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güçlendirmeye çalýþtýysa da bu yeterli olmadý.
Endülüs Emevîleri donanmaya önem verip bazý sahil þehirlerinde tersane inþa ettiler. Bilhassa Normanlar’ýn saldýrýlarýndan
sonra II. Abdurrahman güçlü bir donanmaya olan ihtiyacý hissetti ve yeni tersaneler kurdurdu (DÝA, I, 151). III. Abdurrahman, Fâtýmî donanmasýnýn Meriye (Almeria) Limaný’na saldýrmasý ve oradaki gemileri yakmasý üzerine Meriye’de büyük bir
tersane inþa ettirdi ve donanma kýsa sürede yenilendi. III. Abdurrahman’la birlikte 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 Devleti’ne baðlandý. II. Hakem 353 (964) yýlýnda Meriye’ye giderek tersaneyi inceledi ve
yeniletti. O sýrada donanma 300 kýta gemiye sahipti (Ýbnü’l-Hatîb, I, 478-479).
Yûsuf b. Tâþfîn’in Tanca ve Sebte’yi ele
geçirmesi Murâbýtlar’da deniz kuvvetlerinin kurulmasý açýsýndan önemli bir geliþme oldu. Bu iki þehirdeki tersanelerden
ve Endülüslü denizcilerden yararlanýldý.
Endülüs’e geçiþten sonra donanmaya daha çok önem verildi. Murâbýt donanmasý,
1116 yýlýnda Mayurka (Majorka), Minorka ve
Yâbise adalarýný Ýtalya þehir devletlerinden geri aldý; 516’da (1122) Sicilya üzerine
giderek Normanlar’a aðýr zayiat verdirdi.
Denizciliðin güçlenmesi dýþ ticarette etkili oldu. Normanlar’la rekabet eden Murâbýtlar, iki yakayý kontrol altýna almak için
sahil boyunca “mehâris” denilen müstahkem kale ve hisarlar yaptýrdýlar. Muvahhidler zamanýnda deniz kuvvetleri daha da
geliþti. Batý kaynaklarýnda Mamora (Ma‘mûre) olarak geçen Mehdiye’de önemli bir
tersane bulunmaktaydý. Abdülmü’min elKûmî 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, Selâ, Mehdiye ve Endülüs’te tersaneler yayýldý. 557’de (1162) bu tersanelerde seksen tanesi Endülüs’te olmak üzere 400
parça gemiden mürekkep bir donanma
inþa edildi. Ebû Yûsuf el-Mansûr zamanýnda donanma daha da güçlendirildi. Ancak son dönemlerde ihmal edildi ve Ýkab
savaþýndan sonra adý anýlmaz oldu. Merînî Sultaný Ebû Saîd II. Osman (1310-1331)
sahillerin daha iyi korunabilmesi için Selâ
þehri tersanesinde yeni bir donanma inþa edilmesini emretti. Sultan Ebû Fâris zamanýnda Gýrnata Nasrî ordusu karadan,

Merînî donanmasý denizden hareket edip
hýristiyanlarýn eline geçmiþ olan Cezîretülhadrâ’yý geri aldýlar.

–

Büyük Selçuklular döneminde ilk gemi
Sultan Berkyaruk zamanýnda (1092-1104)
Basra yöneticisinin nâibi Ýsmâil b. Arslancýk tarafýndan inþa ettirildi. Anadolu Selçuklularý’nda I. Süleyman Þah’ýn vekili Ebü’lKasým, Gemlik’te (Kios) gemi inþa ettirmek istedi, ancak gemiler yapýldýðý sýrada Bizans tarafýndan yakýldý. Alanya’nýn
(Alâiye) I. Keykubad tarafýndan fethi sýrasýnda gemiler kullanýldý ve burada bir
tersane yaptýrýldý. Sinop ve Antalya’da da
tersane bulunuyordu. Ayrýca Beyþehir gölü kýyýsýnda I. Keykubad’ýn yazlýk merkezinde iki gözlü küçük bir tersane vardý. I.
Keykubad döneminde Anadolu Selçuklu
donanmasý deniz aþýrý seferler gerçekleþtirdi. Selçuklular’da donanma kumandanlarý “reîsü’l-bahr, melikü’s-sevâhil, emîr-i
sevâhil” unvanlarýný taþýyordu (DÝA, XXXVI,
391). Denize sahili olan beyliklerde de tersane ve gemi yapýmýna önem verildi. Ege
sahillerinde denizcilik faaliyetlerine giriþen,
Ýzmir ve civarýndaki adalarda egemenlik
kuran ilk Türk beyi Çaka Bey bölgede hâkimiyet sahasýný geniþletti ve Bizans’ýn ciddi rakibi oldu. Menteþeoðullarý, donanmalarýyla Ege ve Akdeniz’de Haçlý gemilerine karþý sürekli harekâtta bulundular ve
Rodos’u fethetmeye çalýþtýlar. Aydýnoðullarý Beyliði, Ege denizi ve Mora sahillerine yaptýðý deniz seferleriyle büyük baþarý
elde etti.

Dârüssýnâa-i Âmire de denilen Tersâne-i
Âmire, Osmanlý Devleti’nin kuruluþuyla birlikte Gelibolu’da teþekkül eden ve sonralarý devletin geniþlemesine paralel olarak
Ýstanbul Haliç’te esaslý bir teþkilâta kavuþan Osmanlý denizcilik faaliyetinin merkez
üssüdür. Osmanlýlar tersane yerine önceleri “liman” kelimesini kullanýrken XVI. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren daha çok Ýtalyanca “darsena” kelimesine benzeyen “tershâne”yi (tersâne) kullanmaya baþlamýþtýr.
Tersane kelimesi, Arapça “dârü’s-sýnâa”
terkibinin birçok Akdeniz ülkesi tarafýndan uzun süre deðiþik biçimlerde kullanýldýktan sonra Türkçe’ye geçmiþtir. Ýspanyolca’da “ataruzana, arsenal, darsena”;
Portekizce’de “darsanale, drasena”; Malta
dilinde “tarzna, tarznar”; Ýtalyanca’da “arsenale, darsena” þekline girmiþtir (Lingua
Franca, s. 428-430). Osmanlý belgelerinde
“gemi inþa edilen gözler” mânasýna ilk defa 920’de (1514) “tershâneler” (BA, Müteferrik Defterler, nr. 36806, s. 272) ve Pîrî
Reis’in Kitâb-ý Bahriyye’sinde Alanya Tersanesi için “dershâneler” biçiminde geçmiþ ve çok geçmeden (1527) Galata’daki
gemi inþa üssüne “tershâne” adý verilmiþtir. Galata Tersanesi, Barbaros Hayreddin
Paþa zamanýnda Tershâne-i Âmire olmuþtur. Osmanlýlar, sahillere ulaþtýktan kýsa bir
süre sonra gerek Bizans’tan intikal eden
gerekse denizci Anadolu beyliklerinden kalan Ýzmit, Gemlik, Edincik, Gelibolu ve Ýstanbul’daki Kadýrga Limaný gibi eski tersanelerden yararlanmýþ, Sinop ve bugün
hâlâ varlýðýný koruyan Alanya gibi Selçuklu
tersaneleri de Osmanlýlar tarafýndan kullanýlmýþtýr. Osmanlý Devleti’nin ilk teþekküllü tersanesi 1390’da Yýldýrým Bayezid
tarafýndan Gelibolu’da Bizans’tan kalan tersanenin yerinde kurulmuþtur. Bu dönemde burasý liman diye geçer.
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Fâtih Sultan Mehmed’in ilk nüvesini oluþturduðu Galata Tersanesi’ne II. Bayezid’in
birkaç ilâvesi dýþýnda asýl þekil veren hükümdar Yavuz Sultan Selim’dir. Güçlü bir
donanmaya sahip olmak amacýyla daha
Çaldýran seferi öncesinde tersane inþasý
için bazý kararlar alýndý. Venedik’in Ýstanbul balyosu Nicolò Giustinian’ýn 30 Haziran 1513 tarihli raporuna göre tahta çýkýþýnýn ertesi yýlý Yavuz Sultan Selim, Gelibolu ve Ýstanbul’da her biri 100 gözlü 200
kadýrga kapasiteli büyük tersanelerin yapýlmasý için emir verdi. 200.000 duka altýn tahsis edilen bu tersane gözlerinin inþaatý, 1513-1514 yýlý kýþ mevsiminde Gala513
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ta surlarýnýn batýsýndaki koyda eski Ceneviz Tersanesi’nin olduðu yerde baþladý.
Buradaki yamaçta bulunan kabirler nakledilip açýlan alan tersane yapýmýna tahsis edildi. 1513 sonbaharýnda ilk dört gözü tamamlanan tersanenin yapýmý Gelibolu sancak beyi Ýskender Bey tarafýndan
sürdürüldü; 1514 baharýnda bir ayda elli
ve yaz sonuna kadar 100 tersane gözü bitirildi. Böylece gemi inþasý için olduðu kadar donanmanýn seferden dönüþünde gemilerin kýþ mevsimini karada ve korunaklý bir þekilde geçirmesi, gerektiðinde bakýmlarýnýn yapýlmasý için iki tarafý duvar,
üstü kapalý tezgâhlar / gözler hazýrlandý.
Bu tersane gözleri kýyýda bitiþik nizam yapýlmýþtý ve kalýn duvarlarýna karþýlýk çatýlarý kiremit kaplýydý. Bir veya iki kadýrga
alabilecek kapasitede olan gözlerin yanýnda kürek vb. gemi donaným malzemesinin konulduðu taþtan yapýlmýþ, üstü kurþun kaplý ambarlar bulunuyordu. Tersane
gözlerinin arkasýnda kadýrga yapým malzemelerinin muhafaza edildiði, üzerleri düz
ve kurþunla kaplý birer mahzen vardý. Tersane gözlerinin kara ve deniz tarafý açýk
býrakýlmýþtý. Tarihçi Âlî Mustafa Efendi’ye
göre tersane gözleri Frenk ülkelerindeki
gibi inþa edilmiþti.
Osmanlý kaynaklarýna göre Galata’dan
Kâðýthane deresine kadar uzanan yerde
500 göz olarak yapýlmasý tasarlanan tersane 1515’te 160 göz olarak tamamlandý.
Böylece daha önce Gelibolu’da üslenen tersane faaliyetleri Ýstanbul’a taþýndý. Ýnebahtý’dan (1571) sonra donanmanýn güçlendirilmesi için baþlanan faaliyetler arasýnda Tersâne-i Âmire’ye yapýlan ilâveler
önemli yer tutmaktadýr. Mevcut tersanenin yakýnýndaki Hasbahçe’den bir miktar
yer ayrýldý; sekiz gemi inþasýna uygun sekiz kemerli bir tersane kurulup Tersâne-i
Âmire geniþletildi. XVII. yüzyýlýn ortalarýnda tersane gözlerinin sayýsý kullanýlýr halde 140 kadardý. Bu arada tersane müþtemilâtýna bazý ekler yapýldý. Tersane gözleri
zaman zaman tamir ediliyordu. 1659’da
hasar gören üç göz tamir edildi ve bu esnada gözler arasýndaki duvarýn üstünde
bulunan oluklar kurþunla kaplatýldý. Tersane gözlerinde en çok tamir edilen kýsýmlar, gemilerin üzerine alýndýðý kýzaklarla gemileri denize indirip kýzaða çekmek için
kullanýlan ve felenk denilen yuvarlak aðaç
kütüklerdi.
Sokullu Mehmed Paþa’nýn kaptan-ý deryâlýðý zamanýnda (1546-1549) kadýrgalarýn
malzemelerini muhafaza maksadýyla her
gözün arkasýna bir mahzen yapýldý; tersanenin kara tarafý dýþarýdan görünmeyecek
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biçimde bir duvarla çevrildi. Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Tersane binalarý
arasýnda Baruthâne Kulesi, yetmiþ kapudan mahzeni, kürekhâne, yedi kurþunlu
mahzen, yeni divanhâne, Sanbola Zindaný, Cirit Meydaný Kasrý, Þahkulu Kapýsý ve
Meyyit Ýskelesi Kapýsý yer alýyordu. XVI.
yüzyýlýn sonlarýnda tersanede gemi inþasý
ve tersanenin levazýmatý için gerekli demir, çivi, bakýr kap, kurþun levha, lenger,
kendir, halat, varil, yelken, tente, top ve
fanuslarýn korunduðu Mahzen-i Sürb ile
(Kurþunlu Mahzen) kerestelerin korunduðu Mahzen-i Çûb müstakil mahzenler halinde ikiye ayrýldý.
Osmanlý Devleti’nin büyük tersaneleri
dýþýnda Karadeniz ile Akdeniz kýyýlarýnda,
Süveyþ ve Basra gibi uzak denizlerde, Tuna ve Fýrat gibi nehirler üzerinde, gemi
inþa edilebilir bütün sahillerde Tersâne-i
Âmire’ye baðlý tersaneler mevcuttu. XVIII.
yüzyýlýn baþlarýna kadar Karadeniz sahillerinde kýrk dört, Tuna nehri üzerinde
altý, Marmara ve Ege kýyýlarýnda on beþ
olmak üzere toplam altmýþ beþ tersane ve
gemi inþa tezgâhý bulunduðu tesbit edilmektedir. Bunlar arasýnda Gelibolu, Sinop, Samsun, Ýzmit, Kefken, Süveyþ, Birecik, Basra, Rusçuk önemli yer tutmaktadýr. Savaþ gemileri bu tersanelerde tekne halinde inþa edildikten sonra donanýmlarý için Tersâne-i Âmire’ye getiriliyordu.
Bu özellikleri sebebiyle Tersâne-i Âmire
XVI-XVII. yüzyýllarda Akdeniz dünyasýndaki emsalleri arasýnda tekti ve bir benzeri
yalnýz Venedik’te bulunuyordu. Öte yandan Tersâne-i Âmire Osmanlý sanayiinin
deðiþimine öncülük etmiþ ve modernleþme geliþmelerine sahne olmuþtur. Kuruluþundan itibaren kürekli ve yelkenli her
çeþit geminin inþa edildiði, donaným ve tamirlerinin yapýldýðý bu kurum zaman içinde bütün Haliç kýyýlarýna yayýldý. Tersâne-i
Âmire gemi inþa tezgâhlarý, havuzlarý, malzemenin korunduðu mahzenleri, iplikhâ-

ne, demirhâne, lengerhâne gibi imalâthaneleri, cami, çeþme, hastahane ve zindan
gibi sosyal tesisleriyle tam bir bütün oluþturuyordu.
Tersâne-i Âmire’de inþa edilen gemilerin teknolojik özellikleri yüzyýllar içinde deðiþim gösterdiði gibi tersane kurumlarýnda da deðiþim gerçekleþti. Bu sebeple üç
ayrý dönemin izlerini bulmak mümkündür. Birincisi imparatorluðun kuruluþundan XVII. yüzyýlýn ortalarýna kadar devam
eden kürekli gemiler, ikincisi XIX. yüzyýlýn
ortalarýna kadar süren yelkenli gemiler,
üçüncüsü imparatorluðun yýkýlýþýna ve günümüze kadar gelen buharlý gemiler dönemidir. Tersane’de inþa edilen kürekliler
arasýnda yer alan kadýrga, mavna, baþtarda, kalyata, pergende, firkate, karamürsel,
þayka, üstü açýk, çekeleve, kayýk, kancabaþ vb. gemiler oturak sayýsýna ve büyüklüklerine göre deðiþiyordu. Bu tür savaþ
gemileri içinde en çok kullanýlaný ve asýl
vurucu gücü teþkil edeni kadýrga idi. Osmanlýlar, esas itibariyle Venedik gemi inþa tekniklerini benimsemekle birlikte Barbaros Hayreddin Paþa kadýrgalarda bazý
deðiþiklikler yaptý ve bir Türk kadýrga tipi
meydana getirdi.
Yelkenliler arasýnda kalyon, burtun, barça, aðribar, firkateyn, kapak, þalope gibi
gemiler bulunuyordu. XVII. yüzyýlýn sonlarýnda kadýrga yapýmý azalýrken kalyon inþasýna hýz verildi ve XVIII. yüzyýlda üç ambarlý büyük kalyonlar ortaya çýktý. Kalyonculuðun geliþmesiyle birlikte Osmanlý donanmasý Çeþme yenilgisine (1770) kadar
Akdeniz’de üstünlüðü elinde tuttu. Bu dönemde donanmada gerçekleþen modernleþme çabalarý arasýnda yeni tekniklerle
Tersâne-i Âmire’de kalyon yapýlmasýna baþlandý. Fransýz gemi mühendisi Brun ve ekibi Tersane’de ve diðer taþra tersanelerinde pek çok kalyon ve firkateyn inþa etti.
Navarin savaþý (1827) yelkenli gemilerin

1831 yýlýna ait bir çekmecenin üzerinde Tersâne-i Âmire ve Haliç’te kalyonlarýn tasviri (TSMK, CY, nr. 455)
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âdeta sonu oldu. Osmanlý donanmasýnda
Ýngiliz yapýmý ilk buharlý geminin Sürat
adýyla 1827’de kullanýlmasýyla yeni bir dönem baþladý. 1830’dan itibaren Osmanlý gemi inþa teknolojisinde Amerikalý uzmanlar ön plana çýktý. Rhode’in planlarýna göre Tersâne-i Âmire’de yapýlan savaþ
gemileri Türk denizcileri tarafýndan beðenildi ve 1837’de Eser-i Hayr adlý ilk Osmanlý buharlý gemisi Tersane’deki Aynalýkavak’ta inþa edildi. Tanzimat’la birlikte
bu tür gemiler yavaþ yavaþ yelkenlilerin
yerini almaya baþladý. Kýsa sürede sayýlarý on sekizi bulan buharlý gemilerin makineleri, çarkçý ve makinistleri dýþarýdan getirtiliyordu. En önemlileri Mecidiye, Tâif
ve Eser-i Cedîd olan bu gemiler daha çok
deniz ticareti ve posta iþleriyle asker ve
eþya taþýmada kullanýlýyordu.
Osmanlý donanmasýnýn kürekli ve yelkenli dönemindeki gemi sayýsýnda önemli iniþ çýkýþlar görülür. Bunda özellikle XVI
ve XVII. yüzyýllardaki büyük deniz savaþlarý etkili oldu, donanma için sürekli biçimde yüzlerce gemiyi hazýr tutmak gerekiyordu. Nitekim Ýnebahtý yenilgisinin ardýndan kýþ döneminde tersanelerde 200’den fazla kadýrga ve baþtarda inþa edildi.
Kemankeþ Kara Mustafa Paþa’nýn kaptanýderyâlýðý zamanýnda (1635-1638) her yýl
kýrk kadýrganýn Tersane’de hazýr bulundurulmasý kanunnâmede yer aldý. 1701 tarihli Bahriye Kanunnâmesi’nde bu madde kalyonlar için de korundu. Donanmanýn sefer hazýrlýðý içinde bulunduðu yýllarda Tersâne-i Âmire’de büyük bir faaliyet görüldüðü halde barýþ dönemlerinde
ancak ihtiyaç nisbetinde gemi inþa edilmekteydi. XVII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda birkaç deniz seferi dýþýnda savaþ için donanma sevkedilmediðinden gemi yapýmý barýþ zamanýna uygun miktarda tutuldu. Girit seferiyle birlikte (1645-1669) gerek Ýstanbul’daki Tersâne-i Âmire’de gerekse
taþra tersanelerinde hummalý bir faaliyet
baþladý. Gemilerin savaþlar sýrasýnda yara
alarak veya þiddetli fýrtýnalarda alabora
olarak batmasý yahut düþman eline geçmesi sonucu sayýlarýnýn azalmasý yüzünden donanma mevcudunu tamamlamak
için gemi yapým ve tamir faaliyetleri sürdürülmekteydi. XVII. yüzyýl boyunca Ýstanbul’daki Tersane’de 300 gemi inþa edildi,
800 gemi onarýldý; ince donanma ve kayýk
türü gemiler bu sayýnýn dýþýndadýr. Osmanlý deniz tarihindeki en büyük gemi zayiatý Ýnebahtý’da en az yetmiþ beþ, Girit
seferi sýrasýnda (1655) yetmiþten fazla idi;
Çeþme’de (1770) otuza, Navarin’de (1827)
elli yediye ulaþtý. Fýrtýnalar yüzünden kay-

bedilen gemiler arasýnda 1675’te Kaptanýderyâ Köse Ali Paþa idaresindeki Karadeniz filosundan yedi, ertesi yýl Seydizâde
Mehmed Paþa idaresindeki donanmadan
yirmi ve ondan sonraki yýl yirmi iki geminin battýðý tesbit edilmektedir. Bu zayiatlarýn hemen ardýndan baþta Tersâne-i Âmire’de ve diðer tersanelerde yoðun bir gemi inþa faaliyeti yürütülüyordu.
Tersâne-i Âmire’nin idarî yapýsý kaptan
paþanýn nezareti altýnda Tersane ricâli ve
Tersane halký diye ikiye ayrýlýyordu. Daha
çok idareci konumunda olan Tersane kethüdâsý, Tersane aðasý, Tersane emini ve
onun maliye dairesinde çalýþan kâtip, rûznâmçeci, ücret kâtibi, kereste ve kurþun
mahzenleri kâtipleri, liman ve zindan kâtipleriyle evrak dairesinde çalýþan Tersane reisi, defter emini, defter kethüdâsý ve
liman reisi, baþçavuþ, Tersane çavuþlarý,
gümiler, odabaþýlar, saka ve demircibaþý,
kalafatçýbaþý gibi sanat gruplarýnýn sorumlularý bulunuyordu. Kalyon döneminden
sonra kalyon nâzýrý, kalyon defterdarý ve
kalyon kâtibi Tersane idarecileri arasýnda
yer aldý. Tersane halký gemi reisleri, azebler, marangoz, kalafatçý, kürek yontucu,
demirci, tamirci, makaracý, üstüpücü, kumbaracý, vardiyan, gümi, nöbetçi ve mütekaid gibi tersane görevlilerinden meydana geliyordu. Tersane halkýnýn sayýsý 1570’lerde 2650’ye ulaþtý. XVII. yüzyýlýn sonlarýnda bu sayýnýn 800 civarýna düþmesi Tersane’nin idarî yapýsýndaki deðiþiklikten kaynaklanan bir azalma olduðunu düþündürmektedir.
Tersane’deki bütün iþler kaptan paþanýn nezaretinde ve Tersane emini tarafýn-

Cezayirli Gazi Hasan Paþa’nýn yaptýrdýðý güneþ saati (Ýstanbul
Deniz Müzesi, nr. 2313)

dan yürütülüyor, yapýlan harcamalar Tersane emini tarafýndan bir muhasebe defterine kaydediliyordu. Tersane emininin
muhasebesi baþdefterdarýn onayýndan sonra sadrazama sunuluyordu. Gemi inþasý
için lüzumlu bütün malzemenin teminiyle Tersane emini görevli idi. Özellikle Tersane’ye yakýn veya uzak, ocaklýk denilen
orman bölgelerinden kereste, sütun, ayrýca demir, çivi, kurþun, katran, zift, balýk
yaðý, don yaðý, bal mumu, boya, keten,
üstüpü, kürek, lenger, pusula, yelken, tente, çuka ve makara gibi malzemenin getirtilmesi veya üretilmesi iþini Tersane emini yürütüyordu. Kürekli gemiler döneminde gemilere kürekçi ve halatçý temini yine Tersane emininin görevleri arasýnda idi.
Zaman zaman deniz hizmetine ayrýlan vilâyetlerden on binlerce kürekçinin ocaklýk
olarak toplanmasý ve gemilere teslim edilmesi büyük bir sorumluluk gerektiriyordu. Gemilerdeki mürettebatýn ve savaþçýlarýn yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarý da Tersane emini tarafýndan saðlanýyordu. Tersane Eminliði 1804’te kaldýrýlarak yerine
Umûr-ý Bahriyye Nezâreti kuruldu. 1805’te denizcilikle ilgili ýslahat masraflarýný
karþýlayabilmek için Tersane Defterdarlýðý ve müstakil Tersane Hazinesi ihdas
edildi. 1845’te Tersâne-i Âmire Nezâreti
kuruldu.
En önemli askerî ve sivil eðitim kurumlarýndan olan Mühendishâne ve Mekteb-i
Týb Tersane içinde kurulmuþtu. Tersane’de denizcilik eðitimi vermek üzere Hendese Odasý adýyla, daraðacýnýn bulunduðu yerde eski gemilerin çekildiði bir hangar içinde 1189’da (1775) açýlan Tersane
Mühendishânesi, 1784’te Tersane Zindaný yanýnda üç ambarlý kalyonlarýn yapýldýðý bölgede birkaç odalý yeni bir binaya taþýndý. 1795’te Hasköy’de Mühendishâne-i
Berrî-i Hümâyun’un kurulmasýyla birlikte ikiye ayrýldý ve Mühendishâne-i Bahrî-i
Hümâyun gemi yapým mühendisliði ve harita-coðrafya (seyr-i sefâin) eðitimine tahsis edildi.
Tersâne-i Âmire’de kalyonlarýn kolayca
tamir edilmesine ve bakýmýna imkân saðlayan Büyük Havuz, III. Selim devrinde
1797-1800’de tamamlandý. Zaman içinde
geçirdiði tamirler dýþýnda 1874-1876 yýllarý arasýnda kara yönünde geniþletildi. Ýkinci havuz II. Mahmud döneminde 18211825’te, üçüncü havuz Abdülmecid-Abdülaziz devrinde 1857-1870’te tamamlandý.
Tersane Bahçesi ve Aynalýkavak Sarayý padiþahlar için dinlenme yeri olarak tahsis
edildi. 1805’te ahþaptan yapýlan bir hastahane Tersane’de hizmete girdi; yanýnda
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1806’da bir Týbhâne açýlarak ilk defa týp
tahsiline baþlandý. Tersâne-i Âmire 1913’te bölünerek Taþkýzak Tersanesi donanmaya, Camialtý ve Haliç tersaneleri Ýnþâât-ý Bahriyye Þirket-i Osmâniyye’sine devredildi. I. Dünya Savaþý sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ile Tersane’de
gemi inþa faaliyetleri tamamen durdu. Nihayet 1925’te yapýlan yeni bir düzenlemeyle Taþkýzak Tersanesi Deniz Kuvvetleri’ne, Camialtý ve Haliç tersaneleri Türkiye Seyrisefâin Ýdaresi’ne devredildi.
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TERSANE SARAYI
(bk. AYNALIKAVAK SARAYI).

TERÞÎH
( rk) ) א
Bir ifadeye kendi sayesinde
edebî anlam yüklenen
destekleyici öðe anlamýnda
belâgat terimi.

—
™
—

™

Sözlükte “terlemek, nemlenmek, sýzmak” anlamlarýndaki reþh (reþehân) kökünden türeyen terþîh “terbiye etmek,
yetiþtirmek, bir kimseyi bir göreve hazýrlamak” demektir (Lisânü’l-£Arab, “rþh”,
md.). Belâgatta terþîh bir ifadeye kendi
sayesinde edebî anlam yüklenen destekleyici ve hazýrlayýcý öðedir (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘,
s. 271; Ýbn Hicce, II, 297; Nablusî, s. 106).
Terþîhte bir lafzýn baþka bir lafzý edebî kullanýma hazýrlamasý, edebî bir anlam yüklenebilmesi için onu desteklemesi söz konusudur. Bundan dolayý terþîh müstakil bir
sanat olmadýðý gibi herhangi bir edebî sa516

natla da sýnýrlý deðildir; istiare, tevriye, týbâk (tezat) gibi birçok edebî sanatý hazýrlayýcý, destekleyici ve pekiþtirici öðe biçiminde bulunur (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 273; Ýbn Hicce, II, 297; Ýbn Ma‘sûm, VI, 163). Fahreddin
er-Râzî ile Sekkâkî muhtemelen istiâre-i
terþîhiyye (muraþþaha) baðlamýnda terþîh
terimine temas eden ilk müelliflerdir. Râzî’ye göre bu tür istiarede terþîh, “müstear minh (müþebbeh bih) tarafýna itibar
edildiðini gösteren ve onunla ilgili olan ilâve ifadeler” anlamýna gelir (Nihâyetü’l-îcâz,
s. 249). Sekkâkî’ye göre ise müstear minh
tarafýný güçlendiren, onunla ilgili tâli vasýf
ve kayýttýr (Miftâ¼u’l-£ulûm, s. 385). Terþîhi
müstakil bir edebî tür gibi ele alýp açýklayan ilk yazar Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ olmuþtur. Daha sonra Ýbn Hicce, Süyûtî, Ýbn Ma‘sûm,
Abdülganî en-Nablusî ve Cermânûs Ferhâd gibi müellifler onun ortaya koyduðu
taným ve çerçeveyi aynen nakletmiþ, örnekleme dýþýnda kayda deðer bir þey eklememiþtir.

“kral” anlamýný yüklenme durumu olan
“  ” lafzýnýn önceden anýlmasýyla “ -  ” lafzýna her iki anlamý yüklenme imkâný verilmiþ ve uzak anlamýn kastedilmesini hazýrlayarak tevriye sanatýnýn icrasýna imkân
saðlanmýþtýr (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 273-274;
Ýbn Hicce, I, 249). Hz. Ali’nin Eþ‘as b. Kays
hakkýndaki “   *R  א9 S=/ \" אh ”

Terþîhin istiare baðlamýnda kullanýmýna
örnek olarak, P 1  ' b )א אk אh  ` א/ ”
“ 15 !X f( (Onlar dalâleti hidayet kar-

lafzýný týbâk eksenli bir kullanýma hazýrlamýþtýr. Onun yerine “ 2 ” (ey arzum),
“ 2V ” (ey maksudum) gibi baþka bir ifade kullanýlsaydý beyitte týbâk sanatý söz
konusu olmayacaktý (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 271272; Ýbn Hicce, II, 297).

þýlýðýnda satýn aldýlar da ticaretleri kâr etmedi)
âyeti (el-Bakara 2/16) zikredilebilir. Burada
satýn alma (iþtirâ) “deðiþme” (istibdâl) mâ-

nasýnda istiâre-i asliyye þeklinde kullanýlmýþ, bu asla uyarak “deðiþtiler” ( ) א =א
anlamýnda “satýn aldýlar” ( )אk ) אistiâre-i
tebeiyyesi gerçekleþmiþ, müþebbeh bih
olan “satýn aldýlar” ifadesini güçlendirmek
için onunla ilgili bir terþîh kaydý mahiyetinde “ticaretleri kâr etmedi” ifadesi istiareye ek olarak getirilmiþtir. Ebü’l-Kasým esSemerkandî’nin istiare konusunda kaleme
aldýðý Ferâßidü’l-fevâßid adlý eserinin üçüncü bölümünde terþîh meselesi ayrýntýlý biçimde ele alýndýðý ve özgün bir yaklaþým
ortaya konulduðu için esere er-Risâletü’tterþî¼iyye adý da verilmiþtir.
Terþîhin tevriye baðlamýnda kullanýmýna örnek olarak, \ÀR  א-t9A(  8 2A)"n” א
“ - )"n (Beni efendinin yanýnda an, ancak þeytan efendisine anmayý ona unutturdu) âyeti (Yûsuf 12/42) verilebilir. Burada “  ” (efendinin) lafzý, “ -” kelimesini tevriye eksenli bir anlam (uzak anlamý olan “efendi, sahip”
anlamý) yüklenmesi için hazýrlayan bir terþîh iþlevi görmüþtür. Zira “ ” kelimesiyle hem “Allah” hem “kral, efendi, sahip” anlamý murat edilebilir. Söz, “  8 2A)"n” א
(Beni efendinin yanýnda an) cümlesi anýlmadan sadece “ - )"n\ÀR א-t9A(” (Þeytan efendisine anmayý ona unutturdu) ifadesiyle sýnýrlý
kalsaydý o zaman “ -” lafzý sadece Allah’a
yönelik olacak, “kral, efendi” anlamýna hamli (tevriye) imkânsýz hale gelecekti. Sadece

(Bunun babasý saðýyla kadife ihramlar, örtüler
diker) sözünde de “yemîn” (sað el) ifadesi
geçmeseydi veya onun yerine “el” (  ) ke-

limesi kullanýlsaydý “þimâl”in yakýn anlam
olarak “sol el” ve uzak anlam olarak “kadife ihramlar, örtüler” anlamýnda tevriyeye hamli mümkün olmazdý (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 271).
Terþîhin týbâk sanatý baðlamýnda kullanmasýna örnek olarak da Mütenebbî’nin,
“ 1 -( !f 2 f  1 / = ” (Bir kalbin
çarpýntýsý ki [içinde tutuþan] alevini görseydin ey
cennetim / [o kalbin] içinde cehennem [tutuþuyor] zannederdin) beyti (Dîvân, IV, 28) zikredilebilir. Çünkü beyitte “ 2 f  ” lafzý “ f1f f ”
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TERTÎB
( K) ) א
Filâlîler’de
XIX. yüzyýlýn sonlarý ile
XX. yüzyýlýn baþlarýnda yapýlan
vergi düzenlemesi.

—
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Sözlükte “sýralamak, düzenlemek” anlamýndaki tertîb kelimesi, Filâlîler’de XIX.
yüzyýlýn sonlarý ile XX. yüzyýlýn baþlarýnda
yapýlan ve daha sonra Fransa himaye yö-

