
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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Rus generallerinden Alexis Orlof ile kar
deşi Theodore Orlofun katılmasıyla da
ha da güçlenen Rus donanması. Mora 
Seraskeri Muhsinzade Mehmed Paşa'ya 
yardım maksadıyla Anabolu'ya (Nauplion) 
gönderilen Kaptanıderya Hüsameddin 
Paşa kumandasındaki Osmanlı donan
masını. Anabolu Limanı ağzında ve Su
luca (Hydra) adası önlerinde başarısızlı

ğa uğrattı. Geri çekilen Osmanlı donan
ması Terme. Şira ve Paros adaları yoluy
la Sisarn Bağazı'ndan geçerek Çeşme'

nin kuzeyinde bulunan Koyun adaları 

önüne geldiğinde burada tekrar Amirat 
Spiridof idaresindeki Rus donanınası ile 
karşılaştı. Bunun üzerine Osmanlı donan
ması 11 Rebiülewel 1184 (5 Temmuz 1770) 
tarihinde Çeşme Limanı· nın kuzeyi ile 
Toprak adasının güneydoğusunda yarım 
ay şeklinde savaş düzenine girdi. Ancak 
çarpışma sırasında Osmanlı donanması

nın sağ kanat kumandanı Cezayirli Ha
san Bey'in (Paşa) gemisiyle Amirat Spiri
dof'un kalyonu yanmaya başladığından 
ateşin kendilerine sıçramasından korkan 
diğer Rus ve Türk gemileri savaş alanın
dan uzaklaştılar. 

Rus donanınası Çeşme Limanı açıkla
rında dolaşırken Osmanlı donanması. 

Cezayirli Hasan Bey'in muhalefetine rağ
men Kaptanıderya Hüsameddin Paşa ve 
Rodos Beyi Cafer Bey tarafından manev
ra imkanı olmayan bir yere, Çeşme Li
manı'nın içine sokuldu ve sahile yerleş
tirilen topların himayesinde Ruslar'a kar
şı bir müdafaa savaşına hazırlandı. Bu 
fırsattan istifade eden Ruslar 6 Tem
muz günü hemen Çeşme Limanı 'n ın ağ 

zını kapatıp. liman içine ateş kayıkları 
saldılar ve birbirine çok yakın vaziyette 
demirlemiş bulunan Osmanlı donanma
sına ait otuz kadar gemiyi ateşe verdi
ler. 7 Temmuz sabahı Osmanlı donan
masından yalnızca Kaptanıderya Hüsa
meddin Paşa' nın baştardası Sakız ada
sına kaçarak kurtulabildL Ayrıca Osman
lılar 5000 civarında da asker kaybetti
ler. Meşhur Türk kaptanlarından Cafer 
Bey ile Cezayirli Gazi Hasan Bey yaralı 
olarak Çeşme- İzmir kara yolu ile istan
bul'a geri döndüler. Hüsameddin Paşa 
kaptan-ı deryalıktan aziedildL Rus Kra
liçesi ll. Katerina bu savaşta başarı gös
teren generallerinden Alexis Orlof'a Çeş

meski (Çeşmeli) unvanını vermiş ve bu 
savaşın hatırasına Rusya'da bir de za
fer abidesi diktirmiştir. 

Osmanlı donanmasının imhası üzeri
ne Rus filosu Akdeniz ve Ege'de daha 

rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdür
me imkanı elde etmiş, korumasız kalan 
Çanakkale Bağazı'nı abluka altına almış 
ve istanbul'u tehdit etmeye başlamış
tır. Ancak mükemmel şekilde tahkim 
edilen Çanakkale Bağazı'nı geçmeye ce
saret edemeyen Rus filosu Limni'ye as
ker çıkartmak ve kalesini kuşatmakla 
yetinmiş, fakat Cezayirli Hasan Bey im
dada yetişerek burayı kurtarmıştır. Rus
lar'ın ilan ettikleri abluka Osmanlı tica
retini kısmen zarara uğratmaktan baş
ka önemli bir netice vermemekle birlik
te Rus filosunun Osmanlı donanmasının 
tahribinden sonra 1774'e kadar Akde
niz'de ve Ege 'de gösterdiği faaliyetler 
Kaynarca Antiaşması'nın imzatanmasın
da önemli bir amil olmuştur. 
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~ M. MÜNİR AKTEPE 

ı ÇEŞMİBÜLBÜL 1 

(~~) 
XIX. yüzyılda İstanbul'da yapılan 

çizgili cam eşya için 
kullanılan bir tabir 

L 
(bk. CAM). 

_j 

ı 
ÇEŞMİZADE MUSTAFA REŞİD 

1 

(ö. 1184/ 1770) 

L 
Vak'anüvis ve şair. 

_j 

Kadı Mehmed Said Efendi'nin oğludur. 
Büyük dedesi, IV. Murad devri kazas
kerlerinden Çeşmi Mehmed Efendi'dir. 
istanbul'da doğdu. Medrese tahsilini ta
mamlayıp mülazımlık payesini aldıktan 
sonra 1153'te (1740-41) müderris oldu 
(Hüseyin Ramiz, vr. 45•). Gerek şiir ve in
şadaki kudreti, gerekse güzel ahlakı ile 
dikkati çekti: dört defa kazasker tezki
reciliği, dört defa da askeri kassamlık 

CESMTZADE MUSTAFA RESiD 

yaptı. Aralık 1750'de Valide Sultan Med
resesi, Nisan 1754'te Receb Paşa Med
resesi müderrisliğine tayin edildi. Vas
saf Abdullah Efendi'nin şeyhülislamlığı 
sırasında (I 2 Ocak- 7 Haziran 1755) me
şihat mektupçuluğuna getirildi: Temmuz 
1763'te Piyale Paşa Medresesi müder
risliğine nakledildL 

Seyyid Mehmed Hakim'in istifasından 
sonra 3 Aralık 1766'da vak'anüvisliğe 
tayin edilen Mustafa Reşid, bir buçuk 
yıldan fazla bir süre bu görevde kaldı. 
Temmuz 1768'de Kariye Hankahı'na, ar
dından ismihan Sultan Medresesi ve Kü
tüphanesi'ne, Temmuz 1770'te de Süley
maniye Darülhadisi müderrisliğine ge
tirildi. Böylece ilmiye mertebelerini ta
mamlayan Çeşmizade, mahreç* kadılık
larından birine tayin edilmeyi beklerken 
aynı yılın 20 Kasımında vefat etti. "Ma
te Mustafa Reşid" ibaresi ölümüne dü
şürülen tarihlerdendir. 

Çağdaşlarından Hüseyin Ramiz tara
fından, "şiirde Veysi'yi kıskandıracak, 

inşacta ise Nergisfyi hayrete düşürecek 
mertebede olduğu" belirtilen Çeşmiza
de'nin bazı gazel ve beyitlerine şuara 
tezkireleriyle şiir mecmualarında rast
landığı gibi genellikle devrinin vüzera ve 
uleması için kaleme alınmış kaside ve 
tarihlerle gazel. tahmis ve tazminlerini 
ihtiva eden bir de divanı vardır. Bunun 
şairin el yazısıyla yazılmış olan nüsha
sı istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (TY, nr. 8). 

Çeşmizade'nin asıl şöhreti, vak'anüvis 
sıfatıyla kaleme aldığı Çeşmizade Tari
hi diye meşhur eserinden gelir. Müelli
fin vak'anüvis olarak tayin edildiği 1 Re
ceb 1180'den (3 Aralık 1766) itibaren lll. 
Mustafa'nın kızı Hatice Sultan'ın doğum 
tarihi olan 27 Muharrem 1182'ye ( 13 Ha
ziran 1768) kadar cereyan eden hadise
leri içine alan eserin başlıca konu başlık

larını Hicaz'a mevacib ve surre gönderil
mesi. donanmanın Akdeniz'e çıkıp dön
mesi. tefsir ve mevlid toplantıları. bay
ramiaşma törenleri. padişahın kışlık ve 
yazlık sarayiara gitmesi. sarayla ilgili do
ğum ve düğün merasimleri gibi olaylar 
teşkil eder. Bunların yanında sık sık vu
ku bulan tayinler. yangınlar, inşa hare
ketleri. Gürcistan. Hicaz. Kıbrıs ve Mısır'
da ortaya çıkan ihtilallerin bastırılması. 
eşkıya takibi vb. olaylar da Çeşmizade 
Tarihi'nin diğer konularını meydana ge
tirir. Mustafa Reşid Efendi. eserinin özel
likle eyaletlerle ilgili olaylarını devlet mer
kezine gönderilen arizatardan ve valilere 
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