
İlk Bahriye Meclisi ileride girişilecek 
faaliyetlere basamak teşkil etmesi ba
kımından önem taşımaktadır. Nitekim 
Meclis-i Adiye gibi ara sıra toplanan mec
lislerle bu mühim müessesenin ıslahına 
imkan olamayacağı kısa zamanda anla
şılarak sürekli çalışacak bahriye mecli
sinin teşkili yönüne gidilmiştir. Nihayet 
yapılan görüşmeler sonucunda 8 Eylül 
1845 tarihinde Daimi Bahr iye Meclisi 
kurulmuştur. Bu meclisin kurulması ile 
Tanzimat Fermanı döneminde bahriye 
işleri daha şuurlu ve sistemli bir şekilde 
ele alınmıştır. Bu meclisin görevleri ve 
çalışma şekli ilk Bahriye Meclisi'ninki gi
bi idi. Fakat zamanla bahriye işlerinin 

gelişmesi ve yeni birtakım müessesele
rin kurulması dolayısıyla bu meclisin gö
rev ve yetkilerinin önem kazanması. mec
lise bağlı kalem sayılarında artışa yol aç
mıştı r. Bahriye Meclisi Kalemi'nde yapı
lan en önemli değişiklik 1864 yılında 
meydana gelmiştir. Bu tarihte Bahriye 
Meclisi Kalemi, bahriye kısmı . nizarn kıs
mı. levaz ım kısmı olmak üzere üçe ayrı 

larak kalemler arasında bir iş bölümü 
yapılmıştır. 

Bahriye Meclisi'nin kurulması hiç şüp
hesiz Tanzimat Fermanı döneminde bah
riyeyi ıslah etme yolunda gi rişilen re
form faaliyetlerinin başında yer alı r. Dö
nemin ikinci önemli olayı ise kaptanpa
şalık müessesenin yerine Bahriye Neza
reti'nin kurulmasıdır ( 1867) Böylece Bah
riye Meclisi'ne daha da önem verilmiş, 
ll. Abdülhamid döneminde meclis birçok 
daireye ayrılmış ve her daire için birer 
talimatname çıkarılmıştır. 

Bu dönemde teşkilatta yapılan dü
zenlemelerin yanı sıra savaş gemilerin
de de önemli değişmeler olmuştur. Yel
kenli gemiler tarihe karışmış, savaş ge
milerinin hepsi buharla işleyen gemiler 
haline gelmişti r. Kırım Harbi'nden (ı 853-

ı 856) sonra da artık zırhlı gemilerin ya
pımına başlanmıştır. Fakat gerek buhar
lı gemiler gerekse zırhlı gemiler dış ül
kelerden satın alınmıştır. Özellikle zırh
lı gemiler başta İngiltere olmak üzere 
Avrupa'dan getirtilmiş , bu durum dev
leti büyük bir mali bunalıma sokmuş
tur. Yüzyılın sonlarına doğru da Alman 
ya'dan savaş gemisi satın alınmaya baş
lanmıştır. Ayrıca bu dönemde maarife 
verilen önem neticesinde bahriye mek
tepleri de modern usullerle eğitim ya
pan birer müessese haline getirilmiştir 
(ayrıca bk. BAHRİYE MEKTEBİ ; BAHRİYE 

NEZARETİ ). 
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BAHRiYE MEKTEBi 

BAHRİYE MEKTEBİ 

Türk deniz k uwetlerine 
subay yetiştiren 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi'nin 
eski adı . 

_j 

İlk defa 6 Şewal 1190'da (18 Kasım 
1776) Hendesehane-i Bahri adıyla Kasım
paşa'da Darağacı denilen mevkide bir 
kadırga çekek gözü tadil edilerek orada 
açıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı 
usulünde öğretim ve eğitim yapmak üze
re kurulmuş olan ilk mekteptir. Osman
lı Devleti denizcilerinin de birçok bakım
dan çağının gerisinde kalarak üst üste 
büyük başarısızlıklara uğrarnaları sonu
cunda Kaptanıderyil Cezayirli Gazi Ha
san Paşa artık Batı usulü eğitime geçil
mesi zamanının geldiğini bir teklifle hü
kümete bildirince Sultan lll. Mustafa'nın 
da kabulüyle bu okul açıldı. 

Hendesehane'nin ilk hocası , İtalyanca 
ve Fransızca'yı da iyi bilen Cezayi r li Ha
san Hoca adında bir denizci idi. Mektep
te günde 90 akçe ile çalışan bu hocanın 
ayrıca 30 akçe gündelikli bir yardımcısı 

ile yine 30 akçe gündelikli bir laboratu
var memuru bulunuyordu. Mektep baş
langıçta dört sınıflı olup bir i güverte su
bayı ve kaptan. diğeri inşaiye mühendi
si yetiştirmek üzere iki kıs ımdan ibaret
tL Güverte sınıfında okuyanlar okulu bi
t irince gemilerde sırasıyla jurnal hacası 
(mal sorumlusu). çorba hacası (ikmal su
bayı). baş hoca (seyir subayı) oluyor ve ni
hayet tekrar imtihandan geçirilerek ge
mi kumandanlığına yükseliyorlardı. İn
şaiye sınıfında okuyanlar ise tersaneler
de gemi inşa mühendisliğine ayrılıyor
lardı. 

Hendesehane'nin açılmasından altı yıl 
sonra bulunduğu yer ihtiyaca yetmedi
ğinden tersane emini Ayetullah Bey za
manında Camialtı denilen bölgede. üç 
ambarlı büyük kalyonların inşa edildiği 
alanda birkaç odadan ibaret yeni bir hen
desehane binası yapıldı (ı 784) 

Bu arada Ruslar'ın Şahin Giray'ı hi
maye bahanesiyle Kırım'ın iç işlerine ka
rışmaya başlamaları üzerine Fransa'dan 
kale ve istihkam işlerinden anlayan mü
hendisler getirtildi. Bunların aslında doğ
rudan doğruya tersane ile ilişkileri yok
sa da 1784 'te tersaneden başka yerde 
böyle bir mektep bulunmadığından Hen
desehane'de kurs mahiyetinde ders ver
meleri uygun görüldü. Bu arada mektep 
civarındaki Aynalıkavak Sarayı bahçesin
de bir istihkam sahası yaptın ldı: aytab-
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BAHRiYE MEKTEBi 

XIX. yüzyıl sonlarına ait bir resimde 
ücambarlı Süvarisi Cebirci Eşref Bey, 

Bahriye Mektebi ve okul gemisi 
(Hasa n Hüsnü Tengüz Albümü, 

Istanbul Deniz Müzesi, nr . 578) 

ya, gizli yollar, şivler ve kapaniyerler vü
cuda getirildi. Ancak Ruslar bu durumu 
hoş karşılamadılar; müttefikleri olan 
Avusturya'yı sıkıştırarak Avusturya asıl
lı Fransa kraliçesi Marie Antoinette va
sıtasıyla Fransız mühendislerin 1 Şa

ban 1203'te (27 Eylül 1788) geri çağrıl
masını sağladılar. Bunun üzerine devam
lı bir şekilde kara istihkam ve topçu su
bayları yetiştirmek üzere Halıcıoğlu'nda 
bir bina yapılarak burada Mühendisha
ne-i Serri-i Hümayun ad ıyla yeni bir okul 
öğretime başladı (! 795). Bu arada de
niz hendesehanesinin adı da Mühendis
hane-i Bahri-i Hümayun'a çevrildi. An
cak bu mekteplerde ders verebilecek 
durumda olan Türk hocalar Kasapbaşı
zade İbrahim Efendi, Palabıyık Mehmed 
Efendi, Gelenbevi İsmail Efendi, Bahar 
Efendi gibi belirli sayıda kişiler olduğun
dan . iki okulun öğretimi birleştirildi ve 
tedrisat Halıcıoğlu'rıdaki binada belirli 
günlerde nöbetieşe yapılmaya başlandı. 
Fakat ayrı maksatlar için açılmış olan 
bu iki mektepte birleştirilmiş öğretim, 
zamanla faydalı görülmeyerek bir süre 
sonra tedrisat yeniden ayrıldı. 

1809'da Kabakçı Mustafa ayaklanma
sı sırasında devletin hemen her yeni ku
ruluşu sarsıntı geçirdiği gibi Mühendis
hane-i Bahri-i Hümayun da bundan et
kilendi. Zamanla mali sıkıntılar da buna 
eklenince gerek hocalar gerekse öğren
ciler geçimlerini temin edebilmek için 
dışarıda kendilerine yeni işler aramaya 
başladılar. Bu buhranlı dönemde 1821'
de Kasımpaşa'da çıkıp tersaneye de sıç-
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rayan bir yangın sırasında birçok yerle 
birlikte mektep binası da yandı. Bunun 
üzerine aynı yöredeki bir bıçkı mağaza
sı tadil edilip kısmen mektep haline so
kularak talebeler geçici bir süre için bu
raya yerleştirildi. 1826'da yeniçeriliğin 

kaldırılması ve bu arada eski kurumla
rın lağvedilerek yerlerine Batı usulünde 
yenilerinin kurulması sırasında Kasım

paşa'da şimdiki Deniz Hastahanesi 'nin 
bulunduğu tepedeki Gazi Hasan Paşa 

Konağı satın alındı; ·konak yıkılarak ye
rine 400 talebe kapasiteli yeni bir bina 
inşasına başlandı (1828) Mevcut mektep 
de geçici olarak Heybeliada'daki Levent 
Kışiası ' na (bugünkü Deniz Lisesi binası) 

taşındı. 1838'de Kasımpaşa ' daki bina 
tamamlanınca mektep yeniden oraya 
nakledildL Kapısı üzerindeki kitabenin 
tarih beyti şöyledir : "Nokta-i tarihini Zi
ver hisab edip dedim 1 Mekteb-i Bahri'yi 
ihya kıldı şehinşah-ı din" (1254 / 1838). 

1834'te kara kuwetlerinin piyade ve 
süvari sın ıfiarına subay yetiştirmek üze
re Maçka'da Mekteb-i Harbiyye-i Şaha
ne adıyla bir okul açılmıştı. Mühendis
hane-i Bahri-i Hümayun'un adı da bu
na uyularak bu tarihten itibaren Mek
teb-i Bahriyye-i Şahane şeklinde değ iş

tirildi. Ancak bu yeni bina da öğrenci
lere dar geldiğinden Heybeli'deki kışla 

yeniden tadil edilip okul haline getirile
rek Mekteb-i Bahriyye 1846'da son ola
rak Heybeli'ye taşındı . 

1853'te Bahriye Mektebi'nin idadi sı 

nıfları açıldı. 186S'te Harbiye, Mühen
dishane ve Tıbbiye idadileriyle birlikte 
bu idadi de Galatasaray idadisi'nde bir 
araya toplandı. 1868 yılında Galatasa
ray Mekteb-i Sultanisi'nin açılması üze
rine bu i da dil er tekrar ayrıldı. 1875 'te 
Mekteb-i Rüşdiyye-i Bahri adıyla Kasım
paşa 'da orta kısmı açılan okulda öğre
tim zamanla daha da gelişti. 1908'de İn
giltere'nin bahriye eğitim ve öğretim sis
temi olduğu gibi alınarak aynen uygu
Janmaya başlandı. Bu tarihe kadar ma
kine subayları haddehanedeki çırak oku
lundan yetişiyordu. Ancak bu da yeterli 
görülmeyerek 1916'da bir makine suba
yı okulu ile katip ( l evazımcı) yetiştirecek 

bir okul açıldı. Bu okullar 1917' de Hey
beliada'da Çamlimanı üstündeki Rum Ti
caret Okulu'na (yakın zamana kadar De
niz Lisesi olan bina) alındılar. Fakat Mü
tareke şartları sonucunda bu bina bo
şaltılarak iki okul da Mekteb-i Bahriyye 
içine taşındı. Bu tarihe kadar okul, altı 
yıl orta öğretimi dört yılda bitiren fen 

XX. yüzyıl başlarında Bahriye Mektebi'nin tedris heyetini 
gösteren yağ l ı boya bir tablo (İstanbu l Deniz Müzesi) 

ağırlıklı dört sınıf ile bundan sonra yarı

sı uygulama ile geçen iki yıllık deniz ta
Jebesi dönemi olarak yüksek öğretimden 
oluşuyordu. 3 Mart 1924'te kabul edi
len tevhid-i tedrisat kanununa uyularak 
1928 ·den itibaren üç sınıflı lise ve on
dan sonra başlangıçta iki buçuk yıl olan 
ve zamanla dört yıla çıkarılan okul Hey
beli 'den ayrılıp Tuzla'daki yeni binasın
da yüksek düzeydeki Deniz Harp Oku
lu adı altında eğitimlerini sürdürmüş

Jerdir. 

Heybeliada Bahriye Mektebi'nin mi
marisi hakkında yayımianmış bir çalış
ma yoktur. Yalnız burada Sultan ll. Mah
mud tarafından inşa ettirilen Hünkar 
Köşkü'nün bulunduğu bilinmektedir. Se
dat Hakkı Eldem tarafından yayımlanan 
Başbakanlık Arşivi'ndeki eski bir plan ile 
1930'da havadan çekilmiş bir fotoğraf, 
Bahriye Mektebi'ni teşkil eden yapıların 
genel durumu hakkında bir fikir vermek
tedir. XX. yüzyıl başlarında yıktırılan Hün
kar Köşkü deniz kıyısında oldukça bü
yük bir yapı idi. Bir fotoğrafta binanın 
iki katlı olduğu ve ikinci kat çıkmaları
nın dörder sütuna oturduğu görülür. Bu 
çıkmaların üçgen biçiminde alınlıkları 

vardır. Böylece bina belirli şekilde am
pir üs!Obuna uygunluk gösterir. Bahriye 
Mektebi'nin aslında Levent Kışiası olan 
binasının rıhtıma açılan kapısı üstünde 
ewelce, "Rifata as cevher-asa kışlaya 
tarihini 1 Kıldı mellaha bina bu kışlayı 

Mahmud Han· (1244/ 1829) mısralarıy

la biten altı beyitlik bir kitabe bulunu
yordu. 

Bahriye Mektebi'nin deniz tarafında 
vapur iskelesine yakın olan kenarında 

dikdörtgen planlı büyük bir cami mev
cuttu. Üzeri kiremit kaplı bir çatı ile ör-



ll. Abdülhamid devrinde Bahriye Mektebi'n in denizden 
görünüşü (İÜ Ktp. , Albüm , nr . 90.401) 

tülü olan bu fevkani caminin her cep
hesinde üç sıra halinde pencereler var
dı. 1935'li yıllara kadar ayakta kalan bu 
caminin o yıllarda minaresi yıktırılmış, 
cami okuma salonu yapılmış ve daha 
sonra ise tamamen ortadan kaldırılmış
tır. Kapısı üstündeki beş beyitlik kitabe
sinin tarih beyti şöyle idi: "Eda -yı farz 
edip tarih-i tammın söyle ey Rifati Ge
lip bu ma'bed-i dilde dua kıl Han Mah
müd'a" (1244 / 1829). 
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BAHRİYE NEzARETi 

17 Mart 1867 tarihinde 
kaptanpaşalık teşkilatının 

yerini alan müessese. 
__j 

1839' da Tanzimat' ın ilanından son
ra bahriyede girişilen ısiahat hareket
leri içinde Bahriye Meclisi 'nin kurulu
şunun ardından yapılan en önemli re-

form, Osmanlı devlet teşkilatında uzun 
bir geçmişi olan kaptanpaşalık müesse
sesinin lağvedilerek yerine Bahriye Ne
zareti ·nin kurulmasıdır. Ancak 1867' de 
kurulan bu nezaretle 1804 yılında teş
kil edilen Umür- ı Bahriyye Nezareti'ni 
birbir ine karıştırmamak gerekir. Çünkü 
1804'te kurulan nezaret Tersane Emin
liği'nin yerine geçmiştir. Kaptanpaşalı

ğın kaldırılması fikri ilk defa 1845 yılın
da ortaya atılmıştı. Bu tarihte kaptan
paşalığa Tophane-i Amire'de olduğu gi
bi Bahriye Müşirliği denilmesi söz konu
su edilmişse de bu teklif o zamanlar pek 
dikkate alınmayarak kaptanpaşalık un
vanı Bahriye Nezareti'nin kurulmasına 
kadar devam etmiştir. 

Bahriye Meclisi'nin kurulmasından son
ra bahriyede önemli değişiklikler yapıl

makla birlikte tersane ve donanmanın 
idaresi ve mali yönünün düzenlenmesi 
henüz esaslı bir nizama bağlanamamış
tı. Nitekim kaptanpaşanın mali yardım

cısı olan Bahriye veya Tersane Müste
şarlığı· nın 1861 yılında kaldırılması ile 
bu sorumluluk tamamen kaptanpaşa
nın üzerinde kalmıştır. Diğer taraftan 
yine bu yıllarda kaptanpaşanın üzerin
de bazı ek memuriyetler de bulunmak
taydı. Bahriyenin mali, idari ve askeri 
sorumlulukları yanında esas memuriye
tine ilave olarak birtakım görevleri de 
yürütmeye çalışan kaptanpaşa aynı za
manda Meclis-i Has üyesi idi. Zamanla 
denizciliğin daha da önem kazanması, 

denizcilik meselelerinin gün geçtikçe art
ması sebebiyle kaptanpaşa hem aske
ri hem de idari ve mali işleri yürütmek
te güçlük çekmekteydi. Bu durumu göz 
önüne alan sadaret makamı 11 Mart 
1867 tarihinde bir takrir hazırlayarak 
bundan böyle kaptanpaşanın sadece Do
nanma-yı Hümayun'un kumandanı ol
masını. idari ve mali işlerin yeni kurula
cak Bahriye Nezareti tarafından yürü
tülmesini teklif etmişti. Nihayet çıkan 
irade ile Bahriye Nezareti kurulmuş ve 
ilk nazırlığa Hakkı Paşa tayin edilmiştir. 
Bu şekilde tersanenin mali işlerinin Bah
riye Nezareti tarafından yürütülmesine 
karşılık donanma kumandanlığı kaptan
lık makamına bırakılmış oluyordu. 

Bahriye Nezareti'nin kurulmasından 

sonra bu nezarete bir muavin, bir de 
muhasebeci tayin edilmiş, ardından Bah
riye Nezareti'nin ve kaptanlık makamı
nın görevlerini belirten nizamnameler 
hazırlanmıştır. Bahriye Nezareti'ne ter
sane ve donanma ile ilgili bütün işlerin 
yürütülmesinde en büyük yardımcı ku-
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ruluşlar Bahriye (Tersane) İdare ve Ku
manda meclisleri idi. Bahriye nazırı ter
sane ve donanmanın mali durumunu yü
rütmekte tam yetki ile hareket ediyor
sa da bazı askeri konularda, özellikle as
ker alma işlemlerinde kaptanlık maka
mı ile ortak hareket etmek zorunda idi. 
Fakat kaptanlık makamı nezaretin ku
ruluşundan bir ay sonra kaldırılınca ter
sane ve donanma ile ilgili bütün işler 

Bahriye Nezareti'nde toplanmıştır . Bah
riye Nezareti'nin idari ve askeri işleri 

meclisler tarafından yürütülürken Bah
riye Mektebi ile ilgili meseleler Mekteb-i 
Bahriyye Nezareti, limanlarla ilgili her 
türlü hususlar liman memuriyeti (liman 
reisliği) tarafından idare ediliyordu. 

İlk Bahriye Nazırı Hakkı Paşa'dan son
ra 1876 yılına kadar bu göreve gelenle
rin hepsi "bahriye nazırı" unvanı ile ta
yin edilmiştir. Fakat 7 Mayıs 1876'da 
ikinci defa olarak bahriye nazırlığına ta
yin edilen Kayserili Ahmed Paşa zama
nında nezaret tekrar kaptan-ı deryalı

ğa çevrilmiştir (3 Haziran 1876) . Kayseri
li Ahmed Paşa yedi ay sonra aziedilince 
yerine Çerkes Abdi Paşazade Mehmed 
Rauf Paşa ikinci defa olarak bahriye na
zırı unvanıyla bu göreve tayin edilmiştir. 
Mehmed Rauf Paşa'dan sonra 26 Ara
lık 1877'de Mabeyn-i Hümayün ferikliğ i 

ve Harbiye Nezareti de uhdesine verile
rek bahriye nazırı olan Said Paşa (Eğinli) 
ile ondan sonra 18 Nisan 1878'de ikinci 
defa bahriye nazırlığına getirilen Mora
lı İbrahim Paşa bahriye nazırı unvanını 
alarak bahriyenin başına geçmişlerdir. 

Moralı İbrahim Paşa'dan sonra 13 Ma
yıs 1878 tarihinde ikinci defa Bahriye 
Nezareti'ne getirilen Ahmed Vesim Pa
şa, bahriye nazırlığını tekrar kaptanpa
şalığa çevirmiş, kendisi de "kaptan-ı der
ya" unvanıyla bahriyenin başına geçmiş
tir. Onun ardından gelen Hacı Rasim 
Paşa da kaptan-ı derya unvanını aldık

tan sonra, 8 Ocak 1880'de bahriye na
zırı unvanıyla bahriyenin başına geçen 
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