
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Dfuanü lugati't· Türk Tercümesi, lll, 235; 
M. F. AbdülbakL ef./11u'cem, "fülk", "sefine", 
Jlc€ı.riye", 11 C€ı.riyat", "cevclri" md.leri; R. Blachere 
v.dğr .. Dictionnaire arabe·{rançais·anglais, Pa· 
ri~ 1970, ll, 1474; ef./'1uuatta', "Tah&ret", 12 ; 
Makdisi. Ahsenü 't·tekasfrn, s. 10, 31·32; ibn 
Battüta. Seyahatnam~. ll, 200·201; f\1ecma'u't· 
te{asfr, istanbul 1979, lll, 322; Huzai, Tahrfcü 'd· 
delalati 's·sem'iyye, s. 482·484; Elmal;lı, Hak 
Dini, IV, 2780; R. B. Serjeant. The Portuguese 
of the South Arabian Coast, Hadrami Chro· 
nicles, Oxford 1963, s. 132·137; S. D. Goitein. 
A fl1editerranean Society, California 1967, 1, 
301·352; Cevad Ali . el·fl1u{asşal, VII, 243·284; 
Aly Mohamed Fahmy. Muslim f'laual Organiza· 
tion in the Eastern fl1editerranean, Cairo 1980, 
s. 115·125, 138·140, 149·166 ; Seyyid Alıdüla
ziz Salim- Ahmed Muhtar ei-Abbadi. Tarfl]u'l· 
baf:triyyeti'l·islamiyye {i fl1ısr ue'ş·Şam, Beyrut 
1981 , s. 128·139, 247·249; Hasan İbrahim. is· 
lam Tarihi, VI, 28 ·34; V. Christides. "Navies, Is
lamic", Dictionary of the fl1iddle Ages i ed. ). R. 
Strayer). New York 1987, IX, 73, 76·78; a.mlf., 
"Naval History and Naval Technology in Me
dieval Times, the Need for Interdisciplinary 
Studies", Byzantion, LVIII , Bruxelles 1988, s. 
309 ·332; a .mlf .. "Milaha", E/2 ling.l. VII, 44· 
45 ; a.mlf .. "Naft", a.e., VII, 884; B. M. Kreutz. 
"Ships and Shipbuilding, Mediterranean", 
Dictionary of the fl1iddle Ages [ed. ). R. Sıra

yer). New York 1988, Xl, 232; S. Arenson. "Ships 
and Shipbuilding, Red Sea and Persian Gulf" 
a.e., Xl, 247 ·248; Erşahin Ahmet Ayhün, is la· 
mın ilk Yıllarından Emeuilerin Sonuna Kadar 
Deniz Seferleri [yüksek lisans tezi, 1989 1. MÜ 
Sosyal Bi limler Enstitüsü, s. 51 · 53; Alıdülhay 
ei -Kettani, et·Teratibü'l·idariyye !Özel i. ll , ı27· 
132; J. L. Delgad o. "La Primitiva Organiza
ciun N ava! Musulmana 128-60/ 649-680)", 
Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vila, Grana· 
da 1991 , s . 238 · 24 ı ; W. H. Moreland. "The 
Ships of the Aralıian Sea about A. D. 1500", 
JRAS 119391, s. 63, 74, 173- ı 92; Habib Zeyyat. 

"Mu'cemü'l-merakib ve's-süfün fi'l-İslam", 
el-fl1eşrı~, XLIII, Beyrut ı 949, s . 321 -364; 1. 
Lichtenstadter. "Origin and Interpretation of 
Some Qur'anic Symbols", Studi orientalistici 
in onore di Giorgio Leui Della Vida, ll , Roma 
1956, s. 70 · 77; A. F. L. Beeston. "Ships in a 
Qur'anic Simile", JAL, IV (1973). s. 96; Abdül
cebbar Mahmüd es-Samerrai. "el-Mildha 'in
de'! - 'Arab ]!:able'l-İslam", Fayşal, xxXVII, Ri· 
yad 1980, s. lll· 112; Syed Süleyman Nedvi. 
"The Arab Navigation", al- 'ilm, VII, Durban · 
Westville 1987, s. 6, 8; H. Kindermann- IC. E. 
Bosworthi, "Safına", E/2 (ing). VIII, 808-809; 
C. E. Bosworth. "Safina", a.e., VIII, 810·811; G. 
R. Tibbetts. "Mil~a", a.e., VII, 51; Nebi Boz
kurt. "Bahriye", DiA, IV, 499-50ı . 

~ 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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rını, Napali kadırgalarını ve çeşitli de
nizci milletiere ait büyük ticaret barça
larını ayrıntılarıyla inceleyerek gemi ona
rım ve inşası konularında da uzmanlaş
mışlardı. Barbaros, çektirilerin en etkili 
savaş tekneleri olduğu kanaatindeydi. 
Çünkü yelkenli büyük gemiler rüzgar 
estiğinde daha hızlı yol alsalar bile Ak
deniz'de yaz mevsiminin uzun sürmesi 
ve bu aylarda havanın durgun gitmesi 
sebebiyle hayli zaman adeta hareketsiz 
kalıyorlardı. Yine bu gemiler, kürek ağır
lıklı kadırgalar gibi koylarda ve küçük 
limanlarda kullanılmaya elverişli değil

di ; savaş sırasında da hızlı hareket edip 
düşmanı sıkıştıramıyorlardı. Bu sebeple 
XVII. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı 
donanmasının bel kemiğini çektiri sınıfı 
gemiler teşkil etmiştir. 

İkinci dönemin en önemli gemisi adı 
çeşitli denizcilik tabirlerinde yer alan kal
yondu (aş. bk.). Özellikle Girit seferleri sı 
rasında (1645 -1669) Venedikliler'in kar
şısında hafif kalan kadırgaların yerine 
kalyon yapımına ağırlık verildi. Ancak 
1650'de otuz tanesinin inşası için teşeb
büste bulunulduysa da başarı sağlana
madı. Sadrazam Melek Ahmed Paşa'nın 
1651 'de yaptırdığı 45 m. uzunluğunda
ki kalyon suya indirilirken yan yattı ve 
aldığı su ile batarak kullanılamaz ha
le geldi. Öte yandan kalyonların kulla
nılması da sorun çıkarıyor, görevli ge
micilerin yeterince beceri kazanamamış 
olmaları sebebiyle pek başarı elde edile
miyordu. Bunun üzerine Sadrazam Fazı! 
Ahmed Paşa tekrar kadırgaya dönülmesi 
emrini verdi. Fakat onun arkasından sad
razam olan Merzifonlu Kara Mustafa Pa
şa zamanında bu gemilerden on adedi
nin yapımı gerçekleştirildi ve Osmanlı 

bahriyesi yeniden kalyon düzenine geçti 
(Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı : XVII. 
Yüzyılda Tersane-i Amire, s. 98- 100). XVII. 
yüzyılın sonunda kadırga yapımının çok 
azalmasına karşılık kalyon inşasına hız 
verildi ve XVIII. yüzyılda üç ambarlı bü
yük kalyonlar ortaya çıktı. Kalyonculuğ un 
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gelişmesiyle Osmanlı donanınası Çeşme 

yenilgisine ( 1770) kadar Akdeniz hakimi
yetini elinde tuttu. Hatta 1707'de Akde
niz' e açılan· Canım Hoca Mehmed Kapu
dan, emrindeki yirmi kalyonla İspanya ve 
Mayorka taraflarına kadar gitti ve bu 
arada iki İtalyan kalesini ele geçirerek 
tahrip etti. 171 O'da Karadeniz' e gönde
rilen birçoğu kalyon 360 gemiden oluşan 
donanma Ruslar 'a karşı önemli bir güç 
teşkil etmişti. XVIII. yüzyılın sonlarına 

doğru yapım tekniklerinin değişmesi üze
rine Avrupa standartlarına uygun gemi 
ihtiyacı kendini hissettirmeye başladı. 

Fransa'dan getirilen gemi inşa mühendisi 
Brun ve beraberindekiler, Osmanlı bahri
yesini modernleştirmek ve uzman yetiş
tirmek için çaba gösterdiler. Bu dönem
de birçok kalyon. firkateyn ve korvet tü
rü gemi inşa edildi. Gemilerin tamirinde 
faydalanmak amacıyla Avrupa'daki tersa
nelerde olduğu gibi Haliç tersanesinde de 
havuzlar inşa edildi. İsveçli mühendis 
Rhode ve ekibinin 1797-1800 yıllarında 
yaptığı büyük havuz yalnız donanmadaki 
gemilerin bakırnma tahsis edildi. Bu ge
lişmelerde Kaptanıderya Küçük Hüseyin 
Paşa'nın büyük gayretleri olmuştur. 

Vapur (vapeur) kelimesi Fransızca'da 

"buharlı makine" anlamına gelmektedir. 
Daha sonra bu makinelerin kullanıldığı 
gemilere de vapur denilmiştir. Buharlı 

gemilerin (vapurların ) donanınaya kazan
dırılmasıyla üçüncü safhayı teşkil eden 
yeni bir dönem başladı. Sanayi alanında 
önemli gelişmeler kaydeden Avrupalı

lar ve özell ikle İngilizler buharlı gemileri 
icat ederek XIX. yüzyılın başlarında de
niz ·kuwetlerinde kullanmaya başladılar. 
Osmanlı Devleti bu tür ilk gemiyi 1827'
de İngiltere'den satın aldı. Sür'at adı ve
rilen gemiye halk "buğu gemisi" diyor
du. ll . Mahmud bu gemiyle 1829 Şuba
tında Tekirdağ'a kadar bir seyahat yap
tı. 1827 Navarin yenilgisi yelkenli gemi
lerin adeta son savaşı olmuştu . 1830'
dan itibaren Osmanlı gemi inşa tekno
lojisinde Amerikalı uzmanlar ön plana 

çıktılar. Amerikalı mühendis Rhodes'in 
planiarına göre Haliç Tersanesi'nde in
şa edilen harp gemileri Türk denizcileri 
tarafından çok beğenildL İlk Osmanlı 
buharlı gemisi olan Eser- i Hayr. 1837'
de mimar Rhodes tarafından Aynalıka
vak'ta yapıldı ve Tanzimat'la birlikte bu 
tür gemiler yavaş yavaş yelkeniiierin ye
rini almaya başladı. Kısa sürede sayıları 
on sekizi bulan vapurların makineleri ve 
hatta çarkçı ve makinistleri dışarıdan 

getirtilmişti. En önemlileri Mecidiye, Taif 
ve Eser-i Cedid olan bu gemiler daha 
çok deniz ticareti ve posta işleriyle as
ker ve eşya taşımada kullanılıyordu. Kı
rım Savaşı ' ndan (1853-1 856) sonra ise 
yine buharlı gemiler gibi daha çok dışa
rıdan zırhlı gemiler satın alındı. 

Osmanlı denizciliğinin ilk iki dönemin
deki gemi sayısında önemli i niş çıkışlar 

olduğu görülür. Bu durumu özellikle XVI 
ve XVII. yüzyıllardaki büyük deniz savaş
ları etki l emiştir. Kanüni'nin Rodos sefe
rine ( 1522) 300, Preveze Deniz Savaşı'na 
( 1538) 120, Kıbrıs seferine ( 1571) 400 ve 
Girit seferine de yine 400 civarında ge
mi katılmıştı . Dolayısıyla donanma için 
sürekli olarak yüzlerce gemiyi hazır tut
mak gerekiyordu. Nitekim İnebahtı ye
nilgisini ( 157 ı) takip eden kış dönemin
de 200'den fazla kadırga ve baştarda 
inşa edilmişti. Kemankeş Kara Mustafa 
Paşa 'nın kaptan-ı deryalığı zamanında 

ise (1 63 5-1638) her yıl kırk kadırganın 

tersanede hazır bulundurulması kanun 
haline getirildi (Kati b Çelebi , s. 223 ); 1113 
(1701 ) tarihli Bahriye Kanunnamesi'n
de de bu hüküm aynen muhafaza edil
di (BA, MD, nr. 11 2, s. 1-6) . Donanmanın 
sefer hazırlığı içinde bulunduğu yıllar

da Tersane-i Amire'de büyük bir faali
yet görüldüğü halde barış dönemlerin-

Rodos ku şatmas ı nda Osman lı savaş gemilerini gösteren 
yağlı boya bi r tablo (Istanbul Deniz Müzesi, nr. 1049) 



de ancak ihtiyaç nisbetinde gemı ın

şa edilmekteydi. XVII. yüzyılın ilk yarı
sında birkaç deniz seferi dışında savaş 
için donanma sevkedilmediğinden gemi 
yapımı barış zamanındaki kadar olmuş
tu. Gemilerin savaşlar sırasında yara ala
rak veya şiddetli fırtınalarda alabora ola
rak batmaları yahut düşman eline geç
meleri sonucu sayılarının azalması se
bebiyle donanma mevcudunu tamamla
mak için de gemi yapım ve tamiri faali
yetleri sürdürülmekteydi. Osmanlı de
nizcilik tarihindeki en büyük gemi zayi
atları inebahtı 'da en az yetmiş beş, Gi
rit seferi sırasında (1655l yetmişten faz
la. Çeşme'de otuz ve Navarin'de (1827l 

elli yedi sayılarına ulaşmıştı. Fırtınalar 

sebebiyle de 1675'te Kaptanıderya Kö
se Ali Paşa idaresindeki Karadeniz filo
sundan yedi. ertesi yıl Seydizade Meh
med Paşa idaresindeki donanmadan yir
mi ve ondan sonraki yıl da yirmi iki ge
minin battığı bilinmektedir. XVII. yüzyıl 
boyunca sadece istanbul'daki Haliç Ter
sanesi'nde ortalama 300 gemi inşa edil
miş ve 800 gemi de onarılmıştı (Bostan, 
Osmanlı Bahriye Teşkilati: XVII. Yüzy1lda 
Tersane-i Amire, s. 100l. ince donanma 
ile (nehir ITuna nehril filosuı kayık türü 
küçük gemiler bu sayıların dışındadır. 

Gemi Çeşitleri. XIX. yüzyıla kadar Os
manlı donanmasını teşkil eden gemiler 
kürekli (yelken ya rd ımcılı) ve yelkenli ola
rak iki gruba ayrılıyordu . Kürek ve kıs

men yelkenle hareket eden gemilere 
"çektiri " (çektirir) veya "çektirme" tabir 
ediliyor. ana hareket kaynağı yelken olan 
gemilere ise "yelkenli " veya "kalyon sı

nıfı gemiler" deniliyordu. Çektiri türü 
gemiler de. büyük donanma gemileri ve 
ince donanma gemileri şeklinde ikiye 
ayrılıyordu . Büyük donanma gemilerinin 
başlıcaları şunlardır: 

Kadırga. Kuruluş devrinden XVII. yüz
yılın sonlarına kadarki savaş gemileri-

nin en çok kullanılanı ve asıl vurucu gü
cü teşkil edenidir. iki badaslaması arası 
55 -56 zira (41-42 m.) olan bu gemiler 
gayet uzun ve ensiz. pemen hemen su 
seviyesinde denecek kadar alçak. kıç

ları başlarına oranla daha yüksek ve 
baş bodoslamaları omurgalarına dikey 
inen çok hızlı ve kıvrak hareketli bir tek
neye sahiptiler. Baş ve kıçlarında etrafı 
halatlarla çevrili küçük birer yarım gü
verte bulunur ve buralarda kaptanlarla 
savaşçılar dururdu. Bir kadırgada yirmi 
beş oturak. kırk dokuz kürek vardı ve 
her küreği dört veya beş kişi çekerdi. 
M ürettebat 100 savaşçı. 196 kürekçi, 
yirmi halatçı, iki dümenci, bir yelken ve 
iki kürek tamircisi, iki kalafatçı, iki ma
rangoz. iki gümi (komi. hizmetkar) ve hep
sine kumanda eden. harita ve pusulayı 
kullanan bir reis olmak üzere yaklaşık 
330 kişiden meydana geliyordu. Bir ka
dırgaya malzeme olarak üç yelken, iki 
tente. beş lenger. 6500-7000 kg. halat 
ve toplar için mermi olarak yeterince 
yuvarlak verilirdi. XV. yüzyılın sonlarında 
her gemide bir büyük topla dört darp
zen ve sekiz prangı topu bulunurken da
ha sonraları biri başta. ikisi yanlarda üç 
top bulunuyordu. Kadırganın üç yelke
ninden büyüğüne "can kurtaran" deni
lirdi ve kurnda gemiyi yukarı kaldırmak 
için kullanılırdı. Bu yelken Kaptanıderya 
Çelebi Ali Paşa zamanında kaldırıldı. Or
ta yelken fırtınada açılırdı. Tirinkete ise 
devamlı kullanılırdı. XVII. yüzyılın başla
rında bir kadırganın maliyeti 236.500 ak
çeye ulaşıyordu . 

Baştarda. Kadırgadan daha büyük olup 
57-72 zira (43-55 m.) boyunda ve yirmi 
altı- otuz altı oturaklı idi: her küreğinde 
beş- yedi kürekçi bulunuyordu. Tersa
ne kethüdası ve tersane emini sefere 
çıktıklarında bu tür gemilere binerlerdi. 
Bunların 70 -72 zira (5 3-55 m.) uzunlu
ğunda otuz altı oturaklı olan en büyük-
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{f esfAri'l- bih.!r, 

TSMK, Revan 

Köşkü. nr. 1192, 
vr. 16b, 171 ) 
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Bir Osmanli kad ırgasını tasvir eden resim (Hüsnii Tenguz 

Albümü, istanbul Deniz Müzesi. nr. 578, vr. 4 • ) 

leri kaptan paşaya aitti ve adına "paşa 
baştardası " deniyordu. Bu gemilerin her 
küreğini yedi kürekçi çeker ve her kü
rekçi mangasının arasında üç savaşçı 

bulunurdu. Toplam mürettebatı ise 500'ü 
kürekçi, 216'sı savaşçı ve gerisi gemici, 
topçu ve diğer hizmetiHer olmak üzere 
800'e ulaşıyordu. Kıç kamaralarının üze
rinde biri ortada. ikisi köşelerde üç fe
ner yakılır ve geceleri bununla geminin 
amiral gemisi olduğu belli edilirdi. Paşa 
baştardasının baş tarafında üç top. yan
larında daha küçük çaplı dört veya beş 
top vardı . Padişah için inşa edilen nis
beten süslü ve tekne. direk. kürek ve 
yelkenleri yeşile boyalı olanlara "baştar
da-i hümayun" veya "hünkar baştarda
sı" deniliyordu. Bunların yeşile boyan
masının sebebi saltanat sancağının ye
şil rengine uydurulmaları idi. 

Mavna . XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı 
donanmasında kullanılan mavna baştar

dadan biraz kısa. fakat daha geniş ve 
daha yüksekti: 65 zira (49 m ı uzunluğun

da yirmi altı oturaklı . iki veya üç direkli. 
üç katlı olarak inşa edilirdi ; elli iki küre
ğinin her birini yedi kişi çekiyordu. Mav
na müretlebatının tamam ı 600 kişiyi bu
lurdu: ayrıca iki koğuş topu. altı kolon
borne topu ve on iki saçma topu vardı. 

Kalyata. 42-48 zira (32-36 m) uzunlu
ğunda ve on dokuz- yirmi dört oturaklı 
olup ince donanmada da mevcuttu. Kal
yataiarın başlarında topu ve savaş za
manlarında 220 savaşçısı vardı. 

Pergende. On sekiz- on dokuz oturaklı. 
33-40 zira (25- 30 m.) uzunluğunda bir 
savaş gemisiydi. 

Firkate. Uzunlukları 4,5- 27 zira ( 3,5 -
20 m.) arasında değişiyordu ; on-on yedi 
oturaklı olup her küreğini iki üç kişi çe
kerdi. Firkate. aynı zamanda kalyata gibi 
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ince donanmada da kullanılıyordu . Sürat
li hareket ettiğinden daha çok haber ge
tirip götürme hizmeti görür. savaş za
manlarında 80-100 levend taşırdı. 

ince donanma gemileri arasında kal
yata ve firkate)len başka karamürsel, 
şayka, işkampoye, üstü~çık, kelek ak
tarma. çekeleve. celiyye. kancabaş, pa
laşkerme. at gemisi. top gemisi, taş ge
misi. borazan gemisi, geç gemisi, tom
baz. melekse. çamlıca. şahtur. kırlangıç, 
uçurma. çete kayığı. ateş kayığı, menzil 
kayığı, dolap kayığı. funda kayığı. san
dal ve filika gibi gemi ve kayıklar yer alı
yordu. Bunlardan ilk Osmanlı çektirisi 
olan karamürsel, sonraları taşımacılıkta 
kullanılan bir buçuk direkli, sivri üçgen 
yelkenli. güvertesiz küçük bir tekne idi. 
Değişik şekillerde büyük tipleri de yapı
lan karamürseller genellikle yakın me
safelerde çalıştırılır. zorunlu hallerde ta
hıl veya kereste nakli için Mısır'a kadar 
gitmelerine izin verilirdi. Şayka özellikle 
Özi, Dinyeper ve Tuna nehirleriyle Kara
deniz'de Osmanlılar ve Kazaklar tara
fından kullanılmış geniş ve altı düz bir 
savaş gemisiydi. işkampoye (işkampavi
ye) bir tür haberleşme gemisi olup bü
yük ve küçük boyda inşa edilirdi. Üstü 
açık. sekiz kürekçisi olan küçük bir ge
mi idi ; Tu na donanmasında kullanılıyor 
ve sayısı zaman zaman yüze ulaşıyordu. 
Üstü açıkların Fırat ve Dicle nehirlerin
de de kullanıldığı bilinmektedir. Bu ge
miler genellikle Birecik Tersanesi'nde ci
var bölgelerden sağlanan malzemeyle 
yapılıyordu. Ticari emtianın nehir yoluyla 
Basra'ya ulaştırılmasında ve Hindistan'
dan Basra'ya gelen malların Birecik üze
rinden Doğu Akdeniz limaniarına taşın-

Mecidiye ve Hamidiye kruvazörünü tasvir eden yağ lı boya 

t ablo lar (isıanbul Deniz Müzesi. nr. 1429 ve 1560) 
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masında çalışmışlardır (Orhonlu -lşıksal. 
sy 17- 18. s. 80-871 Fırat ve özellikle Dic
le'de nehir nakliyatında "kelek" denilen. 
çok sayıda şişirilmiş tulum üzerine yer
leştirilmiş, enine ve boyuna konulan 
ağaçların oluşturduğu bir sal kullanılıyor
du. Diyarbakır- Bağdat arasında yük ve 
yolcu taşımada yaygın bir nakil vasıtası 
idi. Aktarma, Tuna'da koruma görevi ya
pan nehir gemilerindendi ; düşmandan 
zaptedilen ve ganimet olarak yedekte 
getirilen gemilere de aktarma deniyordu. 
Çekeleve (celbe) iki kısa direkli, hızlı gi
den ve meyve -sebze. kereste vb. taşı
yan küçük ölçülü nakliye gemilerinden
di. Celiyye daha çok Kızıldeniz'de taşıma
cılıkta kullanılıyordu. Kancabaş ön tara
fı kancaya benzediği için bu adı almıştı; 
nehirlerde ve sığ sahillerde tahıl, asker. 
mühimmat ve cephane taşıyordu. Pa
laşkerme hafif yelkenli bir filikaydı. Hay
vanların düşmemesi için baş ve kıç ta
raflarında çıtalı rampaları olan at gemi
si, özellikle Üsküdar- istanbul ve Lapse
ki- Çardak- Gelibolu arasında atları ve 
bütün teçhizatıyla orduları bir kıyıdan 
diğerine naklederdi. Taş gemisi kereste 
ve taş, geç gemisi inşaat malzemesi, 
top gemisi top taşımada kullanılıyordu. 
Tombaz yelkeni, iki demiri ve kürekleri 
bulunan güvertesiz, altı düz büyük bir 
kayıktı. Melekse, kısa kavak ağaçların
dan yapılan ve etrafına kalın kamış ve 
hasırlar örülen küçük bir yelkenli gemi 
idi: Karadeniz'in dalgaianna karşı da 
dayanıklı olan melekseler 1 00 kişi taşı
yordu. Çamlıca, Tuna ve Fırat nehirlerin
de nakliye işlerinde kullanılıyordu. Kır

langıç firkateden küçük bir haberleşme 
ve karakol gemisiydi ve 100 civarında 
mürettebata sahipti. Uçurma bir kayık . 
çeşidiydi. Ateş kayığı. yangın olduğu za
man tulumbacıları istanbul- Üsküdar ara
sında taşırdı. Menzil kayığı haberleşme
de, dolap kayığı limanlarda yelken. di
rek taşımada , funda kayığı funda nak
linde kullanılıyordu. Sandal ve filika ise 
gemilerde bulunan, kürek sayısı 7-12 
çifte olan kayıklardı. 

Kalyon tipi gemiler kalyon, firkateyn, 
korvet, burton, barça, agribar, ateş ge
misi, şalope, brik. uskuna. şehtiye adla
rını taşımaktaydı. 

Kalyon. Genel anlamda bütün yelkenli 
gemilere kalyon denilmekle birlikte bu 
isim aslında en büyük üç direkli gemi
ler için kullanılıyordu. Kalyonlar. XV. yüz
yılın sonlarından XIX. yüzyılın ortalarına 
kadar kısmen taşımacılıkta ve genellik
le de savaş gemisi olarak donanmada 
yer almıştır. ilk büyük kalyonlar. Osman-

Çı ra ğa n Sarayı önünde bi r saltanat kayığını tasvir eden 

1851 tarihli su lu boya tablo {istanbul Deniz Müzesi. nr. 2336) 

lı donanmasının henüz kuruluş aşama
sında olduğu ll. Bayezid döneminde Ke
mal Reis tarafından yapılmıştı (iki adet). 
Bunlar. o zamanki adıyla göke 1 göge 
denilen 2500 ton ağırlığında , kürekli ve 
özellikle yelkenle hareket eden İspanyol 
tipi büyük bordalı gemilerdi. En geliş

miş kalyonlar ise Girit seferi sırasında 
kullanılmıştır. Kalyonların 43-59 zira (33-
45 m.) uzunluğunda olanlarına "iki am
barlı", "kapak" veya "karaka" deniliyor
du. Bunların her iki bordasında yarısı 

güvertelerde, yarısı top arnbarı denilen 
orta katta olmak üzere iki sıra top var
dı ve sayıları 80- 11 O arasında değişi

yordu; müretlebatı ise savaşçılar dahil 
800 kişi kadardı. Üç ambarlı denilen bü
yük tipler 59-64 zira (45-49 m.l uzunlu
ğundaydı ve sayıları 11 O -120 arasında 
değişen topları yine iki sıralı dizilmiş

tL Bunların ~n büyüğü olan Mahmudiye 
. kalyonundaki müretlebat sayısı 1815 
yılında ~ 207'ye çıkmıştı. Bir kalyon da 
kullanılan yelken çeşitleri arasında ma
yıstra. tirinkete, mancana, gabya, baba
fingo, cıvadora ve alborta sayılabilir. Ye
ni inşa edilen bir kalyon denize indirilir
ken merasim yapılır: sadrazam. şeyhü
lislam ve kaptan paşanın da iştirak et
tiği bu merasirnde hil'atler dağıtılırdı (Va

sıf. s. 260-261. 393). 

Firkateyn üç direkli yelkenlilerdendi. 
Uzunluğu 45-55 zira (34-42 m 1 arasın
da değişir, güverte ve top ambarında çift 
sıralı diziimiş olan topların sayısı yetmi
şi bulurdu. Korvet üç direkli, iki veya üç 
arnbarı ve sadece güvertesine diziimiş 
yirmi otuz topu bulunan daha küçük 
boyda bir savaş gemisiydi. Burton. XVII. 
yüzyılın ortalarına doğru kullanılmaya 

başlanan kırk elli toplu bir savaş gemi
siydi: sefer sırasında erzak ve asker nak
linde de çalıştırılırdi. Barça altı düz, iki 
ve üç direkli bir yelkenli gemi idi. Kal
yondan küçük olan barça ticaret ve sa
vaş gemisi olarak kullanılıyordu. XV. yüz
yıl sonlarına ait bir barçada 83 top bu-



lunmasından savaş gemisi olarak kulla
nıldığı anlaşılmaktadır (Bostan, Osmanli 
Bahriye Teşkilatı : XVII. Yüzyılda Tersa· 
ne -i Amire, s. 96). Uskunanın iki direği 
ve on altı topu vardı. Agribar daha çok 
bir nakliye gemisiydi. Ancak XV. yüzyıl
da toplarının bulunduğu bilinmekte. bu 
durum, en azından o dönemde savaş 
gemisi olarak da görev yaptığını gös
termektedir. Ateş gemisi, düşman ge
milerini yakmak için kullanılan yanıcı ve 
patlayıcı maddelerle dolu küçük bir ge
mi çeşidiydi. Düşmanın üzerine yelken 
ve kürek yardımıyla hızla sevkedilir, he
defe yaklaşıldığında ise ateşe verilerek 
sandallarla yanından uzaklaşılırdı. Brik 
ve şehtiye iki direkli, ambarsız seri sa
vaş gemileri arasında yer alırdı. Şalope 
küçük ve ambarsız gemilerden olup ha
berleşmede kullanılırdı. 

Ayrıca mahalli adlarla anılan yelkenli 
sınıfına girebilecek çeşitli küçük tekne
ler de bulunuyordu. Bunların arasında 

özellikle ticari maksatla kullanılan çır

nık. sakoleva. volik. martiko, pulaka ve 
golet sayılabilir. 

Osmanlı donanmasındaki gemilerin 
yapımında kullanılan malzemeler daha 
çok kereste, funda, demir. katran. yağ. 
reçine. bal mumu, kendir, ispavlu, üstü
pü, kirpas ve keneviçeden oluşuyor: bun
ların önemli bir kısmı avarız karşılığın
da reayaya ocaklık olarak yüklenmek, 
bir kısmı da piyasadan satın alınmak su
retiyle temin ediliyordu. Gemi inşasında 
kullanılan keresteler. gerek ağaç cinsi 
gerekse gemi iskeletinde kullanıldığı ye
re göre çeşitli adlar alıyordu. Bu şekilde 
bir kadırga veya baştardada kullanılan 
keresteler doksan civarında farklı ad ta
şıyordu (Bostan, a.g.e., s. 1 05-106) . 

Osmanlı buharlı gemileri önceleri in
giltere tersanelerinde yapılan gemiler
den meydana geldiği halde sonraları Ter
sane-i Amire'de inşa edilmeye başlandı. 
Alman tersanelerinde yapılan gemiler 

Şirket-i Hayriyye vapurlarından Güzelhisar vapuru 

Ashab -ı Kehf 'in 
adlarından 

hatla oluşturulan 
bir gemi tasviri 

(TSMK, Güzel Yazılar, 

m. 325/66) lle 
gemi tasvirli 

Izni k isi 
seramik tabak 
(Ariana MUzesi · 

İsviçre) 

de zaman zaman siyasi ilişkilere paralel 
olarak satın alınmak suretiyle Osmanlı 
donanmasına kazandırıldı. Buharlı gemi 
türleri arasında zırhlı firkateyn, zırhlı kor
vet, kruvazör, firkateyn. gambot. muh
rip ve denizaltı bulunuyordu. 

Savaş gemileri dışında taşımacılıkta 

kullanılmak üzere temin edilen vapurla
rın idaresi için bazı şirketler kurulmuş
tur. Bunlardan Fevaid-i Osmaniyye ( 1843-
1870) yirmi dokuz, İdare-i Aziziyye (1870-
1878) on altı. İdare-i Mahsusa ( 1878-
1909) yetmiş üç ve Osmanlı Seyr-i Se
fain İdaresi ( 191 0-1923) altmış sekiz ge
mi ile hizmet vermiştir. Yine deniz ula
şımını sağlamak amacıyla Boğaziçi'nde 

kurulan Şirket-i Hayriyye'de ( 1853-1938) 
yetmiş yedi ve Haliç'te kurulan Halic-i 
Dersaadet'te ( 191 O- 1920) on yedi vapur 
bulunuyordu. 

Osmanlı denizciliğinin şiire yansıma

sından edebiyat üzerinde etkili olduğu 
anlaşılmaktadır. Birçok şair doğrudan 

gemi tasvirleri yaptıkları gibi şiirlerini 

zaman zaman gemici dilinden aldıkları 
tabirlerle de süslemişlerdir. XVI. yüzyıl 

divan şairi Agehi'nin Piyale Paşa'ya sun
duğu kaside bunun en güzel örneğidir: 
çok beğenilen bu kasideye daha sonra 
bazı tahmisler de yazılmıştır. XIX. yüzyıl 
şairlerinden Mustafa Saffet Efendi'nin 
"Seydi kasidesi" de bu türden bir eser
dir. Ayrıca pek çok geminin denize indi
rilmesi dolayısıyla söylenmiş şiirler ve 
düşürülmüş tarihler bulunmaktadır. Öte 
yandan hat sanatında da özellikle kOfi 
ve sülüs yazı türlerinde gemi ve kayık 
şeklinde yapılan istifler çok ilgi görmüş
tür. Bunların içinde genellikle besmele, 
eüzü besmele ve amentü levhaları dik
kat çeker. Gemi tasvirlerine yer veren 
bir diğer sanat kolu da çiniciliktir. Özel
likle XVII. yüzyıl İznik çinilerinde olduk
ça sık kullanılan gemi motifleri arasında 
daha çok kalyon türleri bulunuyordu. 
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