarp'taki rütbesi bizzat bir Genelkurmay 
belgesine göre "teğmen"dir. 
 
ATASE yayınında, "EK: 4, 1912 Başında Derne'de Türk Kuvvetleri" başlığı altında verilen bilgilere 
göre, Eşref Bey, Derne Cephesi Muhile Zaviyesi Komutanı Süvari Teğmen Eşref olarak gösterilir. 
Eşref Bey'in rütbesinin bizzat bir Genelkurmay belgesinde "Teğmen" olarak gösterilmesi dikkati 
çekicidir. 
 
Savaşı Kazandık Trablusgarp'ı Kaybettik! 
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın da üyesi olduğu Said Paşa hükümeti, Başkent'teki 
entrikalar sonucu 17 Temmuz 1912'de istifa etmek zorunda bırakılır. Yerine Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa hükümeti kurulur.  
 
Temmuz'da Roma ile barış görüşmelerine başlar. Harbiye Nezareti'nden Trablusgarp'taki Türk 
subaylarına gelen 5 Ekim tarihli şifrede İtalyanlarla çarpışmaların son bulduğu bildirilir. 15 Ekim 
1912'de de Uşi Antlaşması imzalanarak Trablusgarp İtalyanlar' a bırakılır. Gönüllü Türk 
subaylarının da, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan’ın 8 Ekim'de Osmanlı Devleti'ne 
saldırısıyla patlak veren Balkan Savaşı'nın çıkması nedeniyle derhal Trablusgarp'tan İstanbul'a 
hareket etmeleri emredilir .. 
 
Trablusgarp'ta bulunan Fedai Zabitan, şu kararı alır: 

1. Fedai Zabitan'a mensup kimi subaylar İtalya'ya karşı mukavemeti yönetmek için Trablus 
ve Bingazi yakınlarında kalacaktır. 

2. Bu subaylar eğer İstanbul'dan destek gelmezse, yerel liderler arasında en fazla güce, 
en büyük manevi nüfuza sahip olan Seyyid Ahmed el-Sünusi'nin Afrika devletler 
grubunu kuracaktır. 

3. Padişah ve hükümet üzerinde siyasi baskı kurmak için Fedai Zabitan mensubu tüm 
subaylar ordudan istifa edecek, Trablusgarp ve Sirenaik'in bağımsızlığını ilan edecektir. 

4. Fedai Zabitan … her taraftan güçlü bir saldırı başlatacaktır. 
 
Büyük bir başarı elde edilen baskın taarruzu hariç, belirtilen eylem planı uygulanmaya fırsat 
bulmadan, Harbiye Nezareti'nden şu şifre gelir: "Düşman ordumuzu mahvetti ve Çatalca'daki 
son müdafaa hattımıza kadar ilerledi." 
 
Derne Komutanı Mustafa Kemal, 100 kadar subay ve Türk memuru ile İstanbul'a gitmek üzere 
11 Kasım 1912 itibariyle Mısır'dadır. 
 
Bölgeden ayrılmak zorunda kalan subaylar, mukavemet kuvvetlerinin başına Binbaşı Aziz el-
Mısri ile Çerkez Reşit ve diğerlerini bırakır.  
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Stoddard … ise Binbaşı Aziz el-Mısri ve Çerkez Reşit ile birlikte Kuşçubaşı Eşref ve Süleyman 
Askeri beylerin Enver Bey'in çağrısından sonra da Trablusgarp'ta kaldıklarını; Enver Bey'in ikinci 
bir emrinden sonra Eşref ve Askeri beylerin bölgeden ayrılıp Batı Trakya'ya gittiklerini belirtir. 
 

44..  BBÖÖLLÜÜMM  
BBAALLKKAANN  HHAARRBBİİ  VVEE  EEŞŞRREEFF  BBEEYY  

Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya harpleri, birbirinden ayrı ele alınamayacak ekonomik-siyasi-
askeri gerginlik ve bloklaşmaların sonucudur. Her üç vuruşmanın asıl nedeni 1871'de ortaya 
çıkan Alman İmparatorluğu'nun Doğu'ya yayılma stratejisidir.  
 
Balkan Savaşları, Alman Yayılmacılığına Karşı Slav/Ortodoks Barikatı Oluşturmak İçin Çıktı 
Esasen, kendisini Bizans'ın devamcısı olarak gören Çarlık Rusyası ta öteden beri, Slav ve 
Ortodoks Hıristiyanları tek bayrak altında toplayıp İstanbul merkezli büyük bir imparatorluk 
kurduktan sonra sıcak denizlere ve dünya hakimiyetine ulaşmayı birinci ve değişmez amaç 
haline getirmişti. Bu amaç doğrultusunda Çarlık, Batı Türk İmparatorluğu aleyhine Doğu 
Avrupa'da hem topraklarım genişletiyor hem Türk egemenliğindeki Slav-Ortodoksların 
yaşadığı bölgelerde etkinlik kurmaya çabalıyordu. 
 
İç Sorunlar Düşmanlara Cesaret Verdi 
Bir İngiliz istihbaratı organizasyonu olan 31 Mart gerici (+liberal) ayaklanması öncesinde 
Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nca 5 Ekim 1908’de ilhakı; ertesi gün 
Bulgaristan'ın bağımsızlık ilanı; aynı gün 1820'lerden beri karışıklık içinde bulunan Girit'in 
Yunanistan'la birleştiğini açıklaması; 31 Mali ayaklanması… Müslüman Arnavutluk isyanı (Mart-
Nisan 1910); İşkodra/Tuz bölgesinde Hıristiyan Malisor isyanı (Mart 1911) gibi ciddi iç 
kalkışmalar Osmanlı Devleti'ne saldırmayı düşünen düşmanlarına ümit ve cesaret veriyordu. 
 
Son saldırı ile Osmanlı Devleti ve kamuoyunun dikkatleri de Trablusgarp’a çevrilmişti. -Çarlık 
Rusya'nın yönlendirmesi ile- bu durumdan yararlanan üç Balkan devleti; Bulgaristan-Sırbistan 
13 Mart 1912; Bulgaristan-Yunanistan 29 Mayıs 1912' de aralarında anlaşma yapmıştı. 
 
Bunların dışında yıkıcı-bölücü bir nitelik alan siyasi parti kavgalarında ordu ve Arnavutlar da 
kışkırtılmışlardı. … İkinci Arnavutluk İsyanı (Temmuz 1912) Osmanlı Devleti'nin savunma 
yeteneklerini çok sarsmıştı. 
 
Belli başlıları yukarıda sıralanan olumsuzluklar küçük Balkan devletçiklerini Osmanlı Devletine 
saldırmaya özendirmişti. Üstelik hangi akla hizmetle alındığı bugün de anlaşılamayan bir 
kararla Osmanlı ordusundaki deneyimli/eğitimli 75 bin er terhis edilmişti. 
 
Tam da bu sıralarda Balkan devletçikleri 30 Eylül 1912'de seferberlik ilan ettikleri gibi Rumeli'de 
yapılacak ıslahatın büyük devletlerle birlikte kendi kontrolleri altında olmasını da ağır bir nota 
ile istemişlerdi (13 Ekim). 
 
Dördü Birden Savaş ilan Ediyor 
Osmanlı Hükümeti, bu notaya ilgili devletlerle siyasal ilişkisini keserek cevap verir. Babıali' nin 
bu yanıtına da 8 Ekim'de Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve ardından 17 Ekim'de Yunanistan 
savaş ilan ederek karşılık verir. 
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Kırcaali-Edirne (22-23 Ekim 1912) ve Lüleburgaz (28 Ekim-2 Kasım 19l2) meydan muharebeleri 
kaybedilmiş ve Osmanlı ordusu Çatalca hattı gerisine çekilmişti (3-8 Kasım 912). … Böylece iki 
üç hafta içerisinde bütün Trakya Bulgarların eline geçmişti. … Babıali 12 Kasım'da Bulgarlara 
ateş kes önerdi. … 3 Aralık'ta mütareke imzalandı. 
 
Kamil Paşa Hükümeti Midye-Enez Çizgisini Kabul Etmeyecek miydi? 
Bu durum üzerine Meşrutiyet'i ilan ettirmelerine karşın hükümeti doğrudan değil de uzaktan 
kumanda metodu ile yönetmeye çalışan İTC, iktidara fiilen el koymak için harekete geçme 
kararı aldı. 
 
Yarbay Enver Bey'in önderliğinde Fedai Zabitan mensubu subaylar 23 Ocak 1913 tarihinde 
Babıali'yi basıp Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı öldürmüş, hükümeti de istifa ettirmişti.  
 
Parsayı Bölüşemeyince Birbirlerine Girdiler 
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın 15 Haziran 1913'te Beyazıt'ta bir suikast sonucu 
öldürülmesi üzerine, Sait Halim Paşa'nın Sadrazamlığı'nda Talat Paşa (Dahiliye) ve Halil 
(Menteşe) Bey’in (Şurayı Devlet Reisi olarak) içinde bulunduğu bir hükümet kurulur. 
 
"TM" ve "HTC”de yer verilen Kuşçubaşı biyografisinde çok ilginç bir iddia vardır. Mahmut 
Şevket Paşa’nın 15 Haziran 1913’te suikasta uğramasından sonra, İstanbul Muhafızı Cemal 
Paşa katilleri azmettiricilerin bulunması için Eşref ve Hacı Sami'yi Batı Trakya'dan İstanbul'a 
çağırmıştır. İddiaya göre Paşa'nın katillerini kaçıran arabanın şoförü Eşref'in akrabalarından 
Abdülrahim adlı birisidir. Abdülrahim, suikasttan sonra Eşref'in ailesince İzmir civarında bir 
Çerkez köyünde saklanmıştır. Eşref tarafından yakalanıp Cemal Paşa'ya teslim edilen caniler 
uzun bir dava sonucunda asılır. Eşref ise bundan sonra Edirne'nin istirdadı öncesinde Enver 
Bey'in yanına döner. Hasan Amca'nın "Nizamiye Kapısı ve Yarıda Kalan İhtilal"inde de konuya 
ilişkin şöyle bir kayıt vardır: " .. Suikasttan sonra olayı yapanlardan Yüzbaşı Çerkez Kazım. Ziya 
ve bir iki arkadaşı Beyoğlu'nda Ağa camii'nin arkasındaki Pire Mehmet Sokağı'nda İngiliz 
uyruğundan bir kadının işlettiği kumarhaneye saklanmışlardı. Güvenlik güçleri suikastçıları 
teslim alamamış, yapılan çatışmada Yüzbaşı Hilmi ölmüş, Komiser Samuel de yaralanmışlardı. 
Suikastçılar, eski arkadaşları olan Eşref ve İzmirli Mümtaz Bey'e teslim olmuşlardı. M.Ş. Paşa, 
İngilizci Nazım Paşa'ya misilleme amacıyla katledilmiştir. Prens Sabahattin'in kurmaylarından 
Çerkez Hasan Amca, aradan yıllar geçtikten sonra, 1956/57’de İngiliz istihbaratınca 
kullanıldıklarını itiraf etmiştir. Eşrefin daha o sıralarda İngiliz istihbaratının tetikçileri ile içli dışlı 
olması son derece dikkat çekicidir. 
 
Hükümetin Kararsızlığını İT Değiştirdi 
Eşref Bey öncülüğündeki akıncılarla Enver ve İbrahim (Cihangiroğlu) beylerin emrindeki süvari. 
tugayı -2. Meşrutiyet'in 5. yıldönümü olan 23 Temmuz 1913'te Edirne'yi istirdad eder. 
 
Balkan devletleri ise 31 Temmuz 19l3'te Bükreş'te başlayan barış görüşmeleri sonunda 10 
Ağustos'ta Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak aralarındaki savaşa son verirler. 
 
Katliamları Görmezden Gelenler, Türk Akıncılarını Hükümete Şikayet Ettiler 
Batı Trakya hareketinin başında bulunan Türk subayları, Başkumandanlığın "Geri dönün" 
emrini, Kuşçubaşı Eşref Bey imzalı, 12 Eylül 1913 tarihli bir yazı ile Osmanlı Devletiyle maddi 
ilişkilerini kesmekle ve "Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi"nin istiklalini ilan etmekle 



www.altinicizdiklerim.com 11

cevaplandırır. … ültimatomu andıran, Süleyman Askeri Bey'in haşiyesinin de bulunduğu yazı 
şöyledir: “… protestolara verilen cevap onlar gayrı mesul ve ordu ile alakası olmayan 
şahıslardır denmekle baştan savulmuş oluyorduk. Sabır ise bizde kalmadı. Onların çeteleri 
gayrı mesul iseler biz de gayrı mesul sıfatını alabiliriz denildi. … Maksatları, bir avuç kalan 
Türkleri de imha etmek ve Pomakları da siz evvelce Bulgar Hıristiyan idiniz, yine eski dininize 
dönmeniz gerek diye Müderris Mustafa Efendi ve emsal Pomaklardan birkaçını parçalayarak 
ve diğer halkı tehdit ederek mezalime devamı arzu etmekteler iken bu kerre hükümeti 
metbuamızdan aldığımız kati emirle avdetimiz talep olunmakta ise de elli bin masum nüfusu 
bıçakda kucakda bırakarak kan içinde yüzen bu bedbaht millete karşı kancıkçasına sırt 
çevirerek avdetim kabil olamayacağından rabıtai maneviyyemi arz ile beraber bugünden 
itibaren Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi altındaki çalışmamızı hükümeti müstakileye 
tebdil ve ilan maalesef rabıtai maddiyemiz Hükümeti Osmaniyyemizden kesmiş olduğumuzu 
ilana mecbur oluyoruz. … Bugünden itibaren bu hudutlarımızdan içeri ve dışarı pasaportsuz 
girenler ve çıkanlar mesuldürler. Merkezimiz Gümülcine şehridir.” … Eşref, Hacı Sami ve 
Süleyman Askeri Bey imzalı bir bildiri de "Gümülcine Mazlum Ahalisine" başlığıyla yayınlanır. 
 
Yunanistan'ın Gelişmelerdeki Rolü  
İstanbul'da da 8-17 Eylül 1913 tarihleri arasında Osmanlı-Bulgar barış görüşmeleri 
yapılmaktaydı. … Yunanistan da olası bir Türk - Bulgar yakınlaşmasını baltalamak istiyordu. 
Yunanistan bu nedenle elinde bulundurduğu Dedeağaç'ı limanı ile birlikte 2 Ekim 1913'te Batı 
Trakya Hükümeti'ne teslim eder.  
 
Osmanlı Hükümeti'nin Batı Trakya'yı boşaltma emrine karşı yapılan bağımsızlık ilanı 
Dedeağaç'ın da istirdadı ile birlikte görkemli bir şekilde; Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe ve 
Batı Trakya'nın her yerinde büyük bir zafer gibi ilan edilerek anılan yerlerde Garbi Trakya 
Hükümeti Müstakilesi'nin Ay yıldızlı, yeşil-beyaz-siyah renkli milli bayrağı törenle resmi binalara 
çekilir. 
 
Bu arada, Bıyıklıoğlu'nun Eşref Bey'i öne çıkarmasına karşın, Batı Trakya'daki Türk 
Genelkurmayı'nın bu örtülü eyleminin asıl lideri olduğu ortaya çıkan Süleyman Askeri Bey, son 
gelişmelerle birlikte inisiyatifi ele alır.  
 
Süleyman Askeri Bey Arkadaşları Gibi Düşünmüyor 
Bıyıklıoğlu ve kimi yazarların büyük bir sorumsuzluk örneği ile Batı Trakya'nın adeta tepsi içinde 
karşılıksız Bulgarlara hediye edildiği gibi özetlenebilecek yaklaşımlarına karşın durum hiç de 
öyle değildir. Anılan çevrelerin bu iddialarında dikkate almadıkları en önemli husus da 
yaklaşan Dünya Harbi'nin etkisini görmezden gelmeleridir. 
 
İT ileri gelenleri Bulgaristan'ı, içinde Osmanlı'nın da bulunduğu/bulunacağı Almanya-
Avusturya- Macaristan'dan oluşan ittifak devletleri safına çekmeye çalışıyordu. Bu 
gerçekleştiği takdirde, subayına maaş dahi veremeyen Osmanlı Devleti, müttefikleri ile 
karadan birleşecek ve özellikle Almanya' dan askeri/ekonomik yardım alabilecekti. Nitekim, 4 
yıl süren 1. Dünya Harbi'nin sonunda Osmanlı Devleti'nin Mütareke istemek zorunda 
kalmasının nedeni de İtilaf bloğunun Bulgar cephesini çökertip neredeyse İstanbul kapılarına 
dayanmalarıdır.  
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55..  BBÖÖLLÜÜMM  
II..  DDÜÜNNYYAA  HHAARRBBİİ  VVEE  EEŞŞRREEFF  BBEEYY  

Konumuzla ilgili en doğru bilgiler, son zamanlarda ATASE Arşivi'ndeki özgün TM belgelerine 
dayalı çalışmalar yapan Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu'nun eserlerinde mevcuttur. TM, Sayın 
Balcıoğlu'nun ulaştığı belgelere göre kesin olarak 17 Kasım 1913'te kurulmuştur. 
 
Ancak bu tarihe karşın, İT'nin üç önemli adından birisi olan Cemal Paşa … Batı Trakya 
Harekatı'nı TM'nin icra ettiğini belirtmektedir. 
 
TM'nin Başkan(lar)ı Kimdi, Kuşçubaşı "Teşkilat"ın Başkanlığını Yaptı mı? 
Askeri'nin hazin ölümünün ardından TM'nin başkanlığına 24 Mayıs 1915'te Ali Bey Başhampa 
getirilmiştir. Ali Bey, bu görevde 31 Ekim 1918 tarihine kadar kalmıştır. Esasen 30 Ekim 1918'de 
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığından TM görünüşte kendisini yok edecektir. 
 
Kuşçubaşı … 114 mevcutlu bir TM müfrezesi ile Arabistan üzerinden Yemen'deki Türk 
kuvvetlerine yardım götürürken 13 Ocak 1917'de Şerif Abdullah'ın adamlarına esir düşmüş, 
İngilizlerce götürüldüğü Malta'da yaklaşık üç yıl tutuklu kaldıktan sonra -Kutay'a göre- serbest 
bırakılarak 17 Aralık 1919' da İstanbul'a gelmiştir.  
 
Stoddard Versiyonunda Ne Deniliyor? 
Batı Trakya harekatının sonuçlanmasının ardından Eşref Bey İzmir'deki çiftliğine çekilir -
Muvazzaf bir subayın (!) ordudaki görevine değil de çiftliğinde inzivaya çekilmesi de 
açıklanmaya muhtaçtır.-  
 
Eşref Bey İstanbul'a gelince -Stoddard'a göre- Enver Paşa onu TM'nin Arabistan, Sina ve Kuzey 
Afrika Müdürü olarak tayin eder. … Balcıoğlu'nun yaptığı araştırmalara göre Eşref ile ilgili 
böyle bir atama yoktur. 
 
MIT Ne Diyor? 
Kimi araştırmacılarca TM'nin devamı olarak gösterilen T.C. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı 
ise bu konuda farklı bir dil kullanmaktadır. Bilim disiplini ile kaleme alınan ve MİT'in resmi 
tarihçesi olarak kabul edilen eserde, … Hindistan yolunda iken İstanbul'a çağırılan Eşref 
Bey'in, Teşkilat'ın Arabistan Bölge Sorumluluğu'na getirildiği belirtilmiştir.  
 
O Harekatları Kimler Yaptı? Ya da Kanal Harekatı'nın Meçhul Kahramanı Macar Gondos 
Anılan bölgelerin tümünden sorumlu olan Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın 
tam 429 sayfa tutan anılarında, I. Kanal Harekatından önceki durum hakkında bilgi verilen 
bölümde bir kayıt dışında Eşref'le ilgili hiçbir bilgi yoktur.  
 
Belgeler Ele mi Geçirildi Ele mi Verildi? 
“ .. İhtilal komitesi Fatah'ın üyelerinin isimlerini havi [içeren] belgeleri Beyrut Konsolosluğu'nda 
bırakarak onlara ihanet eden Fransız İkinci Bürosu'dur. Çünkü bunlar, 1911'den beri İngiliz 
ajanlarıyla temastaydılar. Gelibolu'dan kaçan Faruki İngiliz ajanıydı ve sorgusunda Fatah'ın 
merkezinin Londra'da olduğunu söylemişti…” (Orhan Koloğlu) 
 
Yusuf İbrahim Yazbek anılarında şöyle yazıyor: “Türkiye ile Fransa arasında siyasi ilişkiler 
kesilince Fransız Konsolosu Picot, kasasındaki gizli ve işbirliği yaptığı Arapların isimlerini de 



www.altinicizdiklerim.com 13

taşıyan -özellikle ne kadar para aldıklarını belirten- belgeleri yakacak yerde, kasasına kilitledi 
ve Beyrut'tan ayrıldı. Bir hafta soma Beyrut Valisi Bekir Sami Bey, Fransız çıkarlarını koruyan 
Amerikan Konsolosu'nu da yanına alıp konsolosluğa gitti, mühürleri söktürdü, hiç tereddüt 
etmeden gizli ve bilmeyenin asla bulamayacağına inanılan kasanın kapısına doğru yürüdü. 
Konsolosluğun bütün gizli yazışmaları ele geçmişti. Hepsi de Türk düşmanı bilgilerle doluydu ve 
her biri ayrı bir delildi. Özellikle bunlardan 55 tanesi Cemal Paşa tarafından ele alındı.” 
 
Kuşçubaşı ve Ermeniler 
Eşref Bey'in HTC'de anlattıkları gerçek ise 1915'te yaşanan Ermeni olayları ile de ilişkisi vardır. … 
Eşref Bey, İT Hükümeti'nin Ermeniler'e karşı kimi olumsuz davranışta bulunanları hoş görmeyip 
cezalandırdığını belirterek savunmasını kuvvetlendirmek ister. Bu bağlamda isimlerle örnekler 
verir: Eşref'in birliğine mensup Ödemişli Çerkez Ali Bey bu yüzden Şam'da asılmıştır. İT’nin 
fedailerinden Serez'li Çerkez Ahmet ve Yüzbaşı Galata’lı Halit Efendi de bu nedenle Şam'da 
divanı harbi örfi kararıyla idam edilmişlerdir. 
 
İlginçtir, Eşref'in anlattığı olayın geçtiği Diyarbakır'ın Valisi Dr. Mehmet Reşit Bey de bir 
Çerkez'dir. Reşit Bey Diyarbakır Valiliği'ne giderken beraberinde Çerkezlerden oluşan 30 
mevcutlu bir seyyar jandarma müfrezesi de götürmüştür. Ermeni ve Nasturi kalkışmalarının 
tenkilinde de görev yapan müfrezede Çerkez Ethem ve ileride 'ünlenecek' Çerkez Sünlük'lü 
Davut ile Çerkez Harun gibi adlar da bulunmaktadır. … Eşref'in adlarını verdiği Şam'da asılan 
Çerkezler, buraya Diyarbakır'dan gelmişlerdir. 
 
ITC’nin ilk kurucularından olup Meşrutiyet öncesi faaliyetlerinden ötürü Trablusgarp'a sürülen 
Dr. Mehmet Reşit Bey, 1908 Devrimi'nden sonra geldiği İstanbul'da önemli bir yerel yönetici 
olarak ünlenmiş; İstanköy, Trablusgarp/Hums, Kozan, Rize, Karesi (Balıkesir) mutasarrıflıklarında 
bulunmuştur. 1914'te Talat Paşa tarafından "Van, Bitlis, Diyarbekir ve Mamüretülaziz Vilayetleri 
Umum Müfettişliği Katibi Umumiliği"ne ve, 13 Ağustos 1914'te de Diyarbakır Valiliği'ne 
atanmıştır. Reşit Bey, Diyarbakır Valiliği'nden Basra Valiliği'ne, sonra Bağdat Vali Vekilliğine, 
ardından Musul Valiliği'ne getirilmiş, 25 Mart 1915'te tekrar Diyarbakır Valiliğine atanmıştır. Bu 
görevde 2 Mart 1916'ya kadar kalmıştır. Ardından son olarak Ankara Valiliği'ne atanmıştır. 
Mehmet Reşit Bey, Diyarbakır Valiliği sırasında emrindeki hemşerilerinin karıştığı anlaşılan kimi 
hadiselerle ilgili olarak tutuklanıp Bekirağa Bölüğü'ne konulmuşsa da buradan kendi 
çabalarıyla firar etmiştir. Bir süre İstanbul'da değişik yerlerde saklanan Reşit Bey, 
yakalanacağını anlayınca 6 Şubat 1919'da Beşiktaş/Fulya'da intihar ederek yaşamına son 
vermiştir. Reşit Bey, o sıralarda üst düzey görevde bulunan Yusuf İzzet ve Ahmet Fevzi (Big) 
paşalarla, Bekir Sami (Kunduh), Hüseyin Tosun gibi hemşerilerine de kendisine yardımcı 
olmadıkları suçlamasını yöneltir. İşbirlikçi Damat Ferit hükümetince Ermeni mallarını zimmetine 
geçirip zengin olmakla suçlanan Reşit Bey'in hazin ölümünün ardından hiçbir mal varlığının 
olmadığı anlaşılmıştır. -Diğer şehit İttihatçıların eş ve çocukları gibi- Şehit Reşit Bey'in eş ve 
çocuklarına da Mustafa Kemal Paşa sahip çıkarak, "Hidemat-ı Vataniye" tertibinden maaş 
bağlatmış, çocuklarını okutmuş, kira gelirinden yararlanmaları için de aileye bir dükkan 
verdirmiştir. Bu davranış bir İttihatçı geleneğidir. 
 
Ünlü Türk casusu İngiliz Kemal kod Ahmet Esat Tomruk Bey de İzmir'de Yunanlılar arasında Türk 
Genelkurmayı'nın istihbarat görevlisi olarak faaliyet gösterirken, Fotoğrafçı Necati adlı bir işbirlikçi 
tarafından tanınarak, Kuşçubaşı ile birlikte Yunanlılara sığınan Ethem'e bildirilmişti. Ethem de durumu 
Yunanlılara ihbar ederek onu yakalattırmıştı. Ahmet Esat Bey, Fotoğrafçı Necati'nin kendisi gibi daha 
önceleri Emniyeti Umumiye'de görevli olduğunu belirtmektedir.  Türk İstiklal Harbi öncesinde, Ahmet 
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Esat Bey'le aynı merkezlerle bağlantılı Eşref'in “eski emektarlarımdan” dediği Gazinocu Necati ile 
Fotoğrafçı Necati'nin aynı kişiler olup olmadığı bilinmemektedir. 
 

66..  BBÖÖLLÜÜMM  
TTÜÜRRKK  İİSSTTİİKKLLAALL  HHAARRBBİİ  VVEE  EEŞŞRREEFF  BBEEYY  

Yalanla Örülen Duvar 
Tartışmalar bir yana bırakılacak olursa, Kuşçubaşı'nın Kocaeli bölgesinde bulunduğu mevsuk 
kaynaklarda belirtilir. Ancak, Kuşçubaşı Eşref'in Kocaeli mıntıkasındaki faaliyetlerine 
geçmeden önce bu anlatımlarda, -eğer Kutay, hastalık derecesini bulan alışkanlığıyla 
eklemeler yapmadı ise- açıklanmaya muhtaç unsurlar bulunmaktadır. 
 
Birincisi; kendisine göre ve kendisi ile ilgili yazılan kitaplarda hayli tehlikeli birisi olduğu belirtilen 
Eşref, Mondros'un ardından başlayan mukavemet hareketlerinin iyice geliştiği bir sırada ne 
için ve hangi amaçla serbest bırakılmıştır? Üstelik İstanbul'daki İttihatçılar tutuklanıp Malta'ya 
götürüldükten sonra! 
 
İkincisi; anlatımda iddia edildiği gibi, bu sıralarda Damat Ferit Paşa iktidarda 
bulunmamaktadır!  
 
Üçüncüsü; 13 Ocak 1917'den bu yana esarette bulunan, dolayısıyla Mondros sonrası 
gelişmelerden haberi olmayan Eşref'in denize atladıktan sonra Yenibahçeli Şükrü Bey'in orada 
olduğunu bilip ona iltihak etmesi açıklanmaya muhtaçtır. 
 
Kasım 1918 başlarında kurulup faaliyet geçen Karakol'da, 17 Aralık 1919'da denize atlayarak 
karaya çıkan Eşref'in adı bulunmamaktadır. 
 
İlerleyen süreçte Karakol, Anadolu hareketi/Mustafa Kemal'i denetime alma girişiminde 
bulunmuştur. Bunun üzerine Sivas Kongresi sıralarında yapılan bir görüşmede, Mustafa 
Kemal'in, faaliyetlerini eleştirdiği Karakol'un liderlerinden Kara Vasıf Bey'e “Karakol Teşkilatı, 
rumuziye talimatiyle ve hatta şahıslariyle tarafımızdan ilga ve iptal edilmiştir” demesi üzerine 
adını Zabitan Grubu olarak değiştirip etkinliğini sürdürmüştür. Esasen, İstanbul'un 16 Mart 
1920'de işgali ile önemli oranda çöken Karakol'un yerine TBMM Hükümeti'nce Müsellah 
Müdafaai Milliye, Mim Mim, Hamza, Mücahid, Muharib, Felah, Muaveneti Bahriye … gibi çok 
sayıda yer altı örgütü kurulmuştu. 
 
Alpaslan'ın Kaçırılması ile Eşref Bey'in Bir İlgisi Var mıydı? 
Anılan olay, İttihatçıların ünlü İzmir Valisi Rahmi Bey' in 8 yaşındaki oğlu Alpaslan'ın Çerkez 
Ethem ve adamlarınca fidye için dağa kaldırılmasıdır. Alpaslan fidye için 12 Şubat 1919'da 
İzmir' de okul çıkışı kaçırılmış, 53 bin kağıt lira veya iki büyük çömlek altın karşılığında 5 Mart 
1919'da salıverilmiştir. … Bu olaya Ethem'in ağabeyi Reşit, Eşref ve Çerkez kardeşlerin yakın 
arkadaşı Manyas'lı Şevket ile Kazma ve Atanas adlı iki Rum'un da karıştığı saptanmıştır. Ancak 
işin daha da ilginç yönü, Çerkez Ethem'in Alpaslan'ı tam 20 gün boyunca Kuşçubaşı'nın 
Salihli'deki ünlü çiftliğinde saklamış olmasıdır! 
 
Yahya Kaptan'ın Şehit Edilmesi 
Eşref Bey'in değilse de ilişkide olduğu -Karakolcu- kimselerin adının karıştığı bir olay daha 
bulunmaktadır. O da Yahya Kaptan'ın 10 Ocak 1920'de şehit edilmesidir. 
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Mustafa Kemal Sivas'ta bulunduğu sıralarda, 1919 Ekim başlarında Yahya Kaptan'la tekrar 
temas kurar. Temasın nedeni şudur: İngiliz ve İstanbul'daki işbirlikçilerin amacı, Anadolu’da 
güvensizlik olduğu, Hıristiyan halka saldırıldığı, bunun da Kuvayı Milliye’ce yapıldığını dünyaya 
inandırmaktır. Bunun için de birtakım çeteler kurdurarak özelikle Hıristiyanlar üzerine saldırtmak 
ve bunların işleyeceği ağır suçları milli teşkilatların üzerine atmaktır. Mustafa Kemal'in 
deyimiyle "bu haince ve çok ustaca girişim " Anadolu'nun diğer bölgelerinde de olmakla 
birlikte İzmit-Bolu hattında da uygulanıyordu. İstanbul hükümeti ise İngilizlerin baskısıyla 
bunların Kuvayı Milliye’ce düzenlendiğini iddia ederek Temsil Kurulu'nu suçluyor, bu gibi 
çetelerin dağıtılması konusunda baskı yapıyordu. Ancak Mustafa Kemal'e göre, İstanbul 
hükümeti bu zannını İstanbul’daki Karakol'culara da aşılamayı başarmıştı. Bu nedenlerle 
Temsil Kurulu, anılan plana karşı, İzmit bölgesinde milli müfrezeler oluşturup güvenilir komutan 
ve subayların da yardımı ile hain çeteleri izleyip zararlarını, varlıklarını ortadan kaldırmayı 
amaçlıyordu.  
 
Fakat Temsil Kurulu'na bağlı görev yapan Yahya Kaptan'ın son faaliyetleri, daha önce 
buradaki örgütlenmeleri yapan Karakol ve çıkarları bozulanları, özellikle de İngilizleri rahatsız 
etmiş, yakalanarak görevden alınması için hükümete şikayetlere başlanmıştır. Kuvayı Milliye 
adına kirli işlere bulaşan Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Reisi -Karakolcu- Binbaşı 
Ahmet Necati de işlediği suçları Yahya Kaptan'ın üzerine atarak onu Mustafa Kemal'e şikayet 
eder. Değişik kaynaklardan iddiaları araştıran Mustafa Kemal, Yahya Kaptan için 
söylenenlerin iftira olduğunu ortaya çıkarır.  
 
İstanbul teşkilatından Kara Vasıf imzasıyla gelen şifrede, Yahya Kaptan'ın sağ ele geçirildiği 
kabul edilmekte, ancak bu sırada beş-on şakinin karakola ateş etmesi üzerine firara teşebbüs 
ettiği esnada öldürüldüğü bildirilir. 
 
Mustafa Kemal İstanbul'daki teşkilatımız diye tanımladığı Karakol'cuları olaydan sorumlu 
tutarak suçlar. 
 
Adapazarı'nın Sırrı 
Mustafa Kemal’in Yahya Kaptan aracılığıyla bölgede kurduğu etkinliğin sıfırlanmasını 
amaçlayan bu olayda, Karakol'dan Kara Vasıf, Galatalı Şevket, Yenibahçeli Şükrü, onun okul 
arkadaşı Binbaşı Ahmet Necati'nin parmağı vardır. Mebusan Meclisi'nin 12 Ocak1920'de 
açılışından önce İstanbul'a gelen Rauf Bey'in de bu ekibe, dahil olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü Rauf Bey'in de Karakol ile derin ilişkileri vardır. 
 
Karakol'a bir çok İngiliz ajanının sızdığı, hatta Mustafa Kemal'e suikast için görevlendirilen Hintli 
Mustafa Sagir'e İstanbul'dan Anadolu'ya geçiş belgesinin de bu teşkilatça verildiği 
bilinmektedir. 
 
Eşref Bey'in adı Yahya Kaptan'ın şehit edilişinde doğrudan geçmemektedir. Ancak, adı 
geçenlerin hepsi ile ilişkisi vardır. Ayrıca Eşref Bey, … bu olaydan sonra Karakol'un teklifi, 
Mustafa Kemal'in de oluru ile Kuvayı Milliye bölge komutanlığına atanmıştır. 
 
Kuşçubaşı Adapazarı’na Ne Zaman Geldi? 
Saraya bağlılıklarından Milli Hareket'e olumsuz bakan yöredeki Çerkezlere karşı 
Karadenizlilerden müfrezeler oluşturmaktan bahseden Ali Fuat Paşa, … “… Kuşçubaşı Eşref 
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Bey de bilahare Adapazarı Milli Kumandanlığını üzerine almış, arkadaşları ile beraber bu 
mıntıkaya gelmişti.” 
 
Ali Fuat Paşa'nın zikrettiklerinin hepsi TM'ci olup adları konu ile ilgili diğer kaynaklarda da 
geçmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin, bölgeye İstanbul’da bulunan Karakol teşkilatı tarafından 
memur edildikleri açıktır. Ancak Paşa'nın, Eşref'in bölgeye diğer isimlerden sonra geldiğini 
belirtmesi dikkati çekicidir. 
 
Vaktiyle TM'mize mensup fedai vatanperverlerden mürekkep bir müfreze kurdu. Adapazarı 
havalisindeki Abaza Çerkezleri padişaha sadakatleri dolayısıyla milli emellere taraftar 
olmadıklarından isyan halinde idiler. 
 
Sofuoğlu'na göre Çolak İbrahim Bey, Kuşçubaşı ile Kandıra'da birleşmiştir ve Eşref, Nisan 1920 
itibariyle Adapazarı'nda değil Kandıra'dadır. 
 
Adapazarı’nda Neler, Neden Oldu? 
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından itibaren Anadolu'nun ileri gelenleri ile askeri ve mülki 
yöneticilerine çektiği Müdafaa-i Hukuk teşkilatlarının kurulması çağrısına Adapazarı oldukça 
geç katılmıştır. Bunun birinci nedeni bölgede hatırı sayılır bir nüfusa sahip Çerkezlerin sarayla 
akrabalık bağlarının olması, ikinci nedeni de, II. Meşrutiyet'in ilanı ile birtakım ayrıcalıklarının 
ellerinden alınmasının sorumlusu olarak gördükleri İttihatçıların, Müdafaa-i Hukuk 
örgütlenmelerince öncü rol oynamalarından dolayı, yöre halkına olumlu bakmamıştır. 
 
İstanbul hükümetince gönderilen subaylıktan atılma Çerkez Bekir'in Adapazarı'nda Bağ 
Talustan ile birleşerek Kuvayı Milliye karşıtı faaliyetlerde bulunması, bunun için bölgede yoğun 
nüfusa sahip Çerkezleri kullanmak istemesi de kazada milli örgütlenmeleri engelleyici unsur 
olmuştu. … Ardından da bir Çerkez kongresi toplayarak İngilizlere bir muhtıra vereceklerdi. 
Böylece Boğazları elinde tutmak isteyen İngilizler, buraya Milli Kuvvetlerden gelebilecek 
tehditleri, Çerkezlerden oluşturdukları bir kukla tampon devleti ile önleyecekti. 
 
Eşref Beyin Uygulamaları!.. 
Kuşçubaşı'nın Adapazarı'ndaki faaliyetleri ve Kuvayı Milliye müfrezeleri oluşturmakta 
başvurduğu kimi yöntemler tepkiyle karşılanır. Özellikle bazı ihtiyaçları karşılamak için zengin 
ailelerden önemli meblağlar isteyip alamaması bu tepkinin başlıca sebeplerinden biridir. … 
Kanbolat Sait Bey ve diğer Çerkezlerin Eşref'e cephe almasında Kuvayı Milliye kurma 
bahanesiyle hayli yüksek meblağlar istemesine duyulan tepkinin yanı sıra, onun köle sınıfından 
gelmesinin de rol oynadığı belirtilir. Çerkez toplumunda asiller (bey sınıfı), normal halk ve köleler olmak 
üzere üç katman bulunmaktadır. Köleler işlediği bir kusur nedeniyle ceza olarak toplumdan dışlanan Çerkezlerle, 
çeşitli topluluklardan esir alınanlardan oluşmaktadır. 
 
Kanbolat Sait Bey, Kuşçubaşı aleyhinde olanları toplayıp Kaymakamlığa başvuru ve “Eşref 
bizim izzeti nefsimizle oynuyor. Burada teşkilat yapmak lazımsa biz yapalım, Eşref'i buradan 
alırız. Onun yerine ordu mensubu bir subay gönderiniz.” der. 
 
Canlı Tanık Ne Diyor? 
“Adapazarı ve Düzce kazalarında bazı Çerkez ve Abazalar 'ı silahlandırarak faaliyete 
geçmişlerdir. Aslında Kuru İbrahim, Kazım vs. gibi adi eşkıyalıklar yapanlarla arkadaşlık yapmış 
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olanlar, bu defa da halifeci olarak meydana çıkmışlar, gayeleri de hem padişahı ve hem de 
halkı soymaktı. … Eşref'in gelmekte olduğu duyuldu. Bu haber Çerkezler arasında kötü bir etki 
yapmıştı. Çünkü Eşref her ne kadar Abdülhamit'in Kuşçubaşı’sının oğlu ise de asaleti olmadığı 
ve kendisinin de hüsnüniyet sahibi kimselerden bulunmadığıdır.” 
 
Adapazarı'nı terk etmek zorunda kalan Eşref ve arkadaşlarının Kandıra-Taşköprü taraflarına 
geçtiği anlaşılır. 
 
Cebesoy… 20. Kolordu Kumandanlığı'na çektiği 19 Nisan 1920 tarihli bir şifre telde şöyle 
demektedir: “ .. Eşref Bey('in] Kandıra taraflarında ahaliden cebren maaş vesaire aldığı 
şikayetleri duyuluyor. Bu adamın yapacağı zarar, göreceği işle gayrı kabili kıyas 
(karşılanamaz) olacaktır. Bolu havaline behemehal celbini kati lüzum görmekteyim.” 
 
13 Nisan'da Düzce ayaklanması patlak verir. Ayaklanma, bir anda Ankara varoşlarına dek 
yayılan bir yangına dönüşür.  
 
Eşref, Geyve'de bıraktığı 30 neferle beraber kaçmaya hazırlanıyordu. Hatta istasyondaki 
drezin onları bekliyordu. Hepsi harekete hazır bir halde idi. Hemen araştırmalara başlayan 
İbrahim Bey, boğaza gidişinden sonra Geyve'de kalan arkadaşları kuvvet toplamak 
amacıyla civardaki köylülere silah ve cephane dağıtmıştır. Ancak Kuvayı Milliye'ye katılmayı 
aklından bile geçirmeyen köylüler, silah ve cephaneleri alarak birer birer kaçmış, giderken 
silah atarak gösteriş yapmışlardır.  
 
Eşref Ethem'e Adam Topluyor 
Uşak'ın düşmesinden sonra, 10 Eylül 1920'de 23. Tümen Komutanlığı'ndan 61. Tümen 
Komutanlığı'na getirilen İzzettin Bey –Ethem isyanının patlak vermesinden birkaç gün 
öncesine ait- 6 Kasım tarihli notlarından anlaşıldığı kadarıyla Kütahya'dadır. Kütahya ise 
Çerkez Ethem Cumhuriyeti'nin merkezidir. … İzzettin Bey, siyasetle uğraşmakla suçladığı 
Ethem'in, Afyon'da bulunan Kuşçubaşı ile haberleşerek tüm gayrı nizami kuvvetleri birleştirip 
kendi emrinde toplamaya çalıştığını bildirir.  
 
Eşref Bey Nerede? 
Çerkez Reşit, Tevfik ve adamları, 21 Ocak 1921'de bir protokol imzalayarak Yunanlılara sığınır. 
Ethem ise 300 adamıyla Gördes batısındaki Kayacık değirmenlerinden Sındırgı, Bigadiç, 
Susurluk yoluyla Dereköy'e gelmiş ve 27 Ocak'ta Yunanlılara kayıtsız şartsız teslim olmayı 
önermiştir. Bu önerisinin kabul edildiği ertesi gün kendisine bildirilince, Ethem 28 Ocak akşamı 
diğerlerinin ayrılmasından sonra yanında kalan 64 adamı ile, Susurluk-Dereköy'de 1-2. Yunan 
birliğine teslim olur. 
 

1100..  BBÖÖLLÜÜMM  
AAOOİİKK,,  TTAARRİİKKAATTII  SSAALLAAHHİİYYEE  VVEE  AATTAATTÜÜRRKK''EE  YYÖÖNNEELLİİKK  SSUUİİKKAASSTTLLAARRLLAA  İİLLİİŞŞKKİİSSİİ  

  
Ankara, Bursa, Trakya ve en son İzmir'de düzenlenmek istenen suikast girişimleri elbette salt 
Eşref'in AOİK'sinin eseri değildir. Yurt dışına kaçan Vahdettin ve çevresindeki l50'lik ve firariler, 
kimi İttihatçılar, onların eklentisi Rauf Bey liderliğindeki TpCF'liler ve doğal olarak yabancı gizli 
servisler de bu işin içindedir.  
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Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin lağvedilmesi fikrinin tartışılması gibi radikal 
kimi devrimlere içeriden ve dışarıdan sert tepkilerin gösterildiği; Atatürk'ün CHF’sine karşı, Rauf 
Bey'in örgütleyeceği TpCF'nin kurulup bu partinin de Şeyh Sait ayaklanmasını tetikleyeceği 
kritik ve gergin günleri… 
 
Konu ile ilgili devletin elindeki hassas belgeleri görme olanağına da sahip bulunan Soyak, 
birazdan patlayacak Şeyh Sait isyanının ardında; Vahdettin, İstanbul'daki Kürt İstiklal Komitesi 
Reisi Seyit Abdülkadir ve arkadaşları ile yabancıların, bilhassa İngilizlerin bulunduğunu belirtir. 
Soyak'a göre bunların hedefi halkı din propagandası ile ayaklandırıp doğu ve güney 
illerimizde güya bağımsız bir Kürt hükümeti kurmak; ülkenin diğer kesimlerinde de bağımsız ve 
devrimci Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak yabancıların koruyuculuğu altında padişahlığın 
yeniden kurulmasını sağlamaktı. 
 
Şii/İsmailiye mezhebi reisi İngiliz ajanı Hintli Ağa Han ile Emir Ali'nin, İngiltere İslam cemiyeti adına, Başbakan 
İnönü’ye hitaben kaleme aldıkları halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkan mektubun muhatabına ulaşmadan önce 5 
Aralık1923'te Tanin ve İkdam; 6 Aralık'ta da Tevhidi Efkar'da yayınlaması olayı. Soyak'a göre, her iki ad da I. 
Dünya Harbi yıllarında canla başla Osmanlı aleyhinde siz ve bir fesatçılık niteliğindedir. 
 
Vahdettin'in Özel Örgütü: İlayı Vatan 
Soyak'ın bildirdiğine göre, Padişah Vahdettin daha 1920 senesinde memleketteki siyasi nüfuz 
ve değerini kaybettiğini görerek milleti halifelik kurumu etrafında toplamak düşüncesiyle 
"Tarikatı Salahiye" yahut "Müdafaayı Hukukı Hilafeti Kübru" (Büyük halifelik makamının 
haklarının savunulması) adları ile anılan bir cemiyet kurdurmuştu. … San Remo'da bulunan 
Vahdettin … Fesatçılar; Kürdistan’a muhtariyet vermek vaadi ile Kürtçülerle de işbirliği 
yapmışlar ve İngilizlerden sürekli yardım görmüşlerdi.  
 
Türk İstiklal Harbi kesin zaferle sonuçlanmadan, Vahdettin ve taraftarları İstanbul'da 
görünüşteki adı İlayı Vatan, gizli adı Müdafaai Hukuk Hilafeti Kübra olan bir teşkilat 
kurmuşlardı.  … Vahdettin kaçmaya karar verdikten sonra, teşkilatın icra komitesi toplu bir 
halde Bükreş'e geçmiş ve burada bir otelde Hilafet Kongresi yapılmıştı. Eski İçişleri 
bakanlarından Mehmet Ali'nin başkanlığında toplanan kongre, Anadolu'daki taraftarlarının 
da yardımı ile Türkiye'de suikastlar ve isyanlar çıkararak karşıdevrime girişme kararını vermişti. 
 
Avusturya ürünü Distol adlı bir koyun hastalığı ilacının satışı için seçilen seyyar satış memurları, 
yurdun birçok yerine Hilafet Komitesi'nin gizli bildirilerini dağıtırken, gerici hocalar, güya ticaret 
ve alışveriş amacıyla etrafı dolaşıyor, Türk İnkılabı'nın hamlelerini kötüleyip hilafet lehine 
telkinlerde bulunuyorlardı. 
 
Cemal’e göre karşıdevrimi bizzat Vahdettin idare ediyordu. Kendisine ülkeden kovulan 
şehzadelerle, Yüzelliklerin önemli bir kısmı yardım ediyor, San Remo, Kıbrıs, Musul ve Halep 
arasında durmadan kuryeler gidip geliyordu. 
 
Tarikatçılar Eşref'in AOİK’i ile İlişki Kuruyor 
“Vahdettin ve Şehzade Selim Efendi ile ilişki kurulmuştur. Çerkez Ethem ve kardeşinin 
yönetiminde, Yunanistan'ın koruyuculuğunda suikastçı bir ihtilal cemiyeti ile eylem birliğine 
geçilmiştir. 'Anadolu İhtilal Komitesi' adlı bu gizli demek Midilli adasında kurulmuştur ve 
Anadolu'ya Çıkarmalar düzenlenmiştir. Kuşçubaşı Hacı Sami de bu cemiyettedir ve bir 
çıkarma girişiminde ölmüştür. Ankara İstiklal Mahkemesi bu bağlantıları saptamıştır.” (Tunaya) 
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Eşref'in AOİK'sinin Bildirilerini İstanbul'da Anzavur'un Oğlu Dağıttı 
Bu ilişki doğrultusunda, Eşref'in örgütlediği AOİK'nin Mustafa Kemal aleyhinde yakışıksız 
ifadelerin yer aldığı, halkı isyana çağıran bildirileri 1923 başlarında Atina'da basılıp Hidiviye 
Kumpanyası vapurları ile gidice İstanbul'a getirilmiş, İngiliz istihbaratına mensup Rum ve 
Ermeni görevliler aracılığıyla şehre sokulmuştur. Bildiriler, Anzavur'un oğlu Kudret ile arkadaşları 
Muhittin ve Baha Bey tarafından İstanbul'da dağıtılmıştır. Kudret, Muhittin ve Baha, Latife 
Hanım'ın peçesiz fotoğrafının da yer aldığı bildirileri özellikle medrese talebeleri ve bu 
anlayıştaki kişilere posta ile göndermiş, geceleri de sokaklara atmışlardır. 
 
24 Nisan 1923 Salı günü, Eşref imzalı AOİK mühürlü ve Mustafa Kemal aleyhinde bazı ifadelerin 
bulunduğu iki bildiri ile İT’ci Kara Kemal'e yazılmış bir mektup Midilli'den İngiliz karargahı 
vasıtasıyla Pandikyan'a gönderilmiştir.  
 
Himmetoğlu'nun, görevi gereği incelediği mektup, Kara Kemal'e ulaştırılmak üzere 
Pandikyan'a iade edilmiştir. Himmetoğlu'nun 30 Nisan 1923 tarihli notlarından anlaşıldığı 
kadarıla da Pandikyan mektubu Kara Kemal'e göndermiş, o da polise vermiş, polis de 
araştırmalara başlamıştır. 
 
Anlaşılan, Mustafa Kemal'e karşı, Cavit, Dr. Nazım, Rauf beyler gibi kalibresi yüksek adlarla 
sessiz ve derinden gitmeyi planlayan iflah olmaz komiteci Kara Kemal, Kuşçubaşı gibi alelade 
bir maceraperestin peşine takılmak istememiştir. 
 
Bu doğrultuda, körpe Cumhuriyet'e karşı çıkarılan Şeyh Sait, Ağrı, Dersim ve bunların 
aralarında irili ufaklı 20 küsur kalkışma da içi içe geçmiş anılan oluşumların eseridir. Bu 
oluşumlar, en geride İngilizlerin bulunduğu Tarikatı Salahiye, ayrılıkçı Kürtler ve Kuşçubaşı-
Çerkez kardeşlerin kurduğu AOİK'dir. Doğal olarak TpCF şahsında ortaya çıkan eski İttihatçılar 
da bu hadiselerin içindedir. 
 
"Tarikatçılar"ın Şeyh Sait İsyanındaki Rolü 
Örgütün İstanbul'da yaptığı toplantılara 1. TBMM Erzurum eski milletvekili Hüseyin Avni (Ulaş), 
eski İttihatçılardan Kara Vasıf, Kara Kemal, eski Hicaz Polis Müdürü Refik ile Mersin'li Cemal 
Paşa da katılmıştır. 
 
Tunaya'ya göre, bu dava Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin -özellikle HİF'in- Cumhuriyet 
tarafından yargılaması olmuştur. Bir bakıma Vahdettin de yargılanmıştır. … “Vahdettin ve 
hain adamları dini duygulardan istifade edebilmek ve dini bir kere daha meşum siyasi 
emellerine alet eylemek kasdiyle Tarikatı Salahiye adı altında bir gizli cemiyet kurmuşlardır.”  
 
Firarilerden olup Gümülcine'de öğretmenlik yapan Hafız Cemal'in Türk istihbaratınca elde 
edilen 21 Mart 1930 tarihli mektubundan anlaşıldığı kadarıyla AOİK, bu tarih itibariyle 
faaliyetini sürdürmektedir. 
 
İzmir Suikastına Nasıl Gelindi? 
Suikastlar zincirinin ilk halkasını, Ali Şükrü'nün 1922 sonu/23 başı arasındaki girişimi 
oluşturmaktadır. … “Filhakika bu gençler itirafı cürüm (suçlarını itiraf) etmekle beraber 
bertaraf edilmişler ve Şükrü Bey de Topal Osman tarafından katledilmişti.” 
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Rauf Bey Niye Firar Etti? 
Ankara ve Bursa'da yapılacak suikasttan haberdar olmasına karşın bunu Mustafa Kemal’e ve 
Hükümete bildirmemeyi tercih eden Rauf Bey, Atatürk’e 16 Haziran 1926’da İzmir’de 
yapılması planlanan suikasttan hemen bir ay önce, 12 Mayıs 1926’da 45 gün izin alarak 
“tropik malarya” tedavisi bahanesiyle Türkiye’den alelacele ve şaibeli bir şekilde ayrılmıştır. … 
Halide Edip ile eşi Adnan Adıvar da yurt dışına kaçacak ve birleştikleri Rauf Bey 1935 yılına 
kadar dönmeyecektir. 
 
Enver Paşa'nın Emperyalizme Karşı Duruşunda Makas Değiştirmesinde Hacı Sami'nin Rolü?   
Halil Paşa'nın da düşündüğü gibi Kafkasya'da ihtilale girişmek demek, Anadolu'nun tek 
yardımcısı olan Rusların Türkiye ile bağlantı yolunu kesmek demekti. Bir süre yeğeni ve vatanı 
arasında bocalayan Halil Paşa, "Kafkasya ihtilalini yapamazdım. Anadolu'ya yardım yolunu 
kesemezdim" diyerek, Enver Paşa'nın Türkiye'nin mahvına neden olacak isteğini yerine 
getirmez. 
 
Hemen aynı sıralarda, -27/28 Nisan 1920'de muhteşem bir Türk operasyonu ile devrilen- İngiliz 
kuklası Azerbaycan Musavat Partisi yöneticilerinin de … Ankara ile dostluk antlaşmasını 
feshederek İngilizleri Azerbaycan'a geri çağırmak için çalıştıkları öğrenilir. 
 

1111..BBÖÖLLÜÜMM  
SSOONNAA  DDOOĞĞRRUU  

 
Kuşçubaşı Eşref, Rauf Orbay ve Çerkez Ethem'in Kürtçü Bedirhanlarla İlginç İlişkisi 
 
Çerkez Ethem'in bu kez de Anadolu’nun güney sınırlarında, başta Bedirhaniler olmak üzere 
Kürt ayrılıkçıları ile işbirliği yaptığı saptanmıştı. 
 
Yezidi/Kürt Bedirhan'ın oğlu Bedri Paşa’nın hanımı, Kuşçubaşı Eşref’in teyzesinin kızıdır. İsyancı 
Bedirhan’ın torunlarından Cemal Kutay’ın … -özellikle yakın dönemle ilgili- zengin arşivinin de 
TM’ci Eşref’in Bedirhanlar’la akrabalık ilişkisinden kaynaklandığı ileri sürülür. 
 
Çerkez Ethem'in de … intihar eden Dr. Mehmet Reşit Bey'in emrinde çalıştığı bazı kaynaklarda 
belirtilmektedir. İlginç olan şudur: Dr. Mehmet Reşit Bey de Ethem gibi Çerkez’dir. Ondan da 
ilginci, Çerkez Ethem’in amiri Çerkez Dr. M. Reşit Bey, Yezidi/Kürt Bedirhaniler’in damadıdır. 
 
Dr. Reşit Bey, Ermeni kalkışmalarının yaşandığı sıralarda bunların tepelenmesi için Bedirhani, 
Milli ve Karakeçililer gibi aşiretlerin yanı sıra, Çerkezlerden oluşan özel bir seyyar jandarma 
birliği de oluşturmuştur. -Kuşçubaşı’nın bulunup bulunmadığı kesin değilse de- Ethem bu 
birliğin içindedir. Doğal olarak Çerkez Ethem, bu sıralarda Bedirhaniler ile silah arkadaşlığı 
yapmıştır. Böylece Ethem, 1915’lerdeki silah arkadaşları ve amiri Vali Dr. Reşit Bey’in akrabaları 
olan Bedirhaniler’le bu kez de Cumhuriyet’ten sonra Cumhuriyet’e karşı işbirliği içindedir.  
 
Türk İstiklal Harbinin kara kutularından en başta geleni Abaza Rauf Orbay’ın da Bedirhaniler’le 
akrabalık ilişkileri vardır. 
 
Bedirhan’ın diğer oğlu Ali Şamil Paşa’nın üvey kızı Halide Edip Adıvar da “Mor Salkımlı Ev”i 
Rauf Orbay’a ithaf eder. 
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Bedirhani/Kürtçü Musa Anter, anılarında Halid Edip Adıvar’ı Laleli’deki evlerinde sık sık ziyaret 
ettiğini belirtir. O yıllarda Fırat Talebe Yurdu’nu işleten Anter, Adıvar çiftinin ev ihtiyaçlarını 
karşılar. … “ … biz Kürt gençler, gece evlerinde sabaha kadar nöbet tutardık…”. 
 
Çerkez Ethem, Kuşçubaşı Eşref ve Rauf Orbay’ın hepsinin hatıraları olduğu söylenen kitapları 
yayınlayan tüm zamanların en büyük montajcı tarihçisi Cemal Kutay’ın da Yezidi/Kürt 
Bedirhanilerden ve hanımının da Çerkez olduğunu, konunun iyice anlaşılabilmesi açısından 
buraya not ediyoruz. 
 
Eşref’in “yanlışlıkla” 150’lik olduğu iddiasının utanıp sıkılmadan tedavülde tutulması sinsi bir 
anti-Türk/anti-Kemalist operasyonla ilgilidir. Ne ilginçtir ki, bunu dillendiren çok iyi bildiğimiz 
çevreler, Ethem, Vahdettin ve son zamanlarda Anzavur’un da hain olmadığı iddialarıyla 
arsızlıklarını ileri boyuta taşımaya cüret edebilmiştir. Hiç kuşkusuz, yakın dönem Türk tarihini 
karartıp ters yüz etmeyi amaçlayan güç odaklarının yönettiği bu psikolojik harekat 
Cumhuriyet yıkıcılığını amaçlamaktadır.  
 
Ethem de Aynı Tavrı Göstermişti! 
Eşref'in, yaptığı onca olumsuz faaliyete karşın haksızlığa uğradığını, yeniden yargılanmak 
istediğini söylemesi de kişisel bir hareket değildir. Bu tavrı, kendisiyle birlikte tanıdık birileri de 
gösterecektir. 
 
Ethem, daha sonraları iki kez ülkeye dönme isteğinde bulunmuş, ancak zararlı faaliyetleri 
devam ettiğinden kabul edilmemiştir.  
 
Eşref ve -Reşit'le- Ethem'in af konusunda aynı yaklaşımı göstermeleri onların o tarih itibariyle 
hala birlikte hareket ettiklerini açıkça ortaya koyar. 
 
Ethem 21 Eylül 1948'de Amman'da ölür. ... Reşit de Türkiye'ye döner ve 10 Eylül 1951'de 
Bandırma'da ölür. 
 
Stoddard'da da Eşref'in bu dönemine ilişkin hiçbir kayıt yoktur. Sadece 1964'te 91 yaşında 
öldüğü belirtilir. 
 
Başka canlı kaynaklardan da Türkiye'ye döndükten sonra Söke'de yaşadığını öğrendiğimiz 
Eşref Bey'in burada geçirdiği yılları ve kesin ölüm tarihini öğrenmek için bir şekilde ulaştığımız 
bir yerel tarihçi de  -anlaşılmaz nedenlerle- konuşmak istememiştir. 
 
Söke'ye sık gelen Cemal Kutay'la çok görüşürdü. 
 
Eşref'in bu yıllarda daha ciddi sayılabilecek ilişkileri olduğuna dair bize şifahi başka bilgiler de 
ulaştırılmıştır. Söz gelimi, 27 Mayıs'tan sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin adayı Cemal GürseI'e karşı namzet olan, ancak bilinen güçlerin etkisiyle yurdu 
terk etmek zorunda kalan Ord. Prof. Ali Fuat Başgil'le. 
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Demirel'e yakın olduğu söylenen Samsun senatörü Başgil, daha cumhurbaşkanı adayı 
olmadan önce. "İdeal Buhranı" başlıklı yazısında siyasi/ideolojik çizgisini ortaya koyan şu 
görüşleri ileri sürer: 
"Zamanımızda din nasıl devlet prensibi olmaktan çıkarak fert ve cemaat vicdanına sığınmış 
ise milliyet fikri de devletlerarası hukuk prensibi olmaktan çıkmalı ve milli vicdanlarda 
yaşamalıdır. Ta ki bu sayede milletler kendilerini ayıran dağ ve denizler üzerinde birbirlerine el 
uzatıp barış içinde hayat için işbirliği yapabilsin. Milliyet fikri, en sulhçu ve en terbiyeci şekliyle 
alınsa bile bu fikrin milletlerarası münasebetlerde ayırıcı bir rol oynadığı ve kolektif bir egoizme 
götürdüğü inkar edilemez. Milliyet fikrinde bulamadığımız yüksek ideali ırk fikrinde hiç 
bulamayız. Çünkü ırk, biyolojik bir realite olmaktan ziyade, çok kere mefruz (boyun borcu 
olmuş, kaçınılmaz) ve romantik, bazen de tarihi bir hasıladır. Hususile milliyet gibi ırk da mahalli 
ve mevziidir. Bunlarda insanüstü bir mana ve ihata yoktur. … Biz Türkiye ve Türkleri, muhtelif 
din, dil, tarih ve ırktan birçok millet elemanlarının asırlar içinde ve İslam kazanında kaynayıp 
hal ve hamur olmasından meydana gelmiş mürekkep bir milletiz. … Gerçi dil elemanlarımız 
bakımından Orta Asya ile yakın bir hısımlığımız var. Fakat biz ne beden ve ne ruh yapımız 
itibari ile Orta Asyalı değiliz. Biz bilakis İslam çemberiyle çevrilmiş bir ülkede, ırklar sentezi 
halinde, kendi başına yaşayan, nevi şahsına münhasır bir milletiz.”   
 
İttihat Ye Terakki konusunda gerçekten uzman bir adın şifahen verdiği bilgiye göre de Razi 
Yalkın, 1940'ların sonu-50'lerin başında bir gazetede "Mim Sıfır" müstear adıyla Eşrefi yerden 
yere vuran, onun bir şarlatan ve hain olduğunu açıklayan yazılar yazmıştır. Cemal Kutay'ın da 
1960-61'lerde Kuşçubaşı'na ait olduğu ileri sürülen mektupları yazı dizisi halinde -İngiliz orijinli- 
Nurcu bir gazetede yayınladığı bilgileri de bize arkadaşlarımız tarafından iletilmiştir. Bunlar 
çalışmamız açısından eksiklik gibi görülebilirse de, esasen biz de naçizane bu kitabımızda 
farklı şeyler söylemiyoruz. 
 

1122..  BBÖÖLLÜÜMM  
SSOONNUUÇÇ  

 
Kendisi hakkında bu zaman kadar yapılan en ciddi sayılabilecek çalışmaları kaleme alan 
Stoddard’a Eşref doğru bilgiler vermemiştir. 
 
Arabistan'daki siyasi sayılamayacak faaliyetlerini kimin adına gerçekleştirdiği bilinmediğinden 
onları karanlık olarak nitelendiriyoruz. 
 
Eşrefin, Trablusgarp Harbi'nden önce Doğu Anadolu ve Hartum' da at ticareti yapmadığını 
da ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Eşref, bu konuda da Stoddard'a doğruyu söylememiştir; 
çünkü at ticareti değil, Anzavur ve diğer Çerkezlerle birlikte Çakırcalı Mehmet Efe'nin 
takibinde bulunmuştur. 
 
Batı Trakya Harekatı'ndaki rolünün … Bıyıklıoğlu bu harekatta şehit Süleyman Askeri Bey'i 
kaybedip yerine Eşref’i oturtmuştur. Bununla birlikte, bu harekatla ilgili hoş olmayan kokular da 
gelmektedir.  
 
Kuşçubaşı ve TM'nin kuruluşu hakkında – Teşkilatı onun kurduğu ve reisi olduğuna ilişkin- 
yazılanların hiçbiri doğru değildir. … Kendisine olmadık roller biçilen Teşkilat'ın da ciddi 
biçimde sorgulanması gerekir. 
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Stoddard'a anlattıkları doğru ise Eşref, 2-3 Şubat 1915 gecesi icra edilen I. Kanal Harekatından 
sonra, 1915 sonlarına doğru İngiliz nüfuzunu kırmak göreviyle Enver Paşa tarafından Hicaz’a 
gönderilir. Eşref başarılı olamadığı bu görevden 1916 ilkbaharında Suriye’ye döner. Ancak ne 
ilginçtir ki, Eşref’in dönüşünden kısa bir süre sonra, 2 Haziran 1916’da Şerif Hüseyin isyanı patlar. 
 
Şerif Hüseyin’in Harbiye Nazırı da –Çerkez- Aziz Ali el-Mısri’dir. Mısri, Eşref’in kadim arkadaşıdır.  
 
Eşref'e atfedilen Fransız konsolosluğundan gizli belgelerin çalınması olayını da kendisi ile bir 
ilgisinin bulunmadığını ortaya koyduk. 
 
Kuşçubaşı’nın ünlü Yemen seferi ise –onu anlatan HTC’yi kimin kaleme aldığından başlayarak- 
amiyane tabiriyle tam bir yalan rüzgarıdır.  
 
Kuşçubaşı gibi birisinin düşmanın eline geçtikten sonra ince sorgudan geçirilmesi gerekirken, 
HTC’den anlaşıldığı kadarıyla Eşref böyle bir uygulamadan muaf tutulmuştur. Elbette bu da 
dikkatimizi çekmiştir. 
 
Kuşçubaşı Stoddard'a, "Revolution in the Desert" (Çölde İsyan) kitabı 1920'lerde Türkçe'ye 
çevrilene dek Lawrence'in adını hiç duymadığını söylemiştir. İşin ilginci Eşref, kendilerine 
saldırılar düzenleyen diğer İngiliz subaylarını ad ve sanlarıyla bildiğini de belirtmiştir. 
 
Kuşçubaşı nasıl birilerince -amiyane tabiriyle- balon gibi şişirilmişse, Lawrence’de İngiltere'de 
hatta kendi ülkesinden çok Türkiye'de hak etmediği oranda büyütülmüştür.  
 
Kutay'ın, bir tek açısını vermeden denize atlattırdığı Eşref'in geldiği yer Adapazarı'dır ve 
ilginçtir, Kuşçubaşı'nın buraya gelişi, tüm Adapazarı-Bolu hattını saran isyan yangınlarına 
neden olmuştur. 
 
Eş zamanlı tarih anlayışını benimsemiş birisi olarak sorgulamak isteriz ki, Eşref'in Adapazarı’na 
gelişi ve isyanların çıkmasına neden olan uygulamaları, ne hikmetse tam da 16 Mart 1920'den 
sonra, TBMM'nin açılışı öncesinde İstanbul'dan Ankara'ya geçişlerin hızlandığı sıralarda 
gerçekleşmiştir! Anılan ayaklanmalarla, Anadolu Hareketi'ne katılmak isteyen asker-sivil 
milliyetçi aydınlar bölgede adeta bir betonarme barikat ile karşı karşıyla kalmışlardır! 
 
Adapazarı'ndan sonra ise Kuşçubaşı'nın soluğu aldığı yer Çerkez Ethem'in yanı olmuştur ve ne 
ilginçtir, burada da Türk İstiklal Harbi'ni çok ciddi sarsıntıya uğratan bir ayaklanma çıkmıştır. 
 
'Görev' yaptığı üç kritik yerde üç kritik isyan çıkan Kuşçubaşı'nın daha sonraki faaliyetleri de 
göz önünde bulundurulunca, bir İngiliz bağlantısı olduğunun düşünülmesi doğaldır. 
 
 
  
 
 
 


