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İzmir iline bağlı ilçe merkezi_ 
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Urla yarımadasının batı ucunda bu ya
rımadanın karşısındaki Sakız adasına en 
fazla yaklaşmış olduğu kesimde bulun
maktadır. 

Eskiçağ'da Cyssus adıyla bilinen Çeşme, 
iyonya'nın başlıca şehirlerinden Erythrai'
nin (günümüzdeki lldır ı köyünün bulundu
ğu yerdel iskelesiydi. Milattan önce 190 
yılında Suriye Kralı lll. Antiokhos'un do
nanmasını Çeşme önlerinde mağlüp eden 
Romalılar Küçük Asya fütuhatını bura
dan başlattılar. Çeşme imparatorluğun 

ikiye ayrılmasından sonra Bizans haki
miyetinde kaldı. 

XIV. yüzyılın başlarında Menteşe Bey'in 
damadı Sasa Bey tarafından Bizanslı

lar'dan alınan Çeşme Türk topraklarına 
katıldı. Daha sonra Sasa Bey'le Aydınoğ
lu Mübarizüddin Mehmed Bey arasın
daki mücadeleler sırasında Aydınoğulla
rı'nın eline geçti (ı 307) ve Gazi Um ur Bey 
zamanında (ı 334-13481 Sakız ile diğer 

Ege adalarına yapılan seferlerde üs ola
rak kullanıldı. Kasaba, Yıldırım Bayezid'in 
Batı Anadolu harekatında Osman lı ha
kimiyetine girdiyse de Ankara Savaşı'n
dan ( 1402) sonra Timur tarafından tek
rar Aydınoğulları'na verildi. 1426'da ll. 
Murad zamanında Aydınoğulları ' nın son 
beyi Cüneyd' in ortadan kaldırılması ile 
kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. 

Çeşme, Fatih devri tahrir defterlerin
de Aydın sancağ ı içinde ve izmir'e bağlı 
padişah has* l arı arasında bir köy ola
rak yer alıyordu. XVI. yüzyılın başların
da ll. Bayezid, Cenevizliler'den kalan Çeş
me Kalesi 'ni bir kule ilave ederek yeni-

ÇEŞME 

den yaptırdı; böylece kasaba denizden 
gelecek tehlikelere karşı korunmuş ol
du. 935 ( 1528-29) yılında KanünT Sultan 
Süleyman. Mimar Ömer b. Ali Pabuççu'
ya inşa ettirdiği kervansaray ile Çeşme·
nin ticarT hayatına canlılık getirdi. Mah
fuz bir limana sahip olan Çeşme zaman 
zaman Osmanlı donanmasına üs vazife
si de gördü. Katib Çelebi, Piyale Paşa'
nın 1566'daki Akdeniz seferi sırasında 
donanmayı Çeşme'de demirleyip Sakız 
beylerini buraya çağırtarak tevkif etti
ğini ve arkasından adayı ele geçirdiğini 
yazıyorsa da (Tuh{etü ' l·kibar, s. 81-82) 
bu bilgiler bugün hatalı bulunmakta ve 
donanmanın doğrudan doğruya Sakız' 

da demiriediği kabul edilmektedir (bk 
Turan, s. 173-1991. 

XV ve XVI. yüzyıllarda Aydın sancağı
na bağ lı bir kaza merkezi olan Çeşme, 
işlek iskelesi sebebiyle iktisadi bakım
dan önem kazandı. 1547-1553 yıllarında 
Çeşme iskelesi gümrük gelirleri 600.000 
akçeye ulaşmıştı. Zira Sakız adasındaki 
Cenevizliler' in ticaret maksadıyla Ege 
sahillerine gönderdikleri gemiler Çeşme 
iskelesi 'ne yanaşırlar ve gümrük vergi
lerini de burada öderlerdi. Ancak muh
temelen Sakız'ın ele geçirilmesinden son
ra Çeşme Limanı yavaş yavaş önemini 
kaybetmeye başladı. Nitekim 1565-1571 
yılları arasında Çeşme gümrüğü için ve
rilen mukataa* tekliflerinin giderek da
ha da düştüğü görülmektedir (Faroq hi. 
s. 313!. Bu sıra larda Çeşme yeni teşkil 
edilen Sığla (Suğla) sancağına bağlandı ve 
Cezayir-i Bahr-i SetTd eyaleti içine alındı. 

XVII. yüzyılın orta larında Sığla sanca
ğına bağlı 150 akçelik bir kaza olan ve 
izmir Limanı'nın gelişmesiyle ticarT fonk
siyonunu iyice kaybeden Çeşme'de Evli-
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ÇEŞME 

Çesme'nin eski evlerinden ve su rla rından bir görünüş 

ya Çelebi'nin bildirdiğine göre 1 SO ev. 
kırk dükkan. bir cami, üç mescid. Mak
bul ibrahim Paşa'ya ait bir imaret, bir 
hamam. bir han ve kitabesinde "hoşa
bad" (914 [?[ı şeklinde tarih düşülmüş, 
çevresi 700 adım olan bir kale ile bu ka
lenin içinde 185 kadar muhafız. bir diz
dar ve elli ev bulunuyordu. Girit'in fethi 
(ı 669) sırasında Venedikliler'le yapılan 

savaşlarda Osmanlılar burayı bir deniz 
üssü olarak kullandılar. 1694'te Venedik
liler'in Sakız adasını işgali üzerine ada
daki müslüman halk Çeşme'ye sığındı; 
beş ay sonra adanın geri alınışı esna
sında burası yine üs olarak kullanıldı ve 
harekatta önemli rol oynadı. xvııı. yüz
yılın ikinci yarısında Akdeniz'de cereyan 
eden Osmanlı- Rus deniz savaşları sıra
sında Türk donanmasının yakılması ola
yı da ( 1770) burada meydana geldi (bk. 
ÇEŞME VAK'ASI). 

Çeşme. Osmanlı imparatorluğu'nun 
1831 yılında yapılan ilk genel nüfus sa
yımı sırasında merkezi izmir olan Sığ-

cid, bir Rifai tekkesi, beş kilise, bir hav
ra. bir kütüphane ve dördü müslüman
lara ait olmak üzere dokuz mektep bu
lunuyordu. 

17 Mayıs 1919'dan 18 Eylül 1922'ye 
kadar Yunan işgalinde kalan Çeşme, Tür
kiye Cumhuriyeti döneminde de izmir'e 
bağlı bir ilçenin merkezi olarak devam 
etti. Cumhuriyet'in başlarında 1927 yı
lında 3214 olan nüfusu bazı iniş ve çı

kışlar gösterdikten sonra ilk defa 1975 
sayımında SOOO'i aşabildi (5284) . Bu sa
yı 198S'te 10.124 ve 1990'da da 20.622 
oldu. Türkiye'nin turizm bakımından en 
canlı yörelerinden birinde bulunan Çeş

me'nin nüfusu yaz aylarında şehre ge
lenlerle çağalır ve resmi nüfus sayısının 
çok üstüne çıkar. 

Çeşme'de bugün mevcut başlıca tari
hi bina lar. restore edilen kalesi ve için
deki cami ile kale yakınındaki xvııı. yüz
yıla ait bir kervansaray ve XIX. yüzyıla 
ait üç camiden ibarettir. Ayrıca çoğun
luğu XVIII- XIX. yüzyıllarda inşa edilmiş 
on altı çeşmesi vardır. Bunlardan başka 
ilçede Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait 
bir abide ile kale içinde 1965 yılında açı
lan bir de silah müzesi bulunmaktadır. 
82 kilometrelik bir kara yoluyla izmir'e 
bağlı olan Çeşme'nin önünde gemilerin 
yanaşmasına uygun bir rıhtım vardır. 

Halk daha çok tarım. balıkçılık ve sün
gercilikle uğraşır; çevresinde yetiştiri

len başlıca ürünleri üzüm. zeytin, tütün. 
anason ve narenciye teşkil eder. Modern 
deniz tesislerine sahip geniş plajı. yakı
nındaki Ilıca ve Şifne kaplıcaları ile ça
mur banyoları ve civardaki Antikçağ eser
leri Çeşme'nin turizm bakımından ge
lişmesinde önemli rol oynamıştır. 

Çeşme'nin merkez olduğu Çeşme ilçe
sinin merkez bucağından başka Alaçatı 
adlı bir bucağı daha vardır. Yüzölçümü 

260 km 2 olan ilçenin 1990 sayımına gö
re nüfusu 29.463. nüfus yoğunluğu ise 
113 idi. 
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Iii M üN İRAKTEPE 

ÇEŞME VAK'ASI 

Akdeniz'de faaliyet gösteren 
Rus donanmasının 1770'te 
Çeşme Limanı önlerinde 

Osmanlı donanmasını yaktığı 
deniz savaşı. 

..J 

1770 yılı başlarında Mora Rumları'nı 
ayaklandırmak için Amiral Spiridof ve 
ingiliz Amirali Elphinston kumandasın
daki Rus donanması ingilizler'in de des
teğiyle Akdeniz'e açılmış ve Mora yarı
madası açıklarında faaliyet göstermeye 
başlamıştı. Aynı yılın ilkbaharında Avru
pa üzerinden kara yolu ile Akdeniz' e inen 

la Sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Cesme Vak'ası ' nı tasvir eden bir gravür (Cnoiseui·GouWe• . Voyage pitıo•esquedans /Empire Otıoman. Pads 1842.1. 152) 

1850 ·de bu sancak izmir sancağı adını 
alınca Çeşme de izmir'e bağlanmış ol
du. 1890 yılında kaza merkezinde 2454 
ev bulunuyor ve burada 509S'i erkek. 
4776'sı kadın olmak üzere toplam 9871 
kişi yaşıyordu. Alaçatı. Çiftlikaltı nahiye
leri ve bütün köyleriyle birlikte kazanın 
tamamının nüfusu ise Rum, yahudi ve 
diğer yabancılarla birlikte 30.706 idi. Ka
za merkezinde 381 dükkan. beş mağa
za. on sekiz fırın. iki hamam. on üç de
ğirmen. iki yağhane. dört cami, bir mes-
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