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İskenderiye ve Dimyat bunlardan bazı
larıdır. Bu tersanelerde çeşitli büyüklükte savaş gemileri yanında yük ve yolcu gemileri de yapılıyordu . Bilhassa Mı
sır tersaneleri donanmanın ihtiyacı olan
gemiler yanında en-Niliyye denilen ve Nil
nehrinde yük ve yolcu taşıyan veya ihtifallerde kullanılan gemiler inşa etmekteydi. Kızıldeniz'den daha yoğun bir trafiğe sahip olan Nil'den başka Dicle ve Fı
rat gibi nehirlerde de gemiler çalışmak
taydı. Ünlü muhaddis Firyabf (ö 30 ı 1
913-14) Bağdat'a geldiği zaman kendisini "tayyar" ve "zebzeb" nevinden orta
büyüklükteki nehir gemileriyle karşıla
dılar. Dicle ve Fırat üzerinde bu tür gemilerden oldukça fazla vardı.

İslam donanmasında bulunan gemilerin bazılarının adları ve özellikleri: Şi
ni, Şiniyye (ŞOne). 140 kürekli uzun savaş gemileriydi. Gurab da denilen bu gemilere müdafaa için burçlar yapılmıştı.
Mancınık ve arrc3de taşırlardı. Ambarlarındaki su ve yiyecek uzun müddet denizde kalmaya yetecek miktardaydı. Harraka. Düşman donanmasını yakmak üzere neft gibi yanıcı maddeler taşıyan 100
kürekli gemilerdi. Ayrıca ihtifallerde gösteri yaparlardı. Nil'de işleyen veya donanmaya destek sağlayan gemilere de
bu adın verildiği olmuştur. Taride. Osmanlılar'daki at gemisi büyüklüğündey
di. Atların binip inebilmesi için yapılmış
özel kapaklı, bölmeli nakil gemileriydi.
Süvarisi ve teçhizatıyla beraber kırk kadar at taşıyabiliyorlardı. Harnınale ve
a'rari. Erzak veya eşya taşıyan gemilerdi. Harbiyye. Şfnflerin k üçük tipleriydi.
Fatımf ve Endülüs donanmatarının hafif
ve seri gemileriydi. Mısır'da Ravza Tersanesi'nde inşa ediliyorlardı. Bu çeşit
gemilere musattah ve şelendi de denilirdi. Butse. Muhtelif katlardan oluşan
özellikle asker taşımak üzere yapılmış
gemilerdi. Yelkenlerinin sayısı kırka kadar ulaşabilen bu gemiler 700 asker taşıyabiliyordu. Ayrıca çok sığ yerlere sokulabilen ve genellikle su taşıyan berkus adlı küçük gemiler de vardı.

Bu gemilerde kullanılan savaş alet ve
olarak zırhlar, miğferler. deri ve
demirden yapılmış kalkanlar, kargı, zemberek, yaylar, çengel, kancalar, mancı
nık ve arradeler sayılabilir. Bunların dı
şında gemi direklerinin üst kısmında bulunan ve "tabut" denilen bölmede savaş
sırasında düşman üzerine fırlatılmak
üzere taşlar, çömlek içinde neft, düş
manın hareket kabiliyetini azaltmak gaedevatı

yesiyle sabun tozu, korku ve panik yaratmak için yılan-akrep gibi hayvanlar
saklanırdı.
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li] NEBİ BozKURT
Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Dönemi. XIV. yüzyılın ilk yarısında müslümanlarta hıristiyanlar arasındaki yeni mücadelenin en önemli gelişmesi, daha sonra Osmanlı deniz gücünün asıl çekirde-

olan Türk deniz gazilerinin gerçekleştirdiği denizcilik faaliyetleridir. Bun lar batıya doğru genişleyen
Türkmen ilerlemesinin bir devamı olaral< ortaya çıkmışlardır. Küçük filolarla
çarpışan Türk deniz gazileri, aslında karada çarpışan uç gazilerine benzer bir
fetih ve gaza siyaseti takip ediyorlardı.
ğini oluşturacak

Anadolu'yu yurt tutan Türkler'in denizcilik geleneği, XIV. yüzyılda Batı Anadolu'da oluşmaya başlayan Menteşe, Aydın. Saruhan, Karesi gibi kıyı beyliklerin den daha öneeye dayanmaktadır . Nitekim 1080- 1097' de Türk kıyı beyleri
kendi tersane ve donanmaları ile Ege Marmara denizlerinde göründüler ve kı
sa bir süre için dahi olsa Bizans'ı ciddi
şekilde tehdit edecek güce sahip oldular. Anadolu topraklarının 1071 Malazgirt
Zaferi'nden sonra kesin olarak Türkleş
ıneye başlaması ile beraber üç tarafı denizlerle çevrili bu ülkenin fatihleri devletin geleceği için denizlere yönelme ihtiyacı duydular. Özellikle Kutalmışoğ lu
Süleyman Şah , Bizans'ın elinde bulunan
İznik ve çevresini zaptederek Türkler'i
Marmara kıyılarına ulaştırmış ve izn ik'i
de kendine başşehir yapmıştı. Yerine vekil olarak bıraktığı Ebü'l- Kasım, İznik
Ka lesi'ni geri almak isteyen Bizanslılar'a
karşı koyduğu gibi İstanbul'u düşürmek
ve Marmara kıyıları ile adaları ele geçirmek için kuwetli bir deniz gücüne ihtiyaç duyarak Bizans'ın elinde bulunan
Gemlik kasabasını fethetti ve burada ilk
Türk tersanesini kurmayı başardı. Fakat
Bizans'ın kara ve deniz kuwetleri Gemlik'i muhasara edip yeni kurulan Türk
tersanesi ve gemilerini yaktılar. Buna
rağmen İznik şehri Bizans'ın merkezine
doğrudan yapılacak saldırılar için ileri
bir üs olarak Türkler'in elinde kaldı.
Bu sıralarda İzmir ve çevresini ele geçirerek orada ilk Türk tersanesi ve dona nmasın ı meydana getiren Selçuklu
emirlerinden Çaka Bey gittikçe güçlenerek Bizans' ı açıkça tehdit etmeye baş
ladı. Mürettebatını Ege'nin sahil çocuklarından seçtiği kırk parça gemi ile sahil şehirlerini ve adaları sistemli bir şe
kilde fethe girişti. Böylece Türkler'in Ege
ve Marmara denizleri kıyılarına dayanmaları, özellikle Çaka Bey'in İzmir'de bir
Türk filosu oluşturması, Bizans'ı ilk defa sadece karadan değil denizden de bir
Türk tehdidi ile karşı karşıya bırakıyor
du. Bizans kuzeyden Peçenek Türkleri,
güneyden Selçuklu Türkleri ve Çanakkale Bağazı yoluyla gelen Çaka'nın deniz
kuwetleriyle tam bir kıskaç içine alın-

501

BAHRiYE
mıştı. Ancak İmparator Il. Aleksios Komnenos'un entrikaları sonucu Peçenek tehlikesi bertaraf edildiği gibi Çaka Bey ile
damadı ı. Kılıcarslan'ın arasının açılması

da sağlandı. Bizans donanması ile yapı
lan bir ileri harekat sonucu Çaka Çanakkale B_oğazı'ndan dışarı atıldı. Böylece
Ege adaları tekrar Bizans'ın eline geçmeye başladı . Bilhassa Çaka Bey'in İz
nik'te bir davet esnasında damadı tarafından öldürtülmesiyle de Türkler'in Ege
denizinde başlattıkları denizcilik geleneği sona erdi.
Çaka Bey' in tarih sahnesinden çekilmesinden birkaç yıl sonra Anadolu Türklüğü' nü ve dolayısıyla İslam'ı hedef alan
Haçlı seferlerinin başlaması (1096), Türkler'i sahillerden Anadolu'nun iç kısımla
rına çekilmeye mecbur bırak,tı. Bu durum başşehrin İznik'ten Konya'ya nakledilmesine yol açtı; ayrıca Türk denizciligini' bir asır Kadar kesintiye uğrattı .
Bu yüzden Türkler XIII. yüzyılın başları
na kadar denizle hiçbir şekilde ilgilenemediler.
Anadolu Selçuklu sultanları ı. Gıyased
din Keyhusrev, ı. İzzeddin Keykavus ve
özellikle ı. Alaeddin Keykubad zamanlarında Türk denizciliği yeniden gelişme
gösterdi. ı. Gıyaseddin Keyhusrev 1207
yılında Antalya 'yı fethederek SelçukluIar'a tekrar denizcilik yollarını açtı. Oğ
lu I. İzzeddin Keykavus 1214'te Sinop'u
alarak Karadeniz'de bir Türk filosunun
kurulmasına imkan hazırladı. "İki denizin sultan!" unvanını alan ı. Alaeddin
Keykubad 1227' de kendi adını verdiği
Alaiye Tersanesi'ni kurdu. Sonradan Sinop'ta ikinci bir tersane daha tesis edildi ve burada hazırlanarak Hüsameddin
Çoban'ın emrine verilen bir filo Kırım seferine çıktı (1223-1224)_ Bu seferden maksat Ruslar' ın baskısı altında bulunan Kıp
çaklar' ın kurtarılması idi.
Denizin ehemmiyetini anlayan Selçukdevlet teşkilatında deniz ümerasının önemli bir yeri vardı. Zira XIII. yüzyılda "emirü's-sevahil" unvanlı bir memuriyet devlet ricali arasında mühim bir
mevki işgal etmekteydi.
lular'ın

Anadolu Selçuklu Devleti'nin parçalanma sından sonra Batı Anadolu'da kurulan Türk beylikleri Selçuklu Devleti'nin
denizcilik geleneğini devam ettirdiler.
Özellikle Aydınoğulları bu harekette başı çekti. Hatta Aydınoğlu Umur Bey Çaka Bey'den 200 yıl sonra Türk denizciliğini Ege sahillerinde tekrar başlattı.
Umur Bey Bizans ve Ceneviz deniz kuvvetleriyle mücadeleye girerek önce Ka-
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difekale'yi, daha sonra İzmir'i zaptetti.
Bizans ile antlaşmalar yaptı, karadan ve
denizden onlara zaman zaman yardım
da bulundu.
Umur Bey'in denizlerdeki üstünlüğü
ve faaliyetleri karşısında Bizans ve Batı
devletleri papanın teşvikiyle bir Haçlı donanması teşkil ederek 1344 yılında İz
mir'e çıkarma yaptılar; Kadifekale'yi zaptedip bir de müstahkem kale inşa ettiler. Umur Bey bu kaleyi fethetmek için
giriştiği mücadele sırasında şehid düş
tü (1348) _Onun şehadetiyle Batı Anadolu· daki Türk denizcilik geleneği Osmanlı dönemine kadar eski gücüne ulaşa
madı.

Karesi, Sabeylikleri ile Karadeniz
kıyısında Candaroğulları ' nın küçük de
olsa deniz güçleri mevcuttu. Ayrıca Akdeniz kıyılarında Tekeoğulları'nın , Mamivgat Emirliğ i 'nin ve Alaiye Beyliği'nin
deniz kuwetleri de Kıbrıs ve Rodos'u hedef alan birçok sefere teşebbüs etmiş
lerdi. Hatta 1362 yılında Tekeoğulları ' n
dan Mehmed Reis Kıbrıs'ın Pendaiye bölgesine asker dahi çıkartmıştı.
Daha sonraki yıllarda Ege sahillerine
yerleşmiş olan Türk ahali korsanlık faaliyetlerini devam ettirdiler. Hıristiyan
korsanların bilhassa Girit ve Kıbrıs'ta üs-\
lenerek Anadolu ve Suriye kıyılarına taarruzlarına karşı Türk korsanla rı da yavaş yavaş Cezayir sahillerine yerleşerek
Avrupa ' nın bütün güney sahillerine akın
larda bulunmaya başladılar.
Diğer taraftan denizci Anadolu beyliklerine nazaran bir kara devleti şeklin
de ortaya çıkan Osmanlı Devleti'nin Marmara denizine doğru genişlemesi, Rumeli yakasına geçiş ve oralara yerleşme
gayesi, onu denize dönük bir politika takip etmeye mecbur bırakmıştı. Nitekim
Orhan Gazi zamanında Osmanlı donanması Karesi Beyliği donanmasına dayanarak kuwet kazanmıştı. Bu sebeple Rumeli 'ye sallarla geçildiği rivayetinin de
bir efsaneden ibaret olduğu anlaşılmak
Aydınoğulları'ndan başka

ruhan,

Menteşe

tadır.
Osmanlı Dönemi. Osmanlı Devleti'nin
ilk zamanlarında Karamürsel'de ve Karesi Beyliğrnin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra Aydıncık'ta (Edincik)
birer tersane kurulmuştu. Daha sonra
İzmit'in Bizans'tan alınması ile de İzmit
tersanesi teşkil edildi. Rumeli'ye yerleş
menin gerçekleştirilmesinden sonra da
burada tutunmak, gerektiğinde süratle
asker sevkedebilmek ve bilhassa Venedikliler'e karşı Boğaz ' ı ve Marmara sa-

hillerini koruyabilmek için Gelibolu'da
bir tersane kuruldu. Böylece XIV. yüzyı
lın son yarısından itibaren donanma faaliyeti arttırıldıysa da Türk deniz ·gücü
henüz Venedik, Ceneviz gibi büyük filolara sahip devletlerle baş edebilecek durumda değildi.
Yıldırım

Bayezid zamanında (1389-1402)
Anadolu'daki Saruhan, Aydın, Menteşe beyliklerinin Osmanlı Devleti'ne bağ
lanması sonucu Osmanlılar'ın sınırları
Ege denizine ulaştı ve bu denizde ilk Osmanlı bahriye faaliyetleri başlamış oldu. Yine bu devirde Türk donanmasının
Sakız ve Eğriboz adalarıyla Mora'nın doğusunu vurması Venedikliler'i telaşa düşürdü. Özellikle Yıldırım Bayezid'in 1399'da İstanbul ' u muhasarası sırasında Bizans'a yardım maksadıyla harekete geçen bir Ceneviz filosu, Çanakkale Boğa
zı ·nda 18 parçadan oluşan Saruca Paşa kumandasındaki Türk filosu tarafın
dan engellendi ve Bozcaada'ya çekilmeye mecbur edildi. İlk harekette başarı
sağlayamayan Haçlı deniz gücü Venedik
ve Rodos şövalyelerinin de desteğiyle
ikinci harekette Saruca Paşa 'yı mağ!Qp
edip İstanbul'a ulaşarak Bizans'a yardım
getirdiler. Bu savaşlar Osmanlılar'ın denizci Batılı devletlerle yaptığı ilk çarpış
Batı

malardır.

Gün geçtikçe tecrübe kazanan Osmanbahriyesi XV. yüzyılın ilk yarısından itibaren daha tecrübeli kaptanların idaresine girdi. Nitekim Çelebi Mehmed zalı

manında

(1413-1421)

Osmanlı donanması

gösterdi. Çalı Bey kumandasındaki Türk donanması Çanakkale Boğazı'ndan dışarı çıkarak Venedikliler'le
mücadeleye girişti. Fakat 1415 yılında
Venedikliler'le yapılan bir mücadelede
Çalı Bey şehid düştü, Osmanlı donanbir

canlılık
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ması

da

mağlüp

oldu. Bu arada Veneda önemli ölçüde kayıp verdirildL ll. Murad zamanında (14211451) Karadeniz' de faaliyette bulunan
Osmanlı donanınası Trabzon Rum Devleti'ni vergiye bağladı.
dik

donanmasına

Gerek Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerekse denizci Anadolu beyliklerinin ve
Osmanlı Devleti'nin deniz güçleri birer
savunma dananınasından ziyade akın
donanınası hüviyetinde idiler. Zira bu ilk
deniz güçleri uzak mesafelere kadar başarılı akınlar yapmalarına ve dolayısıy
la devlete büyük kazanç sağlamalarına
rağm en güçlü Venedik veya Ceneviz savaş gemileriyle karşılaştıkları veya mücadeleye giriştikleri vakit çok defa geri
çekilmek zorunda kalıyorlardı.
Osmanlı donanmasının

akın

faaliyetinden çıkıp yavaş yavaş deniz aşırı fetihler için hazırlanması Fatih Sultan
Mehmed dönemine rastlar. Fatih İstan
bul' un fethinden sonra tersaneyi önce Kadırga Limanı' na, daha sonra Haliç'e naklettirerek kurduğu yeni gözler
(gemi inşaat tezgahları) ile güçlü bir donanma meydana getirmeye büyük önem
verdi. Venedikliler'e karşı kuwetli bir
deniz gücünün gerekli olduğunu anlayan Fatih, Çanakkale Bağaz ı etrafında
ki bazı adalarla Ege denizindeki birtakım adaları zaptederek sahillerin emniyetini sağladı. Bu dönemde girişilen
ciddi faaliyetler sayesinde Osmanlı donanması hayli gelişti, hatta İstanbul muhasarası sırasında Gelibolu sancak beyi (kaptan-ı derya) Baltaoğlu Süleyman
Bey kumandasında mevcudu 400 parçayı aştı.

Özellikle fethi takip eden yıllarda Karadeniz sahillerinin ve bu arada Trabzon Rum Devleti'nin Osmanlı topraklarına katılması ve Kırım seferiyle Kefe
başta olmak üzere bazı önemli mevkiIerin Cenevizliler'den alınması, Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmek için
Osmanlılar'ın yapmış oldukları ilk teşeb
büslerdi. Aynı zamanda bu fetihler Osmanlı donanmasını bir akın donanması olmaktan çıkarmış, bir savaş donanması olma yoluna doğru yöneltmiştir.
1481 'de Gedik Ahmet Paşa kom utasın
daki Osmanlı donanınası Otranto'yu zaptetmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen
Türk deniz gücü yine de istenilen seviyeye gelememiş, savaş gemileri henüz
denizci Batılı devletler seviyesine ulaşa
mamıştı. Osmanlı bahriyesinde görülen
bu eksiklikler ise Türk donanmasına bir
nakliye filosu hüviyetini veriyordu.

Osmanlı

Devleti'nin Yakındoğu ve DoAkdeniz'de yükselişi ve Türk denizciliğinin cihanşümul bir gelişme göstermeye başlaması ll. Bayezid devrinde ( 14811512) gerçekleşmiştir. ll. Bayezid açık denizlere elverişli bir bahriyeye sahip olunmadığı müddetçe Venedik Cumhuriyeti ile açık denizde baş edilemeyeceğini
ve do layısıyla devletin geleceği için çok
önemli olan Doğu Akdeniz hakimiyetinin
sağlanamayacağını gayet iyi anlamıştı.
Diğer taraftan iktisadi sebepler de devIeti böyle bir siyasete ister istemez sürüklüyordu.
ğu

Il. Bayezid saltanatının ilk yıllarında
özellikle Memlükler'e karşı serbest olabilmek için Venedik ile dost kalmaya gayret etmiştir. Fakat bu arada Kili ve Akkirman'ın Osmanlı topraklarına katılma
sı ile Karadeniz 'in batı sahili tamamen
Türkler'in eline geçmiş, ayrıca Kırım ile
karadan bağlantı kurulmuştur (1489) Bu
fetihlerden sonra Karpat dağlarının Osmanlı nüfuz sahası içine girmesiyle de
buradan temin edilen keresteler sayesinde büyük çapta savaş gemilerinin inşasına girişilmişti. Böylece Il. Bayezid 'in
arzu ettiği açık deniz filosunun temelleri yavaş yavaş atılmaya başlanmıştı. Daha sonra Memlükler'le girişilen mücadele tam altı yıl sürmüş ve bunun neticesinde Toros dağlarının Osmanlı topraklarına katılması ile de bu dağlardan
sağlanan kereste mükemmel bir deniz
filosu inşasına başlıca amil olmuştur.

siyle Batı Anadolu sahilleri ve dolayısıy
la Akdeniz ticaret yolları Venedik tehdidi ile karşı karşıya kalmış bulunuyordu.
ll. Bayezid Venedik'in Doğu Akdeniz'deki bu avantajlı durumunu göz önüne alarak Osmanlı bahriyesini yeni bir tarzda
teşkilatlandırmanın Iüzumunu anlamış
ve 149S'te devrin en büyük denizeisi Kemal Reis'i devlet hizmetine alıp Türk denizcilik tarihinde büyük Türk donanma
kaptanları çağını açmıştır. Kemal Reis
bu sırada Memlükler'Ie yapılan antlaş
ma gereğince Mekke ve Medine'ye tahsis edilen Çukurova'nın varidatını emrindeki bir filo ile İskenderiye'ye götürüyordu. Hatta zaman zaman Rodos şö
valyeleriyle karşılaşıyor ve onlarla deniz
savaşları yapıyordu. Bu sebeple Osmanlılar 1SOS'te Rodos'a donanmanın öncülük ettiği kara kuwetleriyle çıkarma yapmak dahi istemişlerdi.
Kemal Reis'in donanma hizmetine alın
ve donanmanın yeni baştan teşki
Iatlandırılması, Türkler'i açık denizde Venedik Cumhuriyeti ile mücadele yapabiIecek bir seviyeye getirmişti. Bununla
beraber Osmanlı donanmasının en faal
devri Mora'nın fethi ile başlar. Nitekim
1499'da başlayan Mora savaşları sıra
sında Modon, Koron, Navarin, İnebahtı
gibi müstahkem mevkilerin alınmasın
da donanmanın büyük hizmetleri görülmüş, ayrıca Venedik donanınası ile iş
birliği yapan Fransız gemileri de hezimete uğratılmıştır.
ması

mamıştır.

İnebahtı bundan sonraki deniz muharebelerinde Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki faaliyeti için önemli bir üs olmuştur. Ayrıca 1SOO yılında Adriyatik sahillerindeki Draç'ın zaptı, Osmanlı donanmasına bu sahillerde de faaliyet imkanı hazırlamıştır. Kemal Reis'in Türk
donanmasını kısa bir zaman içinde Mora'daki Venedik deniz üslerini alabilecek
kadar teçhizatlandırması ve bu savaş
lardaki derin strateji anlayışı, Türk denizcilik tarihinde korsanlık devrinin baş
lamasına yol açmıştır. Osmanlılar'da kara askeri teşkilatındaki akınların bir benzeri olan korsanlık tamamen devletin
denetim ve gözetimi altında yurütülen
bir teşkilat olup kanunsuz bir eşkiyalık
hareketini ifade etmemektedir.

Bu şekilde Türk deniz gücünün ilk defa Il. Bayezid'in dış politikasında önemli
bir rol oynamaya başlaması , Venedik ile
geçici bir süre için tesis edilen dostluk
münasebetlerini tehlikeli bir kuwet de~
nemesi şekline sokmuştur. Özellikle 1489
yılında Venedik'in Kıbrıs'ı ele geçirme-

ll. Bayezid'in deniz stratejisi daha sonra oğlu 1. Selim tarafından yürütülmüş
tür. Yavuz Selim özellikle Anadolu'nun
geleceğini tehdit eden Şii tehlikesini ortadan kaldırd ıktan sonra pek çok gemi
inşasına elverişli bir tersanenin kurulması için Veziriazam Pfri Mehmed Pa-

Özellikle üçüncü Çukurova harekatın
da kara ve deniz kuwetlerinin ortak hareket etmesi ve son darbeyi deniz kuvvetlerinin indirmesi planı yine Il. Bayezid tarafından ortaya konulmuştur. Fakat kesin bir sonuç alınacağı sırada kopan bir fırtına deniz kuwetlerini perişan
etmiş ve plan gerçekleşmemiştir. Sonucu başarısız olmasına rağmen Il. Bayezid 'in dış politikasında Türk donanmasının önemli bir rol oynamaya başlama
sını göstermesi bakımından bu hadisenin bahriye tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu sırada ll. Bayezid, Çukurova savaşlarını daha iyi yürütebiirnek için Venedikliler'den Kıbrıs'ın Magosa Limanı'nı
üs olarak istemiş, fakat bir sonuç alına
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keze bağlayan deniz yolunu tehdit eden
Rodos şövalyelerinden kurtulmak için
Rodos seferine çıkma niyetinde olduğun
dan. tersanenin yeni ilavelerle daha da
genişletiterek gözlerinde çekti ri cinsi 1SO
gemi inşası emrini vermiş ve bu gemiler için Suriye ve Mısır'dan Arap kürekçiler getirtmişti.

XVI.

yü zyılda Osman lı

bahriye

kıyafetleri

ve bir kalyon (Ha·

san Hüsnü Tengüz A lbümQ, İstan bu l Deniz Müzesi, nr. 578, vr. 14• )

Her birine SO.OOO akçe tahsis edilip
üstleri kurşun levhalarla örtülen gözleri
ihtiva eden Haliç tersanesinin kurulmasında önemli bir rol oynayan Gelibolu
sancak beyi ve Kapdanıderya Cafer Bey,
Selim tarafından bu tersanede inşa edilen Osmanlı donanması ile Gazze ve Remle iskelelerine sefer yapmakla görevlendirilmiştir. Haliç tersanesindeki göz sayısı 1S22'de 144'e ulaşmıştır. 1S39'da
çıkan bir yangında gözler harap olmuş
sa da kısa zamanda yine eski haline getirilmiştir. Haliç Tersanesi XVll ve XVIII.
yüzyıllarda bu durumunu korumuştur.
Diğer

taraftan Suriye ve Mısır'ın alın
sonra ticaret ve hac yolları ile
mukaddes yerlerin emniyeti için Kızılde
niz'in kontrol altına alınması gerekli görüldü. Bu ıiıaksatla Hint sularında faaliyet gösteren Portekizliler'e karşı girişi
lecek bir hareket için Süveyş'te bir filo
inşası kararlaştırıldı. Aslında Süveyş Tersanesi Osmanlılar' a Memlükler'den intikal etmişti. Mısır'ın Osmanlı topraklarına katılmasından önce daha Il. Bayezid zamanında Memlük sultanına yardım maksadıyla Süveyş'e birtakım usta
ve arneleler gönderilmişti. Hatta 151S'te
Selman Reis ile birlikte 1000 kadar Türk
denizeisi Memlüklü Emfr Hüseyin'in yanında Portekizliler'le mücadelede bulunmuştu. Bu sırada Mısır ' ın fethi haberi
geldiğinde Selman Reis, Yavuz Sultan
Selim'e 24 Mart 1S17 tarihli bir arfza
göndererek buranın durumu hakkında
bilgi vermiş, ardından Hint Okyanusu
hakimiyeti için yapılacak deniz mücadelelerinde Osmanlı deniz üssü olarak
önemli bir rol oynayan Süveyş'te "kaptanlık " kurulmuş ve ilk Süveyş kaptanı
Selman Reis olmuştur. Süveyş'te daha
ziyade Akdeniz tipi gemiler inşa edilmekteydi. Buradaki kuwetlere Bahr-i
Ahmer filosu da deniliyordu. XVII. yüzyı
lın ikinci yarısından sonra Hint kaptanmasından

şa 'ya

emirler vererek babasının açmış
yoldan yürümeye çalışmıştır. Bunun üzerine yanında vezirler olduğu halde bugünkü Kasımpaşa ile Hasköy arasında, ewelce Bizans tersanesi olarak
kullanılıp sonradan mezarlık haline gelmiş olan sahayı inceleyen PTrf Mehmed
Paşa bu sahayı tersane inşasına uygun
bir yer olarak tesbit etmiş ve ilk iş olarak Kasımpaşa deresi ağzında Fatih'in
inşa ettirmiş olduğu eski tersanenin genişletilmesi hususunu ele almıştır. Bir
kısım müelliflere göre PTrf Mehmed Paşa Divanhane'nin olduğu yerde ahşap
bir kasır ile Hasbahçe Köşkü'nü yaptır
mış ve Hasköy'ün ilerisinde arnele ve ustaların oturmaları için de bir mahalle
kurmuştur ki bu mahalle bugün de PTrf
olduğu

Paşa adını taşımaktadır.

1513'lerde tersane yavaş
Haliç'e intikal ettirilmeye çalışıl
mıştır. Ayrıca Yavuz Selim Galata· dan
. Kağıthane'ye kadar 300 gözlük büyük
bir tersane düşünmüşse de bu gerçekleşememiştir. Buna rağmen bu sahada
kurulan tersane Avrupa· nın en büyük
tersanelerinden biri olmuştu r. Nitekim
1S14'te SO gözlük bir tersane oluşmuŞ
ve bu sayı kısa zamanda 136'ya ulaş
mıştır. Haliç tersanesi 1S16 yılında PTrf Mehmed Paşa'nın gayretleriyle· tamamlanmıştır. Ayrıca 1S17'de Suriye ve
Bu

şekilde

yavaş

Mısır'ın Osmanlı topraklarına katılması

ile sonuçlanan Mısır seferinden dönüşün
de Yavıız Selim. bu memleketleri mer-
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lığı adıyla anılmaya başlanmıştır.

Kanünf Sultan Süleyman zamanında
bahriyesi her alanda Avrupa'nın
denizci devletlerinden daha üstün bir
duruma gelmiş, özellikle Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis ve Kılıç Ali Paşa gibi denizcilerin tecrübelerinden geOsmanlı

niş ölçüde faydalanılmış ve neticede Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesinden sonra Kızıldeniz ve Akdeniz'de de
hakimiyet sağlanmıştır. Türk korsanları
daha sonra Septe Bağazı'ndan geçerek
İzlanda adasına kadar gitmişlerdir. Ayrıca Barbaros Hayreddin Paşa· nın devlet hizmetine girmesinden sonra kaptanlara beylerbeyilik · rütbesi verilmeye
başlanmış, Barbaros Cezayir beyl~rbeyi
olarak bu göreve getirilmiştir, Kaptanpaşalık zamanla merkezi idarenin en
önemli ve nüfuzlu mevkilerinden biri haline gelmiştir.

Osmanlılar' Cia

deniz kuwetlerinin teş
önceleri iki sınıfa
ayrılmıştı . Birincisi tersanenin esas erkanı olan sanatkarlar. ikincisi tersane halkı
denilen gedikli sınıfıydı. Bunlar kaptanlar, reisler, kalafatçılar . kumbaracılar ve
marangozlardan ibaretti. Cenkçi askerler de bu sınıfa dahil olup azeb adıyla
anılırdı. Gemilerin kürekçiteri vergi mukabilinde halktan toplandığ ı gibi mahkumlardan ve esir alınan hıristiyanlar-.
dan oluşurdu . Savaş zamanında gemilere cenkçi olarak yeniçerilerden ve cebecilerden asker alınırdı. Yavuz Sultan Selim devrinde bu usulde bazı düzenlemeler yapıldı. Sahil veya sahile yakın sancaklardan toplanan asker donanmada
görevten dirildi.
kilat ve

mürettebatı

Kanünf devrinde merkezi Gelibolu sanolmak üzere Kaptanpaşa veya Cezayir-i Bahr-i Sefid diye adlandırılan bir
eyaJet teşkil edildi. Bu büyük eyalete Geli bolu, Eğriboz, İnebahtı, Midilli, Sığacık,
Kocaeli. Mora· da Karlı- ili ve Mezistre, Sakız , Mehdiye, daha sonra Kıbrıs sancakları dahildL Bu eyalerten savaş sırasın
da donanma hizmetine 4000-4SOO kadar asker gelir ve bunlar kaptan-ı derya kalemine kaydedilirlerdi.
cağı

ll. Mahmud

z am a nında

taraf ında n i nşa

11808·1 839) Mimar Ahmed Ka lfa
edilen Fevz-i Ma' büd adlı korvet (Hasan

Hüsnü Tengüz A lbümü, Ista nbul Den iz MUzesi, nr. 578, vr. 26a)
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baş land ı. Kaptanpaşalar barış zamanın

11. Mahmud devrinde 1242'de 11826-271 ilk buharlı gemi
ve bahriye kıyafet!eri (Hasan Hüsnü Tengüz Albümü, istanbul
Deniz Müzesi, nr. 578, vr. 14")

Devletin esas deniz kuwetini teşkil
eden bu askerler tersane gemilerine
mahsus olup bunlardan başka yirmi beş
kadar bey gemisi ile diğer savaş gemileri ve bunların müretlebatı donanma
gücünü oluşturmaktaydı. Bey gemileri
savaş zamanında Kaptanpaşa eyaJetinin
sancak beyleri tarafından sağlanır, yine
onlar tarafından teçhiz ve idare edilirdi.
Bazı gemileri devlet verir, müretlebatı
nı ise beyler temin ederlerdi. Bu gemilerin askerlerine levent denilirdi. Ayrıca
korsan gemileri de devletin üçüncü, fakat gerçekte birinci derecede önemli deniz kuwetini teşkil ederdi. Barış zamanında bey gemileri ticaretle meşgul olurlardı. Savaşa katılmaları ise onlara birtakım ticarı imkan ve imtiyazlar sağ
lardı.

1682'de kalyon denilen yüksek güverteli gemilerin kesin olarak savaş gemileri içinde ön plana geçmesiyle kalyoncu adıyla özel bir sınıf teşkil edilmiştir.

Osmanlı deniz subaylarına gelince, gemiler önceleri birer reisin idaresinde idiler. Bu gemiler Gelibolu sancak beyinin
kumandası altında toplanırlardı. Sonraları reis kelimesi yerine İtalyanca ·dan alı
nan kapudan (kaptan) kullanılmaya baş
landı ve sancak beyi derecesindeki donanma kumandanına kaptan-ı derya unVanı verildi. Barbaros'un devlet hizmetine girişiyle beylerbeyi unvanını alan
kaptanlar kaptanpaşa adıyla anılmaya

da tersane ve donanma işle riyle meşgul
olurlar, seferde donanma kumandanlığı
görevini yerine getirirlerdi. Kaptanpaşa 
dan sonra donanınayı teşkil eden filola rın ve fırkaların kumandan lı kları da beylerbeyi ve sancak beylerine aitti. I. Abdülhamid devrinde ( 177 4-1789) levendliğin ilga edilmesinden sonra IV. Mehmed
zamanından beri gayri resmi olarak kullanılagelen unvanlar da resmfleştirildi.
Buna göre kaptanpaşadan sonra gelenler önem sırasına göre patrona, riyale,
kapurlane unvanlarıyla anılan "sancak
kapudanları"ydı. Bu terimler İtalyanca
ve ispanyolca'dan gelmedir. Türk denizciliğinde eskiden beri kullanılan birçok
terim Venedik, Ceneviz ve İspanyollar gibi
Latin milletlerinden alınmış, fakat bunların çoğu asli manalarını kaybetmiştir.
Ayrıca kaptanpaşalık müessesesi tamamen Türkler'e has bir teşkilat olup burada Bizans dahil başka bir milletin tesirini düşünmemek gerekir.
Türk den izciliğ ine altın çağını yaşatan
Barbaros Hayreddin Paşa, 1534 yılında
fiilen başladığı yeni görevinde on iki yıl
süreyle pek büyük ve önemli seferler
yapmış, birçok zafer kazanmıştır. Bunlar Tunus, Mayorka, Pulya, Korfu, Venedik seferleri, Adalar denizi ve Akdeniz
seferleri ve özellikle 1538 yılında 122
gemiyle Andrea Doria'nın kumandasın
daki 600 gemiden oluşan Haçlı donanmasının 302 savaş gemisine karşı Turgut ve diğer reislerle beraber kazandığı
Preveze Zaferi ile Fransa kralını himaye
için yaptığı Nice seferidir.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın Preveze
Zaferi sırasında bir başka Türk filosu
Hadım Süleyman Paşa kumandasında
Hindistan'da Diu Kalesi'ni kuşatmaktay
dı. Birbirinden çok uzak yerlerde bulunan iki Osmanlı filosunun aynı andaki
faaliyeti, Türk den i zciliğinin XVI. yüzyıl
da ulaştığı merhaleyi göstermesi bakı 
mından dikkat çekicidir. Hadım Süleyman Paşa 'nın Hint Okyanusu'ndaki bu
teşebbüsünü Pfrf, Murad ve Seydi Ali reisler devam ettirmişlerse de teknik yetersizlikler ve zor tabiat şartları başarı
yı engellemiştir. Yüksek kabiliyetli Türk
denizcilerinin Hint Okyanusu'nun hırçın
ve sert dalgaianna mağlüp olmaları, Akdeniz ogibi nisbeten sakin bir deniz için
yapılmış Osmanlı kadırgalarının okyanusa dayanamamasından ileri gelmiştir.
Fakat bütün bunlara rağmen Hint seferleri ve savaşları sonucunda Osmanlılar
Portekizliler'i zayıflatmışlar ve Akdeniz

baharat ticaretinin yeniden canlanması 
nı sağlamışlar, mukaddes yerlere karşı
girişilen tecavüzleri önlemişlerdir. Diğer
taraftan 1550 yılında Osmanlı Devleti
hizmetine giren Turgut Reis Batı Akdeniz' deki faaliyetleriyle Avrupa · nın korkulu rüyası haline gelmiştir.
Bu

sırada

mükemmel denilebilecek bir
organize edilmiş olan Osmanlı
deniz teşkilatı sayesinde Gelibolu ve İs
tanbul tersanelerinden başka Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizi sahillerindeki birçok iskele ve mevkide de Osmanlı gemileri yapılmaktaydı. Donanmaya olan ihtiyaç sebebiyle taşra tersanelerinde yap ılacak gemilerin miktar ve
çeşitleri hükümet tarafından o yerin kadılarına bildirilir ve yapım süresi de tayin edilirdi. Bunların inşası için gerekli
olan malzeme, mimar ve ustalar ya mahallinden temin edilir veya merkezden
gönderilirdi. Ayrıca yine bu devirde temelleri Yavuz Sultan Selim zamanında
atılan Haliç Tersanesi daha da genişle
tilmiş ve civarına cami, medrese, hamam
gibi hayır müesseseleri yapılmıştır. Bu
müesseselerin banisi olan Güzelce Kasım Paşa'nın ismine izafeten Haliç Tersanesi'ne bundan böyle Kasım Paşa Tersanesi denilmeye başlanmıştır. 1547 yı
lında Sokullu Mehmed Paşa'nın kaptan-ı
deryalığı sırasında tersanenin etrafı çe-·
peçevre duvarla kapatılmış ve bu duvara daha sonra altı kapı açılarak sur dı
şına yerleştirilen tersane halkı ve işçile
rinin tersaneye girmeleri sağlanmıştır.
Bu sıralarda tersanede belli başlı üç yapı göze çarpmaktaydı. Bunlardan biri divanhane, diğerleri cami ve zindanlardır.
Tersane gözleri aynı zamanda malzemelerin muhafaza edildiği ambar olarak
da kullanılırdı. Gözlerin bazıları iki gemi
alabilecek büyüklükte idi. Tersanenin
şekilde

Su ltan Abdülaziz devrinde bahriye kıyafetleri· ve bir fir-

katevn

(Hasan Hüsnü Tengüz Albümü. istanbul Deniz Müze·

si, nr. 578, vr. 33d)
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XVI.

yüzyıldaki

bu durumu XVII ve XVIII.
da devam etmiştir.
Bu devirde Osmanlı Devleti'nde deniz
coğrafyacılığı da önemli bir hamle yapmıştı. Piri Reis (ö. ı554L denizciler için
bir kılavuz mahiyetinde olan Kitab-ı Bahriyye'yi kaleme almış, ayrıca Amerika'nın o çağa kadar henüz belli olmayan kı
sımları ve bazı adaları da gösterilen Atlas Okyanusu hakkında bilgi veren bir
dünya haritası bırakmıştır. Onun halefIerinden Hint kapudanı Seydi Ali Reis
ise (ö . ı 562) maceralı seferini ve uzun
kara seyahatini Mir'tit- ı Memtilik adlı
eserinde anlatmış , yine coğrafya, riyaziye ve denizcilik fennine ait çeşitli kitaplarla Hint denizine ait el-Muhft adlı değerli bir eser daha kaleme almıştır.
Kanüni'nin vefatından sonra yerine geçen oğlu ll. Selim zamanında (1566-ı574)
Türk donanınası hala Akdeniz'e hakim
bulunuyordu. Bu hakimiyet öyle bir şe
kil almıştı ki Akdeniz'in hıristiyan millet ve devletleri Türkler'in denizde yenilmez olduğu kanaatine varmışlardı.
Özellikle Kıbrıs'ın fethinden (ı 57 ı) ve bu
arada meydana gelen İnebahtı (Lepanto) deniz savaşında Osmanlılar'ın mağ
lüp edilmesinden sonra kaptanpaşalık
makamına getirilen Kılıç Ali Paşa'nın on
altı yıl süren kaptan- ı deryalığı sırasın
da Türk denizciliği en yüksek derecesine ulaşmıştı.
Ancak Kıbrıs'ın alınması pek çok insan
kaybına mal olduğu gibi İnebahtı hezimeti de büyük emekler karşılığı meydana getirilen Osmanlı donanmasının ve
özellikle donanma personelinin telef olmasına yol açmıştı. Buna rağmen Doğu
Akdeniz ticaret yolları tamamen Türkler'in kontrolüne geçmiş, Akdeniz'de Girit ve Malta hariç bütün adalar Osmanlı
yüzyıllarda

egemenliği altına alınmıştır.

Barbaros, Turgut Reis ve onların yedenizcilerden sonra Osmanlı deniz gücü denizcilik bilgisi olmayan
kaptanpaşaların idaresine verildi. XVII.
yüzyılın başlarında bu çöküntü alametlerinin bir diğer sebebi de gemicilikte
yeni teknik gelişmelere ayak uydurulamaması idi. Bu sırada Batılı denizci devletler yüksek güverteli savaş gemileri
kullanıyorlardı. İnebahtı ·dan sonra kadırgaların modası geçmeye başlamıştı.
Bu savaşta Türkler'e ağır bir darbe indirmiş olan uzun direkli, yelkenli, yüksek bordalı otuz altı toplu "gali " denilen
gemilerdi. Bu bakımdan İnebahtı deniz
savaşı kürek devrinin sonu, yelken devrinin de başı kabul edilmektedir.
tiştirdikleri
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XVII. yüzyılda Venedikliler Akdeniz'de
tekrar üstünlüğü sağlamaya başladılar.
Hatta Osmanlı donanmasını mağlüp ederek Boğaz dışındaki bazı adaları ve bu
arada Bozcaada 'yı zaptedip İstanbul' u
tehdit ettiler. Köprülü Mehmed Paşa'nın
Bozcaada ve Limni'yi geri almak için çektiği zorluk, Osmanlı donanmasının kısa
zamanda ne kadar aciz duruma düştü
ğünü açıkça göstermektedir. 1654 yı
lında başlayan Girit seferi sırasında kalyonlar kullanılmaya başlanmışsa da bunlar daha ziyade "burton" tipi küçük kalyonlardı. IV. Mehmed'in ilk saltanat yıl
larında kalyana geçmek için hazırlıklara
başlandı ve nihayet 1682'de kalyon tipi
gemiler donanmanın esasını teşkil etti.
Hatta kısa zamanda Venedikliler'in Akdeniz'de yarım asra yakın bir zaman elde ettikleri sayı üstünlüğü de ellerinden alınmış oldu. Kalyonculuk Mezemorta Hüseyin Paşa'nın kaptanpaşalığından
itibaren gelişmeye başladı ve bu hususta
bir de kanunname hazırlandı. Denizcilikte birinci sınıfı işgal eden kalyon sayesinde Osmanlı donanması, 1770 yılında
meydana gelen Çeşme faciasına kadar
seksen yıl müddetle Akdeniz hakimiyetini tekrar elinde tuttu. 1707'de Akdeniz'e açılan Canım Hoca Mehmed Kaptan, yirmi kadar kalyonla İspanya kıyı
ları ile Mayorka adaları tarafına giderek M esi na 'ya asker çıkarmış, iki kalesini muhasara edip zaptetmiş, mesafenin uzaklığından dolayı muhafazasının
zorluğunu göz önüne alarak kaleleri tahrip ertirdikten sonra birçok esirle geri
dönmüştü.

1717-1770 arasında elli yılı geçen bir
müddet zarfında Türk donanınası bir savaş görmemişti. Bu arada Koca Ragıb
Paşa'nın sactareti sırasında (1757) tersaneler yeniden tanzim ettirilmiş, yeni savaş gemileri yapılmış, fakat bahriye istenilen seviyeye çıkartılamatnıştır. Halbuki bu sıralarda Avrupa devletlerinde
denizcilik ilmi bir şekilde ilerlemekte idi.
Nitekim 1770'te Osmanlı donanmasının
imhas ıyla sonuçlanan Çeşme Vak'ası, Osmanlı denizciliğinin içinde bulunduğu
kötü durumu açık olarak göstermektedir.
Bununla birlikte Çeşme faciası Osmanbahriyesinin modern bir şekilde teşki
li için harekete geçilmesini sağladığı gibi daha sonra donanmanın başına geçecek olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın
tarih sahnesine çıkmasına da vesile oldu. Kaptan-ı deryalığa getirilen Gazi Hasan Paşa 'nın gayretleri sonucunda Bahlı

riye Mektebi açılarak ( 1773) yabancı uzmanlara dersler verdirilmiş, bu arada
Gelenbevi İsmail Efendi, Kasapbaşızade
İbrahim Efendi gibi Türk hocalar da yetişmiştir. Ayrıca gemi inşa faaliyetleri
artmış, gemi personeli, özellikle kalyoncular bir düzen altına alınarak Kasım
paşa'da yaptırılan kışlalarda ikametleri
sağlanmıştır. Bütün bu faaliyetler sonucunda 1790'da irili ufaklı doksan gemiden ibaret bir donanma teşkil edilmiş
tir. Yalnız bu sayının içinde çürük.ler de
dahildL Çeşitli tezgahlarda yapılan bu
gemiler belirli bir tekniğe dayanmıyor
du, dolayısıyla yapılışları ve donatılma
ları zamanın savaş tekniğine uygun düş 
memekteydi.
Tersane ve donanmanın tanzim ve ıs
lahı için planlı ve şuurlu bir devlet politikası, ancak lll. Selim tahta geçtikten
sonra takip edilmeye başlanmıştır. lll.
Selim 7 Nisan 1789 tarihinde tahta çiktığı zaman asırlarca Türk gölü olarak
kalan Karadeniz'i tekrar bir Türk gölü
haline getirmek için Kırım'ın alınmasının
devletin geleceği için gerekli olduğunu
gayet iyi biliyordu. Fakat 1787-1792 Osmanlı- Rus ve Osmanlı-Avusturya savaş
larındaki başarısızlık ve bu savaşlar sıra
sında Türk ordu ve donanmasının vazi yeti Kırım'ı tekrar Türk topraklarına kazandıracak gücün olmadığını açıkça göstermişti.

Bu suretle son savaşlar, devletin bütün müesseselerini içine alacak çapta
büyük bir ıslahatın gerekliliğini iyice ortaya koymuştu. Fakat lll. Selim kendisinden önceki padişahların yapmış oldukları ıslahatı kafi görmüyordu. Onun
kafasındaki ısiahat daha şümullü ve daha geniş kapsamlı bir reform projesi idi.
Nitekim lll. Selim devletin ileri gelenlerine ve bulundukları mevkilerde ehliyet
sahibi kimselere emirler göndererek devletin bozulan nizarnının düzeltilmesi ve
ıslah edilmesi yolunda görüşlerini kendisine bildirmelerini istedi. Takdim edilen layihalarda bahriye nizarnının sağ
lanması ve ıslahı da ele alındı. Bu konuda hassasiyet gösteren lll. Selim tahta
geçtikten birkaç yıl sonra yakın adamlarından Küçük Hüseyin Paşa'yı kaptanpaşalık makamına getirdi.
Küçük Hüseyin Paşa bu mevkide kal dığı on iki yıl zarfında, kendisine geniş
yetkiler veren lll. Selim'in ısiahat planIarına tam anlamıyla uyarak Türk bahriyesini en iyi İngiliz ve Fransız örneklerine göre yabancı teknisyenierin yardı 
mı ile Avrupa standartları ayarında ıs-
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lah etti ve bundan sonra modern Osmanlı bahriyesinin kurucusu olarak şöh
ret kazandı. Ayrıca Küçük Hüseyin Paşa
donanma kumandanı olarak Ege denizindeki korsanların kökünü kazımaya
muvaffak olmuş ve Fransızlar'ın Mısır'
dan çıkartılmasında İngilizler'le beraber
önemli rol oynamıştır.
lll. Selim döneminde ilk iş olarak bir
bahriye nizamnamesi çıkarıldı. O zamana kadar bazı gemi kaptanları başına
buyruk bir şekilde hareket ediyor. çok
defa süvariliği rüşvet yoluyla ele geçiriyorlardı. Ayrıca gemi süvarilerinin bir
kısmı gemilerin cephane dahil bazı aksamını satmaktan da kaçınmıyorlardı.
Çıkarılan nizarnname ile devlet malının
ziyana uğramasının veya talan edilmesinin önüne geçildi. Daha sonra gemiler yine nizarnname gereğince kalyon,
fırkateyn ve şehtiye diye üç grup üzerinde tertip edildi. Ayrıca her gemiye
ehliyet derecesine göre kaptanlar tayin
edildi.
Diğer taraftan rüşvetin önlenmesi ve
devlet malının korunması için bahriye görevlilerinin maaşlarında ayarlamalar yapıldı; ayrıca emeklilik durumları da yeni
bir şekle sokuldu. Böylece lll. Selim, ısla
hatı yürütecek olan kişilerin maddi yönden tatmin edilerek itibarlarının korunmasını sağlamış oldu. 11 Temmuz 1792'de gedikli personeli için yeni bir nizamname çıkarılmış ve ilgili yerlere bildirilmişti. Bu devirde savaş gemilerine mutfak teşkilatı kurularak gemilerin içindeki keşmekeşliğin önüne geçilmiş , ayrı
ca düzenli bir beslenme ile deniz askerinin savaş gücünü arttırma yoluna gi-

dilmiştir.

Bu arada eğitime de büyük önem veBahriye Mektebi'nin ıslahına çalı
şılmıştır. 1795'te kara ve deniz mühendishaneleri birleştirilmişse de iki yıl sonra her iki mektep tekrar birbirinden ayrılarak eğitim faaliyetlerine devam etmişlerdir. lll. Selim bahriyenin ve Bahriye Mektebi'nin ıslah ve inkişafı için yabancı uzmanlardan fayda landı , ancak
onlara kurumların idarelerini kayıtsız
şartsız teslim etmedi. Yalnız öğretici sı
fatlarından istifade edilerek yanlarında
kabiliyetli Türk gençlerinin yetişmesine
zemin hazırlandı. Tersane ve donanma
için gerekli olan tabip ve cerrahiarın yetiştirilmesi Avrupai bir usul çerçevesinde ele alındı. İtalyan literatürünü takip
eden bir tıbhane ile bir cerrahhane açıl
dı . 1807' de nizamnamesi de çıkarılan
Tersane Tıbhanesi kısa da olsa bir süre
rilmiş,

faaliyet gösterdi. Öte yandan ticaret gemilerinin çoğaltılması için bazı tedbirler
alındı; zenginlere ve devlet erkanından
imkanı olanlara gemi satın almaları veya yaptırmaları tavsiye ediidiyse de bundan bir sonuç elde edilemedi. Karadeniz. Akdeniz ve Marmara denizinin çeşit
li yerlerinde eskiden beri bulunan gemi
yapım alanları bu dönemde yeniden canlandırıldı. Tersane-i Amire birtakım inşa
at faaliyetleriyle genişletildi. isveçli mühendis Rhode'nin gayretiyle istanbul'da
dokuz gemi tezgahı yapıldı. 1796 yılın
da Tersane'de bir de büyük havuz inşa
sına başlandı. Havuzun mühendisi yine
İsveçli Rhode idi.
Bu devirde bahriye görevlileri kaptansonra tersane emini (sonradan
umür-ı bahriyye nazırı). tersane kethüdası . tersane ağası. liman reisi. tersane katibi, tersane defter emini şeklinde sıra
lanıyordu. Kaptanlar üç sınıfa ayrılmıştı.
Birincisi sancak kaptanları olup bunlar
kapudane-i hümayun, patrona-i hümayun. liman reisi. riyale-i hümayun ve liman nazırı idiler. İkincisi süvari kaptanlar. üçüncüsü ise mülazım kaptanlardı.
paşadan

lll. Selim bu ilk reform çabalarından
sonra 1804'te çıkarttığı bir kanunname
ile reform faaliyetlerini birtakım yeni
esaslara bağlamaya çalıştı. Bu kanunname 1805 ve 1806'da yeni ilavelerle daha geniş kapsam lı bir hale getirildi. Kanunname dönemi diyebileceğimiz bu dönemde Tersane Eminliği yerine Umür-ı
Bahriyye Nezareti kuruldu. Nazırın emrine müstakil bir bahriye hazinesi verildi. Kanunnarnede kaptanpaşa ve nazır
başta olmak üzere bahriyenin her kademesinde görevli kimselerin vazifeleri
ayrı ayrı belirtildi. lll. Selim'in önce Tersane'yi bir düzen altına almakla başlat
tığı reformlar daha sonra gemi inşaatı
ve diğer deniz işleriyle ilgili sahalara da
yayıldı. Fakat gemiler için çok gerekli
olan teknik personel ve savaşçı askerlerin yetiştirilmesine dış meseleler ve iç
huzursuzluklar bir türlü fırsat vermemiş
ve neticede gemileri sevk ve idare edecek yeterli bir kadro oluşturulamamış
tır.

lll. Selim'in bahriyeyi ıslah etme gayretleri, ll. Mahmud devrinde girişilen reform hareketlerine iyi bir zemin teşkil
etmiştir. Özellikle 1806-1812 Osmanlı
Rus savaşiarına son veren 1812 Bükreş
Antiaşması'ndan sonra ll. Mahmud eski
bahriye müesseselerini ihyaya ve yenilerini açmaya büyük gayret sarfetti. Nitekim lll. Selim zamanında yaptırılan bü-

yük kagir havuzu tamir ettirdiği gibi ikinci bir havuzun da inşasını emretti (1822).
Havz-ı Cedid adı verilen bu havuzun inşası 31 Mart 1826 tarihinde tamamlandı. Diğer taraftan Anadolu sahilleriyle
bir kısım Ege adalarında yapılagelen kalyon. firkateyn. korvet. brik cinsi savaş
gemilerinin inşasına bu dönemde de devam edildi. Bu tersanelerin hepsi Tersane-i Amire'ye bağlı olup kapasiteleri nisbetinde donanınaya gemi inşa etmekle
yükümlüydüler. Bunlardan Sinop, Bodrum. Gemlik ve Tersane-i Amire tezgahları 80-84 toplu. 63-66 zira boyunda kalyon; Li mni. Rodos. Samsun. Amasra. Bartın. Akşehir, Midilli, İzmit tezgahları 4650 toplu, 46-64 zira boyunda birer adet
firkateyn yapmakla görevliydiler. 1811'de Osmanlı donanmasının mevcudu kalyon, firkateyn ve korvet olarak irili ufaklı kırk iki parçadan ibaretti. 1819 yılın
da çalışmaz halde bulunan Bodrum tezgahı faal hale getirilerek bir kalyon ile
Kemer mevkiindeki tezgahta bir firkateyn inşasına başlandı. Ayrıca gemi inşasında kullanılacak kerestenin kesim
işlemi de yine bu dönemde bir esasa
bağlandı.

Bütün bunlara rağmen ll. Mahmud'un
bahriyeyi ıslah gayretleri bir önceki döneme göre sönük kaldı. Hatta iç meselelerin ağırlık kazanması dolayısıyla Tersane ve donanma işleri tekrar bir duraklama dönemine girdi. Türk bahriyesinin bu duraklamasından faydalanarak
kuwetli bir korsan filosu meydana getiren millet ise Rumlar'dır. 1821'de patlak veren Mora ayaklanması sırasında
bu filonun Rumlar'a büyük yardımı olmuştur. Daha ziyade küçük gemilerden
oluşan Rum fılosu Ege'nin küçük koy
ve körfezlerine rahatlıkla girip çıktığın
dan büyük gemilerden oluşan Osmanlı
donanmasının takibinden kolaylıkla kurtulabiliyordu. Rumlar'ın ayaklanması. Osmanlı bahriyesinde yelkenci ve armadar
olarak çalışan Rum tayfaları üzerinde de
etkili olmuştur. Nitekim isyandan sonra
Türk bahriyesinde görevli olan bu sınıf
kaçarak isyanc ı Rumlar'a katıldı. Bu ise
bahriyeyi oldukça güç bir durumda bı
raktı. Esasen Osmanlı Devleti lll. Selim'den bu yana Avrupa'da dahi örneğine
rastlanmayan büyük ve gösterişli savaş
gemileri yapmışsa da personel meselesini bir türlü halledememişti. Bahriye
Mektebi henüz tam olarak çalıştırıla
mıyordu . Devlet bu noksanlığı Galata ve
Balıkpazarı meyhanelerini dolduran Ce-
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novalı, Maltalı. Raguzalı

lerle kapatmaya gayret

ecnebi gemicietmişti.

Osmanlı donanmasının

!endi. Il. Mahmud zamanında deniz ticaretinde herhangi bir gelişmeden söz
edilemezse de 1823 yılında devletin ticaret gemileri için bir nizarnname çıka
rıldı. Nizarnname gereği tertip edilen beş
altı ticaret gemisi birtakım ticari faaliyetlerde bulunmuş, ancak Batılı devletlerin ticaret gemileriyle rekabete girişe
cek bir güce sahip olamamıştır.

personel nokyüzünden isyanın ilk yıllarında
Adalar denizinin hakimiyetini kazanmak
pek mümkün olmadı. Fakat 1826'dan
sonra donanmanın zenginleştirilmesi yönüne gidilerek Tersane-i Amire'de yapı
lan gemilerden başka Anadolu sahillerin de bulunan çeşitli tezgahiara dokuz
kıta korvet inşası için emirler gönderildi. isyanın ilk beş yılından sonra Türk
donanmasının denizde üstünlüğü ele geçirmesinde Mısır filosunun da büyük yardımları oldu. Ancak Rum isyanının tamamen bastırıldığı bir sırada Osmanlı
ve Mısır gemilerinden oluşan Türk donanması, Yunan istiklalini zorla kabul ettirmek isteyen Rus-ingiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Haçlı donanınası tarafından savaş ilan edilmeden Navarin
Limanı'nda yakıldı (1827).
Navarin faciası, Türk bahriyesinin lll.
Selim zamanından beri devam edegelen çalışmalar sonucunda elde ettiği güç
ve bilgiyi tamamen yok etti. Donanma
yok olduğu gibi yetişmiş insan gücü kaybına da uğrandı. Böylece devletin önemli bir sanayi kolu olan bahriye çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan 1826'da Yeniçeri Ocağı da kaldırıl
dığı için Navarin faciasıyla birlikte devlet bir anda ordusuz ve donanmasız bir
duruma düştü. Bu olaylardan sonra patlak veren 1828-1829 Osmanlı-Rus savaş
ları Ruslar'ın zaferi ve Yunan Devleti'nin
tanınması ile sonuçlandı. Bağımsız bir
Yunan Devleti'nin kurulması ve bunun
Osmanlı Devleti tarafından zorla da olsa kabul edilmesi Ege denizi hakimiyetini de etkiledi. Çünkü bu tarihten sonra Ege iki devletin ortak bir denizi haline geldi. Bu durum günümüze kadar
uzanan Türk- Yunan uyuşmazlığının da
başlangıcını teşkil etti.

II. Mahmud devrinde bahriyeyi ıslah
etme yolunda gösterilen bütün bu çabalar ve harcanan paralar Tersane ve
donanınayı istenilen seviyeye çıkarama
mış, daha doğrusu lll. Selim'in yapmak
istediği ıslahatı gerçekleştirmeye yetmemiştir. Bu sıralarda Cezayir Fransa
tarafından işgal edilmiş, ingiltere bağımsız bir Yunan krallığının kurulmasında öncülük etmiş, Rusya ise Osmanlı Devleti üzerinde beslediği emellerine
kavuşmak ümidiyle gözünü Türk topraklarına dikmişti. Isiahat hususunda
Avrupa'dan herhangi bir yardım alamayacağını gayet iyi bilen Il. Mahmud, XIX.
yüzyılın başından beri Osmanlılar'la iliş- _
ki kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin dostluk tekliflerini göz önüne
almış ve bu devletle ticari bir anlaşma
yaparak Türk tarihinde yeni bir devri
başlatmıştır. 1830- 1839 yılları arasın"
da kesintisiz devam eden bu ilişkiler sonucunda Osmanlı bahriyesi için önemli
sayılabilecek gelişmeler kaydedilmiş ve
Amerika Birleşik Devletleri'nin gemicilik
fenninden istifade edilerek Amerikankari denilen yeni tarz gemilerin inşası
na başlanmıştır. Amerikalı mühendisler
ilk buharlı gemileri yine bu dönemde inşa etmişlerdir. Ancak Il. Mahmud'un ölümünden sonra bu faaliyet de sona ermiş ve Avrupa'dan buharlı gemi ve buhar makinesi alma dönemi başlamıştır .
Bu durum ise Osmanlı bahriyesini tamamen dışa bağımlı hale getirmiştir.

Aslında Navarin faciası yelkenli gemilerin son savaşı olmuştur. Bu tarihten
sonra buharlı gemi dönemi başlamış,
Osmanlı Devleti de buna imkanları nisbetinde ayak uydurmaya çalışmış ve ilk
buharlı gemiyi 1827'de ingiltere'den satın almıştır. Bu sırada Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'ya nakli işlemi 1834 yı
lında başlamış ve 1852'de tamamlanmış
tır. Ocak 1838 tarihinde Heybeliada'da
yeniden inşa edilen binada talebeler öğ
renim görmeye başladılar. O sıralarda
öğrencilere bu mektepte harita, coğraf
ya, hendese, logaritma. oktant dersleri okutulmaktaydı. Aynı yıl çıkarılan bir
kanunname ile mektep yeniden düzen-

Abdülmecid'in tahta geçişinden kısa
bir müddet sonra ilan edilen Tanzimat
Fermanı döneminde girişilen reform hareketleri bahriye teşkilatını da içine alı
yordu. Bahriyede yapılacak reformlarda
özellikle teşkilat yönünden daima kara
askeriteşkilatı ve Tophane-i Amire müessesesi örnek alınmıştır. Nitekim bahriyenin daha iyi ve olumlu bir şekilde idaresi ve teşkilatlandırılması için bir bahriye meclisi kurulması söz konusu edildiğinde Seraskerlik ve Tophane -i Amire'de olduğu gibi Tersane-i Amire'de de
bir meclisin tertip edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştu. Nihayet yapılan çalışmalar sonunda 25 Ocak 1840 tarihin-

san lığ ı
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de ilk bahriye meclisi kuruldu. ŞOra-yı
Bahri, ŞOra-yı Ali-i Bahri, Meclis-i Rüesa, Meclis-i Bahriyye, Tersane-i Amire
·Meclisi gibi adlarla anılan Bahriye Meclisi bir reis. bir çeşit hukuk müşaviri vazifesini gören bir müftü, dört üye, bir
katip ve bir de mukayyidden meydana
gelmekteydi.
Bahriyenin daha iyi bir düzene konuliçin teşkil edilen Bahriye Meclisi,
müftü hariç tamamen bahriye ümerasından oluşmakta idi. Tersane-i Amire'nin her türlü nizamı. satın alma ve imalat işleri meclis tarafından yürütülürdü.
Meclis ayrıca Tersane'de görevli esnafın
düzeniyle ilgilenir, Bahriye Mektebi'nin
bütün işleriyle meşgul olur, donanınada
görevli subay ve erierin düzenini ve onların daha verimli hale gelmesini sağla
mak için bazı tedbirler alırdı. Bütün bu
meselelerle ilgili hususların önceden tesbiti Bahriye Meclisi tarafından yapılır,
daha sonra bir mazbata ile kaptanpaşaya takdim edilirdi. Kaptanpaşa meseleyi inceler ve sactarete bir yazı ile havale ederdi. Daha sonra mesele Meclis-i
Ahkam-ı Adliyye'de görüşülerek tekrar
sactarete gönderilir ve buradan padişa
ha arzedilerek konu ile ilgili gerekli iradenin alınması yönüne gidilirdi. Üyelerinin sık sık değiştiği anlaşılan bu ilk Bahriye Meclisi, bahriyeyi ıslah etme konusunda önemli bir faaliyet göstererneden
kuruluşundan iki yıl sonra kaldırıldı. Bundan sonra bahriye işleri, Tersane ve donanmanın mali işlerinde söz sahibi olan
tersane müsteşarı tarafından yürütüldü.
Tersane müsteşarı başkanlığında toplanan bahriye ileri gelenleri sürekli olarak
çalışmazlardı. Gerek görüldüğü zaman
toplanarak karar verirlerdi. Buna da Meclis-i Adiye deniliyordu.
ması

11. Abdü lham id devrinde bahriye k ıyafetleri ve Nara'da yatan Osmanlı donanmasına ait iki gemi (Hasan Hüsnü Ten güz Albüm ü, istanbul De n ız Müzesi, nr. 578, vr. 38 8 )

BAHRiYE MEKTEBi
İlk Bahriye Meclisi ileride girişilecek
faaliyetlere basamak teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır. Nitekim
Meclis-i Adiye gibi ara sıra toplanan meclislerle bu mühim müessesenin ıslahına
imkan olamayacağı kısa zamanda anlaşılarak sürekli çalışacak bahriye meclisinin teşkili yönüne gidilmişti r. 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 gibi idi. Fakat zamanla bahriye işlerinin
gelişmesi ve yeni birtakım müesseselerin kurulması dolayısıyla bu meclisin görev ve yetkilerinin önem kazanması. meclise bağlı kalem sayılarında artışa yol açmıştı 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 ı m kısmı olmak üzer e üçe ayrı 
larak kalemler arasında bir iş bölümü
yapılmıştır.

Bahriye Meclisi'nin kurulması hiç şüp
hesiz Tanzimat Fermanı döneminde bahriyeyi ıslah etme yolunda gi rişilen reform faaliyetlerinin başında yer alı r. Dönemin ikinci önemli olayı ise kaptanpaşalık müessesenin yerine Bahriye Nezareti'nin kurulmasıdır ( 1867) Böylece Bahriye Meclisi'ne daha da önem verilmiş,
ll. Abdülhamid döneminde meclis birçok
daireye ayrılmış ve her daire için birer
talimatname çıkarılmıştır.
Bu dönemde teşkilatta yapılan düzenlemelerin yanı sıra savaş gemilerinde de önemli değişmeler olmuştur. Yelkenli gemiler tarihe karışmış, savaş gemilerinin hepsi buharla işleyen gemiler
haline ge l m i şti r. Kı rım Harbi' nden (ı 853ı 856) sonra da artık zırhlı gemilerin yapımına başlanmıştır. Fakat gerek buharlı gemiler gerekse zırhlı gemiler dış ülkelerden satın alınmıştır. Özellikle zırh
lı gemiler başta İngiltere olmak üzere
Avrupa'dan getirtilmiş , bu durum devleti 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 mektepleri de modern usullerle eğitim yapan birer müessese haline getirilmiştir
(ayrıca bk. BAHRİYE MEKTEBİ ; BAHRİYE
NEZARETİ ).
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BAHRİYE MEKTEBİ
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T ürk deniz k u wetlerine
s ubay yetiştiren
D e n iz 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
kadırga

denilen mevkide bir
çekek gözü tadil edilerek orada

açıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı

usulünde öğretim ve eğitim yapmak üzere kurulmuş olan ilk mekteptir. Osmanlı Devleti denizcilerinin de birçok bakım
dan çağının gerisinde kalar ak üst üste
büyük başarısızlıklara uğrarnaları sonucunda Kaptanıderyil Cezayirli Gazi Hasan Paşa artı k Batı usulü eğitime geçilmesi zamanının geldiğini bir teklifle hükümete bildirince Sultan lll. Mustafa'nın
da kabulüyle bu okul açıldı.
Hendesehane'nin ilk hocası , İtalyanca
ve Fransızca'yı da iyi bilen Cezayi rli Hasan Hoca adında bir denizci idi. Mektepte günde 90 akçe ile çalışa n bu hocanın
ayrıca 30 akçe gündelikli bir yardımcıs ı
ile yine 30 akçe gündelikli bir laboratuvar memuru bulunuyordu. Mektep baş
langıçta dört sınıflı olup bir i güverte subayı ve kaptan. diğeri inşaiye mühendisi yetişti rmek üzere iki kıs ı mdan ibarettL Güverte sınıfında okuyanlar okulu bit irince gemilerde sırasıyla jurnal hacası
(mal sorumlusu). çorba hacası (ikmal subayı). baş hoca (seyir subayı) oluyor ve nihayet tekrar imtihandan geçirilerek gemi kumandanlığına yükseliyorlardı. İn
şaiye sınıfında okuyanlar ise tersanelerde gemi inşa mühendisliğine ayrılıyor
lardı.

Hendesehane'nin açılmasından altı yıl
sonra bulunduğu yer ihtiyaca yetmediğinden tersane emini Ayetullah Bey zam anında Camialtı denilen bölgede. üç
ambarlı büyük kalyonların inşa edildiği
alanda birkaç odadan ibaret yeni bir hendesehane binası yapıldı (ı 784)
Bu arada Ruslar'ın Şahin Giray'ı himaye bahanesiyle Kırım'ın iç işlerine karışmaya başlamaları üzerine Fransa'dan
kale ve istihkam işlerinden anlayan mühendisler getirtildi. Bunların aslında doğ
rudan doğruya tersane ile ilişkileri yoksa da 1784 'te tersaneden başka yerde
böyle bir mektep bulunmadığından Hendesehane'de kurs mahiyetinde ders vermeleri uygun görüldü. Bu arada mektep
civarındaki Aynalıkavak Sarayı bahçesinde bir istihkam sahas ı yaptın l dı: aytab-
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