
oğlu Doğanşah'ın etrafında bulunan şair 
Emfr Abdullah-ı Karşi ve EbO Bekr-i Ez
raki ve Hakiki'den bahsedilir. 

Üçüncü makale astrolojiye ayrılmıştır. 
Öteki bölümlerde olduğu gibi burada 
da BfrOnf'nin Kitabü 't- Tefhfm if evô. 'i
li şınô. cati't- tencim adlı eserinden fay
dalanılarak bu ilme dair bilgi verilmiş
tir. Kindf ve BfrOnf'nin olayları önceden 
haber vermeleri, ömer Hayyam'ın da ölü
münden önce ve öldükten sonra bahar 
rüzgarlarının mezarı üzerine çiçek saç
malarını istemesi ve onun bu isteğinin 
öldükten sonra gerçekleşmesi anlatıl

mıştır. 

Dördüncü makalede tıp ilminin tarifi 
yapıldıktan sonra tabipierin nitelikleri 
ve ünlü tabiplerle ilgili olaylar anlatılır. 
Tabibin, çoğu eski Grek'ten gelen tıp ki
taplarından haberdar olması yanında 

sağlam bir dinf inancının da bulunması 
gerektiği ifade edilir. Ünlü Süryanf ta
bip Buhtfşu'un Me'mOn'un ishal olan ya
kınlarından birini, EbO Bekir er-Razi'nin 
Samanller'den MansOr b. Nuh'un çıba
nını, İbn Sina'nın bir aşk hastasını elini 
nabzına koymak suretiyle nasıl iyileştir
diği anlatılır. 

Çehô.r Ma~ale, İslami dönem İran şi
iri ve ilim hayatı hakkında yazılan eser
ler arasında günümüze kadar gelenle
rin en önemlisidir. Özellikle İran'ın ünlü 
şairi Firdevsf ve ömer Hayyam hakkın
daki bazı bilgileri bu esere borçluyuz. Bu 
niteliğiyle eser aynı zamanda İran ede
biyatının en eski tezkirelerinden biri sa
yilır. Ancak eserde, Nizarnı-i ArOzf' nin 
bizzat yaşadığı olaylar hakkında verdi
ği bilgiler de dahil bazı tarih yanlışlıkia
rına rastlanılır. Mesleklerin tanıtımında 

oldukça ağdalı bir dil kullanıldığ ı halde 
hikayelerde daha sade bir ifadeye yer 
verilir. Nizarni'nin bu eserini Avff Lübô.
bü'l-elbô.b, İbn İsfendiyar Tarfl]-i Sis
tan, Hamdullah Müstevff Tô.rfl]-i Güzi
de, Abdurrahman Ca mf Silsil e tü'?- ?e
he b, Gaffarf Nigô.ristan, Katib Çelebi 
Keşfü 'z- zun un adlı eserlerinde zikret
mişlerdir. 

Çehô.r Makale 'nin şimdilik bilinen yir
mi sekiz yazma nüshası arasında en es
kisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 
nüsha olup (nr 1954), 835'te (1431) is
tinsah edilmiştir. Çehfır Ma~ale'nin ilk 
ilmf neşri İranlı bilgin Muhammed Kaz
vfnitarafından yapılmıştır (London 1910, 

GMS, Xl; Berlin ı 3451 ı 927); son olarak 
da M. Muin birtakım düzeltme ve açıkla
malarla birlikte eserin yeni bir baskısını 
yapmıştır (Tahran 1334 h ş.; diğer baskı
ları için bk. Hanbaba. ı. ı 127) 

Tercümeleri. Çehô.r Ma~ale E. G. Brow
ne tarafından daha önceki baskılardan 
faydalanılmak suretiyle ilk defa İngiliz
ce'ye çevrilmiştir ("Chahar Maqiı.la [For 
Discoursesl", JRAS, XXXI, Temmuz ve Ka
sım 1899, s. 613-663, 757-845; bu tercü
me sonradan aynı tarihte ayrı olarak da 
bastırılmıştır [Hertford 18991) Ancak E. 
G. Browne, sonradan Muhammed Kazvf
ni tarafından yayımlanan metinden fay
dalanarak tercümesini gözden geçirip 
Revised Translation of the ChahCır Ma
qala (Four Discourses) of Nizarni-i Aru
di of Samarqand, adıyla yeniden bas
tırmıştır (London ı 92 ı) Çehfır Makale'
yi Ahmed Hasan Sevanı Urduca'ya (Del
hi, ts). Abdülvehhab Azzam ve Yahya ei
Haşşab Arapça'ya (Kah i re ı 368 / ı 940). S. 
1. Baevskii ve A. N. Vorozheikina Rusça'-

~\.~§)) 
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ya (Moskova ı 963). lsabelle de Gastines 
Fransızca'ya (Paris ı 968), Vereellin İtal

yanca'ya ("Le Cahar Maqiile di Nezami 
'Aruzi", Studi franica, Roma ı 977, s. ı ı 1-

ı 7 ı ı. Muhammed b. Tavft Farsça metniy
le birlikte Arapça'ya (Rabat ı403 / ı982) 

çevirmiştir. Eserin sadece tıpla ilgili olan 
bölümünü de Abdülbaki Gölpınarlı Tıp 

İlmi ve Meşhur Hekimlerin Mahareti · 
adı ile Türkçe'ye tercüme etmiştir (İs

tanbul ı 936). 
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Iii YAKUP ŞAFAK 

ı 
ÇEHARDEH MA'SÜM-i PAK 

ı 

L 
(bk. ÇARDEH MA'SÜM-i PAK). 

_j 

ı 
ÇEHARYAR 

ı 

( .JL . .J~) 

Hz. Peygamber' den sonra 
halifelik görevini üstlenen Hz. Ebu Bekir, 

Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali için 
özellikle Sünni müslümanlar tarafından· 

kullanılan bir tabir 

L (bk. HULEFA-yi RAŞİDİN). _j 

ı 
ÇEHARYEK 

1 

L (bk. ÇEYREK). 
_j 

ı 
ÇEHİZ 

1 

L (bk. ÇEYİZ). 
_j 

ı 
ÇEHRİN SEFERİ 

ı 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 
1678'de gerçekleştirdiği 

ve Çehrin Kalesi'nin 

L alınmasıyla sonuçlanan sefer. _j 

XVII. yüzyıl başlarından beri kuzeyde 
gittikçe büyümekte olan Rus tehlikesi
ne karşı Osmanlılar Ukrayna Kazak hat
man * ları arasındaki mücadelelerden fay-
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dalanmak istediler ve Osmanlı yanlısı 

Sarıkamış Kazakları hatmanı Dereşen

ko'yu sancak beyiliği derecesinde Özi 
(Dinyeper) nehrinin iki yakasındaki Kazak 
topraklarının hatmanlığına getirdiler. 
Beyliğin merkezi Çehrin'di (Czehryn). Böy
lece devletin kuzey sınırları üzerinde tam
pon bir beylik kurulmuş oldu (1668) . 1672 
yılında kazanılan Kamaniçe zaferinden 
sonra Ukrayna üzerindeki Leh hakimi
yetine son verilince burası Osmanlı hi
mayesindeki Doroşenko'nun eline geçti. 
1674'te Lehliler, ertesi yı l da Ruslar ta
rafından yapılan kuşatmalara rağmen 

Çehrin Osmanlılar' ın elinde kaldı. Fakat 
bir süre sonra Rus Çarlığı'ndan askeri 
ve mali yardım görmesi üzerine, Doro
şenko Osmanlı Devleti aleyhine dönün
ce bu tampon beylik Osmanlı hakimiye
tinden çıktı. 

Doroşenko'nun hatmanlık merkezi olan 
Çehrin'i Ruslar'a teslimi, Osmanlı hükü
metini duruma müdahale etmek zorun
da bıraktı. önce Ortodoks patriği IV. Par
tenios ile Divan-ı Hümayun tercümanı 
Mavrokordato'nun kefaletiyle eski hat
manlardan Bağdan'ın oğlu olup o sıra
larda istanbul 'da tutuklu bulunan Yor
gi İhmilikçi (Georges Chmielnicki) hatman 
tayin edildi. Bu arada Özi Beylerbeyi Şey
tan (Uzun) İbrahim Paşa ile Kırım Hanı 
Selim Giray Çehrin ' i almakla görevlen
dirildL 

1677 yılında İbrahim Paşa tarafından 
40.000 kiş i lik bir kuwetle gerçekleştiri

len ve üç hafta kadar süren ilk sefer
den olumlu bir sonuç alınamadı. Birçok 
top ve malzeme düşman eline geçti. Çok 
sarp bir arazi üzerinde bulunan. ayrıca 
hendek ve surlarla tahkim edilen Çehrin 
Kalesi'nin zaptı oldukça güçtü. Kale 6000 
kadar Rus. Kazak ve Alman askeri tara
fından başarılı bir şekilde müdafaa edil
di. Bunun üzerine İbrahim Paşa ile Se
lim Giray görevlerinden alındılar. yerle
rine Abaza Kör Hüseyin Paşa ve Murad 
Giray getirildi. Ardından da IV. Meh
med 'in bizzat sefere çıkması kararlaştı

rıldı . 

Rus Çarı ll l. Feodor Alexievitch'in bir 
elçi göndererek meseleyi dostlukla hal
letme çağrısına dostluğun ancak Osman
lılar'a ait yerlerin iadesiyle mümkün ola
bileceği cevabı .verilerek 11 Nisan 1678 
tarihinde Rusya'ya savaş ilan edildi (Si
lahdar, ı. 672-673) Silistre 'ye kadar IV. 
Mehmed'in de katıldığı seferin serdar-ı 
ekremliğine Veziriazam Merzifonlu Ka
ra Mustafa Paşa getirildi. Çehrin'e yak
laşırken Osmanlı ordusuna Murad Giray 
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kumandasındaki Kırım kuwetleri de ka
tı l dı. 

Kuşatma 21 Temmuz 1678 günü baş
ladı . 1 SO kadar top ve kalabalık bir kuv
vetle savunulan kaleye Rus Generali Ro
modanovski de yardıma gelmiş ve ordu
gahını Tasma suyunun karşısına kur
muştu. Üç tarafı bataklık olup ancak bir 
tarafından yaklaşılabilen Çehrin 'in muha
sarasına güçlükle devam edilirken bu 
arada yardıma gelen Rus ve Sarabaş 

Kazakları 'yla da kanlı savaşlar oluyordu. 
Bu yüzden kale gereği gibi kuşatılamı
yordu. Hatta bir ara Ruslar gece karan
lığından faydalanarak 20.000 kadar as
keri kaleye sokmayı başardılar. Veziria
zam atağında yapılan istişarede bazıla 

rının muhalefetine rağmen muhasara
ya devam kararı alındı. Serdar - ı ekremin 
soğukkanlılığı ve top savaşını başarıyla 
yürütmesi kumandanların ve askerin 
maneviyatını kuwetlendirdi. Sonunda, 
kale duvarlarının altından açılan iki la
ğımın patiatılması ve hemen ardından 
yapılan genel bir hücumla kale kuşat
manın 33. günü alınd ı (21 Ağustos 1678) 

Muhafazası çok zor olduğu için kale ta
mamen yıkıldı. Savaşın sonucunu gören 
Rus Generali Romodanovski yanındaki 
kuwetlerle çekilmek zorunda kaldı. Esa
sen Tasma suyunun üstündeki köprüle
rin yıkılmasından sonra kaleye yardım 
yolları da kapanmıştı. Daha sonra düş
manı takip eden Osmanlı kuwetleriyle 
Ruslar arasında kanlı çarpışmalar olduy-

Çehrin 
Seferi"nin 

günlüğü olan 
Mi 'r8cü 'z· 

zafer adlı 

eserin 
ilk sayfası ile 

Çehrin 
Seferi 

menzi ll erini 
gösteren 

sayfa 
(Süleyman iye Ktp., 

Esad Efendi, 

nr . 2368) 

sa da kış mevsiminin yaklaşması üzerine 
ordu serdarlığına Kara Mehmed Paşa 'yı 

getiren Mustafa Paşa Edirne'ye döndü 
ve IV. Mehmed tarafından büyük iltifat
larla karşılandı. 

Bir süre sonra Ruslar'ın Özi nehrini 
geçerek Osmanlı topraklarına saldırma
sı üzerine yeni bir sefer kararı alındı. Fa
kat Osmanlı ordusunun hareketini du
yan Rus çarı Kırım hanının aracılığıyla 

barış istem ek zorunda kaldı. 1679 ·da 
Kırım' ın merkezi Bahçesaray· da başla

yan barış görüşmeleri ancak 1681 'de 
sonuçlanabildi. Bu ilk Türk -Rus antiaş
ması ile iki devlet arasında yirmi yıllık 

bir mütareke yapılmış, Özi nehri sınır 
kabul edilmiş, Kırım haniarına verilmek
te olan yıllık verginin aksatılmadan gön
derilmesi, geçen üç yıllık verginin top
tan ödenmesi, buna karşılık Kırımlılar'ın 
da Rus topraklarına akın yapmamaları 
kararlaştırılmıştır. Yine bu antlaşmaya 
göre Özi ile Aksu arasında Osmanlılar 
ve Kırım Hanlığ ı kale yapmayacaklar; 
Tatarlar Özi'nin her iki tarafında sürü
lerini otlatabilecekler. Kazaklar da bu 
nehirden balık aviayabilecekler ve tuz 
çıkartabileceklerdi. Kief Ruslar' ın elin
de kalacak, yazışmalarda çarın takapia
rı tam olarak yazılacak ; Osmanlı padi
şahı ve Kırım hanı çarın düşmaniarına 
yardım etmeyeceklerdi. Daha sonraki Kı
rım- Rus münasebetleri uzunca bir sü
re Bahçesaray Antiaşması'na göre dü
zenlenmiştir. 



Mevsim şartları ve kalenin mevkii yü
zünden gerek kuşatma ve fetih sırasın
da gerekse ordunun dönüşü esnasında 
çok sayıda askerin ölümüne yol açan bu 
sefer zaferle sonuçlanmışsa da Çehrin 
ancak sekiz yıl kadar Osmanlı hakimiye
tinde kalmış, daha sonra Rusya'nın eline 
geçmiştir. Bu bakımdan artık nihai hu
dutlarına varmış Osmanlı İmparatorluğu 
için biraz gereksiz ve pahalıya mal olmuş 
bir sefer olarak değerlendirilebilir. 

Çehrin Seferi'yle ilgili olarak devrin ta
rihçi ve şairleri tarafından birçok eser 
kaleme alınmıştır. Sefere bizzat katılan 
Behceti Hüseyin'in Mi'n:lcü 'z -zafer adlı 
eseri bu sef erin adet a günlüğü gibidir 
(Süleymaniye Ktp. , Esad Efendi, nr. 2368) 

Ayrıca Paris Bibliotheque Nationale'de 
seferle ilgili kırk iki varaklık anonim bir 
risale (bk Blochet, nr. 927) ile Vuslatf'nin 
Gazaname-i Çehrin adlı 125 varaklık 
manzum bir eseri daha vardır (a.g.e., nr. 
1124) Bunlardan başka Selim Giray·ın ka
tibi Abdülkerim de Çehrin Seferi'yle ilgili 
bir eser kaleme alm ıştır (a.g.e., nr. 870). 
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liJ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

ÇEKi 

Türkler'in kullandığı 
eski bir ağırlık ölçüsü. 

Türkçe "tartmak" anlamındaki çekmek 
fiil inden isim olan çeki kelimesi daha çok 
odun, taş ve kireç gibi maddelerin tar
tılmasında kullanılan alet ve ağırlık öl
çüsü birimini ifade eder. 

Genellikle taş ocakları, odun iskele ve 
depoları ile kapan ve çardaklarda kulla
nılan çeki aleti, bir ucunda yük koyma
ya mahsus ızgara kenarlıklı bir tabla, 

öbür ucunda ise çeki taşı bulunan uzun 
bir çeki kolunun ortasından asıl ı olduğu 

sabit üç ayaklı bir sehpadan ibaret ba
sit bi r mekanizmadır. Genellikle taştan 
imal edildiği için çeki taşı adı verilen ağır
lık birimi metalden de olabilirdi. Aletin 
ayarının bozulması ya da çeki taşının 

ağırlığının azaltılması suretiyle yapılacak 
hilelerin önüne geçmek için her ikisi de 
resmen mühürlenirdi. 

Diğer ölçüler gibi değişmez bir stan
dardı olmayan çeki de farklı yer ve za
manlarda farklı değerler a l mıştı r. 1180 
( 1766) tarihli bir İstanbul şer'iyye sici
linden anlaşıldığına göre o yı ll arda res
mi çeki 176 vukıyye (okka) değerindey
di. Tanzimat döneminde başlatı lan ölçü 
reformları çerçevesinde çıkartılan 20 Ce
maziyelahir 1286 (27 Eylül 1869) tarihli 
"Mesahat ve Evzan ve Ekyal-i Cedideye 
Dair Kanunname" ile çekinin değeri, her 
biri kırk dörder kıyyelik (okkalık) dört kan
tara ( ~ 176 okka ~ 400 lodra ~ 225,798 

kg.) eşitlenmiştir. Ölçülerin degerierini 
yeniden belirleyen 1298 ( 1881) tarihli 
kararnamede de aynı standarda rastlan
maktadır. Bu bilgilerden hareketle çe
kinin değerinde 1766-1881 yılları ara
sında hiç değilse İstanbul'da geçerli ol
mak üzere belli bir standartiaşmaya gi
dildiği söylenebilir. Yine de farklı yerler
de farklı değerlere rastlamak mümkün
dür. Mesela bir çeki (odun için) Ayvalık'
ta 100 okka ( 128,28 kg). Selanik'te 135-
140 okka (ı 73-179 kg ), Midilli ve İzmir'
de ise 180 okkadır (230,896 kg) 1298 
( 1881 ) tarihli kararname ile bir yeni çe
ki on kantara yani bir tona (1 000 kg ), da
ha sonraki bir tarihte ise 195 akkaya 
(250 kg ı eşitlenmiştir. 

Ayrıca mücevherat ve ipek gibi değer
li maddeler için kullanılan çok küçük de
ğerli bir başka çeki çeşidi de vardır ki 
Türkiye genelinde altın ve gümüş için 
100 dirhemdir (320 gr.). Bunlardan baş
ka İzmir'de 1 çeki, afyon için 250 dir
hem veya 5 18 okkaya ( ~ 763 gr.), tiftik 
için ise 2 kıyyeye ( ~ 4,564 kg.) eşittir. 

Günümüzde hala ilkel çeki aletlerine 
rastlandığı gibi odun satışlarında 250 
kilog ramlık ağırlığı ifade için çeki tabiri 
kullanılmaktadır. Ayrıca Antalya, Balı

kesir, Burdur, Gaziantep, Gümüşhane, 

İzmir , Kars, Malatya, Manisa, Niğde. Ri
ze ve Sivas'ın bazı ilçe ve köylerinde ko
nuşulan halk ağızlarında çeki (çekü) yak
laşık 1 kilogramlık bir ölçü birimini ifa
de etmektedir. Antalya yöresinde ise fi
şeklere kanacak barut ve saçmayı ölç
mekte kullanılan ölçü birimine de bu ad 
verilmektedir. 

ÇEKMECE 
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Iii CENGiZ K ALLEK 

ÇEKMECE 

İçinde değerli eşya saklanan 
küçük sandık. 

İsmini masa, dolap. konsol gibi mo
bilyaların içerisine yerleştirilip dışarıya 

doğru çekilebilen aynı addaki gözlerden 
alır. Küçük sandıklara bu ismin verilme
sinin sebebi genellikle içlerinde çekme
celerinin bulunmasıdır. Türk ahşap iş

çiliğinde büyük önem taşıyan çekmece. 
eskiden oldukça yaygın biçimde kullanıl
mıştı r. Çekmeceler genellikle abanoz. gül 
ağacı ve meşeden yapılmış, üzerieri kak
ma tekniğiyle yerleştirilen gümüş, fild i
şi ve bağa parçaları ile süslenmiştir ; iç 
kısmına ise kadife veya atlas kaplanmış, 

XVI II. yüzyıla ait edirnekari çekmece (istanbul Türk ve islam 

Eserleri Müzesi , Ahşap Eserler , nr. 41 ) 
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