BAHRiYE NEZARETi

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

tülü olan bu fevkani caminin her cephesinde üç sıra halinde pencereler vardı. 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 kitabesinin tarih beyti şöyle idi: "Eda -yı farz
edip tarih-i tammın söyle ey Rifati Gelip bu ma'bed-i dilde dua kıl Han Mahmüd'a" (1244 / 1829).
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17 Mart 1867 tarihinde
kaptanpaşalık teşkilatının

L

yerini alan müessese.
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1839' da Tanzimat' ın ilanından sonra bahriyede girişilen ısiahat hareketleri içinde Bahriye Meclisi ' nin kuruluşunun ardından yapılan en önemli re-

form, Osmanlı devlet teşkilatında uzun
bir geçmişi olan kaptanpaşalık müessesesinin lağvedilerek yerine Bahriye Nezareti ·nin kurulmasıdır. Ancak 1867'de
kurulan bu nezaretle 1804 yılında teş
kil edilen Umü r - ı Bahriyye Nezareti'ni
birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü
1804'te kurulan nezaret Tersane Eminliği'nin yerine geçmiştir. Kaptanpaşalı
ğın kaldırılması fikri ilk defa 1845 yılın
da ortaya atılmıştı. Bu tarihte kaptanpaşalığa Tophane-i Amire'de olduğu gibi Bahriye Müşirliği denilmesi söz konusu edilmişse de bu teklif o zamanlar pek
dikkate alınmayarak kaptanpaşalı k unvanı Bahriye Nezareti'nin kurulmasına
kadar devam etmiştir.
Bahriye Meclisi'nin kurulmasından sonra 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 Müsteşarlığı· nın 1861 yılında kaldırılması ile
bu sorumluluk tamamen kaptanpaşa
nın üzerinde kalmıştır. Diğer taraftan
yine bu yıllarda kaptanpaşanın üzerinde bazı ek memuriyetler de bulunmaktaydı. Bahriyenin mali, idari ve askeri
sorumlulukları yanında esas memuriyetine ilave olarak birtakım görevleri de
yürütmeye çalışan kaptanpaşa aynı zamanda Meclis-i Has üyesi idi. Zamanla
denizciliğin daha da önem kazanması ,
denizcilik meselelerinin gün geçtikçe artması sebebiyle kaptanpaşa hem askeri hem de idari ve mali işleri yürütmekte güçlük çekmekteydi. Bu durumu göz
önüne alan sadaret makamı 11 Mart
1867 tarihinde bir takrir hazırlayarak
bundan böyle kaptanpaşanın sadece Donanma-yı Hümayun'un kumandanı olmasını. idari ve mali işle rin yeni kurulacak Bahriye Nezareti tarafından yürütülmesini teklif etmişti. Nihayet çıkan
irade ile Bahriye Nezareti kurulmuş ve
ilk nazırlığa Hakkı Paşa tayin edilmiştir.
Bu şekilde tersanenin mali işlerinin Bahriye Nezareti tarafından yürütülmesine
karşılık donanma kumandanlığı kaptanlık makamına bırakılmış oluyordu.
Bahriye Nezareti'nin kurulmasından
sonra bu nezarete bir muavin, bir de
muhasebeci tayin edilmiş , ardından Bahriye Nezareti'nin ve kaptanlık makamı
nın görevlerini belirten nizamnameler
hazırlanmıştır. Bahriye Nezareti'ne tersane ve donanma ile ilgili bütün işlerin
yürütülmesinde en büyük yardımcı ku-
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ruluşlar Bahriye (Tersane) İdare ve Kumanda meclisleri idi. Bahriye nazırı tersane ve donanmanın mali durumunu yürütmekte tam yetki ile hareket ediyorsa da bazı askeri konularda, özellikle asker alma işlemlerinde kaptanlı k makamı ile ortak hareket etmek zorunda idi.
Fakat kaptan lık makamı nezaretin kuruluşundan bir ay sonra kaldırı lınca tersane ve donanma ile ilgili bütün işle r
Bahriye Nezareti'nde topl anm ıştı r . Bahriye Nezareti'nin idari ve askeri işleri
meclisler tarafından yürütülürken Bahriye 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 sonra 1876 yılına kadar bu göreve gelenlerin hepsi "bahriye nazırı" unvanı ile tayin edilmiştir. Fakat 7 Mayıs 1876'da
ikinci defa olarak bahriye nazırlığına tayin edilen Kayserili Ahmed Paşa zamanında nezaret tekrar kaptan-ı deryalı
ğa çevrilmiştir (3 Haziran 1876) . Kayserili Ahmed Paşa yedi ay sonra aziedilince
yerine Çerkes Abdi Paşazade Mehmed
Rauf Paşa ikinci defa olarak bahriye nazırı unvanıyla bu göreve tayin edilmiştir.
Mehmed Rauf Paşa'dan sonra 26 Aralık 1877'de Mabeyn -i Hümayün ferikliğ i
ve Harbiye Nezareti de uhdesine verilerek bahriye nazırı olan Said Paşa (Eğinli)
ile ondan sonra 18 Nisan 1878'de ikinci
defa bahriye nazırlığına getirilen Moralı İbrahim Paşa bahriye nazırı unvanını
alarak bahriyenin başına geçmişlerdir.
Moralı İbrahim Paşa'dan sonra 13 Mayıs 1878 tarihinde ikinci defa Bahriye
Nezareti'ne getirilen Ahmed Vesim Paşa, bahriye nazırlığını tekrar kaptanpaşalığa çevirmiş, kendisi de "kaptan-ı derya" unvanıyla bahriyenin başına geçmiş
tir. Onun ardından gelen Hacı Rasim
Paşa da kaptan-ı derya unvanını aldık
tan sonra, 8 Ocak 1880'de bahriye nazırı unvanıyla bahriyenin başına geçen
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Hüseyinzade Hasan Paşa zanezaret tekrar kurulmuş ve
bundan sonra bahriye nazırı unvanı değişmemiştir (Mehmed Bahaeddin Dayezade, S. 149).
manında

imparatorluğun sonuna kadar devam

eden Bahriye Nezareti, 23 Nisan 1920'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulunca ayrı bir daire halinde MilIf Müdafaa Vekaleti'ne bağlanmışsa da
Cumhuriyet'in ilanından sonra 31 Aralık 1924 'te ayrıca bir Bahriye Vekaleti
kurulmuştur. Cumhuriyet dönemindeki
Bahriye Vekilliği 2 Aralık 1927'de kaldı
rılarak bu bakanlığın işleri yeniden Milli
Savunma Bakanlığı'na verilmiştir.
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XIII. yüzyılın ortalarından
XIV. yüzyılın sonlarına kadar
Mısır'ın idaresinde söz sahibi olan
bir memlük grubu.

_j

Mısır Eyyübi hükümdan el-Melikü'sSalih Eyyüb tarafından 1241 ·de kuruldu. el-Melİkü's-Salih, kardeşi Il. ei-Melikü'I-Adil'e karşı daha güçlü olmak ve
Eyyübi Devleti'ni merkezfleştirmek için
pek çok köle satın aldığı gibi Mısır'daki
Türk unsurlara dayanmak suretiyle de
çevresinde kuwetli bir grup meydana
getirmeye çalıştı. Nihayet Mısır'daki yabancı unsurlar içinden seçtiği ve çoğun
Iuğunu Kıpçak ve Harizmliler'in teşkil
ettiği ayrı bir memlük sınıfı oluşturdu.
Bu grubu, Nil kıyısında müstahkem bir
hale getirdiği Ravza adasındaki kalede
(Kal'atü'r-Ravza) yerleştirip yetiştirdi. Bundan dolayı bu memlük grubu Nil'e (Bahrü ·n -Nil) nisbet! e el- Memalikü'l- Bahriy-
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ye adını aldı. Böylece ei-Melikü's-Salih
mevkiini sağlamlaştırdı , fakat bu kuruluş
kısa süre sonra kendi sülalesinin çökmesine sebep oldu.
Başlangıçta es-Salihi nisbesini koruyan
Bahriyye Memlükleri Harizmliler, Kıpçak
lar ve Biladülas'tan gelen Aslar'ın (AIIan)
katılmasıyla daha da güçlendi ve Eyyübi meliklerinin kendi aralarındaki kavgaları sırasında nüfuzları gitgide artmaya başladı. Bahriyye Memlükleri ismen saltanat süren diğer Eyyübi meliklerini bertaraf etmekle birlikte önceleri
el- Melikü's- Salih ile halefierine bağlı
lık gösterdiler. Hatta el-Melikü's-Salih.
Bahriyye Memlükleri'nin tabii reisierinden (mukaddemü'J-memalik) olup hepsi
de daha sonra Memlük sultanı olarak
Ortadoğu siyasetinde önemli rol oynayan Kutuz, Baybars ve Kalavun gibi emirlerin sayesinde rakipleri karşısında üstünlük sağladı. Fakat 1249 'da ölümü
üzerine tahta geçen oğlu Turan Şah zamanında bu aileye muhalefet etmeye
başladılar. el- Melikü's- Salih · in hanımı
Şecerüddürr'ün de tahrikleriyle Turan
Şah'ı öldürdüler ve onu sultan yaptılar.
Ancak bir kadının sultan olmasına karşı
çıkılınası üzerine Şecerüddür, Bahriyye
emirlerinin de desteğiyle Türk asıllı Atabegü'l-asakir izzeddin Aybeg ile evlenerek saltanatı ona devretti (I 250). Böylece Mısır'da Eyyübi hakimiyeti sona erdi ve Bahriyye Memlükleri devri başla
dı. Ancak el-Melikü'l-Muiz izzeddin Aybeg'in sultanlığı içeride ve dışarıda muhalefetle karşılandı. Kendilerinden olmayan birini tahta çıkardıkları için piş
man olan Bahriyye Memlükleri içeride
ona karş ı başlatılan muhalefete önayak
oldular. Bu muhalefet, Aybeg'in kendisine nisbetle Muizzi unvanını taşıyan kölelerinden yeni bir memlük grubu oluş
turmasıyla daha da arttı. Bunun üzerine Aybeg. oldukça nüfuz kazanan ve
saltanat için tehlikeli olmaya başlayan
Bahriyye emirlerine karşı harekete geçti. Takibe uğrayan ve şiddetle cezalandırılan Bahriyye Memlükleri'nin bir kıs
mı Suriye'deki Eyyübi meliklerinin yanına, Kerek, Şam ve Filistin'e gitti. Bunlar Dımaşk ve Halep hakimi Eyyübi meliklerinden el- Melikü'n- Nasır Yüsuf'u
Aybeg aleyhine tahrik ettikleri gibi Aybeg'in öldürülmesinden sonra yerine geçen oğlu el-Melikü'I-Mansür Nüreddin
Ali zamanında da Kerek hakimi Mugis
Ömer'i Mısır'a saldırması için kışkırttı
lar. Ancak Ömer'den yardım alarak Mı
sır'a hücum eden Bahriyye Memlükleri

1257 ve 1258'de saltanat naibi Kutuz'a
oldular. Fakat o sırada başgös
teren Moğol tehlikesi, Suriye'deki Bahriyye Memlükleri'ni hükümdarlığını henüz ilan etmiş olan Kutuz'a katılmaya
mecbur bıraktı (1259). Böylece daha da
güçlenen Kutuz Mısır'da büyük nüfuz
kazandı ve Moğollar'ı Aynicalüt'ta büyük bir mağlübiyete uğrattı ( 1260) Aynicalüt Zaferi'nin kazanılmasında Bahriyye Memlükleri'nin ileri gelen emirlerinden I. Baybars önemli rol oynadı. Baybars. Aybeg zamanında Bahriyye'nin en
büyük emfri olan Aktay'ın katli dolayı
sıyla Kutuz'a kızgın olan Bahriyye Mem1ük1eri'nin reisieriyle anlaşarak onu öldürttü ve 1260'ta tahta çıktı. Bahriyye
Memlükleri'nin en güçlü hükümdarlarından biri olan Baybars Mısır'da önemli idarf ıslahatta bulunduğu gibi Bahriyye Memlükleri içinden de ayrı bir grup
teşkil etti. Bahriyye Memlükleri'nin diğer güçlü sultanlarından biri de Kalavun'dur. 1279'da saltanatı ele geçiren
Kalavun'dan sonra oğulları bir müddet
daha Mısır'da hakimiyetlerini sürdürdüler. Bahriyye Memlükleri'ne mensup son
sultan ise 1381 ve 1390' da iki defa tahta çıkan ei-Melikü's-Salih Haccf'dir.
mağlüp

Bahriyye Memlükleri uzun süre Mı
mukadderatına hakim olmuşlar,
fakat Burciyye'nin kurulması ile eski nüfuzlarını tamamen kaybetmişlerdiL Nitekim Memlük teşkilatında timarlı (ikta)
askerler olarak zikredilen Bahriyye MemIükleri (Ecnadü'J-Bahriyye). bu grubun teşekkülünden sonra, sultanların ikamet
yeri olan Kal'atülcebel'de hizmet görmeye başlamışlar ve bundan böyle seferlere katılmamışlardır.
sır'ın
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