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Bir Vatan Aşkına

GÜNER KUBAN

Güner Kuban, ailesinin yaşamak zorunda bırakıldığı 
sürgün nedeniyle Yunanistan’ın Atina şehrinde Pire 
limanındaki bir hastanede dünyaya geldi. İlkokulu 
Ankara’da Mimar Kemal ilkokulunda bitiren Güner, 
orta ve liseyi İstanbul’daki Alman Lisesi’nde okudu. 
Resim tahsili yapmak için gittiği Almanya’da 
mimarlık mesleğini seçen Güner maaşla çalışmayı, 
“paralı kölelik” diye tanımladığından ailesine yük 
olmamak için çok küçük yaşta başladığı iş hayatında 
hep kendi patronu olmuştur. Amsterdam’da mimar 
olarak çalışmaya başladıktan sonra, projesine imza 
attığı “Port van Amsterdam” adlı turistik merkez 
Kraliçenin ve binlerce kişinin katılımıyla açılmıştır.

Otuz beş yıl boyunca yurt dışında yaşarken, 
küçükken verdiği andı hiç unutmayan Kuban, 
yaşam misyonu olan aile tarihi kitabını yazabilmek 
için Türkiye’ye döndü. Yazar kendisi için inşa ettiği 
Ege sahilindeki evinde, yaşamının kalan süresini 
yazarak geçirmeye karar vermiştir.

İletişim: guner@gunerkuban.com

Bu kitapta adı geçenlere ait fotoğrafları görmek isteyenler 

www.gunerkuban.com sitesindeki galeriye bakabilirler.
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ROMAN

GÜNER KUBAN

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANI

ÇERKES ETHEM’İN 
GERÇEK YAŞAM ÖYKÜSÜ



Yazar Funda Mara bana, bu kitabın 
yayına hazırlanmasında verdiği destekle 
yaşamımın misyonunu tamamlama 
sevincini yaşatırken, hayat ve edebiyat 
dünyasındaki yalnızlığıma da son verdi.

Güner Kuban



Sizi 110 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkararak ezberleri 
bozmak niyetindeyim. Ben yaşam misyonum olan bu 
kitabı yazarak yakın tarihteki kara delikleri aydınlattım. 
Resmi tarih ne derse desin Ethem Bey Anadolu’nun bir 
halk kahramanıdır ve onlar ölümsüzdür. Okuyucularımdan 
bazılarının beni taraf olmakla suçlayacaklarından hiç şüphem 
yok. Böyle düşünenlerin yanıldıklarını söyleyemem, fakat 
ben onların zannettiği gibi ailemin değil, dürüst ve haklı 
olanın tarafıyım.
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Birinci Bölüm

1.

Marmara denizinin sahillerini sevgi dolu dalgalarla okşadığı 
şirin Bandırma şehrinin tam merkezinde, küçük evlerin ara-
sından haşmetiyle yükselen bir konak vardır. Bu konağı Bi-
rinci Dönem Büyük Millet Meclisi’nde Saruhan milletvekil-
liği yapan Reşit Pshisov, karısı Seher Hanım için yaptırmıştır. 

Tuğlaları Marsilya’dan getirilmiş, odaları at koşturacak 
kadar büyük olan bu konakta bir zamanlar Reşit Bey’in 
babası Ali Bey, gelini Seher Hanım ve torunlarıyla birlik-
te oturmaktaydı. Epeyce varlıklı olan ailenin konağında ev 
halkından çok hizmetçi, uşak ve seyis çalışırdı. Konağın par-
maklıklarla çevrili geniş bahçesinde iki arabanın yanı sıra Ali 
Bey’e, oğlu ve gelinine ait üç atın barındığı bir ağıl da vardı.

Elli yedi yaşında, çıkık elmacık kemikli narin yüzü ve 
zayıf bedeniyle tipik bir Çerkes olan Ali Bey, çevresinde 
sevilip sayılan, çiftlik sahibi bir ağaydı. Zamanının çoğunu 
Emreköy’deki çiftliğinde geçirmeyi tercih etmekle beraber 
gelini ve torunuyla konakta kaldığında da pek mutluydu.
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Seher Hanım kumral saçlarının çevrelediği oval yüzünde 
gözleri mücevher gibi parlayan, uzunca boyu ve balık etli 
vücuduyla dikkat çeken, zamanının güzellik ve asalet timsali 
denebilecek bir kadındı.

Reşit Bey ile olan evliliğinden Aytek isminde bir oğlu, 
Aysel ve Özden adlı iki kızı vardı. Önceki evliliğinden olan 
kızı Fariha’da onlarla birlikte yaşamaktaydı. 

O akşam kayınpederiyle karşılıklı oturup çay içmeye ha-
zırlanan Seher Hanım’ın aklında karmaşık düşünceler vardı. 
Seher Hanım, geçirdiği felaketlerden sonra yirmi yardımcılı 
konakta sevdiği ailesiyle refah ve huzur dolu günler yaşar-
ken kaderinin ona hazırladığı yeni tuzaklardan habersizdi. 
Son günlerde Ali Bey’in cephede olan iki oğlu Ethem ile 
Tevfik ve mebus olan Reşit’ten aldığı tatsız haberler hu-
zurunu kaçırmıştı. Ethem Bey’in hastalığına rağmen Yunan 
cephesinde ve Yozgat isyanının bastırılmasında kuvvetleri-
nin başında olmaya mecbur bırakılışı onu üzüyordu. 

O akşam üstü, Ali Bey gelini Seher Hanım’la salonda-
ki koltuklarda karşılıklı otururken, doğruluğuna inanmak-
ta zorluk çektikleri diğer haberlerin yarattığı endişe yüz-
lerinden okunmaktaydı. Canları koltukların iki yanındaki 
sehpaların üzerindeki çay servisleri ve kurabiyelerle ilgilen-
meyecek kadar sıkkındı. Birbirlerinden kaçırdıkları gözleri 
aniden açılıveren kapıda buluştu. 

Seher’in sekiz yaşında sevimli ve güzel yüzlü bir çocuk 
olan oğlu Aytek telaşla içeri girerek, önce annesine sonra 
dedesine endişe dolu gözlerle baktıktan sonra Seher Ha-
nım’ın yanına giderek önünde durup huzursuz bir sesle, 
“Anne bu gazeteye baksanıza,” dedi.

Seher zoraki bir gülümsemeyle oğluna baktı, isteksiz bir 
sesle, “Ben o gazeteyi okudum oğlum, her sabah ilk işimin 
bu olduğunu bilmiyor musun?”



Güner Kuban
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Çocuk endişeli bir sesle ısrar etti. “Fakat anneciğim bu ga-
zeteyi görmediniz ki. Tanin öğleden sonra ikinci baskı yapmış. 
Baksanıza manşette ne yazıyor, babam için neler diyorlar.”

“Tanin ikinci baskı mı yapmış? Nereden icap etmiş? Bu-
nun babanla ne alakası olabilir ki, ver bakayım ne yazmışlar?”

“Çok fena anneciğim, çok fena.”

Seher sinirlendi. “Ver bakayım o gazeteyi bana.”

Aytek gazeteyi annesine uzatınca Seher merakla gazete-
yi açtı. Manşeti okurken yuvalarından fırlayan gözleri ta-
mamen kapandı, başı yana düştü, bir anda kendinden geçti. 
Oturduğu koltukta bayılıp yere düşerken çarptığı sehpa ve 
üzerindeki çay takımı kırıldığı için parçalar etrafa saçıldı. 
Ali Bey ve ev halkı telaşla koşuştururken, Aytek annesinin 
yanına diz çöktü. Hizmetçiler ellerindeki kolonya şişesiyle 
koşarak Seher’in başına üşüştüler.

Ali Bey yerden aldığı gazetenin büyük puntolarla yazılı 
manşetini yüksek sesle okudu:

“ŞAYANI HAYRET BİR İHANET. ÇERKES ET-
HEM KARDEŞLERİN  YUNAN’A İLTİHAKI!”

Ali Bey öfkeden kızarır, ne diyeceğini ve ne yapacağını 
bilemez bir halde koltuğa yığılırken elindeki gazete yere 
düştü. Az sonra toparlanarak hizmetçiye seslendi, “Ayşe yu-
kardan gözlüğümü getir!” Hizmetçilerin bileklerini ve alnı-
nı kolonyayla ovdukları Seher kendine gelip gözlerini açın-
ca etrafına bakarak; “Evlatlarım nerede?” diye sordu. Ali Bey 
onu yatıştırmak isteyen bir ses tonuyla, “Dadılarıyla gezme-
ye gitmişlerdi ya, gecikmeleri çok isabet oldu, bu korkunç 
sahneye şahitlik etmelerini hiç istemezdim.”

Ayşe’nin getirdiği gözlüğü takan Ali Bey’in gazeteyi 
okuduğunu gören Seher Hanım, yanındaki koltuğa otura-
rak onu dinlemeye başladı.
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Konaktaki ışıklar teker teker sönerken bir kaç pencere-
den dışarı hafifçe ışık sızmaktaydı. Gecenin sessizliği ile ku-
şatılmış olan konağın etrafında gölgeler belirmeye başladı. 
Cep fenerleri yanıp sönerken telaşla koşuşan insan karartı-
ları belirdi. Işıklar gittikçe yaklaştı, konak polis ve inzibatlar 
tarafından tamamen kuşatılmıştı. 

Albay Celal Bey bir kaç subay ve inzibatla konağın ka-
pısını çaldı. 

Bunu duyan konağın emektar uşakları Sait ve Hasan ko-
şup kapının önünde durarak şaşkınlık dolu gözlerle birbir-
lerine baktılar. Sait, “Bu saatte kim gelir ya,” diye söylenerek 
dışarıya doğru seslendi, “Kimsin ne istiyorsun?” Tok bir ses 
duyuldu: “Kanun namına kapıyı açın yoksa kırarız!”

Kapının sesine uyanıp, üzerlerindeki gece kıyafetlerini 
değiştirmeye bile fırsat bulamadan koşup gelen evdeki di-
ğer uşak ve hizmetçiler şaşkınlıkla bakışırken Hasan,“Ka-
nun namına diyorlar. Ne yapacağız, açalım mı kapıyı?” Sait 
cevapladı: “Çekineceğimiz ne var ki? Herhalde bir yanlışlık 
olmalı, aç kapıyı.”

Hasan kapıyı açınca, önden Albay Celal Bey ve adamları, 
arkadan inzibatlar antre ve salonu doldurdular. Evin hizmet-
lileri iyice afallamıştı. Kıyafetlerini değiştirmeye koşarlarken 
Sait, Celal Beyin önüne dikildi. 

“Bir dakika beyim burada ne aradığınızı bana açıklar mı-
sınız?”

“Buraya gelişimizin nedenini anlatmak mecburiyetinde 
olduğumu biliyorum ama benim muhatabım siz değilsiniz. 
Ali Bey’e geldiğimizi haber vermeniz lazım”

“Ev halkı çoktan uyudu” 

Tam bu esnada Seher Hanım’ın sesi duyuldu.


