
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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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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gönderilen ferman süretlerinden fayda
lanarak kaleme almıştır. Diğer konuları 
ise kendisine verilen vesikalara ve duy
duklarına dayanarak yazmış olmalıdır. 

Devrine göre üslübu fazla ağır olmayan 
Reşid Efendi, eserini Arapça dua cüm
leleri. atasözleri. ayetler, Farsça kıtalar 
ve genellikle kendisine ait Türkçe mısra 
ve beyitlerle yer yer süslemiştir. 

1180-1182 ( 1766-1768) yılları için ilk 
elden kaynak eser olan Çeşmfzade Ta
rihi, Vak'anüvis Ahmed Vasıf Efendi'nin 
bu dönem için tek kaynağıdır. Ancak Va
sıf, Çeşmfzade Tarihi'ni özetlerken bir
çok konuyu ya eserine hiç almadığı ve
ya geniş ölçüde kısaltına yoluna gittiği 
için kaynağının muhtevasını tam olarak 
aksettirememiştir. 

Çeşmfzade Tarihi' nin, yurt içinde Top
kapı Sarayı Müzesi (Bağdat Köşkü, nr. 
233; Ruşen Eşref Ünayd ın Arşivi, nr. 87) 
ve Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 1893) 
kütüphanelerinde, yurt dışında da Upsa
la Üniversitesi Kütüphanesi'nde (nr. 290) 
olmak üzere dört yazma nüshası bilin
mektedir. Bekir Kütükoğlu tarafından bu 
nüshalara dayanılarak hazırlanan trans
kripsiyonlu metin, bir önsöz ve Çeşmf
zade Tarihi'nin özellikle Vasıf'ın kayna
ğı olması bakımından mahiyet ve kıyme
tinin ele alındığı bir girişle birlikte ya
yımlanmıştır (İstanbul 1 959) . 
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ÇETİN, Nihad Mazlum 

(1924- 1991) 

Arap, Fars ve Türk dili 
ve edebiyatı alimi. 
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Amasya'nın Gümüşhacıköy kazasında 

doğdu . Annesi tarafından şair Cevherf
nin torunudur. Babası Mazlum Efendi 
kültürlü ve münewer bir kişiydi. ilk öğ
renimini doğduğu kasabada yaptı. Orta
okulu Niğde'de, liseyi Yozgat'ta bitirdi. 
Hukuk Fakültesi'nde bir yıl okuduktan 
sonra öğretmenlik mesleğine ilgisi dola
yısıyla Yüksek Muallim Mektebi'ne ya
zıldı ve istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencisi ol
du. Burada okurken ayrıca Fransız Filo
Iojisi ile Arap- Fars Filolojisi derslerini ta
kip etti. 1948'de fakülteyi bitirince Ada
na Düziçi Köy Enstitüsü· nde, ardından 
Kayseri Lisesi 'nde Türkçe ve edebiyat 
öğretmenliği, daha sonra Kayseri imam
Hatip Okulu müdürlüğü görevlerinde bu
lundu. 1953 yılında istanbul Üniversite
si Edebiyat Fakültesi Arap- Fars Filolo
jisi Kürsüsü'nde açılan asistanlık imti
hanını kazanarak üniversiteye intisap 
etti. 1958'de "Abü l:fatim as-Sicistani ve 
Kitab ai-Muçlakkar wa'l-Muannat'i " ad
lı teziyle doktor. 1964 'te "Abü Muham
mad <Abdullah al-Abdalakani ve Kitab 
Hamasat az-Zurafac min aşcar al-Muh
datin wa ' I-·Q~dama'" adlı çalışmasıyİa 
doçent oldu. 1971 'de profesörlüğe yük
seldi. 1965-1967 yılları arasında istan
bul Yüksek islam Enstitüsü'nde müdür
lük yaptı. Üniversiteye intisabından 1986 
yılına kadar Mi lif Eğitim Bakanlığı' nın 

çıkardığı İsldm Ansiklopedisi'nde tah
rir heyeti üyesi ve müellif olarak çalış
tı. 1954'ten itibaren Milletlerarası Şark 
Tetkikleri Cemiyeti kurucuları arasında 
yer aldı. Bağdat ve Musul'a yaptığı ge
zide Arap dili ve lehçeleriyle aruza dair 
verdiği konferanslar üzerine Mecmau·ı
Iugati'l -Arabiyye bi- Mevsıl 'in üyesi oldu 
(ı 978). 1971 yılından sağlığının bozulma-

Nihad 
M. Çetin'in 

Sarkiyat 
Enstitüsü 

Kütüphanesi'nde 
ça lı s ırken ve 

son yıllarında 

iki fotografı 

sı üzerine emekliye ayrıldığı 1990 yılına 
kadar Şarkiyat Enstitüsü'nün müdürlü
ğünü yaptı ve VII. sayısına kadar Şarki 

yat Mecmuası'nı çıkardı. Türkiye Diya
net Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin ilim 
heyeti ve müellif kadrosunda da yer alan 
Nihad M. Çetin, son iki yıl içinde daha 
da ağırlaşan bir hastalıktan sonra 26 Ha
ziran 1991 ·de istanbul· da vefat etti ve 
Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

Nihad M. Çetin dini ve milli değerlere 
bağlı , islami prensipiere saygılı. ahlak 
ve edep timsali şahsiyetiyle kendisini 
tanıyan her seviyedeki insanın sevgi ve 
takdirini kazanmış: geniş ve çok yönlü 
bilgilerini öğrencilerine ve isteyen her
kese cömertçe sunan, ayrıca faziletli ya
şayışıyla örnek bir kişilik sergileyen bir 
eğitimci ve hoca olarak ülkenin ilim, eği
tim öğretim, yönetim vb. kadrolarına pek 
çok değerli eleman yetiştirmiştir. 

Nihad M. Çetin'in son derece ciddi, ti
tiz, sabırlı, prensipli ve metotlu ilmi ça
lışma tarzı araştırmacılar için örnek teş
kil etmiştir. Eserlerini hazırlarken ele al
dığı konular hakkında uzun inceleme ve 
araştırmalardan sonra ulaştığı özlü ve 
orijinal hükümler onun ilmi dirayet ve 
kabiliyetini, çalışmalarındaki ciddiyeti ve 
ilme verdiği değeri gösteren delillerdir. 
ilmi dirayeti ve ifade disiplini dünya ilim 
alemince de kabul edilmiş ve takdir top
lamıştır. Bilhassa Arap ülkelerinde kla
sik Arapça yerine "Iehçeler Arapçası " nın 

ikame edilmesi fikrini savunan akımları 
Arap dil. kültür ve tarih bütünlüğünü ih
lal etmesi yanında islam ülkelerinin "din 
dili"ni de bozacak teşebbüsler olarak ni
teleyip tenkit etmesi, ayrıca Arap dili ve 
edebiyatı sahasındaki daha başka isabet
li görüşleri ve değerlendirmeleri Arap 
ilim alemi. tarafından da takdirle karşı
lanmış ve bunun bir sonucu olarak Mec
mau'I-Iugati'I-Arabiyye'ye Türk üye ola
rak seçilmiştir. 

Türk- islam kültürüne hakkıyla vakıf 
olan Nihad M. Çetin, özel hayatı ve şah
siyetiyle de bu kültürün mensubu oldu
ğunu ortaya koymuş ve ondan ilham alıp 


