ÇEKMECE
Mevsim şartları ve kalenin mevkii yüzünden gerek kuşatma ve fetih s ırasın
da gerekse ordunun dönüşü esnasında
çok sayıda askerin ölümüne yol açan bu
sefer zaferle sonuçlanmışsa da Çehrin
ancak sekiz yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış, daha sonra Rusya'nın eline
geçmiştir. Bu bakımdan artık nihai hudutlarına varmış Osmanlı İmparatorluğu

için biraz gereksiz ve pahalıya mal olmuş
bir sefer olarak değe rlendirilebilir.
Çehrin Seferi'yle ilgili olarak devrin tarihçi ve şairleri tarafından birçok eser
kaleme alınmıştır. Sefere bizzat katılan
Behceti Hüseyin'in M i'n:lcü 'z - zafer adlı
eseri bu sef erin adet a g ü n lüğü 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 katibi Abdülkerim de Çehrin Seferi'yle ilgili
bir eser kaleme alm ı ştır (a.g.e., nr. 870).
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Türkler'in kulland ığı
eski bir ağırlık ölçüsü.

Türkçe "tartmak" anlamındaki çekmek
fiil inden isim olan çeki kelimesi daha çok
odun, taş ve kireç gibi maddelerin tartılmasında kullanılan alet ve ağırlık ölçüsü birimini ifade eder.
Genellikle taş ocakları, odun iskele ve
ile kapan ve çardaklarda kullanılan çeki aleti, bir ucunda yük koyma ya mahsus ızgara kenarlıklı bir tabla,
depoları

öbür ucunda ise çeki taşı bulunan uzun
bir çeki kolunun ortasından asıl ı olduğu
sabit üç ayaklı bir sehpadan ibaret basit 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.
ölçüler gibi değişmez bir stanolmayan çeki de fa rklı yer ve zamanlarda fa rklı değerle r a l mıştı r. 1180
( 1766) tarihli bir İstanbul şer'iyye sicilinden anlaş ı ldığ ına göre o yı ll ard a resmi çeki 176 vu kıyye (okka) d eğe rindey
di. Tanzimat döneminde baş l atı l an ölçü
reformları çerçevesinde çıkartılan 20 Cemaziyelahir 1286 (27 Eylül 1869) tarihli
"Mesahat ve Evzan ve Ekyal-i Cedideye
Dair Kanunname" ile çekinin değeri, her
biri kırk dörder kıyyelik (okkalık) dört kantara ( ~ 176 okka ~ 400 lodra ~ 225,798
kg.) eşitlenmiştir. Ölçülerin degerierini
yeniden belirleyen 1298 ( 1881) tarihli
kararnamede de aynı standarda rastlanmaktadır. Bu bilgilerden hareketle çekinin değerinde 1766-1881 yılları arasında hiç değilse İstanbul'da geçerli olmak üzere belli bir standartiaşmaya gidildiği söylenebilir. Yine de fa rklı yerlerde farklı değerlere rastlamak mümkündür. Mesela bir çeki (odun için) Ayvalık'
ta 100 okka ( 128,28 kg). Selanik'te 135140 okka (ı 73-179 kg ), Midilli ve İzmir'
de ise 180 okkadır (230,896 kg) 1298
( 1881 ) tarihli kararname ile bir yeni çeki on kantara yani bir tona (1 000 kg ), daha sonraki bir tarihte ise 195 akkaya
(250 kg ı eşitl enmiştir.
Ayrıca mücevherat ve ipek gibi değer
li maddeler için kullanılan çok küçük değerli 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 dirhem veya 5 18 okkaya ( ~ 763 gr.), tiftik
için ise 2 kıyyeye ( ~ 4 ,564 kg.) eşitti r.
Diğer

dardı

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. Rize ve Sivas'ın bazı ilçe ve köylerinde konuşulan halk ağızlarında çeki (çekü) yaklaşık 1 kilogramlık bir ölçü birimini ifade etmektedir. Antalya yöresinde ise fişeklere kanacak barut ve saçmayı ölçmekte kullanılan ölçü birimine de bu ad
verilmektedir.
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ÇEKMECE
İçinde değerli eşya saklanan

küçük

L

sandık.

İsmini masa, dolap. konsol gibi mobilyaların

içerisine yerleştirilip d ışarıya
çekilebilen aynı addaki gözlerden
alır. Küçük sand ı klara bu ismin verilmesinin sebebi genellikle içlerinde çekmecelerinin bulunmasıdı r. Türk ahşap iş
çiliğinde büyük önem taşıyan çekmece.
eskiden oldukça yaygın biçimde kullanıl
mıştı r. Çekmeceler genellikle abanoz. gül
ağacı ve meşeden yapılmış, üzerieri kakma tekniğiyle yerleştirilen gümüş, fild işi ve bağa parçaları ile süslenmişti r ; iç
kısmına ise kadife veya atlas kaplanmış,
doğru

XVI II. yüzyıla ait edirnekari çekmece (istanbul Türk ve islam
Eserleri Müzesi , Ahşap Eserler , nr. 41 )
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ÇEKMECE
kullanılışma

göre de küçük bölümlere
Çekmeeelerin yapımında çeşitli teknikler uygulanmış , özellikle erken örneklerde masif ahşap parçaları
diş geçmesiyle birbirine birleştirilmiştir ;
sağlam ve güç açılır olanları makbuldür.
ayrılmıştır.

Osmanlılar· da XVI- XVII. yüzyıllarda çekmece yapımının bir sanat dalı olarak kabul edildiği görülmektedir. Saray için
özellikle istanbul ve Edirne'de çeşitli sert
ağaçlardan son derece ince bir işçilik isteyen çekmeceler yapılmıştır. Ahşap iş
çiliğinin oyma ve sedef. bağa . fildişi kakma tekniklerine geniş yer verilmiş, ayrı
ca bazı örneklerde zümrüt, akik, yakut
gibi değerli taşlar kullanılmıştır.

XVIII. yüzyıldan itibaren önce mimariye hakim olan Avrupa'nın barak, rakoko ve arnpir üslüpları çekmeeelerde de
etkisini göstermeye başlamış, özellikle
bu yüzyıldan sonra süslemeler dikkati
çekecek kadar artmıştır. Fildişi, sedef
ve bağa kakmaların kenarlarına gümüş
çerçeveler yerleştirilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan (Envanter nr.
2/ 2820, 2/ 2827) çekmeceler buna gösterilecek en güzel örneklerdir. Ayrıca bezemelerde edirnekarl ve lake tekniklerinden de faydalanılmıştır. Bazı çekmecelerde gizli gözler bulunmakta, bazıla
rı ise kapağı açı ldı ğında müzik sesi vermektedir. Pek çok örneğin bir köşesin
de yapan sanatçının küçük bir imzasına
da rastla nır. Geç dönem çekmeeelerinin
üzerlerinde padişah tuğralarına , ta'lik
yazılı methiyelere. beyitlere oldukça sık
rastlanır. XIX. yüzyılda bezemelerin hemen tamamı Avrupa mobilyalarında görülen arnpir üsiOba yönelmiş, beyaz sedef de yerini pembe ve yeşil sedefe (arOsek) bırakmıştır.
Çekmeceler Kur'an çekmeceleri. saçekmeceleri, mücevher çekmeceleri. para çekmeceleri, surre çekmeceleri, tuvalet çekmeceleri. çamaşır
çekmeceleri. yazı çekmeeeleri ve rnekkal-ı şerif

tup çekmeeeleri gibi isimler alarak değişik özelliklerde ve değişik amaçlarda
yapılmışlardır.

Kur'an çekmeeeleri Kur'an veya cüzlerin korunması için yapılmıştır. Genellikle bunlar sert ağaçtan 1 m. yüksekli ğinde eserlerdir. Üzerlerine sedef, bağa. fildişi kakmalar yerleştirilmiş, bazı
örnekler ise mücevherlerle süslenmiş
tir. Bu bezemelerin yanı sıra fildişi veya
sedefle çeşitli ayetlerin, şiirlerin bir kuşak halinde yazıldığı görülmektedir. Türk
ve islam Eserleri Müzesi 'nde bulunan
(Ah şap Eserler, Envanter nr. 5) Kur'an çekmecesi XVI. yüzyılın ilk yarısında yapıl
mış ilginç bir örnektir. Kısa · ayaklı, dört
köşe ve yuvarlak kapaklı olan bu çekmecenin yan yüzleri fildişi kakma ile yapılmış cilt kapaklarında görülen salbekli
şemse, köşebent ve çin bulutları ile bezenmiştir. Ayrıca diğer yüzlere içieri gümüş, fildişi ve abanozlu altıgenler yerl eştirilmiştir. Kapak kasnağında besmele ile başlayan. Ayetü' l-kürsl ile devam
eden ve bir dua ile biten bir yazı frizi bulunmaktadır.
Sakal-ı şerif çekmeeeleri Hz. Peygamber'in saka! tellerini muhafaza etmek
için yapılmıştır. Küçük ölçüdeki bu çekmeceler en değerli ağaçlardan olup bilhassa bezemeleriyle dikkati çekerler.
Değerli takıların sa klandığı

mücevher
çekmeeeleri de küçük ölçüdedir. Aynı
zamanda kasa vazifesi gören bu çekmeeelerin özel ve gizli bölmeleri bulunur. Bazı ları nda mücevherlerin kıratia
rını ölçmek için küçük terazilere ve özel
ağırilkiara da yer ayrılmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi 'nde kayıtl ı (Envanter nr. 2/
3634) çekmece mücevher çekmeeelerinin tipik bir örneğidir. Yavuz Sultan Selim'e ait olan bu çekmece 1512-1520 yıl
larına tarihlendirilmektedir. Abanoz kaplama olan çekmecenin yan yüzleri. mozaik kakma tekniğinde yapılmış fildişi
nin bolca kullanıldığı altıgenler ve ortası mühr-i Süleyman'lı bakiava motifleriyle bezenmiştir. Kapağın içerisinde yine fildişinden sülüs yaz ı lı bir kitabe ile
çekmecenin Sultan Selim Şah b. Bayezid Han'ın hazinesi için yapıldığı belirtilmiştir.

Para çekmeeeleri sert ağaçtan yapıl
ve çoğunlukla bezemesizdirler.
Evlerde veya dükkaniarda kullanılan bu
çekmeeelerin içlerinde çeşitli paralar için
özel bölmeler ayrılmıştır ; bazılarında altın ayarını ölçmek için mihenk taşı yeri
de bulunur.
mıştır

XVI.

yüzyı la

ait

Kur'an

çekmecesi
{istanbul , TiEM,
A h şa p

Eserler , nr . 5)
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XIX. yüzyıla ait yazı çekmecesi (TSM. cv."'-4551

istanbul 'dan her yıl yola çı kan surre
saç ve saka! tırasın
dan toplanan kılların Medine'ye götürülüp Mescid- i Nebevf'nin bir kenarına gömülmesi adet olmuştu. Bunun için de
surre çekmecesi ismi verilen küçük ölçüde çekmeceler yapılmıştır.
alayında padişahın

Kadınların kullandığı çamaşır veya tuvalet çekmeeeleri orta boyda yapılmış 
lardır. Bunların üzerinde genellikle madeni süslemeler veya boyalı bezerneler
uygulanmış, içlerinde de bazı özel bölmelere yer verilmiştir.
Yazı

çekmeeeleri eskiden yazı masayerini tuttuğundan oldukça detaylıdır. Değişik ve yüksek boylarda olup
içieri mürekkep hokkası. rıhdan, kalemtıraş, kamış kalem, kağıt makası. mühür ve kağıtları koymak için özel bölmelere ayrılmıştır. Bunlar sedef. bağa kakmalı veya yalnızca boya ile bezenmiştir.
sının

Mektup çekmeeeleri Osmanlı döneminde daha çok yazı çekmeceleriyle bir
arada düşünülmüştür. Ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren rokoko üsIObunun etkisiyle mobilya olarak mektup çekmeeelerinin yapıldığı da görülmüştür. Çok defa pelesenk ağacından
yapılan bu çekmeeelerde genellikle bul
işi bağa ve arOsek bezerneler bulunur
(bk. BAGA).
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