
GELiBOLU MEVLEVfHAN ESi 

örtülü sema meydanı , 4,5 m. çapında 

birer kubbenin örttüğü mihrap önü ma
halli ile karşısındaki içine eskiden asma 
kat mutrip mahfilinin yerleştirildiği me
kan ve iki köşesi 8 m. çapında birer kub
beyle örtülü eski iki katlı asma ziyaret
çi mahfili yeri bulunmaktadır. Semaha
nenin, mevcut hatıl izlerinden zamanın
da, kapının üstüne rastlayan kısmının 

mutrip heyetine ait bir asma kat mah
filiyle çevrili olduğu ve buraya kapının 
yanında bugün izleri görülen ahşap bir 
merdivenle çıkıldığı anlaşılmaktadır. Alt 
ve üst kat ziyaretçi mahfillerine ise dı
şarıdaki çift kollu iki beyzi merdivenin 
altında ve üstünde bulunan bugün pen
cereye dönüştürülmüş iki kapıdan giril
mekteydi. 18,78 m. çapındaki ahşap dö
şemeli sema meydanı, Mevlevi ayini ic
rasına uygun olarak ya dairevi veya do
kuzgen planlı olup dokuz sütun arasına 
yerleştirilmiş alçak bir korkulukla sınır
lanmış ve Yenikapı ve Bahariye mevlevi
hanelerinde olduğu gibi türbe kısmın
dan yüksek bir korkulukla ayrılmış bu
lunuyordu. 1767 yılına ait tamirat keşif 
raporuna ve eski bir kartpostaldaki res
me göre semahane, Selanik Mevleviha
nesi semahanesindekilere benzeyen sa
çaklı kapılara sahipti. Yaşlıların ifadele
rinden, türbe kapısından 6 m. kadar içe
ride Ağazade Mehmed Dede'nin medfe
ninin yer aldığı mahzene inen beş basa
maklı bir merdivenin bulunduğu öğre
nilmektedir. 7,74 m. yüksekliğindeki aza
metli mermer mihrabın nişi, yaldız bor
ctürlü ve ortası abartılmış üç dilimli ge
niş silmeli bir kemerle çevrilidir. Nişteki 
kırmalı sarı mukarnasın altı, bordo ren
gi saçaklı ve kordonlu perde motifiyle 
süslüdür. Köşeliklerdeki Türk empire 
üslQbu özelliği gösteren şualı iri gülçe
lerle yanlarındaki çift sütunçe başlıkla
rının sarkık uçlu yaprak çelenkleri yal
dızlıdı r. Yer yer alçısı dökülmüş bağda
di kubbelerin canlı kalem işlerinde ha
kim renkler mavi ve kiremidi olup dilim
lere bölüne~ kubbe yüzeyleri, gölgeli bir 
üslupta yapı~an ortalarda soyut bitkisel 
motiflerle, kenarlarda ise kurdele, kor
don, aşık yolu gibi Türk empire motif
leriyle süslenmiştir. Sema meydanının 

üzerindeki büyük kubbenin eteklerinde 
yirmi pafta içineta'lik hatla yazılmış Ye
nikapı, Bahariye ve Kütahya mevleviha
nelerinin semahane kubbe eteklerinde 
de bulunan ve semanın manevi değeri
ni anlatan, "Dani sema çe büved?" (Se
ma nedir, bilir misin?) mısraı ile başlayan 
Farsça beyitler dikkat çekmektedir. 
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Dfvtinü lugati't- Türk 'te belirtildiği

ne göre gemi· kelimesi Oğuz ve Kıpçak 
lehçelerinde kemi, diğerlerinde kimi şek

linde kullanılıyordu (III, 236). Ancak bu 
tabirlerle nehir vasıtaları kastedildiği için 
kemi 1 kiminin bir çeşit kayık olması 

muhtemeldir. İlk gemilerin tomrukları 
ağaç lifleriyle birleştirmek suretiyle sal 
şeklinde yapıldığı, ardından ağaç gövde
lerinin oyularak kayıkların elde edildiği, 
daha sonra da kürek ve rüzgar yardımıy
la hareket eden yelkenli gemilerin mey
dana getirildiği sanılmaktadır. Kur'an-ı 

Kerim'de gemi karşılığı olarak sefine, 

fülk, cariye (çoğulu cevari ve cariyat) ke
limeleri kullanılmaktadır. Hz. Nuh, Hz. 
Musa ve Hz. Yunus'un kıssalarında ge
minin önemli bir yer tutmasından insan
lığın en eski devirlerinden itibaren bilin
diği anlaşılmaktadır. Hz. Nuh ve çevre
sindeki inananlar tufan sırasında ken
disinin tahtalardan (el-Kamer 54 / 13) in
şa ettiği gemiye binerek kurtulmuşlar
dır (Hüd 11 /37-38; ei-Mü'minün 23 / 27) 
Bu geminin "sac" denilen bir ağaçtan 
yapılmış (Mecma'u't-te{asfr, lll. 322) 60 m. 
uzunluğunda, 38 m. eninde ve su sevi
yesinden itibaren 23 m. yüksekliğinde 
üç katlı bir yelkenli olduğu rivayeti ya
nında vapur türü buharlı bir gemi olduğu 
da ileri sürülmüştür (Eimalılı , IV, 2780) . 
Hz. Musa'nın Hızır ile birlikte çıktığı yol
culuğun bir bölümünde Hızır bindikleri 
gemiyi yaralamak suretiyle onu zalim bir 
hükümdarıo el koymasından kurtarmış
tır (ei-Kehf 18 / 71. 79) . Hz. Yunus da ken
disine itaat etmeyen halkından uzaklaş
mak için bir gemiye binerek yurdundan 
ayrılmıştır (es-Saffat 371 140). Kur 'an-ı 

Kerim'de yer alan gemiyle ilgili diğer bil
giler ise gemilerin deniz üzerinde rüzga
rın tesiriyle dağlar gibi gitmesinin Al
lah' ın varlığına delalet ettiği (eş-Şüra 42 / 
32), denizde yüzüp gitmeleri için gemi
leri insanların emrine ve hizmetine ver
diği (ibrahim 14/ 32 ; ei-Bakara 2/ 164) 

IX. yüzyıla ait bir Arap gemisi 



şeklindedir. Bir ayJtte de müşriklerin 
inanç özelliklerinden bahsedilirken ge
milere bindikleri zaman ihlasla Allah 'a 
yalvardikları, fakat salimen karaya çık
tıklarında hemen O'na ortak koştukları 
(el-Ankebüt 291 65) anlatılmaktadır (ge
miyle ilgili ayetlerin ta mamı için bk. M. 
F. Abdülbakı , el-Mu 'cem, "fülk ", "sefine", 
"cariye", "cariyat" , "cevari" md.leri). 

İlk müslümanlar denizcilik (milaha. bah
riye) geleneklerini, Kızıldeniz ' e ve Basra 
körfezine yelken açtıkları bilinen Cahili
ye Araplar'ından tevarüs etmişlerdir. Hz. 
Peygamber devrinde müslümanlar ilk 
defa muhtemelen Habeşistan 'a hicret 
ederken gemiye bindiler ( 615 ı . Ticaret 
için Suriye şehirlerine giden Mekkeli 
müşrikler de müslümanların Medine ci
varında kervan yollarını kesmeleri sebe
biyle daha uzun olmasına rağmen deniz 
yolunu tercih etmek zorunda kalıyorlar
dı . Deniz yolculuğu sırasında deniz suyu 
ile abdest alınabileceğine dair hadisler 
(el -Muvatta' , "Tabaret", 12). o devirde ge
minin müslümanlar tarafından yaygın 
olarak kullanıldığını göstermektedir. Hz. 
Osman'ın ticaret gemileri olduğu ve as
haptan bazılarının deniz ticareti yaptığı 
da bilinmektedir. 

Müslümanlar, Hz. Peygamber devrin
den kısa bir süre sonra donanma kura
rak denizlere açıldılar : ilk deniz akınları 
Hz. Ömer zamanında hıristiyan Habeş
ler'e karşı yapıldı (641) 6S4'teki ikinci 
Kıbrıs seferinde İslam donanmasında 
SOO gemi bulunuyordu. Ertesi yıl yapı

lan ve ilk büyük deniz savaşı olan Za
tü's-savarT (gemi direkleri) savaşında ge
mi sayısı 200 civarında idi. Muhtemelen 
gemi sayısının çokluğu sebebiyle verilen 
bu isimden savaşa katılan gemilerin yel
kenli olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönem
de İskenderiye'deki eski Mısır-Grek ter
sanesinde gemi inşa faaliyetleri sürdürül
dü. Daha Suriye valil iği sırasında deniz iş
lerine önem veren Muaviye b. Ebü Süf
yan. hilafetegeçince ilk iş olarak Akka '
daki tersaneyi tamir ettirip gemi inşa fa
aliyetlerine hız verdi. Muaviye zamanın
da donanmanın mevcudu 1700 gemi do
layında idi. Gemi inşası için lüzumlu olan 
sedir keresteleri Cebelilübnan'dan sağ
lanıyordu . Halife Süleyman b. Abdülme
lik döneminde Mesleme b. Abdülmelik 
kumandasında istanbul'u kuşatmaya gi
den (717) EmevT donanmasında irili ufak
lı 1800 gemi bulunuyordu. 

EmevTier'in son zamanlarıyla AbbasT
ler'in ilk yıllarında donanma ihmal edil
diği için Bizanslılar Doğu Akdeniz'de bir 

süre üstünlüğü ele geçirdiler: nihayet 
HarOnürreşTd devrinde hakimiyet sağ
landı. Aynı dönemde Kuzey Afrika'da ve 
Endülüs'te kurulan donanmalar da Fran
sa ve İtalya sahillerini vurdular. Fas'ta 
idrisiler ve Tunus'ta Ağiebiler birer de
niz devleti olarak ortaya çıktılar. Özellik
le FatımTier' in Akdeniz'de üstünlük sağ
lamaları ile tersanelerde gemi inşasına 
hız verildi ve İskenderiye'deki tersane
de 600 gemi daha yapıldı. Omurgalı ge
mi tiplerinin geliştirilmesine öncülük 
eden FatımTier'de , donanma ve tersa
nelerdeki faaliyetlerin idaresinden so
rumlu olan Divanü'l-amair (Divanü 'J-ci
had) isimli ayrı bir divan vardı. Fatımi
Ier'in son dönemlerinde denizcilik ihma
le uğradı. EyyObTier devrinde ise donan
manın geliştirilmesine önem verildi ve 
devletin hakim olduğu topraklardaki ge
mi yapımına elverişli ağaçları barındı

ran ormanlar dikkatle korundu. Gelişti
rilen donanma ile Doğu Akdeniz ve Kı

zıldeniz'de önemli başarılar elde edildi. 
Daha sonraları bölgede hakimiyet ku
ran Memlükler de Akdeniz ve Kızılde

niz'de büyük varlık gösterdiler. Müslü
man denizcilerinin Doğu Akdeniz'deki 
ihtişam devrinde Endülüs müslümanla
rı da Batı Akdeniz'de muazzam bir do
nanma vücuda getirdiler. Nakliye gemi
leri bütün Akdeniz'i dolaşıyor ve istan
bul'a kadar gidiyordu. Özellikle lll. Ab
durrahman devrinde Endülüs'te çok sa
yıda gemi inşa edildi ve İber yarımada
sının hıristiyan kraliıkiarına ait donan-

Baz ı Arap 
gemilerine 

ait çizimler : 
al Sünbük 

bl Beggale 
cl Zevrak 
di Dehü 

A 

GEMİ 

malar sık sık yenilgiye uğratıldı (müslü
man denizcili ğ i ha kk ı nda gen i ş bilgi içi n 
bk. BAHRİYE ). 

Kaynaklar gemi ve gemi inşası hak
kında yeterli açıklama yapmamakta. ve
rilen bilgilerden ancak gemi türlerini be
lirten listeler çıkarı l abilmektedir. Bazı 

coğrafyacı ve edipler. islam öncesi şiir 
geleneğine uyarak birtakım gemilerin 
özelliklerini anlatırken nasıl ve ne mak
satla kullanıldıklarına değil daha çok 
güzelliklerine temas etmişlerdir. Kay
nakların verdiği bilgilere göre ayrı tip
lerde olan savaş ve ticaret gemileri ge
rektiğinde her iki amaçla da kullanılı

yordu. Ayrıca ticaret filoları ile savaş fi
loları arasında yakın bir ilişki vardı ve 
ticaret gemilerinde çalıştırılan tecrübeli 
tayfalar aynı zamanda harp gemilerin
de de yer alıyorlardı. 

islami literatürde gemi karşılığı ola
rak çok sayıda kelime kullanılmış ve ay
nı kelimenin farklı zamanlarda farklı ge
mi türlerini adlandırması deniz tarihi 
araştırmalarında büyük karışıklıklara yol 
açmıştır. Genel anlamda bütün gemile
re sefine veya merkeb deniliyor. bunlara 
bazı sıfatlar eklenerek özel gemi tipleri 
ifade ediliyordu: Merkeb-i kebi r (büyük 
gemi). merkeb-i tavi l (uzun gemi). mer
keb-isakil (ağır yük gemisi ). merkeb-i ha
fif (hafif yük gemisi ) gibi. Bu gemilerin ba
zısı son derece büyüktü. xr. yüzyıla ait 
kaynaklar, bunlardan bir tanesinin di
rek uzunluğunun 23 m., yük kapasitesis 
nin ise 300 ton olduğunu yazmaktadır 

B 
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GEMi 

(Christides, Dictionary of the Middle Ages, 
IX, 76). Yine aynı dönemde Akdeniz'de 
seyreden gemiler arasında 500 yolcu ka
pasiteli olanlara da rastlanıyordu (Goitein, 
A Mediterranean Society, I. 30 I-352). Mak
disl otuz altı farklı gemi çeşidinden bah
seder (Af:ısenü 't·te~asfm, s. 31-32); bun
lardan bazıları hakkında bilgi bulunmak
ta, bazıları ise sadece isim olarak kal
maktadır. Hint Okyanusu'nda faaliyet 
gösteren Arap korsan gemilerine birke 
deniyordu. Bur'ani bir nakliye gemisiydi; 
daha çok meyve ve bal gibi yiyecekler ta
şırdı. Adını Suriye kıyılarındaki Cebele 
şehrinden alan cebeliyye keşif ve casus
luk hizmetlerinde kullanılıyordu. Kareva
niyye, hac veya ticarı maksatlı seyahatle
rin birlikte yapıldığı bir gemi idi. Şenkü
liyye bir çeşit korsan gemisi, sükıyye, 

"çarşı" manasma gelen adından anlaşıldı
ğına göre kıyı sakinlerine doğrudan mal 
satan bir ticaret gemisi, zevrak nakliye 
maksadıyla kt,~llanılan küçük gemi, abari 
büyük yelkeni ve beş tayfası bulunan ge
mi, birce (barca) üstü örtülü büyük gemi, 
celebe çivi kullanmadan inşa edilen gemi 
türlerinden biri, galyon (kalyon) yelkenli 
büyük gemi, haşebe yelkenli bir gemi, 
kilyate Osmanlılar'ın kalyatasının benzeri 
bir gemi, mismariyye nakliye gemisi ve 
talia hızlı bir çeşit gemi idi. Nehirlerde 
özellikle nakliye işlerinde kullanılan kü
çük gemiler mi'ber, rakkiyye, tayyar ve 
vasitiyye gibi adlar taşıyordu. 

islamiyet'in ilk dönemlerindeki müslü
man gemileri muhtemelen Akdeniz'de
ki Bizanslılar'ın genel gemi tiplerine ben-

iki yelkenli bir sünbukü gösteren çizim 
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ziyordu. Müslümanlar. Fenike gelenek
lerini sürdüren Suriyeli ve Mısırlı ustala
rı kendi hizmetlerine alarak güçlü bir 
donanma kurdular. Gemilerin tiplerine 
ve boyutlarına bakılmaksızın tekneleri
nin su altında kalan kısmı daima balina 
şeklinde yapılıyordu. Özellikle Nil'in ağ
zında sahil koruma hizmeti gören ge
milere dramonaria deniyordu ve bunlar 
istanbul 'un ikinci kuşatmasına da (71 7) 
katılmışlardı. Akatia donanınaya asker, 
at, mühimmat vb. taşıyan yardımcı gemi
lerdendi. Şelendi büyük güverteli savaş 
gemilerinin, şini (şiniyye veya şani) kadır

ga türü gemilerin yaygın adı idi. Patımi

ler'in son dönemlerinde bir şini 1000 as
ker taşıyordu. Gurab, yelken ve kürekle 
hareket eden kadırga türünden bir gemi 
idi ve 140 (veya 180) kürekçisi vardı . Har
raka, düşman gemilerini yakmak için tu
tuşturucu maddelerle ve bunları atmak 
için mancınıklarla donatılmış bir savaş 
gemisiydi ; 100 küreği vardı ve şiniden 
biraz daha küçüktü. Özellikle at taşıma
da kullanılan tarride en çok kırk at taşı
yabilen bir nakliye gemisiydi; bunların 
arka kısımları hayvanların binip inmesi
ne uygun şekilde yapılıyordu . ibn Battü
ta'nın Çin'e gittiği geminin adı Caker idi 
ve yetmiş atla eliisi okçu 100 savaşçı ta
şıyordu (İbn Battüta, ll, 200-201). 

Yazılı ve görüntülü kaynaklar, X. yüz
yıla kadar müslümaniarta Bizanslılar ta
rafından bir, iki ve üç direkli gemilerde 
Latin yelkenlerinin kullanıldığını göster
mektedir. Müslümanlar, Romalılar'ın ka
re biçimindeki basit yelkenlerini daha 
ileri götürerek ana direğe bağlı, serenli 
üçgen yelkenleri icat ettiler ; bunların 

serenieri bazan direkten ve hatta gemi
den dahi uzundu. "Mizana direği" deni
len ve bir yelkenli geminin baştan üçün
cü direğini oluşturan direğin adı da muh
temelen Arapça "mlzan" kelimesinden 
gelmektedir. Yelkenler önceleri hindis
tan cevizi veya papirüs liflerinden, son
raları ise genellikle pamuk, keten ve ke
nevirden dokunmuştur. Gemilerde dü
men yerine kıç kısmına takılan bir veya 
iki iri kürek kullanılıyordu ; nihayet XII. 
yüzyılda müslümanlar tarafından dü
men icat edildi. islami döneme ait min
yatürlü yazma eserler, ticaret gemileri
ni arka taraflarında özel yolcu bölmele
ri olan tekneler şeklinde tasvir etmek
tedir. Lengerler muhtemelen taştan ya
pılıyordu; çünkü bölgede demir madeni 
azdı . Xlll. yüzyıldan itibaren Akdeniz ge
milerinde yaygın olarak dört tımaklı ça
pa kullanıldığı görülür. Gemi donanımı
nın ve denizcilik aletlerinin gelişmesi aynı 

dönemlere rastlar. Müslümanların ger
çekleştirdiği teknolojik ilerlemeler daha 
sonra Avrupalılar'a intikal etti ve özel
likle italyanlar, ispanyollar ve Portekizli
ler devraldıkları bilgileri daha da geliş
tirdiler. Akdeniz'deki gemilerde güver
te ve barınma kısmı olarak çok az yer 
ayrılıyordu. Seyyahlar, gemilerde gayri 
insani şartlar ve sıkışık bir ortam oldu
ğunu belirtmektedirler. Buna karşılık Kı
zıldeniz ve Basra körfezindeki gemiler
de yolcular için karnaralar bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Genellikle Akdeniz'de ve Hint Okyanu
su'nda kullanılan gemiler arasında önem
li farklılıklar vardı. Kızıldeniz ve Basra 
körfezinde bulunan gemilerin de dahil 
olduğu Hint Okyanusu gemilerinin özel
likleri, islam öncesi devirlerden XV. yüz
yılda Portekizliler'in bölgeye gelmesine 
kadar değişmeden sürdü. Önceleri Arap 
dehüsu (dühü?) veya haytiyye denilen ve 
dört köşeli yapılan bu gemiler, tahtala
rın birbirine ince urganlarla raptedilme
si suretiyle çivisiz olarak inşa ediliyor
du. Teknelerin kerestesi, gemi yapımı
na çok uygun olan uzun ve sert Mala
bar sacından elde ediliyor, halatlar da 
hindistan cevizi liflerinden örülüyordu. 
Küçük gemilerde omurga ve iskelet yok
tu. Zamanla gelişmeler oldu; çivi kulla
nılarak inşa edilen ve kalafatlanan ge
miler Hint Okyanusu 'nda da seferlere 
başladı. Ortalama 100-200 ton ağırlığın
da ve 30 m. uzunluğunda olan bu ge
miler ölçü ve tonaj bakımından yaklaşık 

Basra körfezinde sefer yapan bir Arap ticaret gemisini 
gösteren minyatür (Hariri, el·Ma~ama.t, Bibllotheque nationale, 

MS A., nr. 5847, vr. 119a) 



olarak Akdeniz gemileriyle eşitti: direk
lerinin uzunluğu 7,5 m .. su kesimi de 
3,7 m. kadardı. Yakın mesafelerde ise 
daha küçük gemiler kullanılıyordu. · 

Ünlü tarihçi ve coğrafyacı Mes'QdT'nin 
belirttiğine göre gemilerde yöneticiler 
ve hizmetliler olmak üzere iki çeşit gö
revli bulunuyordu. "Nahudif' geminin sa
hibiydi ve her yolculuğa katılması mec
buri değildi. "Rubban" veya "reis" kaptan, 
"dideban" gözcü, "muallim" harita ve tek
nik aletleri kullanan. izlenecek rotayı tes
bit eden, "iştiyam" yolcuların danışmanı 
idi. Makdisi de bu persooeli "rubbaniy
yin" (kaptanlar). "eşatime" (yolcu danışman
ları). "riyaziyyin" (harita kullanan ve ratayı 
tesbit edenler). "vükela" (ticari temsilciler) 
ve "tüccar" (tacirler) olarak zikretmek
tedir (Ahsenü't·te~asfm, s. 10). Akdeniz 
gemilerindeki müretlebat ise "nevatiyye" 
(nütiler "gemiciler, tayfalar", Gr. nautes
den) ve "rüesa" idi : tayfabaşına da "kai
dü' n- nevatiyye" deniyordu. 
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~ İoRis BosTAN 

Osmanlı Dönemi. Türkler'in, Anadolu'
da yerleşmeye başladıktan (ı 07 ı ı kısa 

süre sonra sahil bölgelerine ulaştıkları 

ve İzmir elvarını ele geçiren Çaka Bey'in 
inşa ettirdiği kırk gemiden oluşan do
nanmasıyla deniz seferlerine çıktığı bi
linmektedir. Daha eski .devirlerde Türk
le(in Hazar deniziyle Baykal gölünde ge
micilikle uğraştıkları hakkındaki bilgi
ler, Timur'un Yıldırım Bayezid'e söyledi
ği rivayet edilen, "Sizin ceddiniz gemici
lerdir'' cümlesine dayandırılır . Selçuklu
lar, ele geçirdikleri Anadolu yarımadası
nın coğrafi şartlarının bir gereği olarak 
gemi yapma ihtiyacını duymuş ve Alan
ya ile Sinop'ta birer tersane kurmuşlar
dı. Onların ardından denizcilik geleneği
ni Ege sahillerinde hüküm süren Türk
men beylikleri devam ettirdiler. özellik
le Türk denizcilik tarihinde önemli bir 
yeri olan Aydınoğlu Umur Bey zamanın
da Aydınoğulları gibi diğer beyliklerden 
Karesi, Saruhan, Menteşe ve Candaroğul
ları 'nın da hakim oldukları bölgelerde 
çeşitli türde gemiler inşa edilmiştir. Bun
ları . Rumeli'ye yerleştikten sonra kur
dukları Gelibolu tersanesinde - geliştiri

len donanma ile Osmanlılar takip etti. 
Osmanlı kaynakları ve arşiv belgeleri ge
mi karşılığında Arapça sefine (çoğulu sü
fün, sefayin) ve Farsça keşti (çoğulu keş-
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GEMi 

tihal kelimelerinin yaygın biçimde kulla
nıldığını göstermektedir. Zamanla iler
leyen Osmanlı gemiciliği, )0!. yüzyılın ilk 
yarısında bir deniz akıncılığı görünümün
de iken İstanbul'un fethinden sonra Ka-· 
dırga ve Haliç tersanelerindeki faaliyet
ler sonunda ve tecrübe kazanan kaptan
lar sayesinde savaş stratejisine sahip 
gerçek bir denizciliğe dönüştü . İstanbul 
kuşatması sırasında irili ufaklı 400 ci
varında gemiden oluşan Osmanlı donan
ması giderek faaliyet sahasını genişlet
ti. ll. Bayezid devrinde büyük çapta harp 
gemilerinin inşası ile açık deniz filosu
nun temeli atıldı. Yavuz Sultan Selim ve 
Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde İs
tanbul'daki Haliç tersanesi genişletile

rek aynı anda 1 SO kadar geminin yapı
rnma imkan verecek şekilde donatıldı. 

Burada ve diğer önemli Osmanlı tersa
nelerinde. gerek Barbaros Hayreddin Pa
şa' nın kaptan-ı deryalığı sırasında ge
rekse daha sonraları Akdeniz ve Kara
deniz filolarının dışında Hint denizine 
kadar ulaşacak gemiler inşa edildi. 

Osmanlı deniz tarihinde gemiciliğin 

gelişmesini üç ayrı dönemde incelemek 
gerekir. Birinci dönem, imparatorluğun 
kuruluşundan )0!11. yüzyılın sonlarına ka
dar devam eden kürekli gemiler dönemi, 
ikincisi XIX. yüzyılın ortalarına kadar de
vam eden yelkenli gemiler dönemi, üçün
cüsü de imparatorluğun yıkılışma kadar 
süren buharlı gemiler dönemidir. 

Birinci dönemin başlıca gemilerini en 
önemlisi kadırga olan çektiri (çektirme) 
tipi gemiler teşkil ediyordu (aş bk.) Bu 
döneme özellikle, Osmanlı gemi tekno
lojisine kendi bilgi ve becerilerini ilave 
eden Barbaros Hayreddin Paşa · damga
sını vurmuştur. Esas itibariyle Venedik 
gemi inşa tekniklerini uygulayan Osman
lılar Barbaros ile birlikte bazı değişik

likler yaptılar. Barbaros ve adamları de
nizlerde dolaştıkları uzun yıllar boyunca 
sadece denizci olmakla kalmamışlar. sa
vaşlarda zaptettikleri İspanyol kalyonla-
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