
BAHRiYE NEZARETi 

Bozcaadalı Hüseyinzade Hasan Paşa za
manında nezaret tekrar kurulmuş ve 
bundan sonra bahriye nazırı unvanı de
ğişmemiştir (Mehmed Bahaeddin Daye
zade, S. 149). 

imparatorluğun sonuna kadar devam 
eden Bahriye Nezareti, 23 Nisan 1920'de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hüküme
ti kurulunca ayrı bir daire halinde Mil
If Müdafaa Vekaleti'ne bağlanmışsa da 
Cumhuriyet'in ilanından sonra 31 Ara
lık 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's
Salih Eyyüb tarafından 1241 ·de kurul
du. el-Melİkü's-Salih, kardeşi Il. ei-Me
likü'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 ya
bancı 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. Bun
dan dolayı bu memlük grubu Nil'e (Bah
rü ·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 çök
mesine sebep oldu. 

Başlangıçta es-Salihi nisbesini koruyan 
Bahriyye Memlükleri Harizmliler, Kıpçak
lar ve Biladülas'tan gelen Aslar'ın (AIIan) 
katılmasıyla daha da güçlendi ve Eyyü
bi meliklerinin kendi aralarındaki kav
gaları sırasında nüfuzları gitgide art
maya başladı. Bahriyye Memlükleri is
men saltanat süren diğer Eyyübi melik
lerini bertaraf etmekle birlikte önceleri 
el- Melikü's- Salih ile halefierine bağlı

lık gösterdiler. Hatta el-Melikü's-Salih. 
Bahriyye Memlükleri'nin tabii reisierin
den (mukaddemü'J-memalik) olup hepsi 
de daha sonra Memlük sultanı olarak 
Ortadoğu siyasetinde önemli rol oyna
yan Kutuz, Baybars ve Kalavun gibi emir
lerin sayesinde rakipleri karşısında üs
tünlük sağladı. Fakat 1249'da ölümü 
üzerine tahta geçen oğlu Turan Şah za
manında 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 Ata
begü'l-asakir izzeddin Aybeg ile evlene
rek saltanatı ona devretti (I 250). Böyle
ce Mısır'da Eyyübi hakimiyeti sona er
di ve Bahriyye Memlükleri devri başla
dı. Ancak el-Melikü'l-Muiz izzeddin Ay
beg'in sultanlığı içeride ve dışarıda mu
halefetle karşılandı. Kendilerinden ol
mayan birini tahta çıkardıkları için piş
man olan Bahriyye Memlükleri içeride 
ona karşı başlatılan muhalefete önayak 
oldular. Bu muhalefet, Aybeg'in kendi
sine nisbetle Muizzi unvanını taşıyan kö
lelerinden yeni bir memlük grubu oluş
turmasıyla daha da arttı. Bunun üze
rine Aybeg. oldukça nüfuz kazanan ve 
saltanat için tehlikeli olmaya başlayan 
Bahriyye emirlerine karşı harekete geç
ti. Takibe uğrayan ve şiddetle cezalan
dırılan Bahriyye Memlükleri'nin bir kıs
mı Suriye'deki Eyyübi meliklerinin ya
nına, Kerek, Şam ve Filistin'e gitti. Bun
lar Dımaşk ve Halep hakimi Eyyübi me
liklerinden el- Melikü'n- N asır Yüsuf'u 
Aybeg aleyhine tahrik ettikleri gibi Ay
beg'in öldürülmesinden sonra yerine ge
çen 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 
mağlüp oldular. Fakat o sırada başgös
teren Moğol tehlikesi, Suriye'deki Bah
riyye Memlükleri'ni hükümdarlığını he
nüz ilan etmiş olan Kutuz'a katılmaya 
mecbur bıraktı (1259). Böylece daha da 
güçlenen Kutuz Mısır'da büyük nüfuz 
kazandı ve Moğollar'ı Aynicalüt'ta bü
yük bir mağlübiyete uğrattı ( 1260) Ay
nicalüt Zaferi'nin kazanılmasında Bah
riyye Memlükleri'nin ileri gelen emirle
r inden I. Baybars önemli rol oynadı. Bay
bars. Aybeg zamanında Bahriyye'nin en 
büyük emfri olan Aktay'ın katli dolayı
sıyla Kutuz'a kızgın olan Bahriyye Mem-
1ük1eri'nin reisieriyle anlaşarak onu öl
dürttü ve 1260'ta tahta çıktı. Bahriyye 
Memlükleri'nin en güçlü hükümdarla
rından biri olan Baybars Mısır'da önem
li idarf ıslahatta bulunduğu gibi Bahriy
ye Memlükleri içinden de ayrı bir grup 
teşkil etti. Bahriyye Memlükleri'nin di
ğer güçlü sultanlarından biri de Kala
vun'dur. 1279'da saltanatı ele geçiren 
Kalavun'dan sonra oğulları bir müddet 
daha Mısır'da hakimiyetlerini sürdürdü
ler. Bahriyye Memlükleri'ne mensup son 
sultan ise 1381 ve 1390' da iki defa tah
ta çıkan ei-Melikü's-Salih Haccf'dir. 

Bahriyye Memlükleri uzun süre Mı

sır'ın mukadderatına hakim olmuşlar, 

fakat Burciyye'nin kurulması ile eski nü
fuzlarını tamamen kaybetmişlerdiL Ni
tekim Memlük teşkilatında timarlı (ikta) 
askerler olarak zikredilen Bahriyye Mem
Iükleri (Ecnadü'J-Bahriyye). bu grubun te
şekkülünden sonra, sultanların ikamet 
yeri olan Kal'atülcebel'de hizmet gör
meye başlamışlar ve bundan böyle se
ferlere katılmamışlardır. 
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