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le Bizans donanmasýna karþý bir deniz gü-
cü hazýrlama gereðini duydular. Bizans’ýn
denizdeki üstünlüðü devam ettiði sürece
Suriye ve Mýsýr tehdit altýnda kalacaktý.
Suriye ve Mýsýr valileri Bizans’a karþý bir
donanma kurmak için harekete geçtiler.
Donanmanýn ilk nüvesini Suriye ve Mýsýr
limanlarýnda ele geçirilen Bizans gemile-
ri teþkil ederken Bizans’tan kalma tersa-
neler ve oralarda çalýþan usta ve iþçiler
müslümanlara kolaylýk saðladý. Bu tersa-
nelerde yeni gemi yapýmýna baþlandý. Bu-
ralarda çalýþan Grek ve Kýptîler görevle-
rinde býrakýldý ve onlarýn tecrübelerinden
yararlanýldý. Ýslâm donanmasýnýn kurul-
masýna öncülük eden Suriye Valisi Muâvi-
ye b. Ebû Süfyân 27 (648) yýlýnda 1700 par-
çalýk filo ile Kýbrýs üzerine giderek kralý
vergiye baðladý; beþ yýl sonra ikinci bir se-
fer düzenleyip buraya 12.000 asker yerleþ-
tirdi. Ervâd adasý alýndý. 652’de 200 gemi-
lik bir filo Suriye’den Sicilya’ya gitti; ayný
yýl Rodos’a bir sefer düzenlendi. Ýskende-
riye’ye asker çýkarmaya teþebbüs eden Bi-
zans donanmasý Mýsýr Valisi Abdullah b.
Sa‘d tarafýndan yenilgiye uðratýldý. Hule-
fâ-yi Râþidîn döneminin en büyük deniz
savaþý olan Zâtü’s-savârî’de 200 gemilik
Ýslâm donanmasý 500 parçadan oluþan Bi-
zans donanmasýný yenerek ilk büyük de-
niz zaferini kazandý ve Bizans’ýn Doðu Ak-
deniz’deki hâkimiyetine son verdi. Eme-
vîler’in kuruluþundan itibaren gemi sayýsý
arttýrýldý. Akkâ, Sûr, Trablus gibi þehirler
gemi inþasý için önemliydi. Muâviye’nin 35
(655) yýlýnda Trablusþam’da bir donanma
hazýrladýðý rivayet edilir. Muâviye, Bizans
donanmasýnýn Suriye sahillerini vurmasý
üzerine 49’da (669) gemi ustalarýnýn Ak-
kâ’da toplanmasýný emretti. Burada sahil
boyunca tersane iþçilerine meskenler ya-
pýldý. Belâzürî, Hiþâm b. Abdülmelik’in Ak-
kâ’daki tersaneyi Sûr’a taþýdýðýný, 247 (861)
yýlýnda Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alellah’ýn
tekrar Akkâ’ya naklettiðini bildirmektedir
(Fütûh, s. 169).

Bizans döneminde dünya ticaretinin
önemli merkezlerinden olan Ýskenderiye’-
de gemi sanayii çok geliþmiþti. Fetihler sý-
rasýnda dönemin en büyük tersanesi ora-
da bulunuyordu. Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn
Lübnan daðlarýndan Ýskenderiye Tersane-
si’ne sedir kerestesi gönderdiði zikredil-
mektedir. Sebeos, Muâviye’nin Ýskenderi-
ye’de ve bütün sahil þehirlerinde gemiler
hazýrlattýðýný, Ýstanbul üzerine gönderdiði
orduda biner süvari taþýyan 300 büyük,
5000 kadar küçük gemi bulunduðunu söy-
lemektedir (The Armenian History, s. 144).
Bu rakam abartýlý görünse de Muâviye dö-

neminde Ýslâm donanmasýndaki gemi sa-
yýsýnýn 1700’e ulaþtýðý bilinmektedir (DÝA,
IV, 497). Donanmanýn kurulmasýnda en
önemli hizmeti gören Muâviye zamanýn-
da Ýslâmî dönemdeki ilk Ýstanbul kuþat-
masý gerçekleþtirildi (49/669). 50 (670) yý-
lýnda Kapýdað yarýmadasý ele geçirildi ve
buradan baþlatýlan akýnlarla Ýstanbul dört
yýl süreyle muhasara edildi (674-678).

Ýslâm tarihinde müslümanlar tarafýn-
dan kurulan ilk tersane Muâviye b. Ebû
Süfyân zamanýnda Nil nehrindeki Ravza
adasýnda inþa edildi. Adanýn Ravza adýný
almasýyla tersane Sýnâatü’r-Ravza diye anýl-
dý ve adaya Cezîretü’s-sýnâa denildi (Ýbn
Abdülhakem, s. 90; Ali b. Hüseyin el-Mes‘û-
dî, I, 380). Bu tersane 54 (674) yýlýnda Bi-
zans’ýn Mýsýr sahillerine gerçekleþtirdiði,
büyük miktarda can ve mal kaybýna yol
açan, ayný zamanda sahillerin denizden ge-
lecek düþman hücumlarýna açýk olduðu-
nu gösteren bir saldýrý üzerine kurulmuþ-
tu. Esasen burasý, içte kalmasý ve deniz-
den gelecek saldýrýlara karþý güvenli olma-
sý dolayýsýyla gemi tezgâhlarý yapýmýna el-
veriþliydi. Askerî gemilerin yaný sýra Nîliy-
ye adý verilen ve daha çok Nil’de yolcu ta-
þýyan, resmî merasimlerde kullanýlan ge-
miler de burada yapýlýyordu. Emevîler’in
Mýsýr valisi Kurre b. Þerîk’in gemilerin in-
þa, ýslah, temizlik ve teçhizi için kalafat
ustasý, marangoz, demirci, bunlara gere-
ken malzeme ve ihtiyaçlar için yaptýðý ya-
zýþmalarla ilgili bazý papirüsler günümü-
ze ulaþmýþtýr (TârîÅu’l-ba¼riyyeti’l-Mý½riy-
ye, s. 346 vd.). Ancak Nil vadisinde keres-
tesi gemi yapýmýna uygun olan aðaç türü
azdý. Özellikle gövde ve direkler için keres-
te Lübnan, Suriye, Yemen, Güney Anado-
lu ve Orta Afrika’dan saðlanýyordu. Ayrý-
ca gemi inþasýnda kullanýlan katran, zift,
çivi, demir, yelken bezi, halat için kenevir
vb. malzeme büyük ölçüde dýþarýdan te-
min edilmekteydi.

Kýzýldeniz sahilindeki Kulzüm de gemi
sanayii için önemli bir þehirdi. Burasý ge-
milerin Sind’e, Hindistan ve Çin’e sefer
düzenlediði, doðuyla batýnýn baðlantýsýný
saðlayan bir merkezdi. Bizans’ýn burada
gemi tezgâhlarý vardý. Bu tersanede ge-
mi yapýmý sürdürüldü. Ýslâm tarihinin ilk
dönemlerinde Kulzüm’deki tersane, Kýzýl-
deniz sahillerinin korunmasý yanýnda Kýzýl-
deniz üzerinden hac kafilelerinin düzen-
lenmesi ve erzak taþýnmasý bakýmýndan
önemli rol oynadý. Hz. Ömer’in emriyle
Amr b. Âs, Nil nehri kýyýsýndaki Babilon
ile Kýzýldeniz sahilindeki Kulzüm (Süveyþ)
Limaný’ný birbirine baðlayan, firavunlarýn
yaptýrmýþ olduðu kanalý açtýrdý. “Halîcü
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“Dârü sýnâati’l-bahr” (dârü’s-sýnâa) terki-
binden gelen tersane Türkçe’ye Ýtalyan-
ca yoluyla girmiþ olmalýdýr (aþ.bk.). Müs-
lümanlar tarafýndan ilk tersanelerin ku-
rulduðu dönemde sanayinin aðýrlýk merke-
zini gemicilik oluþturduðu için tersaneye
günümüzde “sanayi sitesi” anlamýna ge-
len dârü’s-sýnâa adý verilmiþtir. Batý dille-
rinde tersane karþýlýðýnda kullanýlan “arse-
nal, arsenale, arzenale, tarzna, darsena,
darsanale” gibi kelimeler de Arapça dâ-
rü’s-sýnâadan geçmiþtir. Ahd-i Atîk’te ve
Kur’ân-ý Kerîm’de yer alan bilgiler gemi
yapýmýnýn en azýndan Nûh’a kadar uzandý-
ðýný göstermektedir. Kur’an’da geçen, “Bi-
zim nezaretimiz altýnda ve vahyimizle bir
gemi yap” ifadesinden (Hûd 11/37) Nûh’un
gemiyi Allah Teâlâ’nýn öðretmesiyle inþa
ettiði anlaþýlmaktadýr. Tahta levhalar ve çi-
viler kullanýlarak yapýlan gemi (el-Kamer
54/13) dað gibi dalgalar arasýnda yüze-
bilecek büyüklükteydi (Hûd 11/42). Ahd-i
Atîk’te kýsmen onun plan ve yapým tekni-
ðinden söz edilmektedir (Tekvîn, 6/14-16).
Kur’an’da “daðlar gibi yükselen gemiler”-
den söz edilerek (er-Rahmân 55/24) çok
büyük tonajda gemiler inþasý konusunda
insanýn ufku açýlmaktadýr.

Suriye ile Mýsýr’ýn ele geçirilmesiyle Or-
ta ve Doðu Akdeniz’in doðu ve güney sa-
hillerine sahip olan müslümanlar özellik-
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ler gemi yapýmý için burada bir tersane
kurdular. Güçlü filolarla Fransa, Sardinya
ve Korsika sahillerini tehdit etmeye baþla-
dýlar. Tolunoðullarý zamanýnda Ravza ada-
sýndaki tersane yenilendi ve geniþletildi.
Ahmed b. Tolun’un tersanenin idaresini
matematikçi ve mühendis Ebû Kâmil Þü-
câ‘ b. Eslem’e verdiði ve ona güçlü savaþ
gemileri için hiçbir masraftan kaçýnma-
masýný söylediði rivayet edilir (TârîÅu’l- ba¼-
riyyeti’l-Mý½riyye, s. 351-352). Ahmed b.
Tolun için burada 100 gemi yapýldý. Ýhþîdî-
ler döneminde Mýsýr tersanelerinde gemi
inþasý devam ettirildi. Muhammed b. Tuðç,
Fustat’ta Ahmed b. Tolun’un eþine nisbet-
le Dârü Hatîce bint Feth b. Hâkan denilen
mevkide yeni bir tersane yaptýrdý. Bura-
daki tersane 700 (1300) yýlýna kadar faali-
yetini sürdürdü. Onun halefleri de Fustat,
Ýskenderiye ve Dimyat’taki tersanelerde
gemi inþasýný devam ettirdiler.

Fâtýmîler’in kuruluþ yýllarýnda Mehdiye’-
de büyük ticaret gemilerinin yanaþmasý-
na imkân verecek bir limanla bir tersane
yapýldý. Mansûr el-Fâtýmî (946-953) güçlü
bir donanma kurmuþtu. Ýfrîkýye’de Meh-
diye ve Sûse filolarýný yeniden inþa eden
Fâtýmîler, Mýsýr’ý ele geçirirken büyük bir
donanmaya sahipti. Mýsýr’a geldikten son-
ra biri Maks’ta, diðeri Ravza adasýnda iki
tersane yaptýrdýlar. Muiz-Lidînillâh, Nil ký-
yýsýnda Maks’taki tersanede “benzeri gö-
rülmemiþ” 600 savaþ gemisi inþa ettirdi.
Makrîzî, onun 362 Þevvalinde (Temmuz
973), yanýnda Cevher es-Sýkýllî ve Kadî Nu‘-
mân olduðu halde Maks’taki tersaneye
gemileri kontrol için gittiðini ve bölge hal-
kýnýn kendisine teveccüh gösterdiðini kay-
deder (Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß, s. 192). Ravza’da-
ki tersanede daha ziyade yük gemileri inþa
ediliyor, büyük savaþ gemileri diðer ter-
sanelerde yapýlýyordu. Aziz-Billâh 995’te
Maks’taki tersanede bir donanma hazýr-
lanmasýný emretti; fakat ayný yýl Bizans ca-
suslarý tarafýndan bu tersane yakýldý. Ter-
sane hemen yenilendi ve diðer tersane-
ler devreye sokularak birkaç yýl içinde Bi-
zans’ý maðlûp edecek bir donanma hazýr-
landý. Fâtýmîler omurgalý gemi inþa tek-
niðini geliþtirdiler. Kahire’den baþka Ak-
deniz kýyýsýnda Dimyat, Reþîd, Ýskenderiye,
Beyrut, Trablus, Sûr, Akkâ, Askalân gibi
þehirlerde tersaneleri vardý. Ýfrîkýye’deki
Mehdiye þehrinde öncekinden daha büyük
þûne (þînî) türünde 100 gemi yapabilecek
kapasitede bir tersane kuruldu (a.g.e., s.
101, 102). Fâtýmîler donanma için Dîvâ-
nü’l-amâir denilen bir divan oluþturdular.
Makrîzî tersaneleri “mütevelli’s-sýnâa, vâ-
li’s-sýnâa” denilen kiþilerin idare ettiðini bil-
dirir (el-ƒý¹a¹, II, 189). Ancak Fâtýmî donan-

masý V. (XI.) yüzyýlda çökmeye baþladý.
1153’te Kudüs Kralý III. Baudouin’in Aska-
lân’ý ele geçirmesinden itibaren Mýsýr sa-
hilleri Norman, Bizans ve Ýtalya saldýrýlarý-
na mâruz kaldý.

Selâhaddîn-i Eyyûbî tersanelere ve do-
nanmaya büyük önem verdi. Donanma-
nýn malî iþleriyle uðraþan Dîvânü’l-üstûl
kuruldu, bu divana gelir kaynaklarý ayrýldý
(572/1176-77). Denizcilerin maaþlarý ye-
niden düzenlendi. 578 (1182) yýlýnda kýrk
galerilik Eyyûbî donanmasý Haçlýlar’ýn þid-
detli saldýrýlarýný püskürttü. Sahil bölgesi-
nin fethinden sonra Beyrut, Cübeyl, Laz-
kiye, Akkâ gibi sahil þehirlerinden donan-
maya yeni gemilerin katýlýmýyla doðudaki
Haçlýlar’ýn donanmalarýna karþý üstünlük
saðlandý. Ancak Haçlýlar, III. Haçlý Seferi’n-
de (1189-1191) Akkâ’ya yardýma giden do-
nanmaya aðýr bir darbe vurarak deniz hâ-
kimiyetini yeniden ele geçirdiler (Þeþen, s.
254). Selâhaddin’in vefatý üzerine Eyyûbî
donanmasý ihmal edildi ve son dönemler-
de denizcilik gerilemeye baþladý. Eskiden
denizci olmak bir iftihar vesilesi iken, de-
nizcilere “el-mücâhidûn fî sebîlillâh” deni-
lirken askerlikten habersiz kiþilerin zorla
toplanýp az bir ücretle çalýþtýrýldýðý bu dö-
nemde “üstûlî” (denizci sözü) bir aþaðýlama
ifadesi haline geldi. Bunun tersaneleri ve
gemi inþasýný da etkilemesi kaçýnýlmazdý.

Memlükler iþ baþýna geldiðinde Akde-
niz’de üstünlük Haçlýlar’a geçmiþti. Sul-
tan el-Melikü’z-Zâhir I. Baybars tahta çý-
kýnca donanmaya önem verdi. Kýbrýs üze-
rine gönderdiði donanmanýn fýrtýnaya ya-
kalanýp birçok geminin kaybolmasý üzeri-
ne yeni bir donanma kurdurdu. Emîrlere
ait kayýklarda çalýþan denizcileri toplayýp
gemi inþaatýnda görevlendirdi. Ýskenderi-
ye ve Dimyat tersanelerinde kýrk parça
büyük gemiden oluþan bir donanma ha-
zýrlandý (669/1271). I. Baybars vaktinin bir
kýsmýný tersanede geçiriyordu; Sicilya’dan
gelen elçileri elinde marangoz aleti, ke-
resteler arasýnda usta ve emîrlerle otu-
rurken tersanede kabul etmiþti. XIII. yüz-
yýlýn sonlarýnda Haçlý saldýrýlarýnýn deniz
saldýrýlarýna dönüþmesi sebebiyle savunma
ve taarruz açýsýndan güçlendirilen Mem-
lük donanmasý Baybars döneminde Kýb-
rýs’ý fethederek en önemli zaferini kazan-
dý. Ancak Memlükler, Avrupalýlar’ýn gemi
sanayiindeki yeniliklerini takip edemedi-
ler. Memlük deniz kuvvetleri, son zaman-
larda Kýzýldeniz’de ve Hindistan sahillerin-
de okyanus için hazýrlanýp toplarla tahkim
edilen güçlü Portekiz donanmasý karþýsýn-
da bir varlýk gösteremedi. Kansu Gavri,
Osmanlýlar’dan yardým alarak donanmayý 

emîri’l-mü’minîn" adý verilen bu kanal va-
sýtasýyla Kýzýldeniz üzerinden Medine’ye er-
zak gönderiliyordu. Hacý adaylarý tekne-
lerle Kulzüm Limaný’na geliyor, oradan bü-
yük gemilerle Hicaz bölgesine gidiyordu.

Kuzey Afrika’da ilk tersane Tunus þeh-
rinde kuruldu. Hassân b. Nu‘mân 82 (701)
yýlýndan itibaren önce Zaðvân’ý, ardýndan
Kartaca’yý teslim alýp Ýfrîkýye’de Ýslâm hâ-
kimiyetini saðladýktan sonra Tunus þehri-
ni kurdu ve bir tersane inþa ettirdi. Kýsa
bir süre sonra burada yapýlan gemilerden
meydana gelen donanma ile Bizanslýlar’ýn
üs olarak kullandýðý Sicilya’ya ve diðer ada-
lara akýnlar baþlatýldý. Böylece Bizans’ýn
Batý Akdeniz’deki deniz gücü kýrýldý ve Ýfrî-
kýye sahilleri emniyet altýna alýndý. Bu ter-
saneden bahseden Bekrî’nin naklettiðine
göre Hassân’ýn talebi üzerine Abdülmelik
b. Mervân, Mýsýr valisi kardeþi Abdülazîz’e
mektup yazarak gemi ustasý olan 1000
Kýptî’yi aileleriyle birlikte Tunus ordugâ-
hýna göndermesini emretmiþ, Hassân’a
da bir tersane yaptýrmasý, kereste temi-
ni için Berberîler’den yardým istemesi tâ-
limatýný vermiþtir. Bekrî tersanenin Tu-
nus’un kýyýsýnda kurulduðunu, 24 mil ka-
dar çevresi ve denize açýlan dar bir yolu
olan Buhayretürâdis’in kenarýnda limana
bitiþik durumda bulunduðunu kaydeder
(el-Mu³rib, s. 38-39). Ýbn Kuteybe’ye nis-
bet edilen el-Ýmâme ve’s-siyâse adlý eser-
de ise (II, 57) tersaneyi Mûsâ b. Nusayr’ýn
84’te (703) inþa ettirdiði ve burada ken-
disi için 100 kadar gemi yapýldýðý söylen-
mektedir. Bu tersanenin Hiþâm b. Abdül-
melik zamanýnda 116’da (734) Ýfrîkýye va-
liliðine tayin edilen Ubeydullah b. Habhâb
tarafýndan kurulduðu, onun Tunus’a bir
cami ve bir tersane yaptýrdýðý da nakle-
dilmektedir (Kalkaþendî, V, 114). Bu riva-
yetlerden tersanenin Hassân b. Nu‘mân
tarafýndan kurulduðu ve kendisinden son-
ra gelen idareciler tarafýndan yenilenip
güçlendirildiði anlaþýlmaktadýr. Ýslâm do-
nanmasý Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alel-
lah zamanýnda büyük geliþme gösterdi.
238 (852) yýlýnda Bizans donanmasýnýn Dim-
yat’a saldýrmasýnýn ardýndan donanmanýn
güçlendirilmesi için “þûne” denilen savaþ
gemileri inþa edildi. Gemiler için baþarý-
lý kumandanlar seçildi, ayrýca denizcilere
maaþ baðlandý ve gemilerde okçular gö-
revlendirildi.

Aðlebî Hükümdarý I. Ziyâdetullah b. Ýbrâ-
him (817-838) büyük bir donanma kurarak
Bizans hâkimiyetindeki Sicilya’nýn önemli
kýsmýný fethetti. 870’te Bizans’ýn en önem-
li askerî üslerinden Malta’yý aldýktan son-
ra Akdeniz’in mutlak hâkimi olan Aðlebî-
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Merînî donanmasý denizden hareket edip
hýristiyanlarýn eline geçmiþ olan Cezîre-
tülhadrâ’yý geri aldýlar.

Büyük Selçuklular döneminde ilk gemi
Sultan Berkyaruk zamanýnda (1092-1104)
Basra yöneticisinin nâibi Ýsmâil b. Arslan-
cýk tarafýndan inþa ettirildi. Anadolu Sel-
çuklularý’nda I. Süleyman Þah’ýn vekili Ebü’l-
Kasým, Gemlik’te (Kios) gemi inþa ettir-
mek istedi, ancak gemiler yapýldýðý sýra-
da Bizans tarafýndan yakýldý. Alanya’nýn
(Alâiye) I. Keykubad tarafýndan fethi sý-
rasýnda gemiler kullanýldý ve burada bir
tersane yaptýrýldý. Sinop ve Antalya’da da
tersane bulunuyordu. Ayrýca Beyþehir gö-
lü kýyýsýnda I. Keykubad’ýn yazlýk merke-
zinde iki gözlü küçük bir tersane vardý. I.
Keykubad döneminde Anadolu Selçuklu
donanmasý deniz aþýrý seferler gerçekleþ-
tirdi. Selçuklular’da donanma kumandan-
larý “reîsü’l-bahr, melikü’s-sevâhil, emîr-i
sevâhil” unvanlarýný taþýyordu (DÝA, XXXVI,
391). Denize sahili olan beyliklerde de ter-
sane ve gemi yapýmýna önem verildi. Ege
sahillerinde denizcilik faaliyetlerine giriþen,
Ýzmir ve civarýndaki adalarda egemenlik
kuran ilk Türk beyi Çaka Bey bölgede hâ-
kimiyet sahasýný geniþletti ve Bizans’ýn cid-
di rakibi oldu. Menteþeoðullarý, donanma-
larýyla Ege ve Akdeniz’de Haçlý gemileri-
ne karþý sürekli harekâtta bulundular ve
Rodos’u fethetmeye çalýþtýlar. Aydýnoðul-
larý Beyliði, Ege denizi ve Mora sahilleri-
ne yaptýðý deniz seferleriyle büyük baþarý
elde etti.
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Dârüssýnâa-i Âmire de denilen Tersâne-i
Âmire, Osmanlý Devleti’nin kuruluþuyla bir-
likte Gelibolu’da teþekkül eden ve sonra-
larý devletin geniþlemesine paralel olarak
Ýstanbul Haliç’te esaslý bir teþkilâta kavu-
þan Osmanlý denizcilik faaliyetinin merkez
üssüdür. Osmanlýlar tersane yerine önce-
leri “liman” kelimesini kullanýrken XVI. yüz-
yýlýn baþlarýndan itibaren daha çok Ýtalyan-
ca “darsena” kelimesine benzeyen “tershâ-
ne”yi (tersâne) kullanmaya baþlamýþtýr.
Tersane kelimesi, Arapça “dârü’s-sýnâa”
terkibinin birçok Akdeniz ülkesi tarafýn-
dan uzun süre deðiþik biçimlerde kullanýl-
dýktan sonra Türkçe’ye geçmiþtir. Ýspan-
yolca’da “ataruzana, arsenal, darsena”;
Portekizce’de “darsanale, drasena”; Malta
dilinde “tarzna, tarznar”; Ýtalyanca’da “ar-
senale, darsena” þekline girmiþtir (Lingua
Franca, s. 428-430). Osmanlý belgelerinde
“gemi inþa edilen gözler” mânasýna ilk de-
fa 920’de (1514) “tershâneler” (BA, Müte-
ferrik Defterler, nr. 36806, s. 272) ve Pîrî
Reis’in Kitâb-ý Bahriyye’sinde Alanya Ter-
sanesi için “dershâneler” biçiminde geç-
miþ ve çok geçmeden (1527) Galata’daki
gemi inþa üssüne “tershâne” adý verilmiþ-
tir. Galata Tersanesi, Barbaros Hayreddin
Paþa zamanýnda Tershâne-i Âmire olmuþ-
tur. Osmanlýlar, sahillere ulaþtýktan kýsa bir
süre sonra gerek Bizans’tan intikal eden
gerekse denizci Anadolu beyliklerinden ka-
lan Ýzmit, Gemlik, Edincik, Gelibolu ve Ýs-
tanbul’daki Kadýrga Limaný gibi eski ter-
sanelerden yararlanmýþ, Sinop ve bugün
hâlâ varlýðýný koruyan Alanya gibi Selçuklu
tersaneleri de Osmanlýlar tarafýndan kul-
lanýlmýþtýr. Osmanlý Devleti’nin ilk teþek-
küllü tersanesi 1390’da Yýldýrým Bayezid
tarafýndan Gelibolu’da Bizans’tan kalan ter-
sanenin yerinde kurulmuþtur. Bu dönem-
de burasý liman diye geçer.

Fâtih Sultan Mehmed’in ilk nüvesini oluþ-
turduðu Galata Tersanesi’ne II. Bayezid’in
birkaç ilâvesi dýþýnda asýl þekil veren hü-
kümdar Yavuz Sultan Selim’dir. Güçlü bir
donanmaya sahip olmak amacýyla daha
Çaldýran seferi öncesinde tersane inþasý
için bazý kararlar alýndý. Venedik’in Ýstan-
bul balyosu Nicolò Giustinian’ýn 30 Hazi-
ran 1513 tarihli raporuna göre tahta çýký-
þýnýn ertesi yýlý Yavuz Sultan Selim, Geli-
bolu ve Ýstanbul’da her biri 100 gözlü 200
kadýrga kapasiteli büyük tersanelerin ya-
pýlmasý için emir verdi. 200.000 duka al-
týn tahsis edilen bu tersane gözlerinin in-
þaatý, 1513-1514 yýlý kýþ mevsiminde Gala-

güçlendirmeye çalýþtýysa da bu yeterli ol-
madý.

Endülüs Emevîleri donanmaya önem ve-
rip bazý sahil þehirlerinde tersane inþa et-
tiler. Bilhassa Normanlar’ýn saldýrýlarýndan
sonra II. Abdurrahman güçlü bir donan-
maya olan ihtiyacý hissetti ve yeni tersa-
neler kurdurdu (DÝA, I, 151). III. Abdurrah-
man, Fâtýmî donanmasýnýn Meriye (Alme-
ria) Limaný’na saldýrmasý ve oradaki gemi-
leri yakmasý üzerine Meriye’de büyük bir
tersane inþa ettirdi ve donanma kýsa sü-
rede yenilendi. III. Abdurrahman’la birlik-
te Endülüs donanmasý önemli bir geliþme
kaydetti. Bu donanma sayesinde Kuzey
Afrika’da Fâtýmî hâkimiyeti zayýflatýldý ve
Ýspanya’nýn kapýsý durumundaki Tanca ve
Sebte sahil þehirleri Endülüs Emevî Dev-
leti’ne baðlandý. II. Hakem 353 (964) yýlýn-
da Meriye’ye giderek tersaneyi inceledi ve
yeniletti. O sýrada donanma 300 kýta ge-
miye sahipti (Ýbnü’l-Hatîb, I, 478-479).

Yûsuf b. Tâþfîn’in Tanca ve Sebte’yi ele
geçirmesi Murâbýtlar’da deniz kuvvetleri-
nin kurulmasý açýsýndan önemli bir geliþ-
me oldu. Bu iki þehirdeki tersanelerden
ve Endülüslü denizcilerden yararlanýldý.
Endülüs’e geçiþten sonra donanmaya da-
ha çok önem verildi. Murâbýt donanmasý,
1116 yýlýnda Mayurka (Majorka), Minorka ve
Yâbise adalarýný Ýtalya þehir devletlerin-
den geri aldý; 516’da (1122) Sicilya üzerine
giderek Normanlar’a aðýr zayiat verdirdi.
Denizciliðin güçlenmesi dýþ ticarette etki-
li oldu. Normanlar’la rekabet eden Murâ-
býtlar, iki yakayý kontrol altýna almak için
sahil boyunca “mehâris” denilen müstah-
kem kale ve hisarlar yaptýrdýlar. Muvah-
hidler zamanýnda deniz kuvvetleri daha da
geliþti. Batý kaynaklarýnda Mamora (Ma‘-
mûre) olarak geçen Mehdiye’de önemli bir
tersane bulunmaktaydý. Abdülmü’min el-
Kûmî ihtiyaç duyduðu 120 gemiyi burada
inþa ettirmiþti (DÝA, XXVIII, 386). Onun
zamanýnda donanma üssü Endülüs’ten
Maðrib’e taþýndý ve Sebte donanmanýn
merkezi haline getirildi. Sebte, Tanca, Se-
lâ, Mehdiye ve Endülüs’te tersaneler ya-
yýldý. 557’de (1162) bu tersanelerde sek-
sen tanesi Endülüs’te olmak üzere 400
parça gemiden mürekkep bir donanma
inþa edildi. Ebû Yûsuf el-Mansûr zama-
nýnda donanma daha da güçlendirildi. An-
cak son dönemlerde ihmal edildi ve Ýkab
savaþýndan sonra adý anýlmaz oldu. Merî-
nî Sultaný Ebû Saîd II. Osman (1310-1331)
sahillerin daha iyi korunabilmesi için Selâ
þehri tersanesinde yeni bir donanma in-
þa edilmesini emretti. Sultan Ebû Fâris za-
manýnda Gýrnata Nasrî ordusu karadan,
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