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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu çalışma, Türklerin denizlerle tanışma sürecinden itibaren girişmiş oldukları
denizlerdeki hakimiyet mücadelesinin 18. yüzyıl başlarına kadar olan kısmını konu
edinmektedir. Anadolu’ya gelen Türkler, önceleri denizlere ulaşmak için bir mücadeleye
girmişler, önemli limanları ele geçirdikçe daha da ciddileşen deniz politikaları üretmeye
başlamışlardır. Kıyılarda başlayan mücadele, zamanla açık denizlere, hatta okyanuslara kadar
ulaşmıştır.
Denizlerde ciddi bir üstünlük yakalayan Osmanlıların, deniz organizasyonları ve
donanma gemileri de özel ilgiyi hak etmektedir. Ağırlıklı olarak deniz politikalarının ele
alındığı bu çalışmada, Tersane-i Amire ve yapısı, imparatorluğun diğer coğrafyalarındaki
tersaneleri, Tersane’de ve donanmada görev yapan görevliler ve donanmada kullanılan
gemilere dair bölümler de yer almaktadır. Ayrıca, denizcilikte büyük değişim ve dönüşümlere
yol açan öncü denizcilerin hayat hikayeleri ve denizcilik faaliyetlerine de dikkat çekilmiştir.
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1. OSMANLI ÖNCESİ TÜRK DENİZCİLİĞİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. 1. Selçuklular devri denizcilik faaliyetleri
1. 2. Batı Anadolu’daki Denizci Beylikler
1. 3. Türklerin Bizans ve Venedik’le İlk Mücadeleleri
1. 4. İlk Türk denizcileri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Anadolu Selçuklı Devletinin denizlere yönelik geliştirdiği politikada ticaretin rolü
hakkında ne söylenebilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Selçuklu dönemi denizcilik
faaliyetlerini açıklayabilmek
Selçukluların deniz
politikalarını tartışabilmek
İlk Türk denizcilerini ve
faaliyetlerini ele alabilmek

4

Anahtar Kavramlar


Selçuklular



Bizans



Çaka Bey



Umur Bey

5

Giriş
Türklerin Osmanlı öncesi denizcilik faaliyetleri, kaynakların da yetersiz oluşu
dolayısıyla net olarak bilinmemektedir. Lakin eldeki verilerden hareketle, Selçuklular ve
Beylikler dönemi denizciliğini ele almak mümkündür. Bu derste, Büyük Selçuklular, Irak
Selçukluları, Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi deniz savaşları ve denizcilik
faaliyetlerinin yanı sıra, Çaka Bey ve Umur Bey gibi öncü denizcilerin faaliyetleri ele
alınacaktır.
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1. 1. Selçuklular Dönemi Denizcilik Faaliyetlerine Genel Bir Bakış
Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra genişleme yönü olarak Batı’yı tercih
etmesi neticesinde önce İran bölgesi fethedilmiş, ardından da Anadolu’ya ulaşılmıştır. Bu
ilerleme esnasında Selçukluların nehirlerde ve denizlerde bir takım faaliyetleri olduğuna dair
bilgiler mevcuttur. 1040 senesinde Dandanakan Savaşı’nın ardından Selçuklular yönlerini
yoğun deniz ticaretinin olduğu Uman bölgesine çevirmişlerdir. Buradaki Selçuklu varlığı
1150’lere kadar devam etmiştir; bundan hareketle Selçukluların burada gemiler inşa
ettirdikleri ve küçük de olsa bir donanmaya sahip oldukları tahmin edilebilir.
Küçük çaplı nehir gemileri kullanan Sultan Alparslan Aras Nehri’ni ve Arpaçay’ı
bunlar üzerinden geçerken, Karahanlılarla yapmış olduğu savaşta Ceyhun nehri üzerinde
kayıklardan köprüler inşa ettirmiştir.
Sultan Melikşah döneminde, Türk akıncı grupları Karadeniz kıyılarına ulaşmayı
başarmışlardır. Kısa süreliğine Trabzon’u ele geçirmiş olsalar da Theodoros Gabras şehri geri
almayı başarmıştır (1080). Melikşah’ın daha sonraki askeri operasyonları neticesinde Türk
orduları 1087 yılı başlarında Akdeniz’e ulaşmayı başarmışlardır. Samandağı’nda Akdeniz’e
ulaşan Sultan Melikşah’ın buradan deniz kumu aldığı ve Merv’deki babasının mezarlığına bu
kumu götürerek başarısını babasıyla paylaştığı yönündeki bir epik hikâye kaynaklarda yer
almaktadır. Bu hikâye, denizlere ulaşmanın, Türkler açısından önemini göstermesi açısından
kıymetlidir.
Irak Selçukluları hâkimiyetindeki Türkler, Dicle nehri üzerinde bir savaşta gemileri
aktif bir biçimde kullanmıştır. Halife Muktefi’ye karşı savaşan Irak Selçuklu Sultanı
Muhammed’in ordusuna, halifeye bağlı gemiler üzerinden saldırılar tertip edilmiştir. Ayrıca
ordunun lojistiğinde de halife bu gemileri aktif bir biçimde kullanmıştır (1157).
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Süleymanşah, Bizans’taki karışık
durumdan istifade ederek sınırlarını genişletmiş, Marmara ve Karadeniz kıyılarına ulaşmıştır.
Boğazlar için bir tehdit haline gelen Selçukluları, Aleksios Komnenos’a ait gemiler geri
püskürtmüşlerdir ve taraflar arasında 1081 tarihinde Dragos Suyu Antlaşması imzalanmıştır.
Bu gelişmenin ardından; Süleyman Şah, yönünü Akdeniz’e çevirmiş, 1085 senesi sonunda
Antakya şehrini ve iç kalesini ele geçirmiştir. Aynı dönemde Karadeniz kıyılarında da faal
olan Selçuklu ordusu, 1085 başında Sinop’u ele geçirdiyse de, imparator Aleksios Komnenos
şehri geri almayı başarmıştır.
12. yüzyılın sonlarında, kıyı şehirlerine yönelik baskılarını arttıran Anadolu
Selçukluları’nın burada Bizanslılarla girmiş olduğu mücadele, 13. yüzyılın ilk çeyreğinde
Karadeniz kıyısındaki deniz ticaretini neredeyse durma noktasına getirdi. Taraflar arasındaki
bu mücadeleden galip çıkan I. Gıyaseddin Keyhüsrev ticaret yollarının emniyetini yeniden
temin etmiş oldu. Karadeniz güvenliğini temin eden Sultan, bu sefer yönünü Akdeniz’e
çevirerek Antalya’yı kuşattı. Antalya şehri bu dönemde Floransalı bir ailenin idaresinde idi. I.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in şehri kuşatması üzerine, Kıbrıs’tan küçük bir Haçlı donanması
gönderildi; bu donanmanın gelişi üzerine kuşatma kalktıysa da, şehrin Rum halkının sultana
başvurusu üzerine yeniden kuşatılan şehir Mart 1207’de Selçuklu idaresine girmiş oldu.
Böylece, Selçuklular Akdeniz’de önemli bir limana ve deniz üssüne sahip olmuş oldular.
Kıbrıs da, bu gelişme üzerine Sultana başvurarak ticari imtiyazlar temin etme yoluna gitti.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünün ardından tahta geçen I. İzzeddin Keykavus,
ülkenin refahı için ticaretin öneminin farkında olduğundan, Kıbrıslılarla bir ahidname
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imzalayarak Akdeniz kıyılarında ticari emniyeti temin etti. Karadeniz’e yönelen yeni sultan 3
Kasım 1214 tarihinde de Sinop’a girerek, Karadeniz’de de önemli bir ticari üs ve liman elde
etmiş oldu. Selçuklu idaresinde Sinop ile Kırım sahilindeki Suğdak limanı arasında sıkı bir
deniz ticareti başladı. Sinop’tan pamuklu, ipekli ve baharat götüren tüccar, oradan kürk ve
esirlerle geri dönüyordu.
Antalya’da yaşanan karışıklıklar neticesinde şehir elden kısa bir süreliğine çıksa da,
sultan burada yeniden egemenlik tesis etmeyi başardı. Bu ikinci fethin ardından 1216’da
Kıbrıslılarla imzalanan antlaşma deniz ticareti açısından oldukça önemlidir. Bu antlaşmada,
deniz ticaretinden alınacak gümrük vergileri ve deniz kazaları ile devletlerin sorumlulukları
ile ilgili önemli düzenlemeler yer almaktadır. I. Alaeddin Keykubad devri ise, yeni
gelişmelere sahne olmuş, bu dönemde yeni deniz üsleri temin etme arayışları içerisine
girilmiştir. Kendisine ilk hedef olarak Kalonoros’u seçen I. Alaeddin Keykubad, karadan
yürüttüğü ordusunu Antalya’nın fethinden sonra sahip oldukları donanma ile de takviye etmiş,
Kalonoros şehri iki aylık bir kuşatmanın ardından Selçuklu idaresine girmiştir. Şehir,
Alaeddin Keykubad’ın adına nispetle Alaiye şeklinde anılmaya başlanmıştır(1221).
Alanya’nın fethinden sonra burada bir tersane inşa edilmiş (1228), Selçuklular kendi
gemilerini inşaya başlamışlardır.
I. Alaeddin Keykubad döneminin önemli gelişmelerinden bir diğeri ise, Suğdak
kuşatması olmuştur. Suğdak’ın ticari önemine yukarıda değinilmiştir. Burada Trabzon Rum
İmparatorluğu’nun yerleşmeye çalışması üzerine Sultan, Kastamonu uç beyi Hüsameddin
Çoban’ı emrine bir filo vermek suretiyle Suğdak üzerine göndermiştir. Hüsameddin Çoban’ın
bu askeri operasyonu başarıya ulaşmış olup, Suğdak Selçuklu idaresine girmiştir(1225).
1243 senesinde kaybettiği Kösedağ Savaşı’ndan sonra çöküş sürecine giren Anadolu
Selçuklu Devleti parçalanırken, kıyı bölgelerinde bir takım beyler ortaya çıkıp, Türklerin
denizlerdeki gaza faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti’nde reisü’lbahr ve melikü’s-sevahil gibi, denizcilik işleri ile ilgili makamlar ve unvanlar, Anadolu
Selçuklularının deniz işlerini müstakilen ele aldıklarının bir göstergesi olmuştur.

1. 2. Batı Anadolu’da Yer Alan Denizci Beylikler
Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecine girmesi, Batı Anadolu uç bölgesinde
bir takım beyliklerin çıkmasına neden olmuştur. Bu beylikler, hâkim oldukları bölgelerde
teşkil ettikleri hafif donanmalarıyla özellikle Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de ciddi
çıkarları bulunan Venedik ve Ceneviz gibi devletler için ciddi problemler oluşturmuşlardır.
Bulundukları coğrafya itibariyle Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beylikleri
ve Karesi beylikleri denizci beylikler olarak anılmışlardır. Burada elde edilen birikim, bu
bölgelerin Osmanlı egemenliğine geçmesi ile birlikte, Osmanlılarca tevarüs edilmiştir.
Denizde “gaza” motivasyonuyla hareket eden bu “deniz gazileri”, daha sonra Osmanlı deniz
gücünün çekirdeğini meydana getiren unsurlar olacaklardır.
1291 senesinde, Papa’nın Doğu Akdeniz’de Müslümanların elinde olan yerlere
yönelik yapmış olduğu çağrı yankı bulmuş, Hıristiyan donanmaları bu bölgelerde karakol
gezmeye başlamışlardır. 1293’te Alanya’nın bir Venedik donanması tarafından işgali,
ardından Çukurova’ya kadar olan bölgedeki Müslüman yerleşimlerine yönelik saldırılar
neticesinde, Latin deniz devletleri önemli yerleri ele geçirmeyi başardılar. Buna mukabil,
1290-1304 yılları arasında Türkmenlerin Batı Anadolu’da egemenlik tesis etmeleri ve Ege
adalarına yönelik tazyikleri, bölgedeki çatışmaların merkezinin değişmesine neden olmuştur.
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Buralarda tesis edilen egemenlik, bir yandan siyasi neticeler doğururken, öte yandan ele
geçirilen yerlerin denizcilik birikimleri de Türkmen tarafından tevarüs edilmeye başlanmıştır.
Bizans’ın içinde bulunduğu durumdan istifade eden Latinler de Ege adalarında egemenlik
tesis etmişlerdir. Katoliklik ile Ortodoksluk arasındaki gerilimin çok fazla olduğu bu dönem,
Ortodoksların tercihlerini Türkmenlerden yana kullanmalarına neden olmuştur. Böylece
gemilerde istihdam edilen tecrübeli unsurlar da Türkmenlerle birlikte hareket etmeye
başlamışlardır.
Bizans İmparatorluğu, ise kendi egemenliğinde olan yerlerin teker teker elinden
çıkmasına kayıtsız kalmak istememiş, askeri ve diplomatik yollarlar buna bir karşılık vermeye
çalışmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu, bölgedeki Latin senyörler ve Venedik ve
Ceneviz’in de desteğini temin ederek bu beyliklere karşı mücadele etmeye çalışmıştır. Lakin
Umur Bey öncesine ilişkin elimizdeki bilgilerin yetersizliği, bu dönemin ayrıntılı bir
kronolojisini oluşturmamıza müsaade etmemektedir. Umur Bey, 1329’da İzmir’in fethini
tamamlamış, Sakız hâkimi Zaccaria ve bölgedeki diğer Hıristiyan güçleri haraca bağlamış ve
Ege’de büyük bir güç haline gelmiştir. 1329 senesinde Bizans imparatoru III. Andronikos,
Martino Zaccaria’ya saldırarak Sakız’da kendi egemenliğini tesis edince, Umur Bey bunu
kendisine yapılan bir saldırı olarak kabul edip, 1331’de Gelibolu ve Trakya’ya ertesi sene de
Bizans hâkimiyetinde olan Mora topraklarına saldırılar düzenlemiştir. Babasının ölümü
üzerine 1334’te Aydınoğulları tahtına oturan Umur Bey döneminde, Bizans’ta Türkmen
beyliklerine yönelik bir politika değişimi yaşanmıştır. Pelekanon Savaşı’nın kaybedilmesi,
ardından İznik ve İzmit’in elden çıkması, Bizans’ın Anadolu’da yenilgiyi kabul etmesi
anlamına geliyordu. Ayrıca Ege adaları üzerindeki Latin tehditi de oldukça ciddi boyutlara
ulaşmıştı. Böyle bir atmosferde, imparator III. Andronikos, Çeşme yakınlarında Umur Bey’le
görüşerek anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Sakız’ın egemenliği Umur Bey’e verildi ve
imparator yıllık haraç ödemeyi kabul etti. Saruhan Bey de bu ittifaka katıldı ve hep birlikte
Midilli’yi Latin egemenliğinden kurtarıp Bizans’a iade etmeye çabaladılar.
Bu antlaşmayla birlikte, Bizans, gazi Türkmen Beylikleri ile ittifaklar dönemini
başlatmış oldu. Baş edemediği bu güçleri, diplomasi yoluyla kendi çıkarları için kullanmaya
çalıştı. Böylece İmparator III. Andronikos, Ege’de hala Bizans egemenliğinde kalan yerleri
Umur Bey’in yardımlarıyla elinde tutarken, böylece Arnavutluk gibi uzak eyaletlerine yönelik
askeri operasyonlar düzenleme imkânına kavuşmuş oldu. Umur Bey de bu siyasal
atmosferden istifade ile Ege’de askeri operasyonlar yönetmeye çalıştı.

1. 3. İlk Türk Denizciler
1.3.1. Çaka Bey
Çaka Bey, Ege sahillerinde denizcilik faaliyetlerine girişen ilk Türk beylerinden
biridir. Kaynaklarda hakkında çok az bilgi yer almaktadır. Lakin eldeki bilgilerden Çaka
Bey’in Malazgirt Savaşı sonrası Alparslan’ın Anadolu’nun fethiyle görevlendirdiği beylerden
biri olduğu anlaşılmaktadır. Çaka Bey, Kayseri’den İstanbul’a kadar olan hatta akınlar yapan
bu beylerin ilerleyişi bir deniz savaşı ile son bulmuş, Çaka Bey esir edilmiştir. İstanbul’da
önceleri kendisine oldukça iyi muamelede bulunulmuşsa da, imparator değişikliğinin ardından
ona yönelik muamelede de bir değişiklik olmuş, I. Aleksios Komnenos onun bütün
imtiyazlarını elinden almıştır.
Çaka Bey’in bu gelişmeden bir süre sonra İzmir’i ele geçirdiği bilinmekteyse de,
Bizans’ın elinden nasıl kurtulduğu, İzmir’i ne zaman ne şekilde ele geçirdiği hususunda
elimizde net bilgiler yer almamaktadır. Çaka Bey, bu süreç içerisinde yaklaşık 40 parçalık bir
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donanma teşkil ettirmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın Halep’te
ölümü sonrası İznik tahtına geçen Ebu’l-Kasım ile ortaklaşa Bizans’a karşı faaliyetlerde
bulunmuştur. Ebu’l-Kasım’ın 1086 senesinde İzmit’e yönelik olarak yapmış olduğu kara
harekâtına donanması ile destek vermiştir.
Bizans’ın deniz gücünün zayıflamasından istifade ile Çaka Bey, Urla ve Foça üzerine
yürümüş, ardından da Midilli ve Sakız’ı ele geçirmeyi başarmıştır. Bu sırada, bu adaları
kurtarmak için gelmiş olan Bizans donanması da mağlup edilmiştir. Bu mücadele Sakız adası
ile Çeşme arasındaki Koyun Adaları civarında gerçekleştiği için “Koyun Adaları Muharebesi”
olarak bilinmekte olup Çaka Bey’in ilk deniz galibiyetidir. Bunun ardından imparator Çaka
Bey üzerine daha büyük bir donanma gönderse de, Bizanslı kumandan deniz savaşı yerine
kara savaşını tercih etmiş, Sakız’da cereyan eden bu mücadelenin galibi de Çaka Bey
olmuştur.
Savaş sonrası süreçte Çaka Bey, hâkimiyet sahasını genişletme arayışlarına devam
etmiş, Bizans’ın Sicilya ile olan problemlerinden istifade ederek Sisam ve Rodos’u da ele
geçirmiştir. İmparatorun gücünü toparlayarak 1092 senesinde Midilli üzerine yürümesi bir
netice vermediyse de, Çaka Bey daha fazla dayanamayacağını anlayarak askerlerinin güvenli
bir biçimde adayı terk etmeleri karşılığında adayı imparatora terk etmeyi kabul etti. Bu tahliye
işlemi gerçekleştirilirken Bizanslı kumandan teslim şartlarına uymayıp Çaka Bey’in askerleri
ve gemilerine saldırarak donanmanın tahrip edilmesine neden oldu. Bu gelişmenin ardından
Sisam adası da dayanamayarak yeniden Bizans’ın eline geçti.
Çaka Bey, donanmasını kaybettikten sonra, yeniden gemi inşa faaliyetlerini başlatarak
kısa sürede yeni bir donanma hazırlattı. Bu donanma ile Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos’ta
tekrar hâkimiyet kurmayı başararak yayılma sahasını Çanakkale Boğazı’na doğru genişletti.
Hedefi Trakya’ya geçmek olan Çaka Bey, Edremit’i ve Bizans’ın gümrük kapısı olan
Abydos’u da ele geçirmeyi başardı. Trakya’ya doğru ilerlemeye hazırlanırken yaşanan
gelişmeler, bu ilk büyük Türk denizcisinin sonunun gelmesine neden oldu.
Çaka Bey’in bu başarılı fetihleri imparator Aleksios’u olduğu kadar damadı I.
Kılıçarslan’ı da tedirgin etmeye başladı. I. Kılıçarslan, imparator Aleksios’la ittifaken Çaka
Bey’in üzerine yürürken, imparator Aleksios da donanmasını harekete geçirdi. Çaka Bey,
damadının niyetini öğrenmek için onunla görüşmeye gittiğinde, I. Kılıçarslan tarafından
verilen bir ziyafette öldürüldü. Bizanslı tarihçi Anna Komnena, bu hadisenin tarihi olarak
1097 senesini vermekteyse de, son araştırmalar bu hadisenin 1095 senesi civarında
gerçekleştiğini göstermektedir. Çaka Bey’in ölümünden sonra, kuvvetleri dağılmış,
egemenliğindeki bölgeler elden çıkmıştır.

1. 3. 2. Umur Bey
Umur Bey, Aydınoğulları beyliğinin kurucusu Mehmed Bey’in oğludur. Genç yaşta
iken babası tarafından kendisine İzmir’in idaresi tevdi edilmiştir. İlk iş olarak, maiyetindeki
kuvvetle, İzmir’in Latinlerin idaresinde kalmış olan kıyı kesimlerini ele geçirmeye çalışmıştır.
İki buçuk yıl süren kuşatmanın ardında bunda muvaffak olmuş, yukarıda da ifade edildiği gibi
İzmir limanının Cenova kökenli yöneticisi Martino Zaccaria’yı Sakız’a gitmeye mecbur
etmiştir (1329). Aynı sene bu sefer Bozcaada üzerine bir deniz seferi düzenlemiştir. Kendisine
ufak bir filo oluşturmuş, “Gazi” adını verdiği bir kadırga ve altı küçük çekdiriden oluşan
filosuyla Bozcaada önlerinde Latinlerle çarpışmıştır. Bozcaada önlerindeki bu çarpışmanın
ardından Sakız’a yönelmiş ve Bizans valisi Presto’nun savunduğu kaleyi ele geçiremese de,
pek çok esir ve ganimetle İzmir’e dönmüştür. Sakız’a yönelik olarak gerçekleştirdiği bu sefer,
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onun gazi olarak saygınlığını artırdığı gibi bağımsız hareket etmesine de neden olmuştur.
Bunun neticesi olarak, 1331’de Saruhanoğulları ile ittifaken Gelibolu üzerine yürümüş,
ardından da Eğriboz’a ve Semadirek adasına saldırmıştır.
Umur Bey, bu askeri operasyonlarının yanında ciddi bir gemi inşa faaliyeti içerisine
girmiştir. Kaynaklarda, Umur Bey’in emrindeki gemi sayısının 150’ye ulaştığı yönünde
bilgiler vardır. Bu kadar gemiyi bir araya getiren Umur Bey, kendisine hedef olarak bu kez
Mora’yı seçmiş, karaya asker çıkararak Mora’yı akıncılarına yağmalatmıştır. Babasının ölümü
üzerine Aydınoğlu tahtına oturmuş, sonra da İzmir’i geri almaya çalışan Haçlılara karşı
mücadelelerde bulunmuştur. Haçlıları püskürttükten sonra yeniden Mora’ya yönelen Umur
Bey, Saruhanoğulları’nın da desteğiyle, Mora’yı vurmuştur.
1341’de Umur Bey, Bizans İmparatorluğu’nun önemli bir müttefiki haline gelmiştir.
Kantakuzenos, Bizans tahtı için verdiği mücadelede Saruhanoğulları, Osmanoğulları ve
Karesioğulları’nın desteğinin yanı sıra, Umur Bey’in de desteğini temin etmeyi başarmıştır.
Bu destekle, Kantakuzenos rakiplerine üstün gelmeyi başarmıştır.
Umur Bey’in Ege’de ulaştığı bu üstün konum, başta Venedik olmak üzere Latinleri
rahatsız etmiş ve Aydınoğulları Beyliği üzerine bir Haçlı Seferi tertibine neden olmuştur.
Papalık, Venedik, Kıbrıs Krallığı ve Rodos şövalyelerinin katılımı ile oluşan Haçlı ordusu
1344’de İzmir’deki liman kaleyi zapt etmiştir. Bu kayıp, Umur Bey’in deniz üssünü
yitirmesine ve denizlerdeki seferlerine son vermesine neden olmuştur. Burayı geri almak
isterken yaptığı bir savaşta hayatını kaybetmiştir. Umur Bey, Düsturname’ye göre, yirmi bir
yıl gazada bulunmuş, düşmanları üzerine yirmi altı sefer düzenlemiştir. Denizcilik
geleneğinde adına sıkça atıfta bulunulmuş, bazı erken dönem kaynakları, onu Osmanlı
denizcilerinin atası kabul etmişlerdir.
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Uygulamalar
Uygulama:
Enveri’nin Düsturname isimli eserinden Umur Bey’in hayat hikâyesini okuyunuz.
Kazanım:
1. İlk dönem deniz tarihi kaynaklarına aşinalık artacak.
2. Ana kaynak kulamla yetisi gelişecektir.
3. Umur Bey etrafında oluşan mitolojinin detaylarına vakıf olunacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Düsturname’ye göre, Umur Bey nerelere seferler düzenlemiştir?

13

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkler denizlerle tanışmaya başladıktan sonra, denizciliğin önemini idrak etmişler ve
denizlere yönelik bir politika takip etmeye başlamışlardır. Özellikle Anadolu Selçuklu Devleti
devrinde, gerek Akdeniz ve gerek Karadeniz’e yönelik olan askeri operasyonlar ve önemli
limanlarda egemenlik tesis etmeye yönelik girişimler bunun ispatı niteliğindedir. Anadolu’da
oluşan siyasal ortam, bazı öncü Türk denizcilerinin çıkışına da zemin hazırlamış, Çaka Bey ve
Umur Bey gibi denizciler, gerek Bizans ve gerek Latin yönetimlerine denizlerde zor anlar
yaşatmışlardır.

14

Bölüm Soruları
1. Trabzon şehri ilk defa hangi Büyük Selçuklu hükümdarı tarafından ele geçirilmiştir?
a. Alparslan
b. Berkyaruk
c. Melikşah
d. Tuğrul Bey
e. Alaeddin Keykubad
2. Anadolu Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah’ın Boğazlara yönelik tehditi aşağıdaki
gelişmelerden hangisi sonucu ortadan kalkmıştır?
a. Dragos Suyu Antlaşması
b. Bafeus Savaşı
c. Aleksios Komnenos’la yapılan ittifak
d. Sinop’un ele geçirilmesi
e. Süleyman Şah’ın ölümü
3. Anadolu Selçuklular döneminde Sinop-Suğdak arasında yapılan deniz ticaretinde aşağıdaki
metalardan hangisinin ticareti söz konusu olamaz?
a. Baharat
b. Kürk
c. Kumaş
d. Tütün
e. Esir
4. Anadolu Selçuklu Devleti devrinde ilk tersane aşağıdaki şehirlerden hangisinde inşa
edilmiştir?
a. Sinop.
b. Alanya
c. Antalya
d. Suğdak
e. Samandağ
5. I. Alaeddin Keykubad devrinde Kırım’daki Suğdak limanını ele geçirmekle aşağıdaki
beylerden hangisi görevlendirilmiştir?
a. Hüsameddin Çoban
b. Germiyan Bey
c. Gıyaseddin Keyhüsrev
d. Çaka Bey
e. Saadeddin Köpek
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6. Aşağıdaki unvanlardan hangisi Selçuklular devrinde deniz işlerinden sorumlu görevlileri
tanımlamak için kullanılmıştır?
a. Kapudan-ı derya
b. Reisü’l-bahr
c. Tavaifü’l-mülk
d. Kamus-ı bahri
e. Kapudan Paşa
7. Aşağıdaki beyliklerden hangisi “denizci beylikler” arasında gösterilemez?
a. Menteşeoğulları Beyliği
b. Germiyanoğulları Beyliği
c. Karesi Beyliği
d. Saruhanoğulları Beyliği
e. Aydınoğulları Beyliği
8. Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Çaka Bey denizdeki ilk galibiyetini almıştır?
a. Koyun Adaları Muharebesi
b. İnebahtı Savaşı
c. Rodos Muharebesi
d. Hanya Deniz Savaşı
e. Bozcaada Muharebesi
9. Çaka Bey, aşağıdaki yerlerden hangisinde egemenlik tesis etmemiştir?
a. Sisam
b. Rodos
c. Midilli
d. Sakız
e. Girit
10. Umur Bey, Mora’ya yönelik deniz akınlarını düzenlerken hangi Türkmen beyliği ile
ittifaken hareket etmiştir?
a. Saruhanoğulları
b. Candaroğulları
c. Karesi Beyliği
d.Hamidoğulları
e. Dulkadiroğulları

Cevaplar
1. c, 2. a, 3.d, 4. b, 5. a, 6. b, 7. b, 8. a, 9. e, 10. a.

16

2. GELİBOLU’DAKİ İLK OSMANLI DENİZ ÜSSÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Gelibolu’da ilk Osmanlı deniz üssünün kurulması
2.2. Gelibolu merkezli askeri operasyonlar
2.3. Gelibolu’daki donanma teşkilatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlıların donanma merkez üssü olarak Gelibolu’yu seçmeleri ne şekilde
açıklanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlıların ilk denizcilik
faaliyetlerini kavrayabilmek.
Gelibolu’nun Osmanlı
denizcilik tarihindeki
merkezi rolünü
açıklayabilmek.
Gelibolu Tersanesi’ndeki
idari yapıyı kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Deniz Üssü



Donanma



Tersane



Gemi
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Giriş
Gelibolu, coğrafi konumu itibariyle ilk dönemlerden itibaren Osmanlıların egemenlik
tesis etmek istedikleri bir yer oldu. Osmanlı idaresine girişinin ardından, Osmanlılar ilk
tersanelerini burada kurdukları gibi, erken dönem Osmanlı deniz organizasyonu da, burada
şekillendi. Bu derste, öncelikli olarak, Gelibolu’da hâkimiyet tesisi ve Gelibolu merkezli
Osmanlı denizcilik faaliyetlerine değinilecek, ardından da burada oluşan teşkilatın niteliği ele
alınacaktır.
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2. 1. Gelibolu Tersanesi ve Denizcilik Faaliyetleri
2.1.1.Gelibolu’da Osmanlı Egemenliğinin Tesisi ve Kalıcı Hale
Getirilmesi
Sahip olduğu stratejik mevki sebebiyle Çanakkale Boğazı çevresinde yer alan yerleşim
bölgeleri içinde en önemlisi olan Gelibolu’ya sahip devletler bütün boğazı kontrol altına
alabildiler ve Marmara ile Karadeniz’e geçişi ellerinde tuttular. Gelibolu, İstanbul merkezli
kurulan bütün devletler için de ileri bir deniz üssü oldu. Rumeli ve Anadolu’dan karşılıklı
geçişler için mühim bir geçit yeri haline geldi, Osmanlılar tarafından fethinden sonra da askeri
ve ticari önemini yüzlerce yıl korumaya devam etti. Türk fetihlerinin Anadolu’nun batı
kıyılarına ulaşmasından kısa süre sonra ve özellikle Anadolu beylikleri döneminde
Gelibolu’nun Türklerin ilgi alanına girdiği anlaşılmaktadır. Bizans’ın son zamanlarında Ege
ve Marmara sahillerinde faaliyet göstermeye başlayan Denizci Türkmen Beyliklerinin
dikkatlerini Gelibolu yarımadasına çevirmeleri üzerine bölge Türklerin akınlarına uğradı.
Bizans’ın kendisine yardım için getirttiği Katalanlar, Gelibolu’ya yerleştikten bir müddet
sonra ilişkiler tersine dönmüş ve Bizans’a karşı mücadelelerinde Karesi beylerinden Ece
Halil, beş yüz Türkmenle birlikte Katalanlara yardıma gitmişti. Böylece daha 1305’te
Maydos/Eceabad’ı ele geçirerek Rumeli topraklarında kısa süreli de olsa bir köprübaşı
oluşturmuşlardı. Bizans’ın Gelibolu’yu yeniden bir deniz üssü haline getirme çabalarına
karşılık, Aydınoğlu Umur Bey de Batı Anadolulu deniz gazilerinin desteğiyle 1331’de
Gelibolu’ya gelerek şehri ele geçirmeye çalıştı. Osmanlıların 1345’te Karesi Beyliğini
sınırları içine almasından sonra da denizaşırı Rumeli fetihlerini üstlenen yine Karesi
beylerinden Evrenos Gazi, Hacı İl Beyi ve Ece Bey olmuştu. Âşıkpaşazâde’ye göre Süleyman
Paşa, Edincik üssünden Ece ve Gazi Fazıl beylerin yol göstericiliğiyle karşıdaki Çimbi’ye
geçmiş ve Bolayır yakınındaki Akça Limanlık’ta bulunan gemileri yaktığı halde Çimbi’deki
gemilere el koyarak Anadolu yakasından karşı kıyıya iki bin asker geçirmiştir. Çimbi’nin ele
geçirilmesinden sonra bir süredir Rumeli’de tutunmaya çalışan Süleyman Paşa, 1354’te
Gelibolu’yu fethetmiştir.
Gelibolu, Osmanlıların sadece Balkanlar’a açıldığı ilk kapı ve hareket üssü değil, aynı
zamanda denizlere çıkışının da ilk hareket noktasıydı ve bu özelliğini hiçbir zaman
kaybetmedi. Bu sebeple Çanakkale Boğazı’na ilk dönem kaynaklarında Gelibolu Boğazı adı
verilmişti. Akdeniz’e ve Marmara’ya yönelen ilk Osmanlı donanmaları burada hazırlandı;
hatta Osmanlı fetihlerinin bütün Rumeli’ye ulaşmasından sonra, kara orduları bakımından
önemini kaybetse bile, donanma için işgal ettiği yer bakımından ehemmiyetini sürdürdü. Bu
dönemde henüz yeterli bir deniz gücüne sahip olunmadığı için Osmanlı ordularının AnadoluRumeli geçişlerinde aralarında dostane ilişkiler bulunan ve ticaret imtiyazına sahip olan
Ceneviz’in gemilerle yaptığı taşımacılıktan yararlanıldı. İlk büyük taşımacılık Rumeli’de yeni
fethedilen yerlere 1363’te Anadolu’dan göç ettirilen nüfusun, Gelibolu üzerinden ücret
karşılığında Ceneviz gemileriyle yapıldı. I. Murad, Biga’nın 1365’te fethi sırasında kendisi
ordusuyla karadan giderken Gelibolu ve Edincik’te bulunan gemilerin donatılarak denizden
kuşatmaya katılmalarını emretti.
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Buna karşılık, Bizans başkentini her iki yakadan tehdit etmeye başlayan Türk
ilerlemesine karşı yardım isteyen imparator V. Ioannes’e de olumlu cevap Cenevizli Savoy
kontu Amedeo’dan geldi. Amedeo komutasındaki Fransa, Venedik ve Ceneviz
kadırgalarından oluşan on beş gemilik bir haçlı donanması, 26 Ağustos 1366’da Gelibolu’yu
alarak Bizans’a teslim etti. Nihayet Osmanlı yardımıyla Bizans tahtına geçen IV. Andronikos,
Sultan I. Murad’ın baskısı karşısında 31 Ağustos 1376’da Gelibolu kalesini geri verdi ve
donanma yeniden üssüne kavuşmuş oldu. 1366 ve 1376 arasındaki bu dönemde Edincik,
Osmanlı donanmasının üssü haline getirildi ve kapudan İldutan ise donanma komutanlığı
görevini yürüttü. Nitekim bu sırada I. Murad’ın donanmayı geliştirme planları Venedik’te
kaygıyla izleniyordu.
Osmanlı ordularının Anadolu’dan Rumeli’ye geçişlerinde tek güvenli noktayı teşkil
eden Gelibolu sayesinde boğazın güvenliğini sağlamak da mümkün olmaktaydı. Bu sebeple
Gelibolu’da geçiş için yeterli sayıda gemi bulundurmak önemli bir gereklilikti. Nitekim
1388’de Balkanlar’da oluşturulan yeni Sırp ittifakına karşı koymak için harekete geçen I.
Murad, Anadolu’daki Osmanlı ordusunu, Gelibolu Beyi Yence Bey’in hazırladığı gemilerle
Gelibolu’ya geçirmişti. Gelibolu beyine “Sen gemiyi bekle, azablarla bunda otur, tâ ki kâfir
gemiyle gelüp bir fesâd etmesün, key ihtiyât eyle” diye talimat veren I. Murad, aynı zamanda
Osmanlı deniz politikalarının ilk hedeflerini de gösteriyordu. Bu sırada Venedik, Osmanlılara
gözdağı vermek için Gelibolu açıklarına bir donanma göndermişti.

2.1.2. Gelibolu’da Tersanenin Kuruluşu
Yıldırım Bayezid’in Antalya’yı Osmanlı topraklarına kattığı Hamid ili fetihleri
sırasında Saruca Paşa da Gelibolu/Çanakkale Boğazını tahkim ediyordu. Bayezid, Çanakkale
Boğazına verdiği askerî ve ticarî önem sebebiyle 1390’da adeta bir Boğaz Muhafızlığı
kurarak Saruca Paşa’yı bu göreve getirmişti. Şehrin Osmanlılar tarafından ilk fethinden 36,
ikinci fethinden 14 yıl sonra uzun süre devam edecek olan limanın tahkimine ve tersane
inşasına başlandı. Bu faaliyetler sırasında harap olan dış kale yıkıldıysa da bir tepe üzerinde
bulunup hem şehre hem de limana hâkim olan iç kale yeniden yaptırıldı. Çektiri sınıfı
gemileri düşman donanmalarının hücumundan ve fırtınalı havalardan korumak için yapılan ve
iç içe iki büyük havuzdan oluşan yapay liman temizlendiği gibi bu limanı muhafaza etmek
üzere her iki limanın ağzına ikişer kule yapılmış ve gerektiğinde limanı kapatmak üzere üç
katlı zincir çekildi. Bizans tarihçisi Dukas, bu limanın üç sıra kürekli kadırgaların barınmasına
müsait olduğunu yazmaktadır. Gelibolu’nun tahkiminde büyük bir çaba gösteren Saruca
Paşa’nın çok geçmeden altmış gemi ile Ege Denizine açılarak Sakız ve Eğriboz adaları ile
Yunanistan sahillerini yağma etmesi üzerine Venedikliler adalardaki garnizonları ve
istihkâmları takviye etmeye başladılar.
Gelibolu’nun deniz üssü olmasından sonra İzmit, Karamürsel ve Edincik gibi beylikler
döneminden kalma tersanelerdeki harp gemileri buraya getirildi ve yeni tekneler inşa edildi.
Bu limanla birlikte yapılan gemi inşa tezgâhları, malzeme muhafaza depoları, gemilerin su
ihtiyacını temin için sahile yakın çeşmeleri, peksimet fırınları ve baruthaneleri ile Gelibolu
tersanesi Osmanlı devletinde tam teşekküllü bir devlet tersanesi hâlini aldı. Bundan sonra
Çanakkale Boğazı’nın Türk hâkimiyetinde olduğu ilan edildi ve boğazdan geçecek gemilerin
kontrol edilmesi, geçiş için ücret ödemeleri uygulamasına başlandı. Bunun gereği olarak
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gemiler Gelibolu önünde durdurulup aranmaya tabi tutuluyor ve emir dinlemeyenler
cezalandırılıyordu. Gelibolu’da güçlü bir deniz üssünün ve donanmanın kurulması Bizans
İmparatorluğu’nun Akdeniz’le bağlantısını kopardı. Yıldırım Bayezid bu durumdan cesaret
alarak XIV. yüzyılın sonlarında donanmasıyla birlikte İstanbul’u kuşatma girişiminde
bulundu.

2.1.3. Bir Deniz Üssü Olarak Gelibolu
Osmanlı devletinin boğazı kapatma uygulamasına karşı çıkan Venedik, bunu
engellemek ve Osmanlı donanmasını yok etmek maksadıyla planlar yapıyordu. Bu sırada
Osmanlı donanması da, çoğunlukla Venedik donanması denizlerde olmadığı zaman
Gelibolu’daki üssünden çıkarak Ege’deki ticaret gemilerine ve Venedik üslerine karşı etkili
olabiliyordu. Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatmasına karşı Bizans’a yardım etmek için
harekete geçen Fransa ve Ceneviz’in oluşturduğu Müttefik Haçlı donanması, Fransız Mareşal
Boucicaut komutasında 1399’da Çanakkale Boğazı’ndan içeri girdiğinde Gelibolu’da üslenen
Saruca Paşa kumandasındaki on sekiz gemilik Türk donanmasıyla karşılaştı ve ilk çatışmada
Bozcaada’ya geri çekilmek zorunda kaldı. Sonunda Venedik kadırgalarının da gelmesiyle
daha fazla güçlenen müttefik donanması Boğazı geçmeyi başararak İstanbul’a ulaştı. Osmanlı
filosunun sayı bakımından üstünlüğüne rağmen bu sırada kuruluş safhasında olduğu için
mürettebatın yeterince deneyimli olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber Osmanlı
donanması Ege Denizi’ne açılarak Venedik’e ait topraklara akın düzenlemeye ve
Gelibolu’daki üs vasıtasıyla Boğaz’dan geçişi denetim altında tutmaya devam etti. Böylece
hem İstanbul’a yiyecek ve malzeme yardımı yapılmasını engelliyor hem de Karadeniz’e
gidecek ticaret gemilerinin hareketlerini güçleştiriyordu. Venedik Senatosu, Gelibolu’daki
Osmanlı kontrolünü ortadan kaldırmak için zor kullanmak veya para dağıtmak suretiyle kaleyi
ele geçirmek veya Bayezid’e karşı bir isyan planlamak amacıyla Eylül 1402’de kaptan Diedo
komutasında bir donanma gönderdiyse de sonuçsuz kaldı.
Gelibolu, Osmanlı deniz kuvvetlerinin üssü olması yanında giderek Rumeli’de
topraklarını genişleten Osmanlıların Anadolu ve Rumeli arasındaki irtibatını sağlaması ve
askeri nakliyatın gerçekleştiği geçit yeri olması bakımından da önem kazandı. Fetret devrinde
bunu fazlasıyla görmek mümkündür. Ankara Savaşı sonunda Osmanlıların Timur’a yenilmesi
üzerine kurulmakta olan yeni devlet yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişse de
Gelibolu’daki donanma hiçbir zarara uğramadan gelişmeleri beklemek durumunda kaldı.
Savaştan yenilmiş olarak süratle uzaklaşan Süleyman Çelebi ve sadrazam Ali Paşa hazır
bekleyen on altı kadırga ile ve kısmen Cenevizli gemilerle derhal Gelibolu’ya geçerek buraya
yerleşmişti. Şubat 1403’de Süleyman Çelebi öncülüğünde Bayezid’in şehzâdeleri ile Bizans,
Venedik, Ceneviz ve Rodos arasında toprakla ilgili maddeler dışında denizden ticaret
yapmayı serbest bırakan Gelibolu antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın gereği olarak
Osmanlı donanmasının hareket alanı kısıtlanıyor, Müttefiklerin ve Bizans’ın izni olmadıkça
Çanakkale Boğazından dışarı çıkması, Ege’ye açılması yasaklanıyordu.
Bu dönemde Aragon kralı tarafından elçi olarak Timur’a gönderilen ve 1403 yılında
Gelibolu’dan geçen seyyah Clavijo, burada harp gemilerinin ve diğer gemilerin korunduğu bir
tersane ile büyük bir havuz bulunduğunu, gemilerin her an harekete hazır beklediğini ve
sayılarının kırk kadar olduğunu yazmaktadır. Şehzâdeler arasında saltanat mücadelesi
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sırasında Venedik, Gelibolu’yu geri alması için bir taraftan Bizans’a destek olmaya çalışırken
diğer taraftan Süleyman Çelebi’ye karşı kendisine serbest geçiş hakkı tanıyan Musa Çelebi ile
işbirliği yaptı. Çünkü Venedik, ticaret gemilerinin boğazdan güvenli bir şekilde geçişini
sağlamak için birlikte donanma göndermek mecburiyetinde kalıyordu.
Çelebi Mehmed’in tahtı ele geçirmesinden sonra donanmaya önem vermesi, Gelibolu
kalesini sağlamlaştırarak Boğaz muhafızlığını canlandırması, Osmanlı devletinin deniz
savaşlarında başarılı sonuçlar almasını sağladı. Venedik, 1414’te ticaret imtiyazını yenilemek
istediyse de sonuç alamadı. Artık Gelibolu, Venedik ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerde
en önemli anlaşmazlık konusunu oluşturmaya başladı. 1415’te Osmanlı donanmasının
Gelibolu üssünden çıkarak Ege’deki Venedik kolonilerine saldırması üzerine Pietro Loredano
komutasında bir Venedik donanması Gelibolu önlerine geldi. Venedik, ünlü Türk denizcisi
Çalı Bey’in komutasındaki Osmanlı donanmasını 29 Mayıs 1416 tarihinde giriştiği büyük
deniz savaşında bozguna uğratmasına rağmen, Osmanlılar boğazın kontrolünü elinde tutmaya
devam etti. Bu savaşta Osmanlılar en az on iki gemi ve Çalı Bey’le birlikte dört bin askerini
kaybetti. Bunun üzerine Çelebi Mehmed’in 1419’da Venedik’e verdiği ahidnâmede yer alan
bir maddeye göre, Osmanlı gemilerinin silahlı olarak Gelibolu Boğazı’ndan dışarı çıkmaları
engellendi.
Venedik, Bizans tarafından kendisine bırakılan Selanik’i Osmanlı fethine karşı
korumak için yaptığı savaşlar sırasında (1423-30) daha çok Gelibolu’yu hedef aldı. Osmanlı
ordusunun 1423’te karadan kuşattığı Selanik’e denizden yardımcı birlik ve yiyecek getiren
Venedik kadırgalarına o sırada deniz gücünden çoğunu kaybeden Osmanlı donanması engel
olamadı. Venedik amirali Loredano, 14 Temmuz 1424’de daha önce zafer kazandığı Gelibolu
sularına geldiyse de üç Türk kadırgasının şiddetle müdahalesi yanında karaya çıkmak ve su
almak isteyen Venediklileri sahilde sıralanmış okçuların hücumu geri çekilmek zorunda
bıraktı. II. Murad’ın bu Selanik kuşatması sırasında, Gelibolu muhafızlığında bulunan Saruca
Paşa, Osmanlı donanmasını takviye ederek Venedik için bir tehdit oluşturmasını sağladı.
Saruca Paşa, 1426-27 senelerinde Selanik’te yaşayan Türk tüccarlara bazı haklar tanınması ve
haraç ödenmesi karşılığında Venedik ile yapılacak barış görüşmelerini bizzat yürüttü. Bu
sırada elli gemiden oluşan Osmanlı donanması önemli bir güç haline geldi; 1428’de Gelibolu
sularına gelen iki Venedik’e ait ticaret gemilerini ele geçirdi.
1429’da durum değişmişti ve Ege Denizi’ne açılan Osmanlı donanması, Venedik
hâkimiyetindeki bazı adaları yağma ettiği gibi karadan kuşatılan Selanik’i denizden abluka
altına alacak güce ulaştı. Temmuz 1429’da Venedik’in Körfez kapudanı Andrea Mocenigo,
donanmasıyla Çanakkale Boğazı’nı tuttuktan sonra Lapseki’deki Emir Süleyman Burgazı’nı
kuşattı ve karşılıklı pek çok çatışma oldu. Daha sonra Gelibolu’daki deniz üssü ile tersaneye
ani bir baskın düzenleyen Mocenigo, kısa süre zarfında büyük bir kargaşa içinde geri
çekilmek zorunda kaldı. Gelibolu’da bir antlaşma imzalanmasından sonra Venedik donanması
bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine II. Murad, düşman saldırılarına hedef olan Emir Süleyman’ın
yaptırdığı kaleyi yıktırdı.
Macar Kralı Hunyadi Yanoş’un Osmanlılara karşı Niş ve İzladi Derbendi savaşlarını
kazandıktan sonra 1444’te Yalvaç savaşından da zaferle çıkması üzerine Venedik Selanik’le
birlikte Gelibolu limanını ele geçirme ve ticarette kendileri için kullanma planları yapmaya
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başladı. Yeni bir Haçlı Seferi hazırlıkları arasında Venedik Gelibolu üzerine on kadırga
göndermeyi kararlaştırdığı gibi Napoli ve Aragon kralı kendi filosunu Doğu’ya
yönlendirmeye karar verdi. Böylece Papalık bayrağı altında oluşturulan filonun komutanı
olarak Aloisio Loredano tayin edildi. Bu filo, Gelibolu önlerinde beklerken II. Murad
Gelibolu tersanesinde hazırlattığı yirmi beş gemilik donanmasıyla İstanbul Boğazı’nı geçmiş
ve Rumeli birlikleri ile birleşerek Varna üzerine harekete geçmişti. Şunu da hatırlatmak
gerekir ki II. Murad devrinde Gelibolu’da Boğaz’dan karşıya geçiş de ücrete tabiydi ve her
yaya üç ve her atlı beş akçe ödüyordu.
İstanbul’un fethine kadar donanmanın en önemli üssü olan Gelibolu, Fatih’in ilk
saltanat yıllarında yeniden güçlendirildi. Çünkü Fatih, İstanbul’un fethi hazırlıkları için
Bursa’dan Edirne’ye gideceği zaman Gelibolu’dan karşıya geçmek istemiş, ancak boğazın
Venedik gemileri tarafından tutulduğunu ve geçişin engellendiğini öğrenince o da babası gibi
İzmit üzerinden Anadolu Hisarı’na giderek oradan karşıya geçmişti. Baltaoğlu Süleyman Bey
komutasında İstanbul’un fethine katılan Osmanlı donanması Gelibolu’da hazırlandı. Bu sırada
Gelibolu’da yeni gemiler inşa edildiği gibi eski gemiler de tamir edildi ve üç yüz elli - dört
yüz gemiden oluşan bir donanma meydana getirildi ki bunlardan bir kısmı nakliye
gemileriydi. Bu donanmada kürekçilerden başka 20.000 denizci azap askeri bulunuyordu.
Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethettikten sonra Çanakkale Boğazının girişinde
karşılıklı iki sahile Sultaniye ve Kilidbahir adlarında iki kale inşa ettirerek geçişi tam
anlamıyla kontrol altına aldı. İstanbul’da Kadırga limanı ve Haliç’te birer deniz üssü meydana
getirdiyse de Gelibolu, devletin asıl tersanesi olarak faaliyet göstermeye devam etti.
Denizlerde gerçekleştirilen seferler için donanma esas itibariyle Gelibolu’da hazırlandı.
Nitekim Eğriboz seferi için Mahmud Paşa komutasında 1470 yılında Gelibolu’dan gönderilen
donanmada irili ufaklı 400 gemi bulunuyordu. Yine, 1475 yılında Karadeniz’de Kuzey
Anadolu sahilleri ile Kefe’nin fethi ve Kırım için gönderilen donanma Gelibolu’da
hazırlandığı gibi, Gedik Ahmed Paşa’nın İtalya seferi (1480) ve Mesih Paşa’nın Rodos seferi
(1480) için gönderilen donanmanın çıkış noktası da Gelibolu idi.
Gelibolu’nun tersane ve deniz işlerine tahsisinden sonra şehir ve civarının yeni
yerleşimlere uğradığı ve gelişerek imar edildiği tespit edilmektedir. Bu durum Gelibolu’yu
ünlü denizcilerin yetiştiği bir şehir haline getirdi. Nitekim II. Bayezid devrinin şanlı
denizcilerinden olan Kemal Reis bunların en önde gelenlerindendir. Tarihçi Kemalpaşazâde,
Kemal Reis’in doğum yeri ve o yöredekilerin denizcilikleri hakkında bilgi verirken “Mevlidi
dâru’l-guzât Geliboliydi ki, ol diyârun doğan oğlanları timsah gibi su içinde büyürler.
Beşikleri ecel tekneleridür. Sabâhda ve ahşâmda gemicilerin silsiresi âvâzesiyle uyurlar” diye
yazmaktadır. Kemal Reis’in yeğeni, ünlü deniz kartografı Piri Reis de hem elimizdeki ilk
dünya haritasını, hem de Akdeniz sahillerinin ve adalarının portolanı olan Kitâb-ı Bahriye’yi
Gelibolu’da hazırladı.

2. 2. Gelibolu’da Donanma Teşkilatı
Gelibolu’nun bir deniz üssü olarak önemi, Yavuz Sultan Selim tarafından
İstanbul’daki Galata/Haliç tersanesinin bir devlet tersanesi şeklinde teşkilatlandırılıp
genişletilmesine kadar sürdü. XV. yüzyıl boyunca ve XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı
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donanmasına kumanda eden kaptan-ı deryâlar Gelibolu sancakbeyi olarak görev yapıyorlardı.
İstanbul’da Tersâne-i Âmire’nin kurulmasından sonra Gelibolu tersanesi kısmen önemini
kaybetmekle beraber idarî statüsünü bir süre daha devam ettirdi. Nihayet Barbaros Hayreddin
Paşa’nın Osmanlı İmparatorluğu hizmetine girmesinden ve kaptan-ı deryâ tayin edilmesinden
sonra bir ara Rodos ve ardından Gelibolu, 1534’te yeni kurulan Cezâyir-i Bahr-i Sefîd
eyaletinin merkez sancağı oldu. Bu tarihten itibaren donanmanın merkez üssü İstanbul’a
taşındığından Gelibolu’da gemi inşa faaliyetlerinde önemli azalmalar görüldü.
XV. yüzyılda Gelibolu’nun önemli bir deniz organizasyonuna merkezlik ettiği
konusuna ışık tutacak son derece önemli verilere sahip bulunmaktayız. Nitekim Gelibolu’ya
ait Şubat 1475 ve Nisan 1518 tarihli iki tahrir defteri şehrin en eski kayıtlarını ihtiva eden
arşiv belgelerini oluşturmaktadır; bu defterler Osmanlı denizciliğinin geldiği durumu
göstermeleri bakımından oldukça önemlidir. XV. yüzyılın son çeyreğine girerken kara
ordusunu giderek güçlendiren Osmanlıların şimdiye kadar tarihçilerin çok dikkatlerini
çekmemiş olsa bile güçlü bir donanma da geliştirdikleri görülmektedir. Gelibolu’daki
gemilerin organizasyonu ve yönetiminde rol alan gemicilerin, bulundukları gemilere göre
gruplandırıldığı tespit edilebilmektedir. 1475 yılında Gelibolu’daki donanma kadırga, kalyata,
kayık, at gemileri ve tüccar gemilerinden oluşuyordu. Bunlardan kadırga, kalyata ve
kayıklarda görev yapan reis, azap ve gûmiler maaşlı olarak donanmaya hizmet veriyorlardı.
At gemilerindeki reislerin çiftlik gelirleri bulunuyordu. Tüccar gemileri ise, ihtiyaç halinde
donanmaya katıldıklarından vergiden (avarızdan) muaftılar.
Her reisin bir kadırgaya sahip olduğu düşünüldüğünde defterde yer alan “Cemâat-ı
Reîsân-ı Kadırga” başlığı altındaki bölük sayılarının donanmada doksan üç kadırganın
mevcudiyetine işaret ettiği anlaşılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde örnekleri görüldüğü
gibi bu kayıtlarda donanmanın gemi mevcudu kadar donanmadaki personelin sayıları da yer
almaktadır. İlk kadırga, donanma komutanı olan kaptan-ı deryâya aitti ve genellikle o
dönemde kim kapudan ise onun adına kaydedilirdi. Osmanlı donanmasında kaptan-ı deryânın
bindiği kadırga hem daha büyüktü, hem de daha fazla mürettebata sahip bulunuyordu.
Nitekim 1475 senesine ait bu kayda göre kapudan kadırgasında otuz iki azap askeri yanında
beş gûmi ve yedi kişiden oluşan bir mehteran bölüğü yer alıyordu. Donanmada bir mehter
bölüğünün bulunması, savaş esnasında askeri coşturmak için kara ordusunda bulunan
mehterin bir benzerinin -sayısı az da olsa mevcudiyetini göstermektedir.
Donanmanın ikinci gemisi tersane kethüdasının nezareti altındaydı. Üçüncü önemli
kişi ise bu dönemde tersanenin gelir gider harcamalarını takip eden ve onların muhasebesini
tutan kâtipti. Bu sorumluluk daha sonra emine devredilecek ve kâtip sadece bu muhasebelerin
kaydını tutmakla görevli olacaktı. Kapudan, kethüda ve kâtibin dışında kalan diğer doksan
kadırga, birer reis ve azaplar topluluğunun oluşturduğu büyük bir kadro teşkil etmektedir.
Buna göre 1475 senesinde devlet donanmasında görevli doksan üç kadırgada reisleriyle
birlikte 1174 maaşlı mürettebat bulunduğu anlaşılmaktadır.
Gelibolu tersanesine bağlı gemiler sadece kadırgalardan ibaret değildi ve kalyata,
kayık ve at gemileri yanında kendi özel gemileriyle ihtiyaç halinde sefere katılmayı taahhüt
eden tüccar gemileri de donanmanın mevcudunu teşkil eden gemiler arasında yer alıyordu.
Osmanlı donanmasının ihtiyaç olduğu takdirde tüccar gemilerinden de yararlandığı
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bilinmektedir. Özellikle büyük sefer senelerinde devlet, tüccar gemilerini ya asker sevk etmek
veya malzeme ile yiyecek maddelerini taşıtmakta kullanmaktaydı. Nitekim bu dönemde on üç
tüccar gemisinin tersane hizmetine verildiği görülmektedir. Devletin denizlerdeki her türlü
taşımacılık ihtiyacını karşılamak şartıyla gemi kullanmalarına izin verilen bu tüccar gemileri
de Gelibolu tersanesine bağlıydılar.
Böylece Gelibolu’da üslenen Osmanlı donanmasının 1475’teki kadırga, kalyata, kayık,
at gemisi ve tüccar gemileriyle birlikte mevcudu 181 gemiden oluşmaktaydı ve sadece
devletten maaş alan kadırga, kalyata ve kayıklardaki reis ve azapların teşkil ettiği görevli
sayısı 1263’e ulaşıyordu. Gelibolu’da görevli reis ve azapların maaşları ise Gelibolu gümrük
gelirlerinden ödenmekteydi.
Donanma gemilerinin kürekle hareket ettiği ve yelkeni yardımcı olarak kullandığı
dönemlerde gemilerin hareket ettirilmesi için çok sayıda kürekçiye ihtiyaç vardı. Denizlerdeki
gücünü giderek artıran Osmanlıların kısa sürede yüzden fazla kadırga türü gemiye sahip
olması kürekçiye olan ihtiyacı da artırmıştı. Bu sebeple bölgedeki halkın bir kısmı avarız,
haraç ve ispençe gibi vergilerden muaf olma karşılığında donanma gemilerinde kürek
çekmekle görevlendirildiler. Tamamı gayrimüslimlerden oluşan kürekçilerin bir kısmı
Gelibolu şehrinde, bir kısmı ise köylerinde oturuyordu.
Gelibolu’da donanma hizmeti yanında tersanenin bakımı ve tamiri işlerini görmek
üzere görev yapan diğer sınıflar da vardı. Bunların bir kısmı hizmeti karşılığında maaş veya
ücret alırken bir kısmı da haraç, ispençe ve avârız-ı divâniye karşılığında bu görevlerini yerine
getiriyorlardı.
Eldeki tahrir kaydına göre 1475 senesinde Gelibolu’ya bağlı donanmanın mürettebatı
1737, tersane halkı 89 kişi olmak üzere toplam deniz personelinin sayısı 1826’ydı. Bundan
yaklaşık kırk beş sene sonra, 1518’de, donanma ve tersanenin durumunda gözle görülür bir
değişme fark edilmektedir. Gelibolu’daki kadırgalarda yine doksan üç bölük bulunmakla
beraber mürettebatın sayısında önemli bir azalma saptanmaktadır. Ayrıca kalyata, kayık ve
tüccar gemileri kayıtlarda yer almamakta, at gemilerinde ise uygulamada bir değişiklik göze
çarpmaktadır. Önceleri at gemileri, reislerinin mülkü olduğundan hizmetleri karşılığında
çiftlik tasarruf ettikleri gibi, taşımacılıktan sağlanan gelirlerin de yarısına sahip oluyorlardı.
Hâlbuki II. Bayezid zamanında at gemileri devlet hizmetine (beylik) alınarak reislerinin
tasarrufunda olan çiftlik ve mezraaların gelirleri de “hassa-i hümayûn”a aktarılmış, reisler ise
maaşa bağlanmıştır.
1518 tahririne göre donanma mevcudu 642, tersane halkı 74 kişi olmak üzere toplam
716 kişi bulunuyordu. Görüleceği gibi Gelibolu’daki donanma ve tersane mevcudu 1475
senesinde 1826 kişiyken, 1518’de bu sayı 716’ya düşmüştür.
Gerek gemi sayısında ve gerekse personelde görülen azalma ile Gelibolu tersanesinin
ikinci dereceye düşmesinde, Yavuz Sultan Selim’in büyük gayretleriyle yeniden kurulan
İstanbul tersanesinin artık bir imparatorluk tersanesi halini alması ve merkezî deniz üssünün
Gelibolu’dan İstanbul’daki Galata/Haliç tersanesine taşınması etkili olmuştur.
Burada önemli bir hususa temas etmek gerekmektedir. Osmanlı Devletinin denizcileri
sadece lazım olduğu zaman deniz sahillerindeki yerleşimlerden toplamadığı, uzun yıllar
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içinde bu mesleği yapan denizcilerin yetiştiği anlaşılmaktadır. Nitekim 1475 yılında kadırga
reisi olarak görev yapan dört reisin 1518’de de aynı göreve devam ediyor olması denizciliğin
profesyonel bir meslek halinde sürdürüldüğünü kanıtlamaktadır. İkinci listedeki bazı kadırga
reislerinin babalarının birinci listede bulunması ve 1518’de aynı dönemde baba-oğlun ayrı
kadırgalarda reis olarak görev yapması, yine iki kardeşin aynı dönemde kadırga reisi olması
babadan oğla denizci kuşakların veya ailelerin bu yüzyılda oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca
İspanya’nın baskısıyla Endülüs’ten çıkmak zorunda kalan bazı Müslümanların Osmanlı
topraklarına getirildikten sonra denizcilik mesleğini icra etmeleri onların daha önce de bu
meslekte olduklarını düşündürmektedir. 1518 senesinde Kasım ve Süleyman adlı Katalanlı iki
kadırga reisinin varlığı buna işaret etmektedir. Yine Kemal Reis ve Davud Reis gibi ünlü
denizcilerin azatlı kölelerinin kadırga reisliğine kadar yükselmiş olması o dönemde başka
örneklerinden de bilindiği gibi esirlerin eğitilerek donanmaya kazandırıldığını ortaya
koymaktadır. Bu bilgilerin çoğaltılmasıyla Osmanlı denizcilerinin nasıl bir kökten geldiğini
daha sağlıklı bir şekilde anlamak mümkün olacaktır.
Osmanlılar Rumeli’ye ilk adımı attıktan sonra giderek önem kazanan ve özellikle
Osmanlı denizciliğine büyük katkısı olan Gelibolu, imparatorluğun yıkılışına kadar yüzlerce
yıl gerek askeri ve gerekse ticari bakımdan bu önemini korudu. Osmanlı ihtişamının
doruğunda da İstanbul’dan Akdeniz’e doğru sefere çıkan donanma, Gelibolu’yu önemli bir
toplanma yeri ve hareket üssü olarak kullandı.
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Uygulamalar
Uygulama: Feridun Emecen’nin, İslam Ansiklopedisi’ne yazmış olduğu Gelibolu maddesini
okuyunuz.
Kazanım:
1. Gelibolu’nun Osmanlı dönemi içerisinde gelişimi/değişimi hakkında fikir sahibi olmak.
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Uygulama Soruları
1. Galata tersanesinin açılmasının Gelibolu üzerindeki olumlu/plumsuz etkileri neler
olmuştur tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sahip olduğu stratejik mevki itibariyle Osmanlılar, erken dönemlerden itibaren
Gelibolu’da egemenlik tesis etmeye çabalamışlardır. Osmanlıların bu çabaları, 1354 senesinde
Süleyman Paşa’nın Gelibolu’yu fethi ile neticelenmiştir. Gelibolu, bu fethin ardından
Balkanlar’a açılan ilk kapı olma özelliğini kazandığı gibi, Osmanlıların da ilk deniz üssü
olmuştur. Yıldırım Bayezid zamanında, 1390 senesinde burada bir tersane inşasına
başlanmıştır. Haliç Tersanesi kurulana kadar geçen süreçte, Osmanlı tersanesi Gelibolu’da yer
almış, Osmanlı denizcilik teşkilatının ilk nüveleri burada atılmıştır. Gelibolu’da Osmanlı
egemenliğinin tesisi, burada ciddi bir deniz gücü oluşturulması, Osmanlılarla Venediklileri
karşı karşıya getirmiş, bu mücadeleler esnasında Osmanlı donanması daha da geliştirilmiştir.
Gelibolu sancağı, Osmanlı donanmasına kumanda eden kaptan-ı deryâlar tarafından
idare edilmiş, 1534’de oluşturulan Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletine bir dönem merkezlik
yapmıştır. Bu bölümde, ayrıca Gelibolu’da oluşturulan donanma teşkilatı ayrıntıları ile ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Gelibolu’nun
kaynaklanmaktadır?

denizcilik

tarihi

açısından

önemi

hangi

özelliğinden

a. Sahip olduğu stratejik mevki
b. İkliminin ılıman oluşu
c. Zengin ormanların bulunuşu
d. İlk Bizans tersanesinin burada bulunması
e. Zengin madenlere yakın oluşu
2. Aşağıdaki isimlerden hangisi Gelibolu’da hakimiyet tesis etmiştir?
a. Süleyman Paşa
b. Umur Bey
c. Hamza Bey
d. Murad Paşa
e. Çaka Bey
3. 1363’te Anadolu’dan gönderilen nüfus hangi devlet gemileri aracılığıyla
Gelibolu’ya geçirildi?
a. Venedik
b. Ceneviz
c. Floransa
d. Napoli
e. Bizans
4. Gelibolu’nun 1366’da Haçlı ordusu tarafından işgalinden 1376’da geri alınışına
kadar geçen dönemde Osmanlıların donanma üssü neresi olmuştur?
a. Eceabad
b. Edincik
c. Kilidbahir
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d. Lapseki
e. Bababurnu
5. I. Bayezid, Gelibolu’da bir donanma üssü kurulması görevini kime vermiştir?
a. Saruca Paşa
b. Süleyman Paşa
c. Evrenos Bey
d. Hacı İlbeyi
e. İldutan Bey
6. Aşağıdakilerden hangisi Gelibolu’da bir deniz üssü tesis edilmesin neticelerinden
biri değildir?
a. Rumeli Anadolu bağlantısı sağlanmıştır.
b. İstanbul’un fethi gerçekleşmiştir.
c. Bizans’ın Akdeniz’le bağı koparılmıştır.
d. Boğazı geçen gemilerden vergi alınmaya başlanmıştır.
e. Donanma Ege adalarına kolaylıka akınlar düzenlemeye başlamıştır.
7. İstanbul kuşatması esnasında Osmanlı deniz birliklerine aşağıdaki isimlerden
hangisi kumanda etmiştir?
a. Gedik Ahmed Paşa
b. Hızır Bey
c. Mahmud Paşa
d. Baltaoğlu Süleyman Bey
e. Çalı Bey
8. Gelibolu tersanesi hangi gelişme üzerine önemini yitirmiştir?
a. Venediklilerin Ege Denizi’nden kovulması
b. Gelibolu’nun Latinler tarafından ele geçirilmesi
c. Haliç tersanesinin açılması
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d. Tersanede çıkan büyük yangın
e. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Gelibolu’yu kullanmak istememesi
9. Aşağıdakilerden hangisi 1475 tarihli donanma tahririne göre, Osmanlı gemisinde
yer alan gemi türlerinden biri değildir?
a. Kalyata
b. Kayık
c. Kadırga
d. Kalyon
e. At gemisi
10. 1475 ve 1518 yılları arasında Gelibolu donanma mevcudunda yaşanan düşüş
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a. Gelibolu Tersanesinin ikinci plana düşmesi.
b. İmparatorluğun ciddi bir mali kriz içinde bulunması.
c. Gemi teknolojisinde bir değişim yaşanması.
d. Kaptan Paşaların Gelibolu’da kalmak istememeleri.
e. Mısır Seferi’nin olumsuz etkiler.

Cevaplar
1.a, 2.a, 3.b, 4.b, 5.a, 6.b, 7.d, 8.c, 9.d, 10.a.
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3. II. MEHMED DÖNEMİ OSMANLI DENİZCİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. 1. İstanbul kuşatmasında Osmanlı donanmasının rolü
3. 2. Osmanlı Venedik mücadeleleri
3. 3. Midilli Seferi
3. 4. I. Mehmed’in Karadeniz siyaseti
3. 5. Pulya Seferi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. II. Mehmed’in Pulya Seferi’nin onun “kayser-i Rum” unvanını kullanması
bağlamında değerlendiriniz?
2. II. Mehmed’in Karadeniz siyasetinin aşamaları nelerdir, tartışınız?

39

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İstanbul’un kuşatması
sürecinde denizcilik
yatırımlarının önemini
kavrayabilmek.
II. Mehmed’in Karadeniz
siyasetini ve sonuçlarını
tartışabilmek.
Osmanlı-Venedik Savaşları
sürecini açıklayabilmek.
Pulya Seferi’nin sonuçlarını
saptayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Pulya Seferi



Karadeniz



İstanbul



Midilli



Boğazönü adaları
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Giriş
II. Mehmed dönemi denizcilik tarihinde gerek idari, gerekse teknolojik ve askeri
yönden birçok gelişme yaşanmıştır. Bu derste, II. Mehmed’in İstanbul kuşatması öncesi
yapmış olduğu hazırlıklar, donanmanın güçlendirilmesi meselesi, Venedikle yapılan
mücadeleler, Boğazönü adalarının fethi ve Midilli seferi ele alınacaktır. Fatih Sultan Mehmed,
Karadeniz egemenliğine özel bir önem vermiştir; Trabzon’un fethi ve Kırım’da egemenlik
tesisi bu bağlamda bu derste ele alınacak diğer bir konu olacaktır. Son olarak ise II.
Mehmed’in İtalya’da egemenlik tesis etmek için düzenlediği Pulya Seferi incelenecektir.
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3. 1. İstanbul Kuşatması ve Osmanlı Denizciliği
Fatih Sultan Mehmed devri Osmanlı denizciliğinin gelişmesinde en önemli rolü,
Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’in fethi için yapılan hazırlıklar çerçevesinde güçlü bir
donanmaya duyulan ihtiyaç belirlemişti. Gelibolu’da süratle gemi inşasına başlanması bu
yüzden olmuştur.
Padişahlığının ilk yıllarında Fatih, İstanbul’un denizden kontrol edilmesi amacıyla I.
Bayezid tarafından yaptırılan Anadolu Hisarını tamir ettirdiği gibi tam karşısına diğer adı
Boğazkesen olan Rumeli Hisarını yaptırmak suretiyle Karadeniz’e geçişi kontrol altına almak
istemiştir (1452). Böylece aynı zamanda Karadeniz’den İstanbul’a yardım maksadıyla gelecek
her türlü iaşe ve mühimmat ikmalini de denetlemeye başlayan Fatih, İstanbul’u denizden
kuşatmak suretiyle şehre giden ticaret yolları üzerindeki hâkimiyeti eline geçirmiş oluyordu.
Genç hükümdar bunu teyit etmek üzere bir duyuruda bulunarak Boğaz’dan geçecek bütün
gemilerin hisar önünde durmalarını ve selâmiyye akçesi ödedikten sonra geçiş izni alarak
yollarına devam edebileceklerini açıkladı. Aksi takdirde hangi devlete ait olursa olsun izinsiz
geçmeye teşebbüs edecek bütün gemiler hisara yerleştirilmiş toplarla batırılacaktı. Nitekim
çok geçmeden Kasım 1452’de, Karadeniz’den İstanbul’a tahıl getiren bir Venedik gemisi
denetim emrine uymayınca hisardan açılan top ateşiyle batırıldı. İstanbul’un fethinden sonra
ise, bu denetim daha da sıkılaştırıldı ve Boğaz’dan geçen her gemi, içinde kaçak mal ve köle
olup olmadığı konusunda teftiş edilmeye başlandı. İstanbul’un fethi hazırlıkları sırasında
kuşatmaya katılmak ve deniz yolu güvenliğini sağlamak üzere donanmanın kurulması ve
organize edilmesi gerekiyordu. II. Mehmed’in ilk saltanat yıllarında Gelibolu tersanesi
yeniden tahkim edildiği gibi kaptan-ı deryâ Baltaoğlu Süleyman Bey burada ve İzmit’te eski
gemileri tamir ettirdi, ayrıca yeni donanma gemileri yaptırdı. Böylece kayık ve nakliye türü
dâhil irili ufaklı 350-400 gemiden oluşan Osmanlı donanması Marmara Denizi’ne girerek
İstanbul’a ulaştı. O zamana kadar Osmanlılar tarafından bu büyüklükte bir donanma
hazırlanmamıştı. Böyle bir hazırlık, devletin İstanbul’un fethine sadece karadan değil
denizden de büyük hazırlıklar yaptığını göstermektedir. Donanma, İstanbul’un fethinde şehri
abluka altında tutması, caydırıcı etkisi ve Haliç tarafından kuşatmaya destek olması sayesinde
önemli bir rol üstlenmiş oldu. Çünkü daha önceki kuşatmalarda şehir denizden kuşatılmadığı
için deniz yoluyla dışarıdan gelen yardımlar önlenememişti. Bu yüzden de Bizans her zaman
dış destek ve yardım alabilmişti. Bu defa II. Mehmed, karada kuşatmanın başladığı ilk günden
itibaren donanmasını İstanbul sahillerine yerleştirmişti. Kaptan-ı deryâ Baltaoğlu Süleyman
Bey, donanmasını bugün kendi adıyla bilinen Rumelihisarı’nın yanındaki Balta Limanı’na
demirlemiş ve burayı üs edinmişti. Böylece Rumeli/Boğazkesen Hisarı ile Anadolu/Güzelce
Hisar arasında boğazdan geçişi kontrol edecekti. Zeytinburnu açıklarında demirleyen bir
başka filo ise, ikmal maksadıyla gerçekleştirilecek İstanbul’a geçişi engelleyecekti.
Buna karşı Bizans da Haliç’te tedbir almakla meşguldü. Kuşatmanın karadan devam
ettiği sırada Baltaoğlu Süleyman Bey’in Haliç’in girişine çekilmiş olan zinciri kırmak
maksadıyla denizden hücum edebileceğini dikkate alan Kaptan Antonio, on büyük gemiden
oluşan Bizans donanması zincirin gerisinde mevzi aldırmıştı. Nitekim Osmanlı donanmasının
9 Nisan’da Haliç’e girmek için yaptığı ilk teşebbüs sonuçsuz kalmıştı. Karada şehir surları
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toplarla dövülürken, donanma da Beşiktaş ve Salıpazarı önlerinde toplanarak İstanbul’u ilk
defa deniz tarafından kuşatmış oldu. Nisan’ın ortalarında Boğaz sahillerindeki bazı köyler
alınmış ve özellikle Büyükada kalesi zapt edilmişti.
20 Nisan’da İstanbul’a yardım getiren üç Ceneviz gemisi, Çanakkale Boğazı girişinde
bir Bizans nakliye gemisi ile birleşerek İstanbul önüne geldi ve Haliç’e girmek üzere harekete
geçti. Osmanlı donanması bu gemileri Yenikapı önünde durdurmak istedi ise de muvaffak
olamadı. Büyük tepkiye yol açan bu durum karşısında kaptan-ı deryâ görevden alındı ve
yerine Hamza Bey tayin edildi.
İstanbul’un kuşatılması sırasında donanma komutanlığının gerçekleştirdiği en önemli
harekât gemilerden bir kısmının karadan yürütülerek Haliç’e indirilmesi olmuştur. Bu
uygulama, tartışmaları günümüze kadar süren önemli bir deniz harekât taktiği olarak tarihe
geçmiştir. Bizans, Haliç’in girişini zincirlerle kapatmış ve içerde bulunan donanmasıyla
şehrin bu tarafında zayıf olan surları, Kasımpaşa tarafından gelecek Türk saldırılarına karşı
koruma stratejisi uygulamak istemişti.
Öte yandan Marmara Denizi’nde yaşanan başarısızlık üzerine önceden yapılmış
planlara da uygun olarak donanmadan gerekli sayıda geminin Haliç’e indirilmesi fikri
uygulamaya konmuştur. Kuşatma sırasında her iki tarafta bulunan görgü şahitlerinin verdiği
bilgilerde bazı farklılıklar bulunsa da gemilerin karadan yürütüldüğü güzergâh için önerilen
en inandırıcı yolun Tophane-Kasımpaşa güzergâhı olduğu daha inandırıcıdır. Dönemin
Osmanlı tarihçilerinin güzergâhı tarif ederken kullandıkları “Galata ensesinden” veya
Galata’nın üstü yanından” gibi benzer ifadelerin kullanılması buna işaret etmektedir.
Kaynakların büyük çoğunluğu önce yolun tesviye edildiğini, daha sonra kesilen büyük
ağaçların yağlanarak gemilerin geçebileceği bir kızak şeklinde hazırlandığını, tecrübeli
mühendis ve denizcilerin nezaretinde gemilerin mekanik bir yöntem (cerr-i eskal) kullanılarak
yukarı çekildiğini belirtmektedir. Tursun Bey’in ifadesiyle “kadırgalar ve fâyık kayıklardan”
oluşan ve rengârenk bayraklarla süslenmiş, yelkenleri açılmış olan bu gemiler adeta havada
yürütülmüş, hatta uçurulmuştur.
22 Nisan sabahı büyüklükleri farklı yetmiş civarında Osmanlı gemisinin Haliç’e
indirilmesi hem Bizanslıları ve hem de Venediklileri şaşırtmıştı. İlk anda bunları yok etmeyi
planlayarak 28 Nisan günü ateş gemileriyle hücum eden Bizans ve Venedik gemileri Türk
topçusunun açtığı ateşle etkisiz hale getirilmiş ve bir Venedik kadırgası batırılmış, çıkan
çatışma Osmanlıların üstünlüğü ile sona ermiştir. Donanmanın bir kısmının Haliç’e inmesiyle
birlikte iki yaka arasına gemilerden bir köprü yapan Osmanlılar süratle karşı sahillere asker ve
mühimmat taşıdılar ve kuşatmanın zayıf olan bu cephesinde Bizans için ciddi tehdit
oluşturdular. Beşiktaş sahillerinde bekleyen Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler, zaman
zaman Haliç ağzına kadar gelerek içeri girme teşebbüslerinde bulundu ve buradaki Bizans
donanmasını devamlı olarak taciz etti.
Gemileri karadan yürütme uygulamasının İstanbul kuşatmasından önce daha
Aydınoğlu Gazi Umur Bey tarafından da denendiği bilinmektedir. Umur Bey, Atina Körfezi
ile İnebahtı Körfezi arasında yer alan (bugünkü Korint Boğazı) altı millik mesafede
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donanmasını karadan yürüterek geçirmiş ve Keşişlik (Germe/Hexamilion) adasını
fethetmiştir. Fatih de İstanbul’un fethinden sonra karadan gemi yürütme uygulamasını
1456’da Belgrad ve 1470’de Eğriboz kuşatmalarında tekrar tatbik etmiştir. İstanbul’un kara
tarafından ele geçirilmesi üzerine Hamza Bey komutasındaki Osmanlı donanması da Haliç’i
kapatan zinciri kırarak limana girmiş, Ceneviz’e ait büyük gemiler Haliç’ten çıkarak denize
açılmak suretiyle bölgeden uzaklaşmışlardır.
İstanbul fatihi, fetihten sonra bir müddet Bizans’tan intikal eden Kadırga Limanını
tersane olarak kullanmış ve daha sonraları Haliç’te şimdiki tersanenin bulunduğu tarafta
Bizans tersanesinin kalıntıları üzerine birkaç gözden ibaret olan ilk tersanesini kurmuş, yanına
bir divanhane ve mescit yaptırmıştı. İstanbul’un fethi Fatih’in Denizlerin Sultanı olarak
anılmasına yol açtığı gibi, bu dönemden sonra Osmanlıların denizlerde giriştikleri yoğun
fetihler de Osmanlı Deniz İmparatorluğu’nun kuruluşunu başlatmıştır.

3. 1. 1. Kara ve Denizlerin Sultanı
II. Murad zamanında kullanılmaya başladığını gördüğümüz “Sultânü’l-berri ve’l-bahr
(Kara ve Denizlerin Sultânı) unvanı Fatih tarafından da benimsendi. İstanbul’un fethi,
Osmanlı deniz politikalarının daha uzak denizlere yöneldiği ve iç denizlerdeki mücadelenin
açık denizlere doğru çevrildiği bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yöneliş esas itibariyle
İstanbul’un savunmasına dönük bir politikaydı ve iki cihetten harekete geçmişti. Birinci yön
Karadeniz’e, ikinci yön ise Akdeniz’e çevrilmişti. Nitekim Halil İnalcık’ın da belirttiği gibi
tarihte İstanbul’a sahip olan ve boğazın iki yakasına hâkim olan bütün devletler mutlaka
Karadeniz’e yönelmiş ve burada kontrolü tesis etmişlerdi. İstanbul’un güvenliğinin
sağlanması ve ticaretin deniz yoluyla kolaylıkla yapılabiliyor olması denizciliğin gelişmesinde
etkili oldu. Bu yüzden Osmanlı donanmasının teşkilatını tamamlaması büyük ölçüde Fatih
devrinde gerçekleşti. Bir önceki derste ayrıntıları ile ele aldığımız 1475 tarihli Gelibolu tahrir
defteri, tersane ve donanmanın üssü olan Gelibolu’da denizciliğin nasıl yapılandığını
göstermesi bakımından çok önemlidir. İstanbul’un fethinden üç gün sonra Fatih Sultan
Mehmed’in, donanmanın Gelibolu’daki üssüne geri dönmesini istemesi üzerine gemiler
ganimet yükleriyle dolu olarak İstanbul’dan ayrılmıştır.

3. 2. Ege’de Osmanlı-Venedik Çatışması: Boğazönü Adaları’nın Fethi
İstanbul’un fethi ile birlikte Osmanlıların yeni politikası, denizlerden gelecek
saldırılara karşı bu yeni başkenti korumaya yöneldi. Bu maksatla bir taraftan Ege
Denizi’ndeki hedeflere açılan ve Boğazönü Adaları’na ulaşan Osmanlı donanması, diğer
taraftan Karadeniz’in Anadolu sahillerine yöneldi.
Fatih Sultan Mehmed, Rodos Şövalyelerinin vergi vermeyi kabul etmemeleri üzerine
Haziran 1455’te Gelibolu sancakbeyi ve donanma kumandanı Hamza Bey’i, irili ufaklı yüz
seksen parça savaş gemisi ile Rodos’a gönderdi. Hamza Bey yolda önce Midilli’ye uğradı ve
buranın yöneticisi tarafından iyi karşılandı. O sırada Midilli’de bulunan tarihçi Dukas,
karşılama hizmeti ile bizzat ilgilendi. Hamza Bey, Ayazmend’de demirlediği donanmasını
alarak adaya hiçbir zarar vermeden ayrıldı. Daha sonra Sakız’a giden Osmanlı donanması,
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burada aynı iyimserlikle karşılanmadı. Adanın oldukça iyi tahkim edilmiş olduğunu ve
limanında yirmi geminin bulunduğunu gören Hamza Bey, basit bir yağmalamadan sonra asıl
hedefine gitmek üzere bölgeden uzaklaştı. Rodos’a ulaştığında bu adayı da kendisini yeterince
korumaya hazırlıklı buldu. Limanda gemiler ve adada askerler savaş için her türlü tedbiri
almışlardı. Buradan da bir sonuç alamayacağını anlayarak geri dönmek zorunda kalan Hamza
Bey, dönüş yolunda yeniden Sakız’a uğradığı halde bir netice alamadan Gelibolu’ya geri
dönmek zorunda kaldı (Ekim 1455). Daha sonra Edirne’de bulunan Fatih Sultan Mehmed’in
huzuruna gelen Hamza Bey bu deniz seferindeki başarısızlığı sebebiyle görevinden azledildi.
Fatih öncelikle yeni ve daha güçlü bir donanmanın hazırlanmasını ve denizlerde yeni
harekât için gemiler inşa edilmesini emretti. Hamza Bey’in yerine Gelibolu sancakbeyi olarak
Osmanlı donanmasının komutanlığına getirilen Yunus (Has Yunus) Paşa, aldığı talimat
üzerine yaklaşık seksen gemiden oluşan donanmayla 30 Haziran 1456’da Sakız’a gitmek
üzere Adalar Denizi’ne doğru sefere çıktı. Midilli yakınlarında iken gece vakti bir fırtınaya
yakalanan donanmanın bir kısmı birbiri üzerine düşmek veya kayalara çarpmak suretiyle
battı. Kalanları ise fırtına dinince sahile yanaştılar ve Yunus Paşa’nın kadırgasının gelmesi ile
Sakız’da toplandılar. Buradan Rodos şövalyeleri üzerine giden Osmanlı donanması Rodos ve
civarındaki İstanköy, İncirli, Sömbeki, Leryos ve Kalimnos gibi bazı adalara baskınlar
düzenleyerek ganimet ve esir aldılar. Bu müdahalede Rodos ve Nakşa’nın, İspanyol
korsanlarına limanlarını açarak haydutluk yapmalarına imkân vermelerinin önemli rolü oldu.
Yunus Paşa, dönüşte Yeni Foça ve Sakız’a uğradığında iyi karşılanmadığı için sahile asker
çıkararak şehri işgal etti ve Foça’dan bir miktar genci esir ederek Gelibolu’ya döndü.
1456 yılında Fatih’in bizzat kara yoluyla gittiği ve Yunus Paşa’yı da emrindeki on
gemiden oluşan donanma ile denizden gönderdiği Enez teslim oldu. Yunus Paşa, daha sonra
Çanakkale Boğazı önünde sıralanmış olan ve boğazın girişine hâkim bir bölgede bulunan
İmroz ve Limni adalarını Osmanlı devletine bağladı. Bu adalardan Taşoz, Semadirek ve
İmroz’un (Gökçeada) yönetimi Enez valisi Palamade Gattilusio’ya bırakıldı. Onun bir müddet
sonra vefatı üzerine, İmrozlu tarihçi Kritovulos’a göre, Limni, adada hüküm süren Cenevizli
Gattilusio ailesine terk edildi. Ancak ada halkının yönetimden memnuniyetsizliğini bildirmesi
üzerine Limni, kesin olarak Osmanlı yönetimine geçti (1457).
Fatih Sultan Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi (1456) ve Adalar Denizi’nde
yürüttüğü deniz harekâtı üzerine Papa III. Calixtus, kendisine ait on sekiz gemilik bir
donanmayı Adalar Denizi’ne göndermiştir (1457). Bu donanmanın asıl amacı Osmanlı
gemilerini vurmak ve Osmanlı idaresine giren adaları kurtarmak olmasına rağmen Midilli ve
Sakız yöneticilerinden ilgi görmemiş ve bunun üzerine Katalanlarla işbirliği yaparak ve kırk
korsan gemisini kendi filosu ile birleştirerek Osmanlı idaresindeki Limni, Semadirek, İmroz
ve Taşoz adalarına saldırmıştır. Bu adaları teslim olmaya zorlayan Papalık Donanmasının
kumandanı Amiral Ludovigo, asker çıkardığı Limni Adası’ndaki yüz yeniçeriyi esir, Taşoz’u
işgal etmiş ve aldığı esirlerle Rodos’a dönmüştür. Sadece İmroz adası Kritovulos’un takip
ettiği dikkatli siyaset ve verdiği hediyeler sayesinde bu işgalden kurtulmuştur.
Boğazönü adaları içinde en önemlisi olan Midilli, 1354’ten itibaren Bizans imparatoru
V. Ioannes tarafından Katalan korsanlarına karşı denizleri korumak üzere Cenevizli Gattilusio
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ailesinin yönetimine bırakılmıştı. Fatih’in emriyle Gelibolu sancakbeyi ve donanma
kumandanı İsmail Bey’in hazırladığı yüz elli gemiden oluşan donanma, Midilli’ye çıkarma
yapmış ve on iki gün süren kuşatmada şehir alınamadığı için kale dışındaki bazı evler
yağmalanarak Gelibolu’ya geri dönülmüştü (1459). Ada halkı bu gelişmenin kendilerine zarar
vereceğini anladıklarından padişaha elçi göndererek vergi vermeyi ve bağlılıklarını sunmayı
kabul etmişlerdir.

3. 2. 1. Midilli Seferi
Fatih Sultan Mehmed, Karadeniz’in Anadolu kıyılarını Osmanlı topraklarına kattıktan
ve Bizans’ın Trabzon eyaletini fethettikten sonra Ege Denizi’ndeki fetih hareketlerine yeniden
başladı. Midilli hâkimi Nikola Gattilusio’nun Ege’de dolaşan İtalyan korsanlarına yardım
etmesi ve bu korsanların Gelibolu’ya kadar pek çok Osmanlı menfaatine zarar vermesi
üzerine padişah, denizlerden sorumlu beyleri Edirne’ye çağırarak onlara Gelibolu’da iki yüz
gemilik bir donanma hazırlamalarını emretmişti. Nihayet Eylül 1462’de 110 gemiden oluşan
Osmanlı donanması Mahmud Paşa’nın serdarlığında Gelibolu’dan ayrılmış ve üç gün içinde
Midilli’ye gelmişti. Bu harekât sırasında Fatih Sultan Mehmed de, birkaç bin yeniçeri ile
Edremit’ten adaya geçmiş ve ilk teslim teklifine savaşla karşılık verilmesi üzerine kuşatmayı
başlatarak tekrar Anadolu yakasına dönmüştü. Mahmud Paşa, yirmi yedi gün süren kuşatma
savaşları sırasında şehri topa tuttuğu için adanın yöneticisi Nikola teslim olmak zorunda
kalmıştı. Midilli’nin teslimi üzerine yeniden adaya gelen Fatih, idari düzenlemeyi yaptıktan
sonra iki yüz yeniçeri ve birkaç kadırga bırakarak adadan ayrılmıştı. Böylece Çanakkale
Boğazı’nın Ege Denizi’ne açılan kısmı tamamen kontrol altına alınmış oldu. Ada merkezli bir
sancak statüsünde idarî yapıya kavuşturulan Midilli, tahrir (vergi yazımı) uygulamalarının ilk
görüldüğü adalar arasında yer aldı. Boğazönü Adaları, çok geçmeden idarî bakımdan Osmanlı
donanmasının üssü ve deniz harekâtlarının merkezi olan Gelibolu sancağına bağlandı.
Fatih, Midilli’nin Ege’de önemli bir deniz üssü haline gelmesinden sonra donanmada
gemilerinin sayısını artırmak gayesiyle tersanelerde gemi yapılması için emirler verdiği gibi
Anadolu’nun her tarafından deniz mürettebatı temin etmek için de harekete geçti; Marmara
Denizi’ni ve Karadeniz’i kontrol altına aldığı gibi güneyde Çanakkale Boğazı’nı tahkim
etmeyi de ihmal etmedi. İstanbul Boğazı’nda karşılıklı olarak bulunan Anadolu Hisarı ile
Rumeli Hisarına mukabil Çanakkale Boğazı’nın da iki tarafına Kal‘a-i Sultaniye ve Kilidbahir
kalelerinin, Gelibolu valisi Yakup Bey tarafından inşası için emir verdi. Böylece Venedik,
Ceneviz, Papalık ve Rodos donanmaları gibi o devrin en önemli deniz güçlerine karşı İstanbul
güvenlik altına alındı, Akdeniz ile Karadeniz arasındaki ticaret yolu da kesin olarak Osmanlı
kontrolüne geçti.

3. 3. Karadeniz’in Yeni Sahibi Osmanlılar
İstanbul’un fethi Osmanlılara Karadeniz ve Karadeniz’i çevreleyen bütün limanlara
ulaşmanın yollarını açmıştı. Çünkü o günkü şartlarda sahilden bu bölgelere ulaşmak oldukça
zordu. Fatih, İstanbul’u Bizans’tan aldıktan sonra, kendi topraklarına komşu olarak varlığını
sürdüren ikinci bir Bizans merkezini daha ülkesine katmak üzere Doğu Karadeniz’in Anadolu
kıyılarında yer alan Trabzon’a sefer hazırlıkları başlattı. Bu sefer, ayrıca Karadeniz’in
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Anadolu kıyılarında Amasra gibi kolonileri bulunan Ceneviz’e karşı da bir harekât olacaktı.
Öncelikle büyük bir donanma ile Sadrazam Mahmud Paşa’nın denizden, Fatih’in ise
ordusuyla karadan Amasra’yı kuşatması üzerine şehir daha fazla dayanamayarak teslim oldu
(1460). Bunun üzerine kara ve denizden yoluna devam eden ordu İsfendiyar oğlu İsmail
Bey’in yönetimindeki Sinop’a ulaştı. Aslında Sinop kendini savunacak bir donanmaya ve
müstahkem bir kaleye sahip olmasına rağmen can kaybına sebebiyet vermeksizin şehir sulh
yoluyla Osmanlı idaresine geçti ve yöneticileri de Fatih tarafından başka yerlerin yönetimine
verilmek suretiyle ödüllendirildi (1461). Aynı yıl yeni takviyelerle yine Mahmud Paşa, yüz
elli gemiden oluşan donanmayla denizden kuşattığı Trabzon’u, Fatih’in de kara ordusuyla
gelip tazyik etmesi üzerine teslim aldı. Trabzon’un fethi, sadece toprak alınması anlamına
gelmiyordu. Bu fetih, hem karada civarda bulunan şehirlerin yeni bir iskân oluşumuna sahne
olmasına ve hem de denizden gelen bir hareketliliğin başlamasına sebep oldu. Trabzon’un
alınmasıyla, doğuda Rize, batıda Giresun’a kadar olan kesim daha önceden başlayan
uygulamanın bir devamı olarak Türk/Müslüman nüfusun iskânına açıldı. Bölgenin yeni
tahrirleri yapılarak burası yeni bir idari yapıya kavuşturuldu. Hatta bir şehzâde sancağı haline
getirilerek merkezî yönetimle ilişkisi üst düzeye çıkarıldı. Bu sayede Trabzon denizden
Karadeniz’in kuzeyindeki topraklara ve Kafkasya’ya, karadan Doğu Anadolu ve İran’a
ulaşmak için önemli bir üs haline getirildi.
Karadeniz’in Anadolu kıyılarındaki fetihler tamamlandıktan sonra sıra kuzey
kıyılarına gelmişti. Çünkü Fatih, Karadeniz’deki yabancı ticaretine son vermek maksadıyla bu
denizin sahillerine yerleşmiş olan Ceneviz kolonilerini birer birer ortadan kaldırmayı
planlıyordu. Amasra’dan sonra Cenevizlilerin Kafkas sahillerinde, Kırım yarım adasında,
Tuna havzasında ve Karadeniz’in Rumeli kıyılarında bulunan diğer ticaret üslerini de ele
geçirmek amacıyla donanmasını Karadeniz’e gönderdi. Buna Kırım Hanlığı’nda baş gösteren
taht mücadeleleri eklenince Gedik Ahmed Paşa komutasında yaklaşık üç yüz gemiden oluşan
güçlü bir donanma Kefe başta olmak üzere bazı mühim mevkileri Cenevizlerden aldı (1475).
Bu sırada Venedik ile on iki yıldır devam eden savaşa bir yıl ara verilmiş ve Kırım seferi
tamamlanmıştı. Kefe’den sonra Kerç Boğazı’nı geçerek Azak Denizi’ne ulaşan Osmanlı
donanması kaleyi kuşatarak sonunda teslim aldı. Menkup kalesinin de alınmasından sonra
Kırım Hanlığı Osmanlı tabiiyetine girmiş ve böylece Kili ve Akkirman hariç bütün
Karadeniz’de hâkimiyet kurulmuştur. Kırım’ın fethi Doğu ticaret yollarının Osmanlıların
eline geçmesine yol açtığı gibi, Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi için atılan ilk ve
önemli adım olmuştur.

3. 4. Osmanlı-Venedik Savaşları
İstanbul’un fethi ve sonrasında Karadeniz ve Akdeniz’de ele geçirilen yeni topraklar
bölgede siyasî ve ticarî menfaatleri ve dinî bağları olan diğer Hıristiyan devletleri ciddi olarak
ilgilendirdi. Başta Papalık olmak üzere Venedik ve Napoli devletleri Osmanlı devletine karşı
harekete geçtiler. Özellikle Venedik, bölge üzerindeki varlığı ve emelleri sebebiyle
Osmanlılara karşı başlatılan bu mücadelede öncü rolü oynadı. Osmanlıların Ege Adaları
üzerindeki başarıları ve Mora’daki Venedik kolonilerine düzenledikleri akınlar sebebiyle
Papalık, Venedik’i Osmanlı devletine karşı Arnavutluk’ta isyan başlatan İskender Bey’i
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desteklemesi için teşvik etti. Venedik’in 1463’te bir taraftan İskender Bey, diğer taraftan
Macarlarla gizlice anlaşması ve harekete geçmesi iki devlet arasında uzun süreli savaşları
başlatmış oldu. 1463-1479 yılları arasında on altı yıl süren Osmanlı-Venedik savaşları,
denizlerde ve Venedik idaresinde bulunan sahil şehirlerinde cereyan etti.
Osmanlı akıncılarının Bosna’nın fethi sonrasında Venedik’e ait sınırları geçmesi,
İnebahtı civarındaki toprakları yağmalaması ve Venedik idaresindeki Koron ve Modon’a akın
düzenlemesi iki devlet arasında savaşın çıkmasına sebep oldu. Venedik tarafından 1463’te
Alvise Loredano yönetimindeki otuz iki kadırga ve pek çok büyük gemiden oluşan donanma
ile başlatılan ilk sefer, Mora üzerine gerçekleşti. Loredano, Arhos ve Germe Hisarı’nı ele
geçirdi, Gördüs’ü kuşattıysa da Turahanoğlu Ömer Bey’in yardıma geldiği haberleri ve Sinan
Bey’in huruç hareketi ile bu girişim sonuçsuz kaldı ve kara ordusuna komuta eden Bertoldo
Este hayatını kaybetti. Osmanlı ordusunun müdahalesi ile Arhos tekrar alındı ve Ömer Bey,
Venedik kolonilerine zarar vermek üzere Modon’a geldiğinde Değirmenler Kalesi, Koron ve
İnebahtı yağmalandı. Buna karşılık Benefşe Hıristiyanlar’ın eline geçtiği gibi, Osmanlılara ait
bazı yerler ateşe verildi. Loredano’nun Lerino adasını ve Limni’nin bazı yerlerini işgal etmesi
ve Midilli’yi kuşatması üzerine Mahmud Paşa, aralarında kırk beş kadırganın bulunduğu
güçlü bir Osmanlı donanması ile gelip eski yerleri yeniden Osmanlı yönetimine aldı (1464).
Osmanlı-Venedik savaşları özellikle karada devam ediyordu. Osmanlı savunması ve Mahmud
Paşa’nın mukabelesi üzerine Venedik geri çekilmek zorunda kaldı. 1467’de bir miktar vergi
ödemek karşılığında İmroz ve Limni adalarının kendilerine verilmesini isteyen Venedik’in
teklifini Osmanlı devleti reddetti. Bu durum karşısında Venedik yeni bir savaş başlattı ve kırk
gemi ve iki bin kişinin katıldığı bir kuvvetle Mora’ya saldırdı; diğer taraftan donanmasını
Eğriboz’a göndererek civardaki Osmanlı adalarını ele geçirmek istedi; Limni, İmroz ve Enez’i
işgal etti. Bunun üzerine Fatih tarafından kendisine timar olarak Gelibolu sancağı verilen
Mahmud Paşa, Osmanlı donanma komutanı olarak hazırlattığı kadırga, yelkenli ve kayık türü
gemilerden oluşan yaklaşık dört yüz gemilik donanma ile Eğriboz’u fethetmek üzere harekete
geçti. Osmanlı donanması önce yolu üzerindeki Şira Adası’nı aldı, Eğriboz’a geçti ve derhal
adayı kuşattı. Osmanlı-Venedik seferleri içinde en önemlisi Eğriboz’un fethidir (1470).
Mahmud Paşa, bu kuşatmada Eğriboz ile anakara arasındaki denizi gemilerden oluşan bir
köprü ile birbirine bağladı ve askeri buradan karaya taşıdı. On yedi gün süren kuşatmadan
sonra Eğriboz şehri teslim oldu ve bütün ada ele geçirildi. Bu sırada Eğriboz açıklarında
bekleyen Venedikli amiral Nicolo Canale ve donanması, harekâtı ve kalenin alınışını hiçbir
müdahalede bulunamadan seyretmek zorunda kalmıştı. Venedik, Eğriboz’u kaybedince bir
taraftan Papalık ve Napoli Krallığı’ndan, diğer taraftan Rodos Şövalyeleri ile Kıbrıs
Krallığı’ndan yardım istedi ve olumlu cevaplar aldı. Amiral Mocenigo komutasında Doğu
Akdeniz’e gönderilen kırk altı gemilik bir Venedik donanması, on yedi gemilik Napoli
donanması ve yirmi beş kadırgalık Papalık donanması Rodos’ta buluştular. Şövalyelere ait
gemilerle birlikte yaklaşık doksan gemiden oluşan Müttefik donanması önce Antalya’yı, daha
sonra İzmir’i denizden topa tutarak yağmaladılar. Bu deniz harekâtı 1472 senesi yaz mevsimi
süresince ve ertesi yıl da devam etti. 1475’te İstanbul’a gelen ve sadrazam Gedik Ahmed Paşa
ile görüşmelerde bulunan Venedik elçisiyle, hazırlanmış olan Osmanlı donanması kendisine
gösterilmiş, birbirlerine bir yıl süreyle zarar vermemek kaydıyla mutabakata varılmış, böylece
Osmanlı-Venedik ilişkilerinde sağlanan ateşkes sayesinde Kırım seferi gerçekleştirilmişti.
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Loredano kumandasındaki Venedik donanmasının bir yıl sonra yeniden Anadolu sahillerine
saldırması üzerine savaş tekrar başladı. Venedik donanmasına karşı mücadele edemeyen
Osmanlı donanması Çanakkale Boğazı’ndan içeri girerek burada tertibat aldı. Osmanlı
devleti, 1477’de Venedik’in elinde bulunan İnebahtı’nın kuşatılmasına karar verdiyse de,
Loredano tarafından tahkim edilen kaleyi almayı başaramadı. Osmanlı akıncılarının Kuzey
Venedik bölgesine düzenledikleri başarılı akınlardan sonra ve Napoli’nin 1478’de Osmanlı
devleti ile anlaşması üzerine yalnız kalan Venedik, bu uzun savaşlardan yorulmuş olarak barış
yapmaya hazır hale gelmişti. Osmanlı devletinin yaptığı barış teklifini kabul ederek bir
elçisini İstanbul’a gönderdi. Venedik, savaşın başından beri ele geçirdiği Mora’nın
güneyindeki Manya taraflarını ve Limni’yi Osmanlılara geri vermeyi kabul ediyordu. Nihayet
Arnavutluk’un Osmanlılara bırakılması karşılığında 1479’da Venedik ile anlaşma sağlandı.
Gedik Ahmed Paşa vezirlikten azledilip Gelibolu kapudanı olduğunda donanmasıyla
Limni Adası’nı fethetti (1478). Ertesi yıl tekrar Gelibolu’dan donanmasını alıp Kefalonya’yı
fethetti (1479).

3. 5. Pulya Seferi: İtalya’da İlk Osmanlılar
Arnavutluk sahillerinin önemli bir kısmı Osmanlıların eline geçmişti. Nihayet 1479’da
Osmanlı-Venedik anlaşmasının sağlanması, Osmanlıların denizlerde ilerlemesini
cesaretlendirmiştir. Bu noktadan bakıldığında Fatih’in son yılları Osmanlı denizciliğinin Batı
Akdeniz’e açılma teşebbüslerinin başladığı bir dönem olmuştur. Nitekim bir bakıma bu
amaçla görevi Avlonya sancakbeyliğine nakledilen Gedik Ahmed Paşa, 1479-80’de İstanbul’a
gelerek Pulya’nın alınması için teşebbüste bulunmuş ve donanmanın hazırlanması için ferman
çıkmıştı. Osmanlı donanmasındaki gemi sayısı Gelibolu’dan gelen ve Avlonya’da bulunan
gemilerle birlikte yüz elli civarındaydı. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra, 15.000’den
fazla asker ve kuşatma toplarının da yüklendiği donanma, Avlonya’dan İtalya’nın Pulya
sahillerine geçti.
Osmanlı donanması, Napoli Krallığı’na bağlı olan Otranto limanına demirledi. Karaya
asker ve mühimmat çıkartan Gedik Ahmed Paşa, kısa sürede şehri kuşatma altına aldı.
Osmanlı kuşatmasına hazırlıksız yakalanan Otranto şehri, hücumlara sadece iki hafta
dayanabildi ve 26 Temmuz’da teslim oldu. Otranto’nun en büyük kilisesi olan Aziz Petrus,
hâkimiyetin bir simgesi olarak camiye çevrildi. Osmanlı ordusu sahil kesiminde ve içerilere
doğru ilerleyerek Lecce, Brindisi ve Taranto’ya akınlar düzenledi. İtalya topraklarındaki
Osmanlı ilerlemesi karşısında Papalık, Floransa, Milano ve diğer şehir devletleri bölgeye
asker gönderme kararı aldılar. Bu ittifaka sadece Osmanlı devleti ile yeni antlaşma yapan
Venedik katılmadı. Papa IV. Sixtus, Osmanlı işgali ile kutsallığının bozulduğuna inandığı
Güney İtalya taraflarını kendi himayesine aldı ve direniş başlattı.
İtalya fütuhatını devam ettirmek isteyen Gedik Ahmed Paşa, Fatih’in ölümü üzerine
geri çağırılınca bir seneden fazla Osmanlı idaresinde kalan Otranto, yeniden Napoli
Krallığı’nın eline geçti. Kâtib Çelebi, Gedik Ahmed Paşa’nın yeni padişah olan II. Bayezid’i
tebrik etmek üzere hediyelerle İstanbul’a gittiğini, asıl maksadının daha çok asker ve
mühimmat alarak İtalya’ya geri dönerek diğer kaleleri almak olduğunu belirtmektedir.
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Osmanlıların Akdeniz’deki fetih politikaları bakımından son derece önemli bir yeri ve
stratejisi olan İtalya seferinin devam edememesinde Cem meselesinin olumsuz etkisinin
olduğu anlaşılmaktadır. Bu sefer ile Fatih, Doğu Roma İmparatorluğu’nun merkezi olan
İstanbul’dan sonra, Batı Roma İmparatorluğu’nun merkezini de ele geçirmek istiyordu.
Osmanlı donanmasının İtalya seferine çıktığı 1480 senesinde bir başka donanma
Mesih Paşa kumandasında Rodos üzerine gönderilmişse de kuşatma başarılı olmamıştır.
Şüphesiz Rodos, Osmanlılar için güney denizlerinde arkada kalmış Latin karakollarının en
tehlikelisiydi. Fatih, Osmanlı-Venedik savaşları sırasında Haçlı ittifakına katılan, korsanlık
faaliyetleriyle zarar veren Rodos Şövalyeleri’ni cezalandırmak düşüncesindeydi. Rodos,
İstanbul-Mısır arasındaki deniz ticareti güzergâhında yer alması sebebiyle önemli stratejik bir
konuma sahip olduğu gibi, Fatih’in Memlükler’e karşı düzenlemeyi planladığı Mısır seferi
için denizde güvenliğin temin edilmesi bakımından da önemliydi. 22 Mayıs 1480’de yüz
civarında gemiden oluşan Osmanlı donanması Rodos’a geldi. Rodos, karadan ve denizden
kuşatma altına alındı. Rodos Şövalyeleri üstâd-ı azamı Pierre d’Aubusson, Fatih’in bir
hazırlık içinde olduğunu öğrendiği zaman derhal şehrin surlarını kuvvetlendirmiş ve gerekli
tedbirleri almıştı. Rodos’un zaptı için başlatılan 20 Temmuz’daki üçüncü saldırının da
sonuçsuz kalması üzerine 28 Ağustos’ta yeniden gerçekleştirilen dördüncü hücumda İtalyan
Kapısı alınarak buraya Osmanlı bayrağı dikildi.
Şehrin direndiği bu çatışmalarda Rodos Şövalyeleri üstâd-ı azamı birkaç yerinden
yaralandı. Osmanlı ordusunda ise, eskiden Rumeli beylerbeyi olan Kastamonu sancakbeyi
Hadım Süleyman Paşa hayatını kaybetti. Bu sırada yardım amacıyla Rodos limanına iki
Napoli gemisinin gelmesi ve Papa’nın yardım göndereceği haberleri üzerine kuşatma,
başlamasından üç ay sonra kaldırıldı. Mesih Paşa, Rodos’ta başarısız olması sebebiyle
İstanbul’a dönüşünde azledilerek Gelibolu sancakbeyliğine getirildi.
Osmanlıların aynı sene içinde Pulya/İtalya ve Rodos üzerine iki önemli deniz seferini
düzenleyebilmiş olması da göstermektedir ki, Osmanlı deniz beyliği deniz gücünü arttırarak
bir deniz imparatorluğu olma yolunda ilerlemektedir. XV. yüzyılın son çeyreğine girerken
kara ordusunu giderek güçlendiren Osmanlıların şimdiye kadar çok dikkat çekmemiş olsa bile
güçlü bir şekilde donanmasını da geliştirdiği görülmektedir. Fatih Sultan Mehmed’in Gelibolu
deniz üssünü ve tersanesini yeniden organize ederek yapılandırdığı 1475 senesine ait tahrir
defterinden anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar
Uygulama: K. Giakoumis’in “Osmanlıların Otranto ve Apulia Seferi (1480-1481)”
isimli makalesini temin edip okuyunuz.
Kazanım:
1. II. Mehmed dönemi denizcilik siyaseti net bir biçimde anlaşılacak.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlıların İtalyan anakarasında fetihlere devam edememesinin nedenlerini
tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
II. Mehmed, padişah olduktan sonra, öncelikli olarak İstanbul üzerine yürümüştür. Bu
yürüyüş öncesi, denizlerde güvenliği temin etmek ve Bizans’ın denizden yardım almasını
engellemek için donanmasını güçlendirmiş ve boğazları kontrol altına almıştır. Kuşatma
esnasında donanma etkin bir biçimde kullanılmış, gemiler karadan yürütülerek Haliç’e
indirilmiş ve Bizans zor durumda bırakılmıştır. Bu fethin ardından II. Mehmed de, “sultanü’lberri ve’l-bahr” unvanını benimsemiştir.
II. Mehmed döneminde Venedik’le yaşanan mücadeleler neticesinde, Çanakkale
boğazının güvenliğini temin için Boğazönü adaları ele geçirilmiştir. Ardından düzenlenen
Midilli Seferi ile Ege’nin kuzey kısımlarında kontrol Osmanlı idaresine geçmiştir. 1463-1479
yılları arasında devam eden mücadeleler ise, Osmanlıların Eğriboz, Kefalonya ve Limni gibi
önemli merkezlerde hâkimiyet tesis etmesi ile neticelenmiştir. Venedik’le yapılan barış,
Osmanlıları Orta Akdeniz’e yönelmeye teşvik etmiş ve Gedik Ahmed Paşa 1480’de Pulya
Seferi’ne çıkarak Otranto’yu fethetmiştir.
İstanbul’un fethinin doğal bir neticesi olarak, Osmanlılar Karadeniz üzerinde de etkin
bir siyaset takip etmişler, II. Mehmed döneminde sırasıyla Amasra, Sinop, Trabzon ve Kefe
gibi Karadeniz’in önemli limanlarında egemenlik tesis etmişlerdir. Kırım’ın Osmanlı
egemenliğine girişiyle, Osmanlılar Doğu ticaret yolları üzerinde tam bir hâkimiyet kurdukları
gibi, Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi yönünde en önemli adım da atılmış olmuştur.
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Bölüm Soruları

1. II. Mehmed’in, İstanbul kuşatması öncesinde kaptan-ı deryâlığa getirdiği isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Baltaoğlu Süleyman Bey
b. Lala Şahin Paşa
c. Karıştıran Süleyman Bey
d. Çandarlı Halil Paşa
e. Barbaros Hayreddin Paşa
2. Bizans İmparatorluğu, İstanbul kuşatması öncesinde Osmanlı donanmasının Haliç’e
inmemesi için ne tür bir tedbir uygulamıştır?
a. Katalanlardan yardım istemiştir
b. Türklere antlaşma teklifinde bulunmuştur
c. Haliç’i zincirle kapamıştır
d. Osmanlı donanmasıyla Marmara açıklarında karşılaşmıştır
e. Osmanlı gemilerini yakmıştır
3. Gemileri karadan yürütme uygulaması, II. Mehmed öncesi hangi Türk denizcisi tarafından
denenmiştir?
a. Çalı Bey
b. Barbaros Hayreddin Paşa
c. Çaka Bey
d. Umur Bey
e. Baltaoğlu Süleyman Bey
4. İstanbul’un fethinden sonra, Haliç tersanesi kurulana kadar Osmanlılar nereyi tersane
olarak kullanmışlardır?
a. Kadırga Limanı
b. Beşiktaş limanı
c. Tuzla Tersanesi
d. Pendik Limanı
e. Ambarlı Limanı
5. “Sultanü’l-berri ve’l-bahr” unvanı ilk olarak hangi Osmanlı padişahı tarafından
kullanılmıştır?
a. I. Mehmed
b. II. Murad
c. II. Mehmed
d. I. Bayezid
e. I. Süleyman
6. II. Mehmed devrinde Midilli üzerine düzenlenen seferin gerekçesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Midilli hakiminin İtalyan korsanlara yardım etmesi
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b. Bizans’ın Limni’yi işgali
c. İstanbul fethi için Ege’de güvenlik temin etme çabaları
d. Midilli hakiminin haracını ödememesi
e. Rodos şövalyelerinin Midilli’yi işgal çabaları
7. II. Mehmed’in, Çanakkale boğazının güvenliğini temin etmek için inşa ettirdiği kalelerin
adları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir biçimde verilmiştir?
a. Kal’a-yı Sultaniye-Kilidbahir
b. Kal’a-yı Çanak-Bahr-i Kilid
c. Boğazkesen-Kal’a-yı Sultaniye
d. Boğazkesen-Anadolu Hisarı
e. Bahr-i Kilid-Boğazkesen
8. Aşağıdaki şıklardan hangisinde II. Mehmed’in Karadeniz fetihlerinin kronolojik sırası
doğru bir biçimde verilmiştir?
a. Trabzon-Amasra-Kefe-Sinop
b. Kefe-Trabzon-Sinop-Amasra
c. Sinop-Amasra-Trabzon-Kefe
d. Kefe-Amasra-Trabzon-Sinop
e. Amasra-Sinop-Trabzon-Kefe
9. II. Mehmed dönemi Osmanlı-Venedik savaşlarının en önemli sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Venedik’in haraca bağlanması
b. Mora’nın fethinin tamamlanması
c. Kefalonya’nın alınması
d. Eğriboz’un fethi
e. Kıbrıs’ın fethi
10. Osmanlıların Pulya seferi esnasında ele geçirdikleri İtalyan anakarasındaki şehir,
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Taranto
b. Gallipoli
c. Santa Cesarea
d. Lecce
e. Otranto

Cevaplar
1.a, 2.c, 3.d, 4.a, 5.b, 6.a, 7.a, 8.e, 9.d, 10.e.
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4. II. BAYEZİD DÖNEMİ OSMANLI DENİZCİLİK FAALİYETLERİ

57

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. 1. Pulya Seferi’nin neticeleri
4. 2. Boğdan Seferi
4. 3. Rodos Şövalyeleri ile ilişkiler
4. 4. Osmanlı Memlük mücadelelerinde donanmanın rolü
4. 5. Mora kalelerinin fethi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. II. Bayezid döneminde Rodos’la olan ilişkilerden diplomasinin kullanımı ile ilgili olarak
neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

II. Bayezid dönemi
denizcilik gelişmelerini
kavrayabilmek.
Osmanlıların Tuna
üzerindeki siyasetlerini
saptayabilmek.
Mora’da Venediklilerle
yaşanan mücadele sürecinin
safahatını açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


II. Bayezid



Boğdan Seferi



Modon-Koron



Pulya Seferi
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Giriş
Sultan II. Bayezid devri Osmanlı dış politikalarını genel olarak Fatih’in sürdürdüğü
politikaların bir devamı olarak iki dönemde incelemek gerekmektedir. Birinci dönem (14811495), yeni Osmanlı padişahının kardeşi Sultan Cem’le giriştiği iktidar mücadelesini ve onun
ülke sınırları dışında sürgünde ölümüne kadar büyük bir sessizlik içinde devam etmiştir. Bu
dönemde Batı dünyası ile ilişkiler daha mesafeli ve birbirini görmezden gelme prensibine
dayanmıştır. İkinci dönem ise (1495-1512), imparatorluk sınırlarının daha çok denizlerde
genişlediği ve bir Doğu Akdeniz egemenlik bölgesinin oluşturulmaya başlandığı süreci içine
almaktadır. Artık Osmanlı donanması, geleneksel Osmanlı kara gücünün de üstünde bir değer
olarak denizlerde ciddi bir etki alanı oluşturmaya başlamış ve gelecekte kurulacak
imparatorluk donanmasının nüvesini teşkil etmeye çalışmıştır. II. Bayezid, Doğu Akdeniz’de
gelişmekte olan yeni yapılanma sebebiyle denizlerin farkına varan bir hükümdar olarak güçlü
bir donanmaya sahip olması gerektiğini görmüştü.
Mısır üzerinden Akdeniz’e ulaşan baharatı Avrupa liman şehirlerine taşıyan Venedik
için hayati önemi olan Doğu Akdeniz ticaret yolları giderek Osmanlılar için de önem
kazanmaktaydı ve çok geçmeden bu iki gücün Akdeniz’de ciddi olarak karşılaşması
kaçınılmazdı. Venedik, ticaret yollarını elinde tutma imtiyazını kaybetmemek maksadıyla
Adriyatik’in doğu kıyıları, Yunan Adaları, İnebahtı, Mora kaleleri, Girit ve Kıbrıs adalarında
bulunan üslerini sağlamlaştırıyordu.
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4. 1. İtalya/Pulya Seferi
Fatih’in son senesinde İtalya’yı fethetmek maksadıyla Otranto’ya asker çıkaran
Osmanlılar, padişahın ölümü üzerine bu harekâtı sürdüremedi. Aslında Gedik Ahmed Paşa,
yüz kadar gemiden oluşan donanmayla Adriyatik sahillerindeki İtalya topraklarına yönelmiş,
Osmanlı ordusu pek bir mukavemet görmediği için süratle karaya çıkmış ve etrafa akınlar
düzenlemişti. Napoli Krallığının idaresindeki Otranto’nun kuşatılması üzerine kale muhafızı
kaçmış ve kaleyi korumak üzere gelen Kalabriya dukası Alfonso da yenilince kale teslim
olmuştu (11 Ağustos 1480). Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, yeniden
tahkim ettiği Otranto’yu kendisine üs edinerek Brindisi, Lecce ve Taranto’ya kadar
ilerlemişti.
Osmanlıların Otranto bölgesine devamlı akın düzenlemeleri bölgeye yerleşmek ve
daha kapsamlı fetihler gerçekleştirmek düşüncesinde olduklarını göstermiştir. Bölgenin
istilası sırasında etrafa göç etmiş olanların topraklarına geri dönmeleri halinde on yıl vergiden
muaf tutulacaklarının ilan edilmesi, ibadetlerini serbestçe yapabileceklerinin duyurulması
Osmanlı fetih siyasetinin bir gereğine ve bölgede yerleşmek istediklerine işaret etmişti.
Gedik Ahmed Paşa, kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle kaleye asker bırakarak önce
Avlonya’ya geçmişti. Bu sırada bütün İtalya’da gelecek yılın baharında Fatih Sultan
Mehmed’in büyük bir orduyla geleceği haberleri de dolaşmıştı. Papa IV. Sixtus’un ittifak
teşebbüsleri ve Napoli Kralı Ferdinand’ın karadan ve denizden Otranto’yu ele geçirme
girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Ancak Mayıs 1481’de Fatih’in ani ölümü de İtalya Seferini
olumsuz etkilemişti. Gedik Ahmed Paşa’nın Avlonya’dan kara yoluyla İstanbul’a gelmesi ve
II. Bayezid’in cülusunu tebrik için hediyelerle Yenişehir sahrasına gitmesinden sonra, yeni
sultanın desteğini sağlamaya çalışmasına rağmen Cem meselesinin olumsuz etkisi sebebiyle
bir seneden fazla Osmanlı idaresinde kalan Otranto’da tutunmak mümkün olmamıştı. Papalık
tarafından oluşturulan ittifak gereği Napoli Krallığı askerleri ile Macar Kralı Matyas
Korven’in gönderdiği iki bin süvarilik kara askeri desteği ve 88 gemiden oluşan bir Hıristiyan
donanmasının Otranto’yu kuşatması üzerine Osmanlı ordusu 10 Eylül 1481’de kaleyi teslim
etmişti.
Napoli Krallığı ile Osmanlı Devleti arasında elçilerin gidip gelmesinden sonra, iki
taraf arasında varılan antlaşma gereği Osmanlı kuvvetlerinin serbestçe bölgeyi terk etmesine
izin verilmesi kararlaştırılmış ancak buna uyulmayarak askerlerin bir kısmı esir edilmişti.
Sonunda Napoli Kralı yeniden II. Bayezid ile anlaşmaya karar vermiş ve gönderdiği elçilerle
bunu sağlamak için Gedik Ahmed Paşa’nın aracılığına dahi ihtiyaç duymuştu. Napoli
Kralından II. Bayezid’e gönderilen ve ahidnâme talep eden mektupta, diğer ahidnâmelerde
yer alan ve ikili ilişkileri düzenleyen maddeler dışında Otranto’dan aldıkları yedi büyük top
ile ellerine geçecek diğer küçük topları ve darbzenleri, karada ve denizde aldıkları bütün
esirleri iade edecekleri taahhüd ediliyordu.
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4. 2. Boğdan Seferi
Fatih Sultan Mehmed’in Gelibolu’da ilk teşkilatını kurduğu donanmanın
güçlendirilmesi ve ileri üslere taşınması II. Bayezid devrinde gerçekleştirilebilmiştir. Onun
Karadeniz’de Fatih’in eksik bıraktığı Kili ve Akkirman’a yönelik bir sefer düzenlemesi
(1484) ve Güneydoğu Anadolu sahillerindeki Çukurova bölgesini ele geçirme planı aynı
dönemlerde denizden başlattığı harekâtın iki önemli yönünü teşkil etmiştir. II. Bayezid ilk
önemli seferi olan Boğdan için İstanbul’dan ordusuyla yola çıktığı sırada Kaptan-ı deryâ
Sinan Paşa’nın emrindeki donanmayı da Tuna’ya gönderdi. Bu sefer gemilerde kale
fethetmek için yeterli mühimmat ve top götürüldü. Bu belki de o zamana kadar donanmayla
birlikte çok sayıda ve büyük topların götürüldüğü en önemli seferdi. 27 Haziran 1484’te II.
Bayezid’in, Tuna’yı gemilerden kurulu bir köprü üzerinden geçtikten kısa bir süre sonra Sinan
Paşa da donanmayla Kili önlerine ulaştı. Hem denizden ve hem de karadan kuşatılan kale on
gün sonra 15 Temmuz 1484’te teslim oldu. Akkirman kalesi de aynı şekilde karadan ve
denizden kuşatıldı ve şiddetli top ateşi altında sonunda 3 Ağustos’ta teslim oldu. Böylece
Osmanlılar Karadeniz’de egemenliklerin pekiştirdikleri gibi, Tuna’nın Karadeniz’le bağlantı
noktalarını da tamamen kontrol altına almış oldular.

4. 3. II. Bayezid, Sultan Cem ve Rodos Şövalyeleri
Cem’in rehin olarak Fransa’ya gönderilmesinden sonra 1486’da, İstanbul’da asıl
hedefi Mısır olan fakat Rodos Şövalyeleri tarafından Napoli olduğu tahmin edilen büyük bir
donanma hazırlanmaya başlandı. Bu donanma hazırlığı hedefin kendi üzerlerine olduğunu
düşünen Rodos halkını tedirgin etti. Bu durum karşısında Papa VIII. Innocentius karşı
harekete geçerek Napoli, Milano, Floransa ve diğer İtalya şehir devletlerinin desteğiyle karşı
bir donanma hazırlığına girişti. Maksadı Cem’i İtalya’ya getirmek ve bir Haçlı ordusunun
başında Osmanlılara karşı bir sefer düzenlemekti. Fransa kralı VIII. Charles’ın da katılacağı
kabul edilen bu ittifakta Venedik, kendisinin dışarıda tutulmasını ve Cem’in kendilerine
teslim edilmesini istiyordu. İstanbul’da hazırlanan bu donanmanın istikameti çok önemliydi.
II. Bayezid, bu hazırlıklarıyla Cem’in ailesini kendisine teslim etmesini istediği Memlükler’i
olduğu kadar, Cem’in Rodos’a getirilmesini istediği Şövalyeleri de endişelendirmişti. Seferin
Rodos üzerine olması halinde bundan Suriye ve Mısır limanlarının zarar göreceğini düşünen
Memlükler kadar, Osmanlı donanmasının Mısır’a gitmesi halinde önce Rodos’un
kuşatılacağını düşünen Şövalyeler de bundan etkilenmişti. Bu sebeple İstanbul-Rodos ve
Kahire gibi merkezler arasında devamlı elçiler gidip geliyordu.

4. 4. Osmanlı-Memlük İhtilâfı ve Çukurova Harekâtı
Osmanlı-Memlük anlaşmazlığı üzerine Adana ve Tarsus bölgesine gönderilen Osmanlı
kara ve deniz kuvvetleri Memlükler’e karşı mücadele etti. II. Bayezid, Osmanlı anakarası olan
Anadolu’nun Venedik ve St. Jean Şövalyeleri idaresindeki adalar tarafından çevrili olduğunun
ve Osmanlı Devletine denizden gelecek tehdidin ve buna karşılık imparatorluğun denizcilik
konusundaki zayıflığı ve yetersizliğinin de farkındaydı.
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Memlükler karşısında 1485’te meşhur Memlük kumandanı Atabek Emir Özbek
kumandasındaki Mısır ordusunun Kilikya’da Osmanlı kuvvetlerini yenmesi, II. Bayezid’i
donanma inşasının arttırılması ve denizci temini konusunda harekete geçirdi. Çünkü o,
Memlükler’e karşı girişilecek büyük çaplı bir imparatorluk savaşında donanmanın önemli rolü
olacağı görüşündeydi. 1486 baharında Osmanlı orduları Çukurova’da yenilince II. Bayezid’in
aldığı yeni tedbirler arasında donanma mevcudunun arttırılması da vardı. Her ne kadar o
sırada Venedik’le ilişkiler dostça olsa da bu hazırlıklar en çok denizde güçlü olan Venedik’i
ilgilendiriyordu.
Osmanlı-Memlük ilişkilerini takip etmek için en iyi yer Kıbrıs’tı ve bu sıralarda ada,
Venedik himayesinde bir deniz üssü olarak yönetiliyordu (1473-1489). Venedik, Osmanlı
donanmasında yapılan hazırlıkları yakından takip ediyordu. 6 Haziran 1486’da güçlü bir
Osmanlı donanmasının denize açıldığı haberi Venedik’e ulaştığında Senato, donanmasını
Kıbrıs’a götürmesi ve Osmanlı tehdidine karşı adayı koruması için donanma komutanı
Francisco di Priuli’ye emir verdi. Ancak, Osmanlı donanmasının bozuk olan OsmanlıMemlük ilişkileri sebebiyle denize açıldığının anlaşılması üzerine, Kıbrıs’a yaklaşmaları
halinde donanmaya dostça davranması ve sekiz-on gemiye kadar Magosa limanına girmesine
izin vermesi için Priuli’ye yeni bir talimat gönderildi. Bu sırada Adana civarında meydana
gelen Osmanlı-Memlük savaşında sefer serdarı Hersekzâde Ahmed Paşa’nın Memlükler
tarafından esir edilmesi üzerine Osmanlı padişahı yeni bir sefer için kara ve deniz
kuvvetlerinin hazırlanması emrini verdi.
Ocak 1487’de Antonio Ferro’yu İstanbul’a elçi olarak gönderen Venedik,
Osmanlıların niyetini öğrenmek istiyordu. Çok geçmeden Priuli’ye yeni emirler göndererek
Kıbrıs’ın güvenlik tedbirlerini arttırmasını, acil bir durum için 40 kadırganın hazır
tutulmasını, Girne ve Magosa limanlarının tahkim edilmesini istedi. Venedik, İstanbul’un
niyetinin ve amacının farkındaydı ve nitekim donanmanın ikmali konusunda Osmanlı talepleri
kısa zaman içinde Venedik’e ulaştı. 15 Mart 1487’de II. Bayezid’in Venedik Doç’una
gönderdiği bir Osmanlı elçisi, Memlükler’le yapılacak bir savaşta Osmanlı donanmasının
Magosa’da demirlemesine izin verilmesini istemekteydi. Böylece Kıbrıs, Osmanlıların
Memlük idaresindeki savunmasız Suriye sahillerine denizden düzenleyecekleri hücumlar için
önemli bir deniz üssü olacaktı. Magosa’nın Osmanlı gemilerine açılması halinde Kıbrıs’tan
Suriye kıyılarına ulaşım bir gün içinde mümkün olacaktı. Bu sebeple Venedik kontrolündeki
ada, Osmanlı donanmasının denizden yürüteceği harekât için stratejik bakımdan çok büyük
değer taşıyordu.
Venedik, Osmanlıların bu teklifini, barış içinde olduğu Memlükler’e ve egemenliğini
tanıdığı Kıbrıs kraliçesi Caterina Cornaro’ya karşı dostça bir davranış olmayacağını ileri
sürerek kabul etmedi. Aslında Venedik, Osmanlılara vereceği destek sonunda kendisinin
Mısır ve Suriye’deki ticaretinin zarar göreceğini düşünüyordu. Venedik, bütün bunların
ötesinde, Osmanlı donanmasının Magosa’ya gelerek kendisine gösterilen dostluğu kullanmak
suretiyle Kıbrıs’ı ele geçirmeye teşebbüs etmesinden korktuğundan Osmanlı isteklerini
reddetti; bu gelişme üzerine iki devlet arasındaki ilişkiler yeniden bozulma noktasına geldi.
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II. Bayezid, Edirne’den İstanbul’a döndüğünde, Memlük topraklarına yeniden daha
geniş çaplı bir sefer düzenlemek üzere ordu ve donanma hazırlanması maksadıyla Divan’a
emir verdi. Bu defa, İstanbul’dan 17 Mart 1488’de hareket eden Osmanlı kara ordusuna
destek olmak üzere deniz yoluyla donanma gönderilecekti. Memlükler’in elinde esir olduğu
halde serbest bırakılan (1487) ve Gelibolu sancakbeyliği görevine getirilen kaptan-ı deryâ
Hersekzade Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, vezir Hadım Ali Paşa emrindeki
kara ordusuna karşı Memlükler’in denizden gönderebileceği desteğin önünü kesmekle
görevlendirilmiş ve Bagras Geçidi’ni denizden tutarak aynı zamanda kıyıları ablukaya almıştı.
1488 kış mevsiminin geçmesiyle birlikte ilk Osmanlı filosu Ege’deki Kuzey Sporad
adalarından biri olan İskiri (Skyros) adasının önlerinde toplanmaya başladı. Diğer taraftan da
Osmanlı donanmasını bekleyen ve otuz-kırk gemiden oluşan Venedik donanması su almak
üzere Nakşa Adası taraflarında bulunuyordu. Osmanlı donanmasının bir araya gelmesi ve
ardından Doğu Akdeniz bölgesine yönelmesinden sonra Venedikli amiral Priuli, hızla
Kıbrıs’a hareket etti. Venedik donanması beş gün sonra Kıbrıs’a vardığında Osmanlı
donanması henüz bölgeye ulaşmamıştı. Osmanlı donanmasından iki gün önce Kıbrıs sularına
giren Venedik donanması adanın etrafında dolaşmaya başladı. Amacı Osmanlı donanmasını
gözetlemek ve hareketlerini takip etmekti.
Osmanlı donanması 28 Mayıs 1488’de Rodos adası açıklarında göründü. İkmal için
uğradığı Finike, Antalya, Alanya ve Anamur sahillerinden ve Kıbrıs açıklarından geçtikten
sonra İskenderun Körfezi’ne ulaştı ve Ceyhan nehrinin ağzında demirledi. Burası Ayas
limanının tam güneybatısıydı. Donanma komutanı, Adana’da karargâh kuran kara ordusuyla
yakın irtibatı sağlamak ve vezir Ali Paşa’ya donanma desteği vermek için burayı seçmişti.
Osmanlı donanması karada gerçekleşecek hücumlara paralel olarak harekâta katılacaktı.
Memlük ordusunun bölgeye deniz yoluyla sevk edilme kararı üzerine Hersekzade emrindeki
Osmanlı donanması Ayas ve Trablusşam’a hücum etti ve bu bölgeye Memlükler’in asker
çıkarmalarını engelledi. Ayrıca Osmanlı donanmasından ayrılan on kadırga Suriye sahillerini
yağmalamak üzere gönderildi. Böylece Hersekzâde’nin planına göre donanmanın bir kısmı
Ayas Körfezinin güvenliği için geride bırakılırken önemli kısmı İskenderun Körfezi’nin doğu
kıyılarına yöneldi. Bu planın maksadı, Memlükler’i her zamanki kara güzergâhı üzerinden
Suriye Geçidini kullanmaya zorlamak ve onları orada engellemekti. Ayas ve Trablusşam
limanlarının Osmanlı donanması tarafından tahribi ve Suriye Geçidi’nin kapatılması, Osmanlı
coğrafya bilgisi ve askerî stratejisinin bir göstergesiydi.
Osmanlı donanmasına ait büyük gemilerin Bagras Dağları’na yanaşarak Memlük
ordusuna mensup süvariler için tek geçiş yolu olan bu güzergâhı denizden top ve tüfek atışıyla
tehdit etmesi ve Hersekzâde’nin karaya asker çıkarması Osmanlı ordusunun işini
kolaylaştırmıştı. Ancak Ağustos 1488 başlarında bir gün bir gece süren ve Afrika’dan esen bir
fırtınanın çıkması, Osmanlı donanmasının bir kısmının batmasına ve bir kısmının sahildeki
kayalıklara çarparak dağılmasına yol açtı ve donanmanın bölgeden uzaklaşmasına sebep oldu.
Bu gelişmeler sırasında Osmanlı donanmasına ait en az yirmi beş geminin Memlükler’in eline
geçtiği görgü şahitleri tarafından bildirilmektedir. Bu gelişme üzerine Memlük orduları
dağları aşarak Tarsus ile Adana arasındaki Ağa Çayırı’na ulaştı ve Osmanlı ordularını yendi.
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Bu yenilgi üzerine Hersekzâde Ahmed Paşa, donanmanın arda kalan gemilerini alarak
Gelibolu’ya dönmeye karar verdi.
Kissling, bu seferdeki Osmanlı başarısızlığına bazı kumandanların yetersizliklerinin
sebep olduğunu ve sadece kara harekâtının yetmediğini gören II. Bayezid’in donanma ile
işbirliği yapılması gerektiğinin önemini açık bir şekilde anladığını ileri sürmektedir. Bu son
sefer sırasında Osmanlı donanması sadece bir nakliye vasıtası olarak değil aynı zamanda bir
savaş unsuru olarak hizmet vermişti. Hatta bu seferde kara kuvvetleri ile bahriyenin rolleri
deniz kuvvetleri lehine değişmişti. Bu harekâtta yapılan plan ve donanmada yer alan 100
civarındaki gemi dikkate alındığında, donanmanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

4. 5. II. Bayezid’in Mora Kalelerini Fethi
Sultan Cem’in vefatı (1495) üzerine II. Bayezid’in dikkatini Akdeniz’e çevirdiği ve
uzun süredir rahatsızlık duyduğu Venedik’e karşı tedbir alma zamanının geldiğine karar
verdiği anlaşılmaktadır. İbn-i Kemâl’in
“Çün sultân-ı zamân fermân-fermâ-yı cihân gazâ-yı deryâya râgıb oldu, deniz ahvâline vâkıf olanlar
gemi kolayın bilenler rağbet buldu. Bahr u berde her ne yerde ol san‘atı nefîs bilür reis varise da‘vetine ihtimâm
olundu, semend-i bâd-pâyı keştîyi meydân-ı deryâda cevelân etdiren pehlivanlara salâyı âmm olundu”

şeklinde belirttiği gibi bütün denizciler göreve çağrıldı. Bu çağrıya uyarak devlet
hizmetine giren ve kendisine bir göke verilen Kemal Reis bu denizcilerin en ünlülerindendi.
Cem hadisesi sebebiyle Venedik’le ilişkilerini dikkatle yürüten Osmanlıların 1495’ten sonra
kendi güvenlik çemberini yeniden gözden geçirdiğini ve Mora’daki stratejik kaleleri ele
geçirme planları yaptığını görmekteyiz. Fatih devrinde Mora fethedildiği halde İnebahtı,
Modon ve Koron Venedik kontrolünde idi. Ege’deki Osmanlı adalarının ve Anadolu
kıyılarının güvenliği için bu kalelerin alınması gerekiyordu.
1496’da Osmanlı-Venedik ilişkilerinin giderek bozulduğu bu sırada Osmanlı
donanmasının güçlendirildiği ve gemi sayısının arttırıldığı gözlemlenmektedir. Padişahın
emriyle büyük gemiler yaptırılmaya ve deniz seferi için hazırlıklara başlandı. Bu sırada İzmit
ve Sinop tersanelerinde çok sayıda gemiler yaptırıldığı gibi Kemal ve Barak Reisler için de
birer büyük barça inşa ettirildi. Davut Paşa’nın emrinde irili ufaklı 300 gemiden oluşan ve
azametli bir konuma gelmiş olan Osmanlı donanmasında Kemal ve Barak Reislerin kumanda
ettiği iki göke bulunuyordu ve 30 Mayıs 1499’da Çanakkale’den denize açılmışlardı.
Boğazdan geçerken her iki sahilden çok sayıda top ve mühimmat gemilere yüklendi, aynı
zamanda büyük bir kara ordusu gemilere bindirildi. Venedik seferin Rodos üzerine olduğunu
düşünüyordu; fakat II. Bayezid Rodos Şövalyesiyle bir antlaşma yapmış, İstanbul’daki
Venedik baylosunu zindana attırmıştı. Osmanlı donanması şiddetli fırtınalar yüzünden ikisi
top gemisi olmak üzere altı gemisini kaybetti ve gecikmiş olarak bölgeye gelebildi. 130
gemiden oluşan Venedik donanması da Antonio Grimani kumandasında 1499 baharında
Modon limanına ulaştı. Osmanlı donanması su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için karaya
çıkmak istediğinde Venedik donanması tarafından takip ediliyordu. Kemal Reis’in bu
kuşatmadaki görevi, Anavarin’e Venedik’in deniz yolu ile yapacağı yardımı önlemekti.
Bradona (Barak Reis) adası yakınında meydana gelen savaşta Venedik donanmasının Kemal
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Reis’in gemisi sanarak Barak Reis’in diğerinden daha büyük olan gökesine saldırması üzerine
çatışma çıktı. Barak Reis’in gökesi iki düşman barçası arasında kaldı ve onlardan biri
tarafından yedeklenerek götürülmek üzere iken bir top mermisiyle Barak Reis hayatını
kaybetti. Bunun üzerine Barak Reis’in gemisindeki reisler düşman donanmasını ateşe vererek
hem kendi gemilerini ve hem de Venedik gemisini batırdılar. Ayrıca Kemal Reis de
Venedik’in geride kalan üçüncü barçasını top atışıyla batırdı (28 Temmuz 1499).
Kemal Reis Holomiç, Çamlıca ve İnebahtı boğazındaki deniz savaşlarında
Venediklilere karşı zaferler kazandı. 28 Ağustos 1499’da İnebahtı’nın teslim alınmasından
sonra 1500’de Modon, Koron ve Anavarin’in fethinde önemli rol oynadı. Modon’un ele
geçirilmesi hakkındaki gelişmeler çok sayıda İspanyol kaynağına yansımış bulunmaktadır.
Buna göre, Ekim 1499’da Osmanlı ordusu Modon’a akın düzenlemiş ve etrafı yağmalamıştı.
Ocak 1500’de kale kuşatılmış ve zaman zaman saldırılar gerçekleşmişti. II. Bayezid’in
Mayıs’ta şehri kuşatacağı haberleri gelmekteydi. Mart ve Nisan aylarında Venedik tarafından
gelen destekle Modon kalesi tahkim edilmekteydi. Anadolu beylerbeyi Sinan Paşa ile Mora
sancakbeyi Ali Bey’in saldırılarından kale bir hayli etkilendi. Temmuz ayı başlarında ise,
Rumeli beylerbeyi Mustafa Paşa’nın da kuşatmaya katılması üzerine Modon tam bir çember
altına alındı ve 8 Temmuz 1500’de padişahın gelişiyle birlikte Osmanlı ordusunun sayısı yaya
ve atlı olarak yetmiş bini geçti. Bu sırada Modon henüz deniz tarafından kuşatılmadığı için
Venedik’ten az da olsa yardım geliyordu. Venedik donanmasına ait on kadırga Modon
limanına geldiğinde bunlardan dördü limanda bekletilmiş, diğerleri denizde beklemek üzere
limandan uzaklaşmıştı. 19 Temmuz’da yüz on kadırga, yüz firkate, on beş top gemisi, mavna
ve başka gemilerden oluşan 320 parçalık Osmanlı donanması Modon limanına geldi. Gemiler
savaşçılarla doluydu ve çok sayıda cephane ve top taşıyordu. Top gemilerinden atılan toplarla
kale dövülüyordu. Akşam vakti donanma Junco limanına gitti. Yüklü gemiler ve kadırgalar
Esglio/San Bernardino kayalığına çekildiler. Bunun üzerine top gemileri karaya kadar
sokuldular. On sekiz kadırga Sapienza’ya, bir o kadarı da Santa Faca’ya gönderildi. Böylece
Modon kalesi denizden de sıkı bir şekilde kuşatılmış oldu. 24 Temmuz’da Modon’a yardıma
gelen bir Venedik donanması Osmanlı donanması tarafından karşılandı. Çıkan çatışmada
Venedik kadırgalarından biri kaptan-ı deryâ Davud Paşa’nın içinde bulunduğu kadırga ile
çatışarak üstünlük sağladı; ancak Davud Paşa esir edilmiş olarak Modon’a götürülürken
Venedik kadırgası, Osmanlı donanması tarafından kuşatılarak çembere alındı. Çıkan
çatışmada kadırga top ateşine tutuldu ve teslim oluncaya kadar mücadele edildi. Modon
karadan yapılan hücumlar sonunda 10 Ağustos 1500 Pazar günü ele geçirildi. Venedik’e karşı
vuku bulan İnebahtı ve Modon deniz seferleri için çok sayıda kürekçi toplanması gerekmişti
ve bunun için avarız vergisi karşılığında çok sayıda kürekçi temin edilmişti.
Modon’un Osmanlılar tarafından fethi, bu kaleyi Kudüs’ün iskelesi kabul eden Papalık
için çok üzüntü verici oldu. Çünkü hac için Kudüs’e gidecek olanların Modon’a gelip, oradan
gökelere bindikleri ve dönüşte yine Modon’a geldikleri Osmanlı kaynakları tarafından da teyit
edilmektedir. Modon’un fethi üzerine Koron ve sonunda Anavarin de teslim oldu (Eylül
1500).
Venedik’in Anavarin’i geri alması üzerine Kemal Reis, yirmi iki gemiden oluşan
filosu ile yeniden denize açıldı ve karadan da veziriazam Hadım Ali Paşa orduyla gelip 28
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Mayıs 1501’de Anavarin tekrar fethedildi. Mora sancakbeyi Ali Paşa hemen kalenin tamir
edilmesi için müracaatta bulunduysa da ertesi yıla tehir edildi ve bir miktar gemi limanda
bırakıldı. Bu savaşlarda ganimet olarak sekiz düşman gemisini ele geçiren Kemal Reis,
maiyetindeki gemilerle birlikte İstanbul’a döndü.

4. 6. Midilli Seferi
Venedik’in Mora kalelerinin fethi karşısında etkisiz kalması, Ekim 1501’de Kont
Ravenstein kumandasında 200 gemilik bir Hıristiyan donanmasının Midilli’yi ele geçirmesine
yol açtı. Amaçları Midilli’ye karşılık Kudüs’e giden Hıristiyan hacılar için Akdeniz’deki son
hareket üsleri olan Modon’un geri verilmesini temin etmekti. Midilli’nin işgali, Bayezid’in,
gerekli tedbirleri vaktinde almayan ve kale muhafazasını sadece yerli kuluna bırakan
veziriazam Mesih Paşa’yı şiddetle azarlamasına yol açtı.
Bu durum, Osmanlı başkentinde beklenmeyen bir şaşkınlık yarattı. Bir taraftan
Saruhan sancakbeyi Şehzade Korkut’un kuvvet gönderdiği gibi, diğer taraftan veziriazam
Hersekzâde Ahmed Paşa donanma ile Anadolu beylerbeyi Sinan Paşa da karadan hareket
ederek bölgeye geldi. Donanmaya Kemal Reis on sekiz gemiden oluşan filosuyla katıldığı
gibi kaptan-ı deryâ Davud Paşa da Gelibolu’dan iltihak etmişti. Hersekzâde Ahmed Paşa bir
gökeye, Davud Paşa da bir barçaya binerek gemisine altın yaldızlı bir alem çektirdi. Donanma
Ayazmend’e geldi; burada Sinan Paşa kuvvetlerini alarak adaya ulaştı ve kısa sürede işgale
son verildi. Bu sırada pek adet olmadığı halde İstanbul’dan avarız kürekçi toplandığı
anlaşılmaktadır. Osmanlı-Venedik ilişkileri 11 Aralık 1502 tarihli ahidnâme ile bir barış
dönemine girdi. Buna göre, Venedikliler Kefalonya kendilerinde kalmak şartıyla Modon,
Koron, İnebahtı ve Draç’ı Osmanlılara bırakıyor ve Ayamavra’yı iade ediyordu.
Bu dönemden itibaren Osmanlıların daha çok donanmalarını güçlendirmeye ve
Memlük ilişkilerine önem vermeye başladıkları görülmektedir. Hatta Hind Denizlerine ulaşan
Portekizlilere karşı Osmanlılardan yardım isteyen Memlükler’in bu isteklerini yerine getirmek
üzere Osmanlı teknik ve askerî yardımı Mısır’a taşınmaya başlamıştır.
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Uygulamalar
Uygulama:
Sydney Nettleton Fisher’ın Sultan Bayezid Han, 1481-1512 isimli kitabı okuyunuz.
Kazanım:
1. Denizciliği oldukça önemseyen bir padişahın hayat hikâyesi keşf edilecek.
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Uygulama Soruları
1. II. Bayezid’in, Boğdan ve Mora Seferlerinin denizcilik tarihi açasından bir
değerlendirmesini yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, II. Bayezid döneminde, denizlerde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. II.
Mehmed’in ölümü üzerine, Gedik Ahmed Paşa İstanbul’a çağrılmış, Pulya seferine ara
vermek zorunda kalmıştır. Cem Sultan hadiseleri ile ilgili olarak Rodos Şövalyeleri ile olan
münasebetlerde dengeli bir politika izlenmek zorunda kalınmış; Osmanlı dış siyasetinde daha
pasif bir tutum sergilemiştir. Buna rağmen, Boğdan Seferi düzenlenmiş ve Kili ve Akkirman
gibi stratejik önemi olan yerler feth edilmiştir.
Osmanlı Memlük mücadeleleri, donanma yatırımlarının kıymetinin anlaşılmasına
neden olmuş, II. Bayezid donanmanın güçlendirilmesini emretmiştir. Donanma yatırımları,
Osmanlı Venedik harplerinde netice vermiş, Osmanlılar Mora’da Arnavutluk kıyılarında
önemli kazanımlar elde etmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların İtalyan yarımadasında kalıcı olmayı planladıklarını
gösteren uygulamalardan biri değildir?
a. Otranto kalesini tahkim etmeleri
b. İç bölgelere yönelik akınlardan bulunmaları
c. Giden nüfusu geri çağırmaları
d. Dönen nüfusa vergi muafiyeti sağlanması
e. Papa’dan Napoli’yi talep etmeleri
2. Boğdan Seferi ile ele geçirilen önemli merkezler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a. Akkirman-Kili
b. Eflak-Boğdan
c. Modon-Koron
d. Sofya-Niş
e. Kefalonya-Draç
3. Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid döneminde Osmanlı-Venedik ilişkilerinin
bozulmasının ana gerekçesidir?
a. Midilli’nin Venediklilerce işgali
b. Yeni bir Haçlı Seferi hazırlığı
c. Venedik-Memlük ittifakı
d. Venedik’te yaşanan doç değişikliği
e. Osmanlıların Magosa’yı kullanma talebinin reddi
4. Hersekzade Ahmed Paşa idaresindeki Osmanlı donanması, Memlük ordusunun deniz
sevkiyatını engellemek için hangi Memlük limanlarına hücum etmiştir?
a. Kahire-İskenderiye
b. İskenderun-İskenderiye
c. Yafa-Hayfa
d. Ayas-Trablusşam
e. Finike-Anamur
5. Aşağıdaki merkezlerden hangisi II. Bayezid döneminde ele geçirilmemiştir?
a. Modon
b. Koron
c. Draç
d. Rodos
e. Akkirman
6. II. Bayezid dönemi Osmanlı-Venedik savaşlarında Mora’da ele geçirilen iki önemli merkez
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Modon-Koron
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b. Avlonya-Draç
c. Sakız-Sisam
d. Zenta-Kefalonya
e. Eğriboz-Menevşe
7. Osmanlıların Pulya seferi esnasında Otranto hangi devletin egemenlik sınırları içerisinde
bulunmaktadır?
a. Papalık
b. Floransa Dukalığı
c. Napoli Krallığı
d. Venedik Cumhuriyeti
e. Cenova Cumhuriyeti
8. Papa VIII. Innocentius’un düzenlemeye çalıştığı Haçlı ittifakına, Venedik’in destek
vermemesinin nedeni nedir?
a. Cem Sultan’ın kendilerine teslimini istemesi
b. Milano ile savaş halinde olmaları
c. Mora limanlarına zarar geleceğini düşünmeleri
d. Venedikte doç seçimi ile ilgili yaşanan sıkıntılar
e. Osmanlıların Venedik’e Kefalonya’yı teklif etmeleri
9. II. Bayezid, Osmanlı Memlük mücadeleleri esnasında hangi Kıbrıs limanının üs olarak
kullanmak istemiştir?
a. Baf
b. Limasol
c. Lefke
d. Magosa
e. Larnaka
10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Venedik harpleri esnasında hayatını kaybetmiş önemli
Türk denizcisidir?
a. Çaka Bey
b. Kemal Reis
c. Barak Reis
d. Kara Hoca
e. Hamza Bey

Cevaplar
1.e, 2.a, 3.e, 4.d, 5.d, 6.a, 7.c, 8.a, 9.d, 10.c.
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5. İMPARATORLUK DONANMASINA DOĞRU: TERSANE-i
AMİRE’NİN KURULUŞU ve DENİZLERE AÇILIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. 1. Tersane-i Amire’nin Genişletilmesi
5. 2. Mısır Seferi esnasında Osmanlı donanmasının rolü
5. 3. Tersane-i Amire’de ilk gemi inşa faaliyetleri
5. 4. Tersane-i Amire ve müştemilatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tersane-i Amire’nin Yavuz Sultan Selim tarafından genişletilmek istenmesinin nedeni
nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tersane-i Amire’nin
genişletilmesinin nedenlerini
açıklayabilmek.
Mısır Seferi esnasında
Osmanlı donanmasının
rolünü tartışabilmek.
Tersane-i Amire’nin işleyiş
biçimini ve alt organlarını
saptayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Tersane



Mısır Seferi



Göz



Mahzen



Divanhane



Zindan
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Giriş
İstanbul’un fethi, Osmanlı Devleti’ni bir cihan imparatorluğu olma yoluna götürürken,
Osmanlı denizciliği de yeni bir merkeze kavuşmuş oldu. Devletin yeni merkezi olan İstanbul,
aynı zamanda Osmanlı denizciliğinin de üssü ve merkezi olarak gelişmeye başladı. Haliç’in
durgun ve derin sularının bir tersane için son derece uygun olduğunu gören Fatih Sultan
Mehmed, muhtemelen daha önce Bizans tarafından da tersane olarak kullanılmış olan
Kasımpaşa deresinin Hasköy tarafında bir tersane inşası için kaptan-ı deryâ (donanma
komutanı) Hamza Paşa’yı görevlendirdi. Böylece gemi inşa edebilmek üzere birkaç göz, cami
ve divanhaneden ibaret olan ilk tersane kurulmuş oldu. Bu tersanenin faaliyetlerini devam
ettirebilmesi için İmparatorluğun kıyı bölgelerinden marangoz, gemici ve sanatkârlar
getirtildi.
“Tersane” sözcüğü, Arapça “dârü’s-sınâ‘a” kelimesinin birçok Akdeniz ülkesi
tarafından yüzyıllarca değişik şekillerde kullanılması sonra Türkçe’ye girmiştir. İspanyollar
tarafından “ataruzana, arsenal, darsena”, Portekizliler tarafından “darsanale, drasena”,
İtalyanlar tarafından “arsenale, darsena”, Maltalılar tarafından “tarzna, tarznar” şekillerinde
kullanılmıştır. Osmanlılar, tersane yerine önceleri, liman kelimesini kullanırken XVI. yüzyılın
başlarından itibaren daha çok İtalyanca “darsena” kelimesine benzeyen “tershâne” veya
“tersâne” şeklinde kullanmaya başladılar.
Bu derste, Tersane’nin genişletilme sürecin, burada yapılan ilk gemi inşa faaliyetlerini
ve Tersane ve müştemilatı konuları ele alınacaktır.
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5. 1. XVI. Yüzyıl Başlarında Tersâne-i Âmire’nin Genişletilmesi
Yavuz Sultan Selim devrinde İstanbul Tersanesi’nde önemli değişiklikler meydana
geldi. Bu dönem Osmanlı padişahlarının denizciliği büyük önem verdikleri ve II. Bayezid
devrinden itibaren bir taraftan Akdeniz ve Karadeniz’e, diğer taraftan Kızıldeniz’e yani Hind
denizlerine yönelik politikaların içinde yer almaya başladıkları görülmektedir. Karadaki
galibiyetleri yanında denizlerde de güçlü olmayı isteyen Yavuz Sultan Selim, büyük bir
donanmaya sahip olmak amacıyla tersaneyi genişletmek düşüncesindeydi. Daha henüz
Çaldıran seferi öncesinde tersane inşası amacıyla bazı kararlar almıştı. Nitekim Venedik’in
İstanbul’daki baylosu Nicolò Giustinian’ın 30 Haziran 1513 tarihli mektubunda verdiği
bilgiye göre Selim, tahta çıkışından bir yıl sonra Gelibolu ve İstanbul’da her biri yüz gözlü iki
yüz kadırga kapasiteli olmak üzere büyük tersaneler yapılması emrini vermişti. Bunun için
200.000 duka ayıran padişah aynı zamanda yeni kadırgaların yapımında eski kadırga
kerestelerinin kullanılmasını emretmişti. Venedik baylosu Antonio Giustiniani’nin verdiği
bilgiye göre, Tersane gözlerinin inşaatı 1513-14 senesi kış mevsiminde Galata surlarının
batısındaki koyda eski Ceneviz tersanesinin bulunduğu yerde çok sayıda marangozun
nezaretinde başladı. Buradaki yamaçta bulunan kabirler kaldırılıp toplanan kemikler yeni bir
mezarlıkta defnedildikten sonra ortaya çıkan açık alanda tersane inşasına başlandı. 1513
sonbaharında ilk dört göz tamamlanmıştı. Matrakçı Nasuh’a ait İstanbul tasvirinde görülen
tersane alanı muhtemelen henüz inşaat başlamadan önceki döneme aittir. Galata surlarının
hemen yanındaki beş gözlü tersane ve arkasında bu gözlere ait olduğu anlaşılan dört mahzenin
yer aldığı bölge eski tersane bölgesini göstermektedir. Tersanenin yapımını hızlı bir şekilde
sürdüren Gelibolu sancakbeyi/kaptan-ı deryâ İskender Bey, 1514 baharında otuz gün içinde
50, yaz sonuna kadar 100 tersane gözünü tamamlamış bulunuyordu. Amacı 150 kadırga için
150 göz yaptırmaktı. Gemiler seferden geldikleri zaman kış mevsimini karada ve korunaklı
geçirmeleri için iki tarafı duvar ve üstü kapalı tersaneler/gözler yaptırıldı. Bu tersane gözleri
kıyıda bitişik nizam yapılmışlardı ve kalın duvarlarına karşılık çatıları kiremit kaplıydı.
Bunlar duruma göre bir veya iki kadırga alabilecek kapasitede idiler. Gözlerin yanlarında
kürek ve benzeri gemi donanım malzemelerinin konulduğu taştan yapılmış, üstü kurşun kaplı
ambarlar bulunuyordu. Tersane gözlerinin arkasında ise kadırga yapım malzemeleri muhafaza
edilen, üzerleri düz olan ve kurşunla kaplı birer mahzen vardı. Tersane gözleri kara ve deniz
tarafı açık bırakılmış, gemi ambarları mahiyetinde uzun binalar şeklinde yapılmıştı. Tarihçi
Gelibolulu Mustafa Âli, bu tersane gözlerinin Frenk ülkelerinde olduğu şekilde inşa edildiğini
belirtmektedir.
17 Ağustos 1514 tarihli bir muhasebe kaydına göre yapılmakta olan tersanelerin yani
gemi inşa tezgâhlarının üstünü örtmek üzere kullanılmak maksadıyla 3000 kantar (169 ton)
kurşun Sofya ve civarından getirtilmişti. Bu sırada Gelibolu sancakbeyi olan İskender Bey
kaptan-ı deryâ olarak bu tersane yani gemi yapım tezgâhlarının inşa faaliyetlerini de bizzat
yürütmüş ve gözlerin ilk inşası sırasında padişah Yavuz Sultan Selim’in de henüz İran
seferine çıkmadığı dikkate alınırsa tersane inşaatı ile ilgilendiği kabul edilmelidir. Tersane
yapımının tamamlanmasından sonra sadece İstanbul’da değil imparatorluğun diğer
tersanelerinde de önemli ölçüde donanma yapımına teşebbüs edildiği anlaşılmaktadır. Yeni
Kaptan-ı deryâ Sinan Bey’in döneminde, Ocak 1515’ten (920 senesi sonlarından) itibaren
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girişilen gemi inşa faaliyetleri sırasında Sinop’ta 5 kadırga, 10 top gemisi, Ayandon’da 10
kadırga, Hoşalay’da 10 kadırga, Amasra’da 10 kadırga, Bartın’da 10 kadırga, Süzebolu’da 15
kadırga ve 20 mavna, İzmit’te çeşitli mavnalar yaptırıldığı tespit edilmektedir. Bu gemilerin
tekne inşaatlarının 1515 senesi başlarında tamamlandığı ve donanımları için gerekli çivi,
demir, zift, lenger, kadırga küreği, palamar, halat, yelken ipi ve yelken gibi çeşitli
malzemelerin mahzenden ve civar bölgelerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu yeni inşa
faaliyetleriyle beraber Osmanlı donanmasına 60 kadırga, 10 top gemisi ve yaklaşık 30 mavna
olmak üzere yaklaşık 100 gemi katılmış demektir. Bu sırada Yavuz Sultan Selim, Çaldıran
Savaşını kazanmış olarak İran seferinden dönüş yolundadır ve Amasya’da konaklamış
bulunmaktadır.
Bu sırada gemi inşa edilen tersaneler arasında İstanbul’un bulunmaması, bu sırada 4
Ağustos 1515’te Galata’da meydana geldiği belirtilen bir yangın sebebiyle faaliyette
olmadığını düşündürmektedir. Bu yangında Galata’da savaş malzemelerinin konduğu
mahzende 750 kadırga halatı, 100 kadırgaya yetecek yelken, 1600 kenevir yanmıştı ve sayısız
makara, çivi ziyan olmuştu. Bunun üzerine Sultan I. Selim kadırga yapımını hızlandırmak ve
kadırgaları kullanılır hale getirmek için pek çok kimseyi görevlendirmişti. Fakat talep edilen
kadırga sayısı çok fazla olduğundan bu yıl içinde hepsinin bitirilmesi imkânsızdı. Osmanlı
tersanelerindeki hareketliliği yakından takip eden Venedik baylosu, Ocak 1516’da sadece 40
kadırgaya sahip olduğunu tespit ettiği Osmanlıların güçlü bir donanma çıkarabileceğine
önceleri pek ihtimal vermemişti. Daha sonra durumun değiştiğini gören baylos Nicolò
Giustinian, Nisan 1516’da 120 kadırga, 100 kalyata ve firkate yanında 40 top gemisinden
oluşan bir donanmanın hazırlandığına tanık olmuştu
Dönemin Osmanlı kaynakları ise tersanenin genişletilmesi faaliyetlerine Çaldıran
Savaşı (1515) sonrası olayları arasında temas etmektedir. Özellikle Gelibolulu Mustafa Âli,
ünlü nişancı ve tarihçi Celalzâde’nin 970 yılına denk düşen 1562-63 sürecinde kendisine
anlattığı bir rivayeti Künhü’l-ahbâr’da naklederek tersanenin kuruluşu hakkında önemli
bilgiler vermektedir. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran savaşında üçüncü vezirlik mevkiine
getirdiği Piri Mehmed Paşa ile yaptığı bir görüşme Tersâne-i Âmire’nin kurulması hakkındaki
gelişmeleri ortaya koymaktadır. Padişah der ki:
Bi-inâyetillâhi Te‘âlâ bunca hadem u haşem ve hazâyin-i ferâhem ve sefâyin-i ejderdem-i derya -dem müretteb u mükemmel iken sevâhil-i Frengistan’da Papa ve Frençe ve
İspanyol ve Venedik Doge’u gibi kefere-i fitne-cû pâdişâhlık da‘vâsın etmek ve başlarına tâc
giyüp, sikkelerin rû-yı zemînde cârî kılup nâm u nişânları aksâ-yı arza yetmek, zâhir budur ki,
benim tegâfülümle senin ihmâl ü tekâsülündendir. İmdi min ba‘d teveccühüm gemiler
tedârüküne ve azîm donanmalar çıkarup Efrenc keferesi memâlikinin feth u tehâlükünedir.
Bunun üzerine Piri Paşa şu şekilde karşılık verir:
el-Hakk bu tedbîrinizde dahi isâbet buyurdunuz. Bu hafta pâyitahtınıza arzını tasmîm
etdiğim umûru arz edüp cemâl-i bâ-kemâliniz devletiyle müşerref oluruz. Selâmlayup
gidiciğimiz mahalde cümlemize ıtâb ve husûsan bu bende-i kemtere tehdîd ve unfile hıtâb-ı
müstetâb edüp beş yüz pâre tershâne îcâdını ve evvel-i bahâra dek her bir tershânede bir
su‘bân-peyker ve âhen-lenger kadırganın bünyâdını muhkem tenbîh buyurur ve emir budur ki
hemân şimdi karşuya geçüp ne mahallerde yapılması münâsib ise ta‘yîn edüp mübâşeret üzere
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olasız. Tâ ki sâ‘atiyle bu emr-i mühimme mübâşeret oluna ve Hüdâvendigâr-ı nâmdârın min
ba‘d teveccühleri Frengistan teshîrine idüğü biline, hattâ fermân olunan tershânelerin bir
mikdârı yapılmadın mülûk-ı Efrenc’in harâcları ile kal‘aları miftâhı atebe-i ulyâya vâsıl ola,
deyince Yavuz Sultan Selim, beş yüz tersane ve her tersanede bir gemi yapılması için
Hazinede yeterli para olmadığını, bir kara seferi yapılması durumunda bu hazırlıkların
lüzumsuz sayılacağı endişesi belirtmiştir.
Bu görüşmeden bir gün sonra Divan’da konunun görüşülmesi ve alınan karar üzerine
vezirler, a‘yân, ağalar, defterdarlar hep beraber Haliç kıyılarına gelerek inceleme yaptılar. O
zamana kadar sadece bir köşede kurulan tersane dışında bölge tamamen mezarlıktı. Deniz
kenarındaki mezarlıkların temizlenmesi ve bir tersane yapılacak şekilde buradaki birkaç yüz
kabirde bulunan kemiklerin toplanması ve yer yer açılan uzunlamasına büyük mezarlara
gömülmesi, başlarına birer işaret konulması emredildi. Piri Paşa’nın 500 tersane ve her
tersanede bir gemi inşa edilmesi teklifinden maksadı, İstanbul’da bulunan yabancı elçi ve
temsilcilerin bu girişimi duyarak kendi krallarına bilgi vermelerini ve böylece en kısa
zamanda bu devletlerin bağlılıklarını bildirmek üzere elçi ve haraç göndereceklerini tahmin
etmesinden kaynaklanıyordu. Tersanede yapılması düşünülen asıl gemi sayısı 40-50 civarında
kadırgadan ibaretti. Celalzâde’nin anlattıklarını nakleden Âli, gerçekten tersane inşaatının
başlamasından bir kaç ay sonra Fransa, Venedik, Kıbrıs, Dubrovnik ve benzeri pek çok
ülkeden üçer yıllık haraç geldiğini belirtmektedir. Âli, ayrıca 200 gemilik tersanenin ancak
Kanuni Sultan Süleyman devrinde tamamlandığını yazmaktadır.
Hoca Sadeddin Efendi’nin verdiği bilgiye göre ise Yavuz Sultan Selim, gemilerin
tamir edilebilecekleri bir yer yapılmasını emredince, bina ustaları ve marangozlar bir araya
gelerek Galata önünden Balat’ın karşı hizasına kadar olan yerde tersaneler yaptılar. Bu tersane
gözlerinin yapımında her biri için elli bin Osmanlı altını harcanmıştı. Solakzâde ise,
tersanenin 1515 yılında Galata’dan Hasköy’e kadar olan bölgede 160 göz olarak yapıldığını,
her tersane gözü için 50.000 altın harcandığını ve Yeni Divanhane’nin de o sırada inşa
edildiğini yazmaktadır. Muhtemelen Osmanlı kaynakları Sultan I. Selim’in ilk yıllarındaki bu
tersane inşası faaliyetlerini tam olarak tespit etmemiş görünmektedir. Tersane inşası
hakkındaki bilgilerle Rodos seferi için yapılan hazırlıklar kısmen birbirine karıştırılmıştır.
Bütün bu faaliyetler göstermektedir ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar Galata
surlarından Hasköy’e kadar olan yerde, donanmanın hazırlanış ve idârî merkez üssü görevini
yürütecek olan Galata (Haliç, İstanbul) tersanesi kurulmuş oldu. Ayrıca vurgulamakta yarar
vardır ki Tersâne-i Âmire’nin imarı ve gelişmesinde Güzelce Kasım Paşa, Barbaros
Hayreddin Paşa ve Sokullu Mehmed Paşa gibi kaptan-ı deryâların önemli rolleri olmuştur.

5. 2. Mısır Seferi Sırasında Osmanlı Donanması
Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine çıkmak maksadıyla Edirne’den ayrıldığında yolda
iken 17 Nisan 1516’da kaptan-ı deryâ Sinan Bey’i İstanbul muhafazasıyla görevlendirmiş,
Çingene beyi Hüsrev Bey’i de İzmit’e göndererek gemi inşa ettirmesini buyurmuştu. 26 Nisan
1516’da ise bu defa Acemi Kasım Bey Kemer’de gemi inşa etmek üzere gönderildi ve aynı
gün kapudanlık görevine getirilen Cafer Ağa, hemen ertesi gün donanma hazırlığına
başlamakla görevlendirildi.
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Sultan I. Selim ordusuyla Şam’da iken 12 Aralık 1516’da henüz Şam’dan hareket
etmeden önce, İstanbul’dan bir ulak gelerek gemilerin yapımının tamamlandığını bildirdi. Söz
konusu bu gemiler, muhtemelen Piri Paşa ile yaptıkları görüşmeler sonunda tersanede
girişilen tersane kızakları ile gemi inşa faaliyetlerinin sonucu idi. Bunun üzerine padişah,
İstanbul muhafazasında bıraktığı Piri Paşa’ya bir ferman göndererek donanmayı
hazırlatmasını ve kapudan Cafer Ağa ve diğer beylerle birlikte İskenderiye’ye yollamasını
istemişti. Ancak bu sırada İstanbul’da kış mevsiminin şiddetli geçmesi ve Haliç’in defalarca
donması yüzünden donanma hareket edememişti. Cafer Kapudan’ın sadrazam Yunus Paşa’ya
gönderdiği bir rapora göre, Galata’da (Haliç) 20 mavna, 42 kadırga, dokuz kayık, altı top
gemisi ve beş at gemisi olmak üzere 82 gemi, Gelibolu’da ise on mavna, sekiz kayık ve altı at
gemisi olmak üzere 24 gemi hazırlanmıştı. Toplam 106 gemiden oluşan bu Osmanlı
donanması ayrıca ordunun ihtiyacı olan yiyecek ve giyecek maddeleri yüklenmiş olarak Cafer
Kapudan’ın emrinde 26 Mart 1517 Perşembe günü Mısır’a doğru yola çıktı. Donanma 13
Nisan 1517’de Sakız’a geldiğinde Cafer Bey, Rodos Şövalyeleri üstâd-ı âzamına bir mektup
göndererek korsanları himaye etmemesi konusunda uyarıda bulunmuş ve tehdit etmişti.
Bu sırada Mısır’ın fethedildiği haberleri geldi. Cafer Kapudan 26 Mayıs 1517’de
donanmayla birlikte İskenderiye’ye ve ertesi gün Nil yoluyla Kahire’ye gelerek Sultan I.
Selim tarafından kabul edildi. Donanmayı teftiş maksadıyla 28 Mayıs’ta İskenderiye’ye doğru
yola çıkan padişah, 2 Haziran’da şehre vardı ve donanmada bulunan Bursa beyi Koçi Bey
gelerek padişahın elini öptü. Ertesi günü kuşluk vakti atına binmiş vaziyette sahile inen I.
Selim, bütün donanmayı inceleyerek barçaları özel bir ilgiyle seyretti. Bazı gemilerde bulunan
uzun topları bizzat gemilere girerek inceledi. Bu sırada kaleden ve gemilerden top atılarak
şenlik yapılıyordu. Padişah tekrar Kahire’ye döndükten sonra 29 Haziran’da Cafer Bey’in de
katıldığı Divan’da donanmanın İstanbul’a dönmesi emrini verdi. Bunun üzerine Osmanlı
donanması, 15 Temmuz’da İskenderiye’den hareket etti. 31 Ağustos 1517’de Rodos’a
uğrayan Osmanlı donanmasından karaya çıkan bir elçi Rodos Üstâd-ı âzamına Padişah’ın
aradaki barışın sürdürülmesini isteyen bir mektup getirmişti. Şövalyelerin lideri buna olumlu
cevap vermek üzere kendi elçisini Osmanlı Sarayına gönderdi. Yavuz Sultan Selim, daha
önce Rodos Şövalyeleriyle Memlükler arasında yapılan antlaşmayı yenileyerek İskenderiyeİstanbul arasındaki ticaret yolunun güvenliğini geçici olarak sağlamış oldu. Bu sayede Rodos
üzerindeki kendi planının hazırlıklarını tamamlamak için bir müddet daha zaman kazandı.
Ancak iki sene süre ile imzalanan bu antlaşmanın yenilenmesi için 1519 baharında arka
arkaya üç Osmanlı elçisinin yeniden Rodos’a gittiği ve güvenlik sağlamak ve korsanlık
hareketlerini önlemek üzere tekliflerde bulunduğu dikkat çekmektedir.
Güçlü bir donanma kurulması ve bunun için gerekli tersane hazırlıkları yapılması
gerekiyordu. Yavuz Sultan Selim, Suriye ve Mısır gibi önemli Doğu Akdeniz limanlarını ele
geçirdikten sonra dikkatini denizlere çevirdi. Bu limanları Osmanlı İmparatorluğuna bağlayan
deniz yolu üzerindeki Rodos adasının fethi kaçınılmazdı. Çünkü Rodos’u elinde bulunduran
Saint-Jean L‘Hospitalier şövalyelerinin buradan geçen ticaret gemilerine vermeleri muhtemel
zararın önlenmesi ve mukaddes topraklara deniz yolu ile gideceklerin can güvenliklerinin
sağlanması gerekiyordu. Ayrıca Anadolu’nun Akdeniz’deki kıyı güvenliği de yeniden önem
kazanmıştı ve belki de yeni bir donanma hazırlığı için Kahire’de kaptan-ı deryâ Cafer Bey’e
hazırlık yapılması emri verilmişti.
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Yavuz Sultan Selim’in, ünlü bilgini (sonraları şeyhülislâm) Kemal Paşazâde’ye
tersaneyi genişletme fikrini ve bahriye ile ilgili görüşlerini açıklaması da muhtemelen bu
sıradadır. Lütfi Paşa’nın verdiği bilgiye göre Sultan, “Tersaneyi üç yüz aded yapdırmak
isterim. Tâ Galata Hisarından Kağıdhâne’ye dek olmak gerek diye buyurmuş. İnşâallahu
Teâlâ niyyetim feth-i Efrencedir” demişti. Buna karşılık Kemal Paşazâde ise, “Şevketlü
Padişâhım, siz bir şehirde mukimsiz ki anın velînimeti bahirdir ve bahir emîn olmayınca gemi
gelmez ve gemi gelmeyince İslambol ma‘mûr olmaz” diye cevap vermek suretiyle padişahı
donanma kurmaya ve denizlere hükmetmeye teşvik etmiştir.
Deniz güvenliğinin ve hâkimiyetinin önemini gören Yavuz, saltanatının son yıllarını
korsan yatağı haline gelmiş olan Rodos’u ele geçirmek maksadıyla büyük bir donanmanın
hazırlıkları içinde geçirdi. O kadar ki, Aralık 1518’de bölgeden gelen raporlarda Osmanlı
kaynaklarında adı Santarlıoğlu olarak geçen Rodos’un ünlü korsanı Nicola Centurione ile
Venedik’e bağlı İşkatos, İskiri ve Anabolu korsanlarının yirmi iki korsan gemileriyle
verdikleri zararlar had safhaya ulaşmıştı.
Başta padişah olmak üzere bütün vezirler Rodos seferinin hazırlıklarını müzakere
etmiş, ancak padişah bu konuda etrafına hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Buna en yakından
şahit olan birisi olarak Hoca Sadeddin Efendi’nin babası tersanedeki gemi inşa faaliyetleri ile
ilgili önemli bir anekdot anlatmıştır. Sultan Selim, bir Eyüp ziyareti sırasında Haliç’te kaptanı deryâ Cafer Bey’in yeni inşa edilmiş kadırgasının kendilerine doğru gelmekte olduğunu
görünce daha henüz sefer kesinlik kazanmadığı için buna çok kızmış ve “bu kadırgayı kimin
emri ile deryâya saldılar ve henüz sefer mukarrer olmamış iken rahîl kösünü kimin izn ü
ma‘rifetiyle çaldılar” diyerek Cafer Ağa’nın öldürülmesini emretmişti. Nihayet Piri Paşa’nın
araya girerek kadırganın deneme amaçlı denize indirildiğini belirtmesi ile padişah kararından
vazgeçirilmişti. Ancak Sultan Selim, kale fethetmek için çok fazla baruta ihtiyaç olduğunu
öne sürerek kuşatmaya yetecek kaç aylık barut olduğunu, yeterli mühimmat ve zahire olup
olmadığını sorunca vezirler barut konusunda tatmin edici bir cevap verememişlerdi. Sadece
dört aylık barutun olduğu anlaşılınca sultan, vezirlere Fatih devrindeki başarısız kalan
kuşatmayı hatırlatarak yeniden bir mahcubiyet yaşamak istemediğini söylemiş ve bu
kuşatmadan vazgeçmişti. Bu sebeple Rodos’un fethi 1522’de Kanunî Sultan Süleyman
tarafından daha büyük hazırlıklar yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Yavuz Sultan Selim’in son senelerinde İstanbul’da donanmanın yeni üssü kurulurken
donanmanın Gelibolu’daki üssünde de hareketlilik devam ediyordu. 1518’de donanma ve
tersanenin durumunda gözle görülür bir değişme fark edilmektedir. Gelibolu’daki kadırga
azap ve reisleri cemaatinde 93 bölük yani donanmada bu sayıda kadırga bulunduğu ancak
mürettebat sayısında 1475’teki mevcuda göre önemli bir azalma olduğu tespit edilmektedir.
Çünkü Yavuz Sultan Selim’in büyük gayretleriyle yeniden kurulan İstanbul tersanesi artık
imparatorluk tersanesi halini almış ve denizlerin merkez üssü Gelibolu’dan İstanbul’daki
Galata tersanesine taşınmıştı. Bu dönemde Gelibolu’daki tersanede, gemi inşa ve tamirinde
çalışanlar meremmetçi, kalafatçı, üstüpücü, mahzenci ve makaracı gibi sanatkârlar ile kürekçi,
topçu, cebeci ve kumbaracı gibi askeri personelden oluşuyordu. Bu durumda donanma
mevcudu 642, tersane halkı 74 kişi olmak üzere toplam 716 kişi bulunuyordu. Gelibolu’daki
donanmada iki Katalanlı kadırga reisinin bulunması Osmanlıların Endülüs’ten getirdiği
denizcilerin de Osmanlı donanmasında görev aldığını göstermektedir.
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Kanunî ve oğlu II. Selim devirlerinde gelişmesini sürdüren Tersâne-i Âmire, Barbaros
Hayreddin Paşa ve onun yetiştirdiği ünlü denizciler zamanında Akdeniz’de Osmanlı
hâkimiyetini sağlayan donanmanın merkez üssü olarak görev yaptı. Bu dönemde
Azapkapısı’ndan Hasköy’e kadar uzanan tersanenin müştemilâtı arasında gemi inşa ve
tamirlerinin yapıldığı, sayıları 200 civarında olan gözler, çeşitli mühimmat depoları, imalat
kârhâneleri (atölyeleri), idare binaları, cami, zindan, hamam ve çeşmeler yer almaktaydı. Bu
özellikleri ile İstanbul Tersanesi, XVI. yüzyılda dünyanın en ünlü bir tersanesi haline geldi ve
bir benzeri sadece Venedik’te bulunuyordu.
Bu dönemde denizcilik teşkilatının her bakımdan gözden geçirildiği, karadaki
eyaletlerle paralel olarak denizcilikte de hem tersane ve hem de donanma yapılanmasının
giderek daha organize ve gelişmiş konuma getirildiği tespit edilmektedir. Nitekim kendisi de
Gelibolu sancakbeyi/kaptan-ı deryâ olarak görev yapan ve daha sonra olan Lütfi Paşa’nın
uygulamaları da önem taşımaktadır. Lütfi Paşa’ya göre veziriazamlar bir kapudan tayin
edeceği zaman ihtiyar, korsan, fırtınalar atlatmış, denizlerde tecrübe kazanmış ve tedbirli
kimselerden seçilmesini tavsiye eder. Hatta kaptan-ı deryâların vazifesinin denizde zahire
gemilerini korumak ve levent firkatelerine dikkat etmek olduğuna temas ederek aksi takdirde
kapudanlık yapamayacağını anlatır. Sadrazamın ihtiyar reislere iltifat etmesini ve haftada bir
tersaneye giderek onları ziyaret etmesini öğüt verir. Donanmanın sefere giderken hangi
amaçla yola çıktığını dikkate almasını eğer bir kale kuşatılacaksa 200 kadırga, 20 mavna ve 56 barça hazır bulundurulması gerektiğini belirtir.

5. 3. Tersâne-i Âmire’de İlk Gemi İnşa Faaliyetleri
Tersane faaliyetlerinin Gelibolu’dan İstanbul’a intikaliyle merkezî üs haline gelen
Galata tersanesinin gelişmesini ve bünyesindeki gemi inşa faaliyetlerinin inkişafını tespit
edebilmek, bu müesseseye ait mevcut muhasebe defterleriyle mümkün olmaktadır. Bu
defterlerden tespit edilebilen ilki, 1527-28 senesine ait olup, Galata Tersanesinin masraflarına
harcanmak üzere tahsis edilen senelik gelirin 1.662.377 akçe olduğu görülmektedir.
Galata tersanesinde yapılan masraflar; gemi inşasında ve diğer tersane halkından olan
kalafatçı, neccar, paru-tıraş, makaracı, kumbaracı, haddad, üstübücü ve meremmetçi gibi
sanatkârlara ödenen “mevâcibat”, gemi inşasında kullanılmak üzere satın alınan malzemelere
harcanan “mübâyaât”, nakliye ve inşaat sırasında çalıştırılan sanatkârlara verilen “icârât”
kalemlerinden ibaretti. 1527-31 (933-37) yılları arasında Tersane Halkının mevcudu 84-89
kişi olarak değişiyordu.
Muhasebe defterlerinden anlaşıldığına göre, 1527-31 yılları arasında İstanbul
Tersanesinde her sene gemi inşa faaliyetleri devam etmiştir. Bu dönemde en fazla gemi 1530
senesinde inşa edilmiştir. 24 kadırga yeniden yapılmış, 8 kadırga da tamir edilmiştir. Bu süre
zarfında inşa edilen kadırga sayısı 44, onarılan ise 32 tanedir. 1527-1530 arasında ise, her
sene sadece birer taş gemisi inşa edilmiş, mevcutları 10-12 olan top gemilerinin tamiri de
düzenli olarak yapılmıştır. Ancak, baştardalarda yeniden inşa görülmediği gibi 1527-28’de
tamir edilenler de sekiz tanedir.
Yaklaşık altmış sene sonra ise inşa ve tamir olunan gemi sayılarında farklılıklar
meydana gelmiştir. 1585’de yapılan ve onarılan baştarda sayısı 23, kadırga sayısı ise 37’dir.
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Bu sene içinde her zamanki gibi nakliyede kullanılan mavna, karamürsel, taş ve at gemileri de
tamir edilmişlerdir. Gemi inşasında çalışan sanatkârlar ise kalafatçı, marangoz, kürek yapıcı,
makaracı, kumbaracı, demirci, üstüpücü ve tamircilerin oluşuyordu. 1530 senesinde tersanede
kadrolu olarak çalışan sanatkârların sayısı 89 idi. Ancak ihtiyaç olan ustalar İmparatorluğun
özellikle kıyı bölgelerinden para ile tutularak İstanbul’a getirtiliyorlar ve tersanede
çalıştırılıyorlardı.
Bu tersanede klasik dönemde kürekle ve yelkenle hareket eden savaş gemileri inşa
edildi. Bunlar arasında kadırga, baştarda, firkate, kalyata ve mavna gibi kürekli gemiler,
kalyon, burtun, barça ve ağribar gibi yelkenli gemiler bulunmaktaydı. Bir örnek ve fikir
vermek üzere XVII. yüzyılda İstanbul Tersanesinde 1200 civarında geminin inşa ve tamir
edildiğini belirtmek mümkündür. Tabii olarak sefer senelerinde tersanede gemi inşasının
arttığı görülmektedir. XVII. yüzyılın sonlarına doğru kadırga inşasının adeta durduğu ve
kadırgaların yerini kalyonlara terk ettiği görülmektedir.

5. 4. Tersâne-i Âmire ve Müştemilatı
İstanbul Tersanesinin XVI. yüzyılda yeniden imarı ve gelişmesi kapudan paşalık
makamının kuruluşundan sonra başlamış, bu hususta Güzelce Kasım Paşa’nın hizmeti büyük
olmuştur. XVI. yüzyılın ortalarında ve sonlarına ait Piri Reis’in Kitâb-ı Bahriye nüshalarında
bulunan iki İstanbul haritasında, Azap kapısı’ndan Hasköy’e kadar uzanan Galata
Tersanesinin müştemilatı arasında Haliç’in doğu kıyısından itibaren Meyyit iskelesi, Eski
divanhane, küreklik, divanhane, mahzen, tersaneler ve Tersane bahçesi yer almıştır. Kanunî
Sultan Süleyman devrinde Tersane binaları arasında Baruthane Kulesi, yetmiş kapudan
mahzeni, kürekhane, yedi kurşunlu mahzen, yeni divanhane, Sanbola zindanı, Cirit Meydanı
kasrı, Şahkulu kapısı ve Meyyit iskelesi kapısının bulunduğunu Evliya Çelebi zikretmektedir.
İnebahtı mağlubiyetinden (1571) sonra donanmanın güçlendirilmesi için derhal
başlanan teşebbüsler arasında Tersane-i Âmire’ye yapılan ilaveler de vardır. Bu senede daha
fazla gemi yapabilmek maksadıyla Tersane-i Âmire yakınındaki Has Bahçe’den bir mikdar
yer ayrılarak gemi inşasına müsait sekiz kemerli sekiz tersane gözü inşa edildi.
Tersanede hicrî 946 yılında (1539-40) çıkan bir yangında bazı kısımlarla birlikte
zindanın da tahrip olduğu, bunun üzerine gemi inşa tezgâhlarının yeniden tamir edildiği
bilinmektedir. Nitekim Mart 1540’ta tersanede kullanılan çeşitli inşaat malzemeleri için
56.000 akçe masraf yapılmıştır. Daha önce tersane bölgesinin etrafında yer yer duvarlar
bulunmakla beraber, çoğu kısmı tahta çitlerle çevrilmişti. 1547’de, Kaptan-ı deryâ Sokullu
Mehmed Paşa, kadırgaların malzemelerini muhafaza etmek maksadıyla her gözün arkasına bir
mahzen yaptırmış, tersanenin çevresini, içi sadece denizden görülebilen bir duvarla
çevirtmişti. İstanbul’da tersanenin bu tahkimatından bir süre önce benzer çalışmaların
Venedik tersanesinde de yapıldığı anlaşılmaktadır. 1539’dan sonra büyük bir kapı ve yeni
duvarlar inşa edilen Venedik tersanesinin yakınındaki binaların penceresini kapatacak şekilde
duvarlar örülmüştü.
Tersaneler (Gözler)
Gemi inşa etmek ve seferden dönen gemilerin kış mevsiminde muhafazasını sağlamak
üzere üstleri kızaklardan meydana gelen gözler için XVII. yüzyılın ortalarına kadar tersane
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tabiri kullanılıyordu. Nitekim Kitâb-ı Bahriye’deki planda, tersane gözleri kastedilerek
“tersaneler” denildiği gibi, Tersâne-i Âmire’ye ait muhasebe defterlerinin tamirle alakalı
kısımlarında da aynı ifadeler yer almaktadır.
Rodos’un fethi tarihi olan 1522’de Galata tersanesinde 114, 1534’te 92, 1557’de 123,
1655’te 120, 1668’de 137 ve 1684’te 110 göz (gemi inşa tezgâhı) bulunduğu anlaşılmaktadır.
1573’te İstanbul’a gelen Fresne-Canaye, bu sırada tersanede yaklaşık 200 gemi inşa tezgâhı
yani göz bulunduğunu belirtmektedir. Tersane gözlerinin inşaatında tuğla, kiremit ve kurşun
kullanılıyordu. Yine bu gözlerde en çok tamir edilen yerler, gemilerin üzerine alındıkları
kızaklar ile gemileri denize kızağa çekmek için kullanılan ve felenk denilen yuvarlak ağaç
kütüklerdi.
Mahzenler
Tersane-i Âmire’de önceleri bir mahzen mevcud iken, XVI. yüzyılın sonlarında
“mahzen-i sürb” (kurşunlu mahzen) ve “anbar-ı çûb” (kereste deposu) olmak üzere ikiye
çıkarılmıştı. Gemi ve tersane levâzımâtının muhafaza edildiği mahzen-i sürbdeki eşyalar
arasında çeşitli demirler, çiviler, bakır kaplar, kurşun levhalar, kendir ve halatlar, variller,
yelken, tente, lenger, top, fanus ve kâğıt gibi malzemeler vardı. 1626 senesinde Çatalcalı
Hasan Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı sırasında (1626-1630) bir mahzen-i sürb inşa edilmişti.
Mahzen-i çûb ise gemi inşası için lüzumlu kerestenin muhafaza edildiği yer idi.
Mahzenlerdeki mühimmat, Tersane-i Amire Emini değişikliklerinde yeni emin
tarafından sayılarak teslim alınır, mahzen katibince tutulan defter ise, Baş Muhasebe
Kalemine kaydedilirdi. Tersane Emini ve kâtipler mahzendeki malzemenin korunmasından
birinci derecede sorumlu idiler. Zira tersanede zaman zaman çıkan yangınlar büyük hasara
sebebiyet veriyordu.
Kârhaneler (Atölyeler)
Tersâne-i Âmire’de çeşitli sanat kollarına ait kârhaneler vardı. Kalafatçılar, haddadlar,
üstüpücüler, makaracılar, zevrakçılar ve erre-keşlere ait kârhaneler bunlar arasındaydı.
Yapılan bazı tamirlerden kârhanelerin büyüklükleri konusunda fikir edinmek mümkündür.
Odalar
Tersane’de Kapudan Paşa, Tersane Kethudası, Tersane Emini, Tersane Ağası,
Kurşunlu Mahzen Katibi ve benzeri zevatın odaları bulunmaktaydı. Kapudan Paşa’nın odası
Divanhane’de, Tersane Kethudasının ise, bir odası eski divanhanede, diğer küçük bir odası da
eski divanhane yakınındaki tersane gözlerinden birinin yanında idi. Bu odalarda kullanılan
eşyalardan bazıları keçe, kaliçe, kadife, yasdık, leğen, ibrik, güğüm, sini, pamuk, sofra, peşkir,
makrama, peştemal, boğası vs. idi.
Divanhane
Tersâne-i Âmire’de idari hizmetlerin görüldüğü Kapudan Paşa, Tersane Kethudası gibi
zevatın odalarının bulunduğu divanhane, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından
yaptırılmış, Yavuz Sultan Selim devrinde tersane genişletilirken bir de yeni divanhane ilave
edilmişti. XVI. yüzyılda Tersane-i Âmire’de biri eski olmak üzere iki divanhane mevcuttu.
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XVII. yüzyılda inşa edilen Yeni divanhanede Kapudan Paşa’nın odası, eski divanhanede ise
Tersane Kethudası’nın odası bulunuyordu.
Zindan
Esir ve mücrimlerin (suçluların) konulduğu, forsa ve sanbola zindanı da denilen
Tersane zindanı, XVI. yüzyılda üç bölümden meydana gelmekte idi. Birinci bölümde gemi
inşasında çalıştırılan sanatkârlar, ikinci bölümde hiçbir sanatı olmayan ve donanmada kürek
çekmeğe mecbur olanlar kalıyor, üçüncü bölüm ise hastahane olarak kullanılıyordu. Etrafı
yüksek duvarlarla çevrili olan ve dışarıdan sadece içindeki binaların çatıları görünen zindanın
duvarlarında pencere olmayıp, ışığı tepede bırakılan camlardan alıyordu. XVI. yüzyılda 300
azap zindan için nöbetçi tayin edilmişti. Zindan ile birlikte mescit, fırın, mutfak, hamam ve
çeşme bulunuyordu.
Tersane Bahçesi
İlk defa Fatih Sultan Mehmed tarafından Hasköy’de imar ve iskan edilen Yavuz Sultan
Selim devrinde, yakınındaki tersaneye izafetle Tersane Bahçesi, hükümdarların tenezzüh yeri
olması hasebiyle de Has Bahçe diye anılan yerde kasırlar, hamamlar, birçok odalar, sofa,
şadırvan, ahır ve benzeri binalar bulunmakta idi. Tersane Bahçesinin en meşhur sarayı olan
Kasr-ı Hümâyun I. Ahmed devrinde, Kaptan-ı deryâ Halil Paşa (1608-11, 1613-16) tarafından
1613’de inşa edilmişti. Osmanlı padişahları zaman zaman deniz yoluyla Tersane Bahçesine
gider, ahırlarda bulunan atlara binerek Ok meydanına çıkarlar, cirit ve cevgan oynarlardı.
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Uygulamalar
Uygulama:
Haliç Tersanesi’ni geziniz.
Kazanım:
1. Tersane’ye ilişkin öğrenilenler yerinde gözlemle pekiştirilecek.
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Uygulama Soruları
1. Tersanelerin müzelere dönüştürülmesine dair neler düşünüyorsunuz, tartışınız?

91

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yavuz Sultan Selim devrinde, İstanbul tersanesinde önemli değişiklikler meydana
gelmiştir. II. Bayezid döneminde başlayan denizcilik yatırımları, Osmanlıları Akdeniz,
Karadeniz, Kızıldeniz ve Hint denizlerine kadar uzanan bir coğrafyada politikalar yürütmeye
itecek süreci başlatmıştır. Güzelce Kasım Paşa, Barbaros Hayreddin Paşa ve Sokollu Mehmed
Paşa gibi önemli kaptan-ı deryâlar bu politikalar çerçevesinde Tersane-i Amire’nin imarı ve
gelişmesinde aktif rol oynamışlardır.
.
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Bölüm Soruları
1. Tersane-i Amire’deki gemi inşa faaliyetlerindeki gemi inşa faaliyetleri Osmanlı arşivindeki
hangi defterler üzerinden takip edilebilir?
a. Tahrir Defterleri
b. Muhasebe Defterleri
c. Düvel-i Ecnebiye Defterleri
d. Salnameler
e. Sicill-i Ahval Defterleri
2. Klasik dönemde Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki denizlerden hangisine dair bir politikası
olduğu iddia edilemez?
a. Adriyatik Denizi
b. Karadeniz
c. Hint Okyanusu
d. Kızıldeniz
e. Baltık Denizi
3. Yavuz Sultan Selim Haliç Tersanesi’nde gemi yapım tezgâhlarının yapımı ile kimi
görevlendirmiştir?
a. İskender Bey
b. Hersekzade Ahmed Paşa
c. Cafer Ağa
d. Kemal Reis
e. Süleyman Bey
4. Mısır Seferi esnasında İstanbul’dan çıkıp Mısır’a giden donanmaya kim kaptanlık etmiştir?
a. Cafer Kapudan
b. Sinan Bey
c. Hüsrev Bey
d. Piri Paşa
e. Güzelce Kasım Paşa
5. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ın fethinden sonra Rodos Şövalyeleriyle Memlükler arasında
imzalanan antlaşmayı yenilemesinin nedeni nedir?
a. İskenderiye-İstanbul yolunu güvence altına almak istemesi
b. Korfu Seferi öncesi herhangi bir sorunla karşılaşmak istememesi
c. Rodos Şövalyelerinin Papalıkla ittifakından çekinmesi
d. Osmanlı korsanlarının Sultana baskı yapması
e. Venedik’in Ege adalarına saldırması
6. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim’in Rodos’a sefer düzenlemek istemesinin
nedenlerinden biri değildir?
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a. İskenderiye-İstanbul yolunu güvence altına almak
b. Akdeniz kıyı güvenliğini temin etmek
c. Rodos merkezli korsanlık hareketlerinin önüne geçmek
d. Malta Seferi öncesi güvenliğini temin etmek
e. Hacıların güvenliğini temin etmek
7. Kanuni dönemi Osmanlı Tersanesi’ne büyüklük itibariyle aşağıdaki devletlerden hangisinin
tersanesi yakındır?
a. Venedik
b. Floransa
c. Malta
d. Tunus
e. Rodos
8. Aşağıdakilerden hangisi, klasik dönemde Osmanlı tersanesinde inşa edilen gemilerden
değildir?
a. Mavna
b. Üç Ambarlı
c. Kadırga
d. Kalyon
e. Baştarda
9. Aşağıdakilerden hangisi Tersane-i amire müştemilatı içerisinde yer almaz?
a. Mahzen
b. Divanhane
c. Karhane
d. Darbhane
e. Zindan
10. Aşağıdakilerden hangisi gemi inşaatında çalışan zanaatkarlar arasında yer almaz?
a. Kumbaracı
b. Zindancı
c. Meremmetci
d. Kalafatçı
e. Üstüpücü
Cevaplar
1.b, 2.e, 3.a, 4.a, 5.a, 6.d, 7.a, 8.b, 9.d, 10.b.
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6. İLK DENİZ BEYLERBEYİ BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. 1. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı hizmetine girişi
6. 2. Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletinin kuruluşu
6. 3. Kanuni’nin Akdeniz Siyaseti
6. 4. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus Seferi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı imparatorluğu hizmetine girmesi ile Osmanlıların
Akdeniz politikasında ne tür bir değişiklik olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Barbaros Hayreddin
Paşa’nın Osmanlı devleti
hizmetine girişi sürecini
anlayabilmek.
Orta Akdeniz’deki Osmanlı
İspanyol mücadelesinin
temel dinamiklerini
saptayabilmek
Cezayir-i Bahr-i Sefid
eyaletinin Osmanlı idari
sistemi içerisindeki
konumunu ortaya
koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Barbaros Hayreddin Paşa



Cezayir-İ Bahr-İ Sefid



Tunus



Kaptan-I Deryâ
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Giriş
Kuruluş döneminden itibaren Osmanlı donanmasının nasıl yönetildiği, komutanının
hangi rütbede ve ne gibi yetkilere sahip olduğu ve bahriyenin teşkilat yapısı hâlâ araştırma
konusu olmaya devam etmektedir. Mevcut bilgiler dikkatle değerlendirildiğinde Osmanlı
tersane ve donanmasının bütün faaliyetlerini yürüten ilk önemli ismin Saruca Paşa olduğu
tespit edilmektedir. Çünkü 1390’da Yıldırım Bayezid, Gelibolu tersanesini adeta yeniden imar
ve inşa ettirmek ve o günün şartlarında güçlü bir donanma vücuda getirmek istediğinde, o
sırada Anadolu beylerbeyliğinden azledilen Saruca Paşa’yı Gelibolu sancakbeyliğiyle kaptanı deryâlığa getirmiş, tersane ve donanmayı kurmakla görevlendirmişti. Gelibolu’nun Yıldırım
Bayezid devrinde bir deniz üssü olarak teşkilatlandırıldığı, 1516 tarihli Gelibolu tahrir
defterinde de zikredilmektedir. Buna göre Gelibolu’ya bağlı bazı köylerin gemiler için zift,
katran ve demir temin etmek karşılığında bir vergi türü olan avarızdan muaf oldukları ve
ellerinde II. Bayezid tarafından verilmiş fermanlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu
dönemden itibaren Barbaros Hayreddin Paşa’nın beylerbeyi olarak Cezâyir-i Bahr-i Sefîd
eyaletinin yönetimine ve donanma komutanlığına getirilmesine kadar bütün kapudanların
Gelibolu sancakbeyi olarak donanmaya kumanda ettikleri görülmektedir. Bir sancakbeyi
olarak tayin edilmekle beraber kaptan-ı deryâların yetki ve sorumlulukları bakımından diğer
sancakbeylerinden farklı oldukları anlaşılmaktadır. Bu göreve gelenlerin görev yerleri ve bu
görevden terfi ettikleri mevkiler dikkate alındığında bu husus daha iyi anlaşılmaktadır.
Nitekim Fatih Sultan Mehmed devrinde bazı vezir ve sadrazamların gözden düştüklerinde
veya yeni bir göreve tayin edildiklerinde Gelibolu sancakbeyliği verilerek kapudanlık
görevine getirildikleri görülmektedir. Meselâ, vezir Zağanos Paşa gözden düştüğü sırada
(1463), Mahmud Paşa birinci sadaretinden sonra (1469), vezir Mesih Paşa Rodos
muhasarasındaki başarısızlığı üzerine (1480) yeniden göreve tayin edildiklerinde, kendilerine
Gelibolu sancakbeyliği ile kapudan olmuşlardı. İbn Kemal, Mahmud Paşa’nın Gelibolu
sancakbeyliğine tayininden bahsederken Gelibolu’nun bir “Deniz Beğliği” olduğunu
belirtmiştir. Yine Gedik Ahmed Paşa, sadaretten azlinden sonra, önce Rumeli hisarına
hapsedilmiş ve 1477’de affedilerek Gelibolu sancak beyliği ile kapudan olmuştur.
II.
Bayezid devrinde Sinan Paşa (1489), Küçük Davud Paşa (1499-1502), Sinan
Bey (1503) ve Hersekzâde Ahmed Paşa (1504-1510-16) gibi kaptan-ı deryâlar da Gelibolu
sancakbeyi statüsündeydiler. Bu durum Yavuz Sultan Selim devrinde ve Kanunî Sultan
Süleyman döneminin ilk senelerinde de değişmedi ve Gelibolu sancakbeyleri terfi ettiklerinde
beylerbeyi oldular. Nitekim Sinan Bey (1514-16) Gelibolu sancakbeyliğinden terfi ederek
Rumeli beylerbeyliğine getirildi. Özellikle Kanunî Sultan Süleyman devri başlarında kaptan-ı
deryâ olanlar arasında Gelibolu sancakbeyliğinden Karaman, Rum, Şam ve Rumeli
beylerbeyliklerine terfi edenler bulunmaktadır. Örneğin, Şadi Paşa ve Lütfi Paşa
kapudanlıktan Karaman beylerbeyliğine, Lala Sinan Paşa, Behram Paşa, Mustafa Paşa ve
Mehmed Paşa Rum beylerbeyliğine, Hadım Süleyman Paşa Şam beylerbeyliğine ve Kasım
Paşa Rumeli beylerbeyliğine yükseltilmişlerdi. Bu dönemde, 1527-28 senelerinde Osmanlı
İmparatorluğu’nda Rumeli, Anadolu, Karaman, Rum, Mısır, Şam ve Diyarbekir olmak üzere
sadece yedi eyalet bulunduğu dikkate alınırsa bu tayinlerin önemi daha da artacaktır
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6. 1. Barbaros’un Osmanlı İmparatorluğu Hizmetine Girişi
Osmanlı bahriye tarihinde Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı donanması
hizmetine girmesi, denizcilikle ilgili bir eyaletin teşkiliyle beylerbeyliğine ve donanma
komutanlığına getirilmesi son derece önemli bir hadisedir. Avrupa içlerine kadar ilerleyen
Osmanlı İmparatorluğu’nun denizlerde de aynı başarıyı gösterme isteği açıkça görünüyordu.
Bu sebeple Barbaros gibi ünü bütün Akdeniz’i tutmuş bir deniz amiralinin Osmanlı devlet
hizmetine girmesi, Osmanlı İmparatorluğu denizciliğinde bir dönüm noktası oluşturmuştur.
Midillili sipahi Yakup Bey’in dört oğlundan biri olarak muhtemelen 1466’da dünyaya
gelen ve asıl adı Hızır olan Barbaros Hayreddin’in diğer kardeşleri İshak, Oruç ve İlyas’tı.
Cezayir’de yaptırdığı caminin Nisan 1520 tarihli kitabesinde kendi unvanı için kullandığı ve
“Allah yolunda cihad eden Sultan Hayreddin ki Türk soyundan meşhur emir, mücahid, Ebû
Yusuf Yakub’un oğlu” anlamına gelen “es-Sultânü’l-mücâhid fî sebîli’llâhi Rabbi’l-âlemîn
Mevlâna Hayreddin ibnü’l-emîrü’ş-şehîr el-mücâhid Ebî Yûsuf Ya‘kub et-Türkî” şeklindeki
ifadeye göre Türk asıllıdır. Ailede denizlere ilk açılan Oruç, kardeşi İlyas ile birlikte hareket
etmiş, Anadolu, Suriye ve Mısır sahillerinde bulunmuş ve Hızır da kendisine ait bir gemi ile
Ege Denizi ve Selanik sahillerinde faaliyet göstermişti.

6. 2. İlk Deniz Beylerbeyi: Barbaros Hayreddin Paşa
Barbaros Hayreddin Paşa’nın kaptan-ı deryâlığa getirildiği sırada bu görevde kimin
bulunduğu konusunda yeterli ve kesin bir bilgiye sahip olmadığımız için dönemin kitabî ve
arşiv kaynaklarının büyük önemi bulunmaktadır. Genellikle Kemankeş Ahmed Paşa’nın bu
tarihlerde kaptan-ı deryâ olduğu ve Koron’da buluştuğu Barbaros’la birlikte İstanbul’a geldiği
belirtilmekte ise de, Barbaros’tan önce Osmanlı kaptan-ı deryâsının kim olduğu hususuna
açıklık getirecek asıl bilgiler, sadece arşiv kayıtları arasında bulunmaktadır. Nitekim 26
Mayıs-4 Haziran 1532’de Kemankeş Ahmed Bey, seksen kadırgayla İspanya donanmasına
karşı mücadele etmek üzere denize açılmış, rakip bir donanmayla karşılaşmamıştı. Ancak,
Koron’un İspanyollar tarafından işgali üzerine kaleyi bir yıl süreyle kuşatan ve başarısız olan
Kemankeş Ahmed Bey, geri dönmek üzereyken burada Barbaros’un filosuyla birleşmiş ve
İstanbul’a hareket etmişti. Burada vurgulanması gereken nokta o sıralarda İstanbul’da
“kapudan-ı derya”lığa, 28 Ağustos 1533’te Lütfi Bey’in getirilmiş olduğudur.
Akdeniz dünyasında Cezayir Sultanı olarak şöhret kazanan Barbaros Hayreddin, 26
Eylül 1533’te İstanbul’a geldi ve büyük bir merasimle karşılandı. Beraberinde on reis ve
Tunus’taki iktidar mücadelesinde kardeşi Mevlây Hasan’a karşı Türk tarafını tercih eden
Reşid de bulunuyordu. Kanunî Sultan Süleyman tarafından kabul edilen Hayreddin Reis, 29
Kasım 1533 Cumartesi günü getirdiği hediyeleri saraya takdim etti. Bu hediyeler arasında
yirmi bir gılman ve iki tavaşi (hadım) ile birlikte maşrapa ve sürahi gibi gümüş kaplar; renkli
kumaşlar; mercandan yapılmış bir taç; iki saat; kadife, atlas, kemha ve çukadan oluşan Frenk
kumaşları bulunuyordu. Osmanlıların bu sırada Hayreddin Reis adıyla meşhur olan
Barbaros’u Mağrib Beyi olarak kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Kanunî Sultan Süleyman bu
görüşmede Hayreddin Reis’i derya beylerbeyliğine getirmeyi uygun görmekle beraber, bizzat
hükümet işlerinden sorumlu olan ve o sırada Irakeyn seferi hazırlıkları için serasker olarak
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Halep’te bulunan veziriazam İbrahim Paşa ile görüşmesini istedi. Bunun üzerine Hayreddin
Reis, muhtemelen Ocak 1534’te İstanbul’dan hareket etti ve Halep’te veziriazamla görüştü.
Bu mülakat sırasında Barbaros “Mîrmîrân-ı Cezâyir şüd der deryâ-yı sefîd” (Akdeniz’deki
adaların beylerbeyliği) görevine getirildi. 2 Şubat 1534 tarihli bu inam kaydında Halep’ten
ayrılmak üzere olan Hayreddin Bey’e iki hil’at hediye edildiği görülmektedir ki, bu tarihi
Barbaros’un Cezayir Beylerbeyi sıfatıyla kaptan-ı deryâlığa tayin tarihi olarak kabul etmek
gerekir. Nitekim, İbrahim Paşa’nın bu vesile ile Venedik Doçu’na (Doge) gönderdiği 25
Ocak-4 Şubat 1534 (Evâsıt-ı Receb 940) tarihli bir mektupta da, Hayreddin Paşa’nın Cezayir
beylerbeyi olarak atandığı, donanmanın emrine verildiği ve Rodos’un ona ikametgâh olarak
tahsis edildiği belirtilmekte, denizlere açıldığında kendisine yardım edilmesi istenmektedir.
Halep’ten ayrıldıktan yirmi iki gün sonra (Şubat sonları) muhtemelen deniz yoluyla İstanbul’a
gelen Barbaros’un kaptan-ı deryâlığa tayini ile ilgili İspanya’ya ulaşan ilk haberler de 6 Mart
1534 tarihlidir ve Venedik elçi raporlarında yer alan bilgilere dayanmaktadır.
Hayreddin Paşa’nın Halep’e gidiş-dönüş süresi esnasında Lütfi Bey kaptan-ı deryâ
olarak görevini sürdürdü ve 29 Aralık 1533’te deniz seferine gönderilen donanma kürekçileri
için kendisine hazineden ödeme yapıldı. Ayrıca yürüttüğü kapudanlık görevi ile ilgili olarak
en son 7 Şubat 1534’te salyâne ödendiğine göre Hayreddin Paşa’nın beylerbeyliğe tayini
üzerine de ikinci kapudan olarak görevine bir süre daha devam ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim
Valide Sultan’ın vefatı münasebetiyle hil’at verilenler arasında “kapudan-ı sânî”, yani ikinci
kapudan olarak Lütfi Bey de bulunmaktadır. Lütfi Bey bu statüdeki kapudanlık görevini
muhtemelen bir müddet daha sürdürmüş ve 3 Mayıs 1534’te hâlâ salyânesinin bir kısmını
almaya devam etmiştir. Daha sonra Kanunî Sultan Süleyman’ın veziriazamı olacak Lütfi
Bey’in 25 Ekim 1534’te Karaman beylerbeyliğine atandığı görülmektedir.
İstanbul tersanesindeki hazırlıklarını tamamlayan Hayreddin Paşa, Osmanlı
donanmasını bir imparatorluk donanması olarak Akdeniz’e çıkarmak üzere yeniden teşkil etti.
Bu maksatla Kanunî Sultan Süleyman tarafından kabul edildi ve kendisine 17 Mayıs 1534’te
hil’at giydirilerek inamda bulunuldu. Kaptan-ı deryânın beraberinde otuz beşi baştarda, elli
ikisi kadırga, altısı kalyata ve yedisi kayık olmak üzere yüz gemi ve 24.400 kürekçi, cenkçi ve
alatçı bulunuyordu. 270 topçunun da birlikte hareket ettiği bu donanmanın asıl hedefi
Tunus’taki iktidar mücadelesinde İspanya’ya karşı bölgeyi korumaktı. Önce İtalya kıyılarını
yağmalayan Barbaros, 17 Ağustos 1534’te Benzert’e ulaştı. Buna karşılık İspanya Kralı V.
Carlos da, üç yüz gemilik donanmasıyla 15 Haziran 1535’te Tunus’a asker çıkartarak Tunus
Sultanı Mevlây Hasan’ın yardımıyla burayı ele geçirdi. Bunun üzerine Tunus’tan Cezayir’e
çekilmek zorunda kalan Barbaros, daha sonra donanması ile Mayorka Adası’na saldırdı ve
pek çok ganimet ve esir alarak Kasım 1535’te İstanbul’a döndü. Böylece Hayreddin Paşa
mirmirân-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğu hizmetindeki ilk seferini tamamlamış oldu.

6. 3. Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eyaletinin Kuruluşu
Cezâyir-i Bahr-i Sefîd eyaletinin ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri ve Cezâyir-i Garb
eyaleti ile ilişkisini dönemin kitabî kaynaklarında ve arşiv malzemesinde yer alan bilgilerin
ışığı altında değerlendirmek gerekmektedir. Dönemin ünlü tarihçisi Celalzâde, Hayreddin
Bey’in, İbrahim Paşa ile görüşmek üzere Haleb’e gittiğinde orada kendisine “Cezayir
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Beylerbeyliği” adı altında, geldiği ülkenin yani Cezâyir-i Garb beylerbeyliğinin verilmesinin
kararlaştırıldığını ve bu hususun padişaha arz edilerek 6 Nisan 1534’te Hayreddin Paşa’ya
berat, tabl, nakkâre ve tuğ gönderilerek Cezâyir-i Garb beylerbeyi olarak tayin edildiğini
kaydetmektedir. Yine Celalzâde’nin, 1538’de ikinci kez adalar fethine çıkan Hayreddin
Paşa’dan Gelibolu sancakbeyi ve donanma kapudanlığı yanında Cezâyir-i Garb beylerbeyi
olarak bahsetmesi dikkat çekmektedir. Bu tarihlerde Venedik elçisi Daniele de Ludovici ile
İstanbul’a gelmiş olan Ramberti Benedetto da, kendisinin İstanbul’da bulunduğu 1534
senesinin ilk aylarında Barbaros’un deniz beylerbeyliğine tayin edildiğini ve Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki dört vezirden dördüncüsü olarak unvanının “paşa”ya çevrildiğini
belirtmektedir.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezayir beylerbeyliğine tayini ile ilgili belgelerde yer
alan bilgiler ise oldukça ayrıntılıdır. Daha önce belirtildiği gibi, Barbaros Irakeyn seferi
hazırlıkları için Halep’te bulunan ve kendisini burada kabul eden veziriazam İbrahim Paşa
tarafından 2 Şubat 1534’te Cezayir-i Bahr-i Sefîd beylerbeyliğine tayin edilmişti. Bizzat
Hayreddin Paşa’ya gönderilen 23 Temmuz 1534 tarihli bir fermânda kendisine Cezayir
beylerbeyi olarak hitap edildiği gibi, Venedik Doçu’na gönderilen 1534 ve 1535 tarihli diğer
bazı mektuplarda da unvanı Cezayir beylerbeyi olarak geçmekte, denizlerin ve adaların
(cezâyirin) muhafazası ile vazifelendirildiği ifade edilmektedir. Yine 1539 senesine ait Nova
seferine katılan donanma mürettebatı ile ilgili bir maaş defterinde (mevâcib muhasebe
kaydında) Hayreddin Paşa’nın “mîrmîrân-ı cezâyir ve kapudan” olduğu belirtilmektedir.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın kendisine hitaben yazılan 25 Ekim 1544 tarihli bir
fermanda “Cezayir beylerbeyisi ve kapudanım” ifadesi kullanılması yanında eyalete bağlı
olarak Gelibolu, Eğriboz, İnebahtı ve Karlıili sancaklarının zikredilmesi, bu eyalet ile
Cezayir-i Garb arasında doğrudan bir irtibat olmadığını göstermektedir. Yine Ocak-Nisan
1545 tarihleri arasında Cezayir Beylerbeyi Hayreddin Paşa’ya gönderilen pek çok hüküm de
bu hususu onaylamaktadır. Bütün bu belgeler göstermektedir ki, Barbaros Hayreddin Paşa’nın
beylerbeyi olarak görev yaptığı eyalet, deniz beylerbeyliği olarak bilinen Cezâyir-i Bahr-i
Sefîd eyaletidir.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın vefatından sonra kaptan-ı deryâlık görevine gelenler,
bazen önce Gelibolu sancakbeyi olarak kaptan-ı deryâ tayin edilmiş ve bir süre sonra da
Cezayir beylerbeyliğine yükseltilmişlerdir. Sokollu Mehmed Paşa ve Piyale Paşa bu
uygulamaya örnek gösterilebilir. Nitekim 7 Temmuz 1546’da Gelibolu sancakbeyi olarak
kaptan-ı deryâlık görevine tayin edilen Sokollu Mehmed Paşa, yaklaşık bir yıl sonra 8 Mayıs
1547’de “mîrmîrân-ı Cezâyir” olarak beylerbeyliğe yükseltilmiştir. Piyale Paşa ise, önce
Gelibolu sancakbeyi olarak 9 Ocak 1555’te kapudanlığa getirilmiş ve 1557’deki Minorka
seferinden zaferle dönmesi üzerine de kendisine Cezayir beylerbeyliği verilmiştir. Bu
uygulamalar ilk dönemlerde eyaletin beylerbeyliğine yapılan atamalarda hizmet yeterliliğinin
ön planda tutulduğunu göstermekte ise de, Sokollu Mehmed Paşa’dan sonra 13 Mayıs
1548’de Sinan Paşa’nın doğrudan “mîrmîrân-ı cezâyir-i bahr-i sefîd ve kapudânı” olarak tayin
edilmesinde, veziriazam Rüstem Paşa’nın kardeşi olmasının rol oynadığı görülmektedir.
Piyale Paşa’dan sonraki diğer kaptan-ı deryâların Cezayir beylerbeyi olarak bu görevi
sürdürdükleri bilinmektedir. İki eyaletin adlarındaki benzerlik konu ile ilgili bir yanlış
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anlamaya yol açmış olmalıdır. Barbaros’un Osmanlı İmparatorluğu hizmetine girdiği
dönemde Kuzey Afrika’daki Cezayir için “Mağrib” yanında “Cezâyir” tabirinin de
kullanılması bu iki eyaletin karıştırılmasına sebebiyet vermiş olmalıdır. XVI. yüzyılın ilk
çeyreğine ait coğrafi bilgiler, Kuzey Afrika’daki “Cezâyir” ile önceleri sadece Cezayir
şehrinin kastedildiğini belirtmektedir.

6. 4. Barbaros Hayreddin Paşa ve Kanunî’nin Akdeniz Siyaseti
Kanunî’nin ilk yıllarında gerek denizde ve gerekse karada geliştirilen dış ilişkilerin ve
uygulanan politikaların arkasında güçlerini kabul etmemiz gereken iki isim karşımıza
çıkmaktadır. Bunlardan biri veziriazam İbrahim Paşa (Pargalı, 1523-1536), diğeri kaptan-ı
deryâ Hayreddin Paşa’dır (1534-1546). Bu iki devlet adamı, uzun bir süredir devam eden
Osmanlı-Venedik ittifakının yanında yeni oluşturulan Osmanlı-Fransız yakınlaşmasının
gerçekleşmesinde belirleyici rol oynamışlardır.
Kanunî’nin saltanatının ilk senelerinde, İspanya’nın Batı ve Orta Akdeniz’de tutunmak
için sürdürdüğü Kuzey Afrika’ya yerleşme mücadelesi, Osmanlılara karşı karada ve özellikle
denizlerde devam etti. Osmanlılar ise, İspanya ve Fransa arasında yaşanan anlaşmazlıkları
fırsat bilerek Katolik Dünya içindeki çekişmeden yararlanmak istemiş ve daha önce
ahidnâmelerle iyi ilişkiler kurduğu Venedik yanında yeni bir müttefik kazanmayı kendi
menfaatleri için önemli görmüştü. Fransa’nın Osmanlılardan ilk ciddi yardım talebi, kral I.
François’in İspanya Kralı V. Carlos tarafından esir tutulduğu sırada İstanbul’a gelen elçi Jean
Frangepani tarafından Ağustos 1525’te Kanunî’ye iletildiğinde ilk ittifak süreci başlamış oldu.
Böylece Fransa, XVI. yüzyıl boyunca bu ittifakta etkin bir yer alarak Osmanlı
İmparatorluğu’nun desteğini kazandı ve İspanya’ya kaptırdığı topraklarını yeniden ele
geçirme ve koruma imkânını elde etmeye çalıştı. Ayrıca yüzyılın sonlarında İngiltere’nin de
benzer bir ittifak arayışı içinde Osmanlılara yaklaştığı, İspanya’ya karşı himaye ve yardım
talep ettiği bilinmektedir. Osmanlıların, Hıristiyan olmasına rağmen kendisi ile işbirliği yapan
Fransa ve Venedik gibi devletleri bu mücadelenin dışında tutmak suretiyle Akdeniz’deki
dengeleri kendi lehine çevirmesine karşılık İspanya da, Kuzey Afrika’daki mahallî emirlerle
irtibata geçmiş ve hatta coğrafî uzaklığına rağmen İran ile işbirliği yaparak Osmanlıların
doğuya yönelmesini sağlamak istemiştir. Böylece Akdeniz’e batıdan gelen ve Katolik
Hıristiyan dünyasını temsil eden İspanya ile doğudan gelen ve İslâm dünyasını temsil eden
Osmanlılar ciddi bir çatışma içine girdiler. Mücadele alanları Kuzey Afrika ile Orta ve Batı
Akdeniz Bölgesi idi.
Kanunî devrinde batıdaki Hıristiyan devletlerle Osmanlılar arasında karada ve denizde
süren mücadele çok süratle gelişti. Nisan 1532’de “Alaman seferi”ne çıkan Kanunî, ciddi bir
savaş yapmamış olsa bile, ordusunun tehditkâr tavrı sebebiyle Avusturya Kralı Ferdinand’ı
mütarekeye zorlamış ve 1533’de anlaşma yapmak mecburiyetinde bırakmıştı. Üstelik İspanya
İmparatoru V. Carlos da bu anlaşmadan yararlanmak istemiş ve yaklaşımı Osmanlılar
cihetinden olumlu karşılanmıştı. Nitekim veziriazam İbrahim Paşa, Avusturya elçisinin
ısrarıyla İspanya Kralı’na gönderdiği 24 Haziran-4 Temmuz 1533 tarihli mektubunda,
İspanya’nın da Avusturya ve Fransa’ya sağlanan haklardan yararlanabileceğini belirtiyor ve
bazı şartlar ileri sürüyordu. Veziriazam, bu iki devletin krallarının Padişahın oğlu
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mesabesinde olmayı kabul ettiklerini ve Kudüs ve benzeri yerlerin hamisi olma gibi iddialarda
bulunmaması gerektiğini İspanya Kralı’na hatırlatıyor, bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye
ediyordu.
Kara cephesinde bu gelişmeler olurken İspanya’nın emrindeki amiral Andrea Doria
karaka, barça ve benzeri yüz gemiden oluşan donanması ile Eylül 1532’de Koron’u işgal
etmişti. 8 Ekim 1532 Salı günü Belgrad’a ulaşan Kanunî, Koron’un kuşatıldığı haberini alır
almaz karadan ve denizden desteklenmesini emrederek direnmeleri için Balyabadra kadısına
ferman gönderdi. Ancak, bu çabalar sonuç vermemiş ve Koron İspanya’nın eline geçmişti.
Hâlbuki Kanunî, ordusuyla Alaman seferine giderken denizleri boş bırakmamak amacıyla
kapudan Kemankeş Ahmed Bey’i seksen gemiden oluşan bir donanma ile Akdeniz’e sevk
etmişti. Haziran 1532’de İstanbul’dan denize açılan donanma, bir müddet Mora sularında
dolaşmış ve hiçbir karşılaşma olmadan geri dönerken Boğaz’a ulaştığı sırada Koron’un işgal
edildiği haberleri alınmıştı. Bu gelişmeler üzerine Kanunî, denizden elli gemilik bir donanma
göndermiş, kale kuşatılmışsa da sonuç alınamamış ve geri dönülmek zorunda kalınmıştı.
Koron nihayet 23 Mayıs-2 Haziran 1534’te kara ve denizden yapılan bir harekât ile geri
alınmıştı.

6. 5. Barbaros’un Tunus Seferi ve Fransa ile İlişkiler
Osmanlıların Barbaros Hayreddin Paşa ile resmî ilk temasları XVI. yüzyılın başlarına
kadar gitmektedir. Daha Yavuz Sultan Selim devrinde İstanbul’a gelme teşebbüsünde
bulunduğu halde, Cezayir üzerindeki İspanya tehlikesi ve ahalinin bölgedeki isyancılardan
çekinmesi sebebiyle gösterdikleri ısrar üzerine vazgeçmişti. Barbaros’un 1531’de Mağrib
Beyi olarak Osmanlı himayesine girmesi bütün Akdeniz Dünyası’nda önemli yankı uyandırdı.
Kanunî Sultan Süleyman’ın Venedik Doçu Andrea Gritti’ye gönderdiği 3 Mart 1531 tarihli
kendi tuğrasını taşıyan İtalyanca mektupta bu hususu duyurarak Barbaros’a dostça
davranılmasını ve gemilerinin iyi karşılanmasını istemiştir. Barbaros’un 1534 yılı başlarında
Osmanlı İmparatorluğu Derya Beylerbeyiliği’ne getirilmesi ve denizlerin yönetimi için yeni
bir eyalet kurulması önemli bir dönüm noktası oldu. Barbaros’un bütün kış mevsimini
tersanede hazırlıklar yaparak geçirmesinden sonra 17 Mayıs 1534’te Kanunî tarafından kabul
edilerek Tunus seferine gönderilmesi hem daha önce Tunus’ta yaşanan taht mücadelesini
ortadan kaldırmak ve hem de bölgedeki İspanya nüfuzuna son vermek amacına yönelik
olmuştur. Bu ünlü denizciye otuz beşi baştarda, elli ikisi kadırga, altısı kalyata ve yedisi kayık
olmak üzere toplam yüz gemiden oluşan bir donanma eşlik etmişti.
Barbaros’un İstanbul’dan ayrılışı ile bütün Avrupa merkezleri harekete geçti.
Donanmanın nereye gideceği ve hedefin neresi olduğu konusunda pek çok yorumlar yapılıyor
ve alınan bilgiler mektuplarla bir diğerine ulaştırılıyordu. Elimizdeki bir mektup grubu, bu
bilgi ağı hakkında kısmen bilgi vermekte ve konunun anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.
Mektuplar, Zaklise ve Korfu üzerinden Pulya’daki Otranto Beyi’ne gelmiş ve o da Sicilya’da
Palermo Beyi’ni aldığı bilgilerden haberdar etmiştir. Bu haberlere göre, Osmanlı donanması,
Barbaros komutasında İstanbul’dan yola çıkmış ve Eğriboz’a ulaşmıştır. Hedeflerinin Pulya
veya Sicilya olduğu kuvvetle tahmin edilmekte ve bölgedeki yetkililerin dikkatli olmaları
istenmekteydi. Bir başka habere göre ise, donanmanın hedefi, yeni müttefik Fransa’ya yardım
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etmekti ve Mağrib’e gitmeyi planlıyordu. Palermo Beyi bu haberleri önce İspanya’ya, önlem
almaları için de Katanya kalesi beylerine göndermiştir.
Bu mektuplarda İspanya-Fransa arasındaki anlaşmazlıklar hakkında da bilgi
verilmektedir: İspanya Kralı V. Carlos, bir taraftan Franco kalesine ordu yollarken diğer
taraftan denizden beş barça ile Nice’e yiyecek göndermiş, kırk kadırga ve pek çok barçadan
oluşan donanması ile de Marsilya üzerine yönelmiştir. Ayrıca, Fransa’ya bağlı olan Auvergne
(Uranya) dükünün öldüğü haberleri alınmıştır. Aslında Fransa’ya ait olan Salon (Savoie)
vilayetinin İspanya’ya tabi olması sebebiyle Torino (Turin) kalesi de itaat etmişti. O sırada
Lyon’da ikamet eden Fransa Kralı’nın oğlu Dauphin (Dalfin) ve Culyan Dukası on iki bin
kişilik ordu ile Navenyan (Avignon) kalesi üzerine gitmişlerdir. Duka Lomerand da on iki bin
kişilik orduyla Borgonya vilayetini beklemeye gönderilmiştir.
Katanya Beyi’nin Malta Baş Şövalyesi’ne gönderdiği bir mektup da benzer konular
hakkında farklı bazı bilgiler vermektedir. Buna göre, Fransa kralı çok sayıda askerle İspanya
topraklarına girmiş, ele geçirdiği kalelere asker ve mühimmat yerleştirdikten sonra geri
dönmüştür. Bunun üzerine İspanya cephesinde hareketlilik başlamış, V. Carlos kara ve deniz
ordusunu üçe ayırarak Fransa üzerine sevk etmiştir. Elli bin yaya ve on beş bin atlıdan oluşan
birinci gruba kendisi, otuz iki bin yaya ve beş bin atlıdan oluşan ikinci gruba Anton di Live
kumanda etmiştir. Altmış kadırga ve birçok barçadan oluşan donanmanın idaresi ise amiral
Andrea Dorya’ya verilmiştir. V. Carlos, ordularıyla Fransa’nın başşehri Paris’e doğru yola
çıkarken donanma da deniz yoluyla Marsilya’ya hareket etmiş, Ferdinand Burgonya’dan,
Portekiz kralı da diğer taraftan Fransa üzerine yürümüştür. Venedik’ten gelen sekiz bin kişilik
ordu, sadece kendi topraklarını korumak amacıyla gönderildiği için son gelişmeler üzerine
geri dönmüştür. Ne var ki bu mektuplar ilgililerine ulaşmadan Osmanlıların eline geçmiş
olmalıdır.
Barbaros’un yeniden teşkil ettiği Osmanlı devlet donanmasının kumandanı olarak
İspanya için tehdit yaratması ve Cezayir’i üs edindikten sonra Tunus’u ele geçirme düşüncesi,
iki imparatorluk arasındaki çatışmaların merkezini oluşturdu. Hayreddin Paşa, 1534’te
İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Moton’da Fransa elçisi ile buluşmuş ve yaptığı görüşmeleri
İstanbul’a bildirmiştir. Daha sonra İtalya kıyılarını vurarak Tunus’a geçmiş ve donanmasını
Benzert/Bizerte limanında demirlemiş, kısa süre içinde Tunus’un Halkulvâd kalesine
yerleşerek bölgeye tamamen hâkim olmuştur. Tunus’taki bu ikameti sırasında bölgedeki
gelişmeleri yakından takip eden Barbaros, olanları süratle Kanunî’ye bildirmiştir.
Tunus’a Barbaros’la gelen Fransız elçisi, görüşmelerde bulunmak üzere bir kadırgaya
bindirilerek Fransa’ya gönderilmiştir. Nihayet, dört ay sonra Fransa’dan bir başka elçi,
beraberinde eski Sicilya Beyi’nin kardeşi olduğu halde Tunus’a gelmişti. Sicilya, önceleri
Fransa yönetiminde olduğu halde İspanya tarafından işgale uğramış, o sırada bey ölmüş ve
kardeşi de Fransa’ya sığınmak zorunda kalmıştı. Fransa kralı, Barbaros’tan Sicilya Beyi’nin
kardeşine yardımcı olmasını ve kendi elçisini de İstanbul’a ulaştırmasını istemiştir. Ayrıca üç
yıl için yapılmış olan Osmanlı-Fransız ittifakının gereği olarak karşılıklı gidiş-gelişe mani
olunmaması şartlarına uyulmasını hatırlatmıştır.
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Barbaros, Fransa’nın bu isteklerinden rahatsız olmuştu. Çünkü daha önce Modon’da
görüştüğü Fransa elçisi ile mutabakata varıldığı halde Fransa, bu ittifakın tarihini kasıtlı
olarak yeniden başlatmak istiyordu. Sebebi Barbaros’un, Tunus’a gelmesinden bir müddet
sonra üç gönüllü gemisini sefere göndermesi ve bunların Fransız filosu tarafından tutulup
götürülürken birinin kaçmayı başararak olanları Barbaros’a anlatmasıydı. Bu yüzden Fransa,
anlaşma tarihini yeniden başlatmak suretiyle sorumluluğu üzerinden atmak istiyordu.
Barbaros, Sicilya Beyi’nin kardeşini “siz bizim yanımızda iken düşman bizden korkar”
diyerek tekrar Fransa’ya yolladığı gibi, Fransa elçisini de İstanbul’a gönderdi.
Bu gelişmeler olurken Fransa’ya tâbi Rim Papa (Roma’daki yöneticiler), Barbaros’a
İspanya donanmasının Ceneviz’de olduğunu ve kış mevsimi geçtikten sonra onun üzerine
gideceklerini haber vermişlerdi. V. Carlos’un Tunus’a çıkarma yapacağı haberleri alındığında
başta padişah ve veziriazam olmak üzere devlet erkânı Irakeyn seferi sebebiyle Bağdat’ta
bulunuyordu. Venedik’ten gelen haberlerde Akdeniz’de bir hareketlilik olduğunun anlaşılması
sebebiyle Mart 1535’te padişah adına İbrahim Paşa’dan, 29 Mart’ta da bizzat Kanunî’den
Venedik Doçu Andrea Gritti’ye hitaben mektuplar gönderildi. Bu mektuplarda, yeni sefer-i
hümâyûnun deryaya olacağı ve yapılacak hazırlıklar için Cezayir Beylerbeyi Hayreddin
Paşa’nın İstanbul’a çağrıldığı belirtiliyor ve denizlerde onunla işbirliği yapmaları ve korsan
gemilerini ele geçirmek hususunda yardımcı olmaları isteniyordu. Çok geçmeden İbrahim
Paşa, Mayıs 1535’te Venedik Doçu’na yeniden bir mektup göndermiş ve İspanya kralı V.
Carlos’un ordusuyla Alman topraklarına geldiği yönündeki haberlerin doğruluk derecesinin
tahkik edilmesini istemiş ve bu konuda kendilerini daha önce bilgilendirmedikleri için sitem
etmiştir. Hâlbuki o sıralarda V. Carlos, Kuzey Afrika seferine çıkmış, Temmuz 1535’de önce
Barbaros’un savunduğu Halkulvâd kalesini ve sonra Tunus’u ele geçirmişti.
Bu durum Osmanlı Devleti’ni çok fazla rahatsız etmiş olmalı ki, veziriazam İbrahim
Paşa, yeni fethedilen Bitlis’ten Eylül 1535’te gönderdiği bir mektupla Barbaros’a yardımcı
olmayan Venedik Doçu’nu kınamıştı. Fransa ve Venedik için Akdeniz’e açılan donanmaya
yardımcı olmak yerine gemilerini kıyıya çekmelerinin kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.
Tunus sultanı Mevlây Hasan, 18 Eylül 1535’te İspanya kralı V. Carlos’a bir mektup
göndererek dostluk ve bağlılığını bildirmiş ve Tunus-İspanya ittifakının boyutlarını ortaya
koymuştur. İspanya kralı tarafından Hayreddin Paşa ve askerlerinden Ağustos 1535’te
alınmasından sonra Mevlây Hasan, Tunus’a yeniden Sultan tayin edilmiş ve aralarında bir
anlaşma yapılmıştı. Bu antlaşmanın gereği olarak Mevlây Hasan, otuz gemilik donanmasıyla
yaklaşmakta olan Hayreddin Paşa’ya karşı kendilerine yardım gönderilmesini istemiştir. Bu
süreç, Fransa ile ilişkilerin geliştirildiği bir dönemdir. 1536 Mart’ında Osmanlı başkentine
Fransa kralının İtalya’daki İspanya sahillerine karşı bir harekât başlattığı ve altmış kadırgadan
oluşan bir donanmayı Sicilya’ya gönderdiği haberleri geliyordu.
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Uygulamalar
Uygulama:
Gazavat-ı Hayreddin Paşa’yı temin edip okuyunuz.
Kazanım:
1. Barbaros Hayreddin Paşa dönemi gelişmeleri tespit edilecek.
2. Kaynak eser kullanma becerisi gelişecek
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Uygulama Soruları
1. Otobiyografik çalışmaların denizcilik tarihi yazımındaki rolü hakkında neler
söylenebilir, tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı denizcilik tarihinin en önemli gelişmelerinden biri şüphesiz Barbaros
Hayreddin Paşa’nın Osmanlı hizmetine girmesi olmuştur. Karada Avrupa içlerine kadar
ilerleyen Osmanlılar, Barbaros Hayreddin Paşa’nın kapudanıderya ve Cezayir-i Bahr-i Sefid
beylerbeyi oluşundan sonra nüfuzunu Orta ve Batı Akdeniz’e kadar yaymayı başarmıştır.
Osmanlılar, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan idari bir düzenleme ile Ege adalarını
kapsayan idari bir yapı oluşturmuşlartır. Bu yeni düzenleme Osmanlıların denizlere yönelik
yeni siyasetinin de bir yansıması olmuştur. Bu eyaletin beylerbeyi olarak da Barbaros
Hayreddin Paşa atanmıştır.
Barbaros Hayreddin Paşa, kapudanıderya oldukdan sonra, Osmanlıların Habsburglarla
olan mücadelesinin deniz ayağını yönetmiş, Habsburglara karşı Osmanlı müttefiki olan Fransa
ile ortak deniz harekâtı içerisine girmiştir. 1534’te Tunus’a düzenlediği bir seferle bu bölgeyi
Osmanlı topraklarına katmıştır. Lakin kısa bir süre V. Carlos’un Kuzey Afrika seferiyle, bu
bölge Osmanlı egemenliğinden çıkacaktır.
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Bölüm Soruları
1. Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaleti kurulana kadar Osmanlı kaptan-ı deryâları aşağıdaki
yerlerden hangisinin sancak beyliğine tayin edilirlerdi?
a. Gelibolu
b. Selanik
c. Midilli
d. Sakız
e. Rodos
2. Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı hizmetine girdiğinde kaptan-ı deryâ olarak kim görev
yapmaktaydı?
a. Lütfi Bey
b. Kemankeş Ahmed Bey
c. Sinan Paşa
d. Hersekzade Ahmed Paşa
e. Rüstem Paşa
3. Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı hizmetindeki ilk seferini nereye yönelik olarak
yapmıştır?
a. Tunus
b. Korfu
c. Minorka
d. Cezayir
e. İskenderiye
4. V. Carlos’un Tunus seferi esnasında Kanuni Sultan Süleyman hangi seferle meşguldü?
a. Alaman Seferi
b. Irakeyn Seferi
c. Mısır Seferi
d. Karaman Seferi
e. Korfu Seferi
5. Kanuni Sultan Süleyman döneminde denizcilik tarihi açısından yaşanan en önemli gelişme
hangisidir?
a. Modon ve Koron’un fethi
b. Tersane-i Amire’nin kurulması
c. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı hizmetine girmesi
d. Girit kuşatması
e. Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesi
6. Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı hizmetine girmeden önce nerede egemenlik tesis
etmiştir?
a. Cezayir
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b. Tunus
c. Mısır
d. Fas
e. Libya
7. Osmanlılar Tunus’daki iktidar mücadeleleri esnasında kiminle birlikte hareket etmişlerdir?
a. Oruç Bey
b. Reşid Bey
c. Ebu Yusuf Yakub
d. İbrahim Paşa
e. Hızır Bey
8. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı kaptan-ı deryâlığına getirildiğine dair Avrupa’ya
ulaşan ilk haberler kim vasıtasıyla gönderilmiştir?
a. Macar elçisi
b. Venedik balyosu
c. İngiliz elçisi
d. İspanya maslahatgüzarı
e. Leh elçisi
9. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa ile yapılan ittifakın nedeni nedir?
a. Fransa’nın deniz gücünden istifade etmek
b. İngilizlerin Akdeniz’e girişine mani olmak
c. Donanma inşa sürecinde Fransız mühendislerden faydalanmak
d. Katolik İspanya’ya karşı Protestan bir gücün desteğini almak
e. İspanya’nın Batı Orta Akdeniz’de yayılmasını engellemek
10.Osmanlı Devleti ile İspanya arasındaki mücadele Andrea Doria’nın hangi Osmanlı kalesini
işgali ile başlamıştır?
a. Kefalonya
b. Draç
c. Selanik
d. Rodos
e. Koron

Cevaplar
1.a, 2.a, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.b, 8.b, 9.e, 10.e.
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7. PREVEZE DENİZ SAVAŞI VE SONRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. 1. Preveze Deniz Savaşı
7. 2. Osmanlı Fransız İttifakı ve neticeleri
7. 3. Trablusgarp Seferi
7. 4. Piyale Paşa ve Cerbe Savaşı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Habsburg Barışı’nın Kuzey Afrika’da taraflar arasında yaşanan mücadeleye
yansımaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Preveze Deniz Zaferi’nin
Osmanlı denizcilik tarihi
açısından önemini
kavrayabilmek.
Osmanlı Fransız ittifakının
altında yatan gerekçeleri
tespit edebilmek.
Trablusgarp seferinin
nedenlerini ortaya
koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Barbaros Hayreddin Paşa



Preveze Deniz Savaşı



Cerbe



Trablusgarp



Piyale Paşa
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Giriş
Kanunî Sultan Süleyman’ın Osmanlı tahtına çıkışı, daha önceki örneklerinden oldukça
farklıydı. Özellikle, saltanatın tek varisi olarak tahta geçtiği için, diğer padişahların
döneminde görüldüğü gibi bir taht kavgası yaşanmadı. Daha babasının padişahlığı sırasında
Kefe ve Manisa sancakbeyliklerinde bulunarak yöneticilikte tecrübe kazandığı gibi, İran ve
Mısır seferleri sırasında da Edirne’de saltanat vekilliği yapmıştı. Yavuz Sultan Selim gibi
cihangir politikaları olan muktedir bir padişahın oğlu olması, onu saltanatında güçlü kılmıştı.
Aldığı eğitim ve yönetme tecrübesi “Büyük Türk”ü kendi döneminde yeni politikalara sevk
etmiş, komuta ettiği dünyanın en büyük ve güçlü ordularıyla XVI. yüzyılın hakkında en çok
konuşulan hükümdarı olmuştu.
Kanunî’nin tahta çıkması ile “güçlü Türk savaş makinesi”, yeniden ve süratle harekete
geçti. Yeni padişah, görevinin başında olarak bizzat komuta ettiği “sefer-i hümâyûnlar”da pek
çok kara savaşını yönetti ve denizlere sevk ettiği donanmalarla da hâkānü’l-bahreyn unvanını
kullandı. Böylece “Akdeniz ve Karadeniz’in Sultanı” olan Kanunî, 1531’de Venedik Doçu
(Doge) Andrea Gritti’ye gönderdiği bir mektupta denizlerdeki hâkimiyet alanları arasına Hint
Okyanusu, Kızıldeniz, Hazar Denizi ve Taberistan gölünü de ilave ettiğine işaret ediyordu.
Unutmamak gerekir ki, Osmanlı padişahlarının önderliğinde sürdürülen yayılmacı
fetih politikaları, kendilerinden önceki dönemlerin bir devamı mahiyetindedir ve gelişen yeni
şartlarla değişme ve erteleme dışında bu politikalardan pek vazgeçilmemiştir. Nitekim Kanunî
devrinde yeniden başlayan denizlere yönelme fikrinin ilk işaretleri, aslında Yavuz Sultan
Selim tarafından tersane inşası ve Rodos seferi hazırlıkları ile verilmiş, ancak padişahın vefatı
sebebiyle bu teşebbüs bir müddet ertelenmişti. Kanunî ilk seferi olan Belgrad’dan (1521)
sonra Rodos’u fethederek (1522), kısa sürede yeni hedeflerini belirlediğini ve selefinin yolunu
takip ettiğini göstermiştir. Bundan böyle Osmanlı ordu ve donanmaları önce batıya
yönelmişler, şartlar gereği yeniden doğuya ve güneye dönerek sınır taşlarını çok daha ileri
noktalara götürmüşlerdir.
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7. 1. Preveze Deniz Savaşı
Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetini kesin olarak belirleyen Preveze deniz savaşı, 28
Eylül 1538’te Osmanlı donanması ile müttefik haçlı donanması arasında meydana geldi.
Kanunî Sultan Süleyman’ın, 1537’de Pulya ve Korfu üzerine düzenlediği seferin sonuçsuz
kalmasına rağmen, Barbaros Hayreddin Paşa’nın dönüşte Kiklad adalarını ve Nakşe dukalığı
ile birlikte bazı Sporad adalarını ele geçirmesi Osmanlıların yeni hedeflerini belirlemesi
bakımından önemliydi. Osmanlılar, Ege ve Adriyatik’teki Venedik adalarını ve topraklarını
ele geçirmek istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile İspanya arasındaki rekabetin sonucunu
etkilemek üzere Papa III. Paolo’nun öncülüğünde Şubat 1538’de Hıristiyan devletlerarasında
denizlerdeki hâkimiyet mücadelesini kazanmak ve Osmanlıları Akdeniz’den uzaklaştırmak
amacıyla bir ittifak yapıldı.
İspanya donanmasının amirali Andrea Doria’nın Mısır’dan gelen hazineyi ele
geçirmek için Girit civarında beklediği haberini alan Barbaros Hayreddin Paşa, 7 Haziran
1538’de kadırgalık donanmasıyla İstanbul’dan ayrıldı. Asıl amacı, Andrea Doria’ya engel
olmak ve Adalar Denizi’ni Venediklilerden temizlemek olan bu donanmaya üç bin yeniçeri
ile Kocaeli, Tekeili, Hamidili ve Alâiyye beyleri de katılmıştı. Barbaros, önce Kuzey Sporad
adalarından İşkatoz’u ele geçirdi. Bu sırada İstanbul’da hazırlıkları tamamlanan doksan
gemilik ilave donanma ile Salih Reis’le Mısır’dan gelen yirmi gemilik filo Barbaros’a katıldı.
Bu donanmadan bazı gemiler tamire muhtaç olduğu için Gelibolu’ya ve bir kısmı da
Eğriboz’a gönderildi. Kalan gemilerle yola devam eden Barbaros, Andre ve Serifos
(Koyunluca) adalarını ele geçirdiği gibi daha önce fethedilen İstendil ve İşkiroz adalarını
vergiye bağlayarak aldığı esir ve ganimetleri yedi gemi ile İstanbul’a yolladı. 13 Temmuz
1538’de Girit önlerine gelen ve bir hafta süren akınlarda zaman zaman karaya asker çıkartan
Barbaros, ele geçirdiği pek çok esir, ganimet ve kale toplarını İstanbul’a gönderdi. Bu esnada
Kerpe ve Kaşot adalarını fetheden Osmanlı donanması, İstanköy civarında iken Anadolu ve
adalardan kürekçi ve asker tedarik etti. Daha sonra İstanpulya Adası alındı ve Eğriboz’a giden
Barbaros, burada tekrar Salih Reis filosu ile birleşti. Öte yanda Osmanlı ilerlemesini
durdurmak üzere kurulan İspanya, Papalık ve Avusturya arasındaki ittifaka Venedik, Portekiz,
Malta ve Ceneviz’in katılması ile Andrea Doria kumandasında büyük bir Hıristiyan
donanması meydana getirildi. Korfu’da Mart 1538’de toplanmaya başlayan müttefik
donanması, nihayet 7 Eylül 1538’de tamamlanarak Narda Körfezi’nin kuzey girişindeki
Preveze kalesini kuşattı. Bunu haber alan ve derhal Eğriboz’dan ayrılan Barbaros Hayreddin
Paşa, Turgut Reis kumandasında yirmi gemilik bir gönüllü filosunu öncü olarak gönderdi.
Turgut Reis, Zenta sularında kırk gemilik bir Hıristiyan filosu ile karşılaştı ve durumu
Modon’da bulunan Barbaros’a bildirdi. Buna karşılık, Zenta’daki rakip filo da Preveze’ye
giderek Andrea Doria’yı Osmanlı donanmasının gelişinden haberdar etti. Bunun üzerine
Preveze’den ayrılan müttefik donanması Korfu’ya çekildi. Barbaros da, Preveze kalesinin
tahrip edilmesine karşılık Kefalonya adasını yağmaladı. 24 Eylül 1538’de Preveze kalesine
ulaşan Barbaros, burayı tamir ve tahkim ettikten sonra körfezde hazır konumda beklemeye
başladı. Ertesi gün yeniden Preveze açıklarında demirleyen müttefik donanmasının mevcudu;
bilgiler farklı olmakla beraber, İspanya ve Portekiz’e ait seksen kalyon, Venedik’e ait on
kalyon ve yetmiş kadırga, Papalık’a ait otuz altı kadırga, Malta’ya ait on kadırga, Ceneviz’e
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ait bir kalyon ve elli iki kadırga ile diğer devletlere ait kırk dokuz kalyon olmak üzere toplam
kare yelkenli 140 kalyon, 168 kadırga ve pek çok nakliye gemisi ile 55.000 askerden
oluşuyordu. Buna karşılık Barbaros’un donanmasında kadırga türü 122 gemi ve 20.000 asker
bulunuyordu.
Aradaki güç dengesizliği sebebiyle nasıl hareket edilmesi konusunda farklı görüşler
ortaya çıktı. Barbaros’un topladığı savaş meclisinde donanmanın Narda Körfezi’nde kalması
tavsiye edildiği halde Kapudan Paşa, dışarı çıkıp düşman donanmasıyla savaşma planını
tercih etti. Sinan Reis ve taraftarları, karaya asker çıkartılarak müttefik donanmasının
karşısındaki kıyılara yerleştirilmesini ve böylece Preveze kalesinin korunmasını tavsiye
ediyordu. Hâlbuki Barbaros, buna karşı çıkarak Andrea Doria’nın ateş hattına girecek
birlikleri kolaylıkla imha edeceğini ileri sürüyordu. Müttefiklerin karargâhında ise, karaya
asker çıkartarak Preveze kalesinin teslim alınması ve Barbaros’un körfezde sıkıştırılması
isteniyor, Andrea Doria buna karşı çıkıyor ve bir fırtına halinde donanmayı geri çekmek
gerekeceğinden karadaki askerlerin tehlikede kalacağını düşünüyordu. Hatta bu plan gereği
23-25 Eylül arasında yapılan üç hücum Osmanlı muhafızları tarafından geri püskürtüldü.
Körfezin girişi sığ olduğu için müttefik donanmasındaki kalyonlar içeri giremiyordu, ama
girişi kapattıklarından Osmanlı donanmasının önü kesilmişti.
25 Eylül 1538’de müttefik donanmasından bir saldırı gerçekleşti ise de, onlara karşılık
Turgut Reis, Murad Ağa ve Güzelce Mehmed Reis emrindeki Osmanlı gemileri harekete
geçerek Körfez’den çıkmış ve bu saldırıyı püskürtmüştü. 27 Eylül Cuma günü Barbaros,
donanmasıyla Körfez’den dışarı açılmış ve altı mil gittikten sonra hilal şeklinde savaş nizamı
almıştı. Vakit geçirmeden bütün kadırgalar başlarında bulunan üçer topu ateşlemek suretiyle
savaşı başlatmış, Andrea Doria bu durum karşısında şaşkınlıkla yanlış bir manevra ile
donanmasını tehlikeli bir konuma getirmişti. Bu sırada Barbaros kırk gemilik bir filoyu
müttefik haçlı donanmasını ikiye ayırmak üzere ileri göndermiş ve bunu gören Andrea Doria,
donanmasına Korfu’ya geri çekilme emri vermişti. Bu durum karşısında Barbaros, havanın da
kararması sebebiyle donanmasını Narda Körfezi dışında Preveze önlerinde demirlemişti.
28 Eylül günü Andrea Doria, kendisi savaş taraftarı olmamakla beraber topladığı savaş
meclisinin kararı gereği savaşmak üzere geri geldi ve Osmanlı donanması da onları
karşılamak üzere sıra halinde müttefik donanmasına doğru ilerledi. Barbaros, donanmasını
yeniden hilal şeklinde düzenleyerek kendisi merkezde, Salih Reis sağ kanatta, Seydi Ali Reis
sol kanatta, Turgut Reis de gönüllü reislerden oluşan filosuyla bu hattın arkasında yerini aldı.
Müttefik donanmasında ise, İspanya imparatorluk donanmasına kumanda eden Andrea
Doria’dan başka, Venedik donanmasına Vicenzo Capello, Papalık donanmasına Marco
Grimani komuta ediyordu ve donanma komutanları arasında bir fikir birliği yoktu.
Borda düzeninde ve üç saf halinde dizilen düşman donanmasının birinci sırasında en
önde Bondulmier’in emrindeki büyük Venedik kalyonu olmak üzere siper görevi görecek olan
kalyonlar, ikinci sırada kadırgalar ve üçüncü sırada da diğer küçük gemiler sıralanmıştı.
Andrea Doria ikinci sıradaki kadırgaların başındaydı. Bu düzene göre iki donanma, Preveze
açıklarında karşılaştığı sırada rüzgâr güneyden esmektedir ve müttefik donanmasının lehine,
Osmanlı kadırgalarının aleyhine bir durum söz konusudur. Bu durum karşısında çaresiz kalan
Barbaros, kendi askerinin maneviyatını yükseltmek için Kur’ân’daki muhtemelen “Dilerse O
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(Allah), rüzgârı durdurur da onun (denizin) üstünde kalakalırlar” (Şûrâ, 33) ayeti ile “Ey iman
edenler, Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı
bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik” (Ahzâb, 9) ayetini birer kâğıda
yazdırıp gemisinin iki yanına denize bıraktı. Nihayet rüzgârın kesilmesi ve bu defa Müttefik
donanmasındaki kalyonların hareketsiz kalması üzerine Andrea Doria, öndeki kalyonlardan
yoğun bir top ateşi başlattı. Ancak kalyon toplarının menzilinin kısa olması sebebiyle bütün
gülleler denize düşmüştü. Barbaros’un karşı hücumu ise kadırgaların top menzilinin daha
uzun olması sayesinde önce kalyonları vurmuş ve ikinci sıradaki kadırgalar, Osmanlı
donanmasını çevirme harekâtına girişmişse de ağır top atışı ve Turgut Reis’in çevirme
harekâtı ile geri püskürtülmüştü. Andrea Doria, Osmanlı donanmasını iki ateş arasına alma
planını birkaç kere daha denemek istemiş, ancak Barbaros’un mukabil manevralarıyla
karşılaşmıştı. Bu saldırılarda müttefik donanmasının ön safında bulunan kalyonların çoğu
tahrip edildi. Düşman donanmasını yarmak için şiddetli bir hücum emri veren Barbaros,
birinci sırayı ikiye ayırarak Andrea Doria komutasındaki kadırgalara saldırdı. Turgut Reis’in
de kendi filosuyla arkadan çevirmesi üzerine imha edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan
Andrea Doria geri çekilme kararı aldı. Bu yüzden Venedik donanması komutanı Capello
tarafından savaşmamakla suçlandığı ileri sürülmektedir. Osmanlı donanması beş saat süren bu
savaştan sonra geri çekilen müttefik donanmasını takip etmesine rağmen, fırtına çıkması ve
havanın kararması sebebiyle fenerlerini söndüren Andrea Doria’nın izini kaybetti. Bunun
üzerine Barbaros, iki saat süren bir takipten sonra geri dönerek Ayamavra’da sabaha kadar
bekledi; pek çok esir ve ganimet almış olarak Preveze’deki üssüne döndü. Müttefik
donanması kalyon türü yüz yirmi sekiz gemisini kaybetti.
Preveze deniz zaferinin haberi Boğdan seferi dönüşünde Yanbolu’da bulunan
Kanunî’ye 14 Ekim 1538’de, Barbaros’un oğlu Hasan Bey tarafından ulaştırıldı. Barbaros’tan
gelen fetihnâme devlet erkânı tarafından ayakta dinlendi ve büyük bir sevinç vesilesi oldu. Bu
sırada elinde kalan donanmasıyla Hersek kıyılarındaki Kotor Körfezi’nde Nova’ya saldıran
Andrea Doria, 27 Ekim 1538’de işgal ettiği kaleye üç-dört bin asker yerleştirerek bölgeden
ayrıldı. Nova kalesinin işgal edildiği haberinin alınmasına rağmen mevsim geçtiği için
İstanbul’a dönen donanma kış mevsiminde yeniden hazırlandı. 2 Haziran 1539’da yüz elli beş
gemilik bir donanma ile İstanbul’dan hareket eden Barbaros’un maiyetinde reis, savaşçı,
kürekçi ve alatçı olmak üzere 27.204 kişi bulunuyordu. Karadan Ulama Paşa emrindeki beş
sancak askerinin de katılmasıyla üç hafta süren bir kuşatmadan sonra Nova kalesi 7 Ağustos
1539’da geri alındı. Tarihçi Celâlzâde, Nova’nın geri alınma tarihini 24 Ağustos olarak
vermektedir. Bu sırada Preveze kalesi tamir edildi.
Barbaros ve ekibi, böylece tecrübelerinin sonucu olarak kurdukları donanma ile ilk
imtihanlarını Preveze’de vermişlerdi. Müttefik donanmaları karşısında savaşı kazanmalarında
Barbaros’un taktik dehası yanında donanmadaki gemi cinslerinin de etkisi olmuştu. Müttefik
donanmasındaki büyük kalyonlara karşılık, Osmanlı donanmasında sadece kadırgaların
bulunması ve savaşın kadırgaların üstünlüğüyle sonuçlanması, Osmanlı donanmasında uzun
süre kadırga türü gemilerin tercih edilmesine sebep oldu. Rüzgârla hareket eden yelkenli
gemilerden kurulu bir donanma ile kürekli kadırgalardan kurulu bir donanma arasında köklü
bir fark olduğunu, Akdeniz kıyılarını ve Akdeniz iklimini çok iyi bilen Barbaros, kadırgaları
tercih ediyordu. Özellikle Orta Akdeniz’de durgun havalar günlerce sürerdi ve o koşullarda
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yelkenli gemiler koylarda ve küçük limanlarda kullanışlı değildi. Yelkenlilerin seri hareket
edememesi ve manevra kabiliyetinin azlığına karşılık, top menzili daha uzun olan kadırgalar
süratle hareket edebiliyor, sığ yerlerde dolaşabiliyordu.
Preveze deniz savaşı ile Hıristiyan dünyası Akdeniz’deki hâkimiyetini kesin olarak
kaybetti. Preveze Hıristiyan devletler için olduğu kadar Osmanlı devleti denizciliği için de bir
dönüm noktası oldu. O zaman kadar esas olarak bir kara imparatorluğu olan Osmanlılar,
denizci kimliğiyle de politikalarını sürdürdüler. Preveze’den sonra müttefik Avrupa devletleri
bir daha ancak İnebahtı’da (1571) Osmanlı devletine karşı çıkabildi. Preveze’deki müttefik
Hıristiyan devletlerin mağlubiyetini, sonuçları bakımından İnebahtı’daki Osmanlı mağlubiyeti
ile karşılaştırmak imkânsızdır. Preveze’nin sonuçları bir asrın üçte birini Osmanlılar lehine
etkilediği halde, İnebahtı’nın ertesi yılı Akdeniz’e açılan yeni Osmanlı donanması karşısında
savaşacak bir donanma dahi bulamamıştı.
Osmanlı-Venedik ilişkilerinde Barbaros’un Pulya ve Korfu seferi adı altında İtalya
üzerine düzenlediği deniz hareketi (1537) ile ikinci Adalar seferi sırasında (1538) Ege
Denizi’ndeki Kiklad ve Sporad Adaları fethedilmiş ve Preveze Savaşı ile Akdeniz mücadelesi
Osmanlılar lehine kesinleşmişti. Kısa süre içinde Osmanlı makamlarına başvurarak anlaşma
zemini arayan Venedik bu imkânı çok çabuk yakalayamadı. Akdeniz’deki Osmanlı hâkim
gücü o seviyeye yükselmişti ki bizzat Kanunî, Venedik Doçu Pietro Lando’ya gönderdiği 1424 Eylül 1539 tarihli mektupta, “kimesnenin düşmanlığından ihtiyâtım olmayup ve
kimesnenin dostluğuna ihtiyâcım yokdur” diyerek sağlanacak anlaşmanın kendi rızasına bağlı
olduğunu ve gönderilen elçinin tam yetkili olmadığını ileri sürerek geri göndermişti. Hatta
aslen Venedikli olan tercüman Yunus da, olup bitenlerin padişahı son derece rahatsız ettiğini,
elçi Contarini’nin görüşmesine ve vezirlerin defalarca padişahı iknaya çalışmasına rağmen
yumuşatmalarının mümkün olmadığını Venedik Doçu’na iletmişti. Görüşmelerin bu şekilde
kesilmesi üzerine Sadrazam Lütfi Paşa ve Vezir Sokollu Mehmed Paşa’nın birlikte
gönderdikleri bir mektupta anlaşmazlığın asıl sebebi olarak V. Carlos’a verdikleri destek
gösteriliyordu. Bu yüzden pek çok Osmanlı gemisi ve kalesi kaybedilmişti. Buna karşılık
Osmanlı donanması 1536’da İtalya üzerine gönderilmiş ve bizzat Kanunî de 1537’de Pulya ve
Korfu seferine çıkmıştı. Bu savaşlardan da Venedik zararlı çıkmıştı ve yapılacak yeni
antlaşmada Osmanlı tarafının şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Bütün bu gelişmeler
olurken Fransa, tercihini Osmanlılar tarafında yapmış ve bu yaklaşımından kârlı çıkmıştı.
Üstelik padişahın takdirini kazanarak elçisinin İstanbul’da ikamet edebilmesi için izin almayı
başarmıştı. Yine de Venedik ile antlaşma sağlandı ve 1540 tarihli ahidnâme ile OsmanlıVenedik ilişkileri yeniden dostane bir zemine oturdu.
1535’te Tunus’tan çekilmek zorunda kalan Hayreddin Paşa, 1538’de Preveze’de,
1541’de Hasan Ağa’nın savunduğu Cezayir’de kazandığı zaferlerle başta İspanya kralı V.
Carlos’a karşı olduğu kadar diğer Hıristiyan devletlere de yeterince gözdağı vermiş oluyordu.
Hayreddin Paşa, Kuzey Afrika’da bir taraftan İspanya ile menfaat ilişkisi içinde olan yerli
hanedanlarla uğraşıyor, diğer taraftan Akdeniz’de ittifaklar oluşturulmasına destek veriyordu.
Bu ittifaklar arasında Venedik ve Fransa ile sürdürülenler en önemli olanları idi.
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7. 2. Osmanlı-Fransız İttifakında Barbaros’un Rolü
Fransa kralı I. François’nın elçisi Polin’in (1541-1543) teşebbüsleri üzerine OsmanlıFransız ittifakı yeniden sağlanmıştı. Bu ittifakın desteklenmesi için Kanunî, 1541 ve 1542’de
Venedik Doçu Pietro Lando’ya iki mektup göndererek ahidnâmeye sadık kalmalarını ve
Fransa’yı dost ve müttefik kabul ederek ilişkilerini geliştirmelerini istemişti. Mektupta
Fransa’ya verilen ahidnâmenin yenilendiğinden bahsedilmiş ve mektubu götüren tercüman
Yunus’un da Venedik’teki gelişmeleri ve sonuçları gözlemlemesi arzu edilmişti. Tercüman
Yunus elçilik görevini yerine getirdikten sonra İstanbul’a dönmüş ve Venedik’teki
gelişmelerden padişahı haberdar etmiştir. Buna göre Kanunî’nin söz konusu talebi üzerine
Venedik Doçu ve Cumhuriyet’in yönetiminden sorumlu otuz bey İncil üzerine yemin ederek
söz vermişler, hatta topraklarına bitişik olması nedeniyle zarar vermesinden endişe etmelerine
rağmen İspanya’ya asker ve mal yardımı yapmama kararı almışlardır. Muhtemelen bu
merasim tercüman Yunus’un huzurunda gerçekleşmişti ve aslında bu şartların kabulü Venedik
için son derece ağır olmalıydı. Bunun üzerine Kanunî, Doça gönderdiği cevap mektubunda
duyduğu memnuniyeti belirtti ve sözlerinde durdukları sürece ahidnâmede sağlanan
imkânlardan yararlanabileceklerini hatırlattı.
Fransa’yı himayesi daha sonra da devam eden Kanunî, gerek Venedik ve gerekse
Avusturya nezdinde bazı girişimlerde bulunmuştu. Nitekim Doça gönderdiği başka bir
mektubunda, elçi Polin’in Fransa’ya gidip gelecek adamlarına Venedik topraklarından
geçtikleri sırada yardımcı olunmasını istiyordu. Kanunî’nin Eski Budin’den ve Penteli’den
Ferdinand’a gönderdiği 11-21 Eylül 1541 tarihli iki mektubunda da, V. Carlos’un Fransa’dan
gelirken alıkoyduğu Fransız elçisini serbest bırakmasını istemiş, aksi takdirde memleketinin
yıkılacağı tehdidinde bulunmuştu.
Fransız elçisinin uzun görüşmelerden sonra yardım sözü alması üzerine sultanlıkça
Barbaros Hayreddin Paşa’ya donanmanın hazırlıklarını yapması talimatı verildi. Bu
donanmada deniz askerlerinden başka, sancakbeyleri ile birlikte timarlı sipahiler, kapıkulu
ocaklarından çok sayıda tüfenkçi ve yeniçeri bulunuyordu. Kanunî bu mühim harekâtı
Edirne’den gönderdiği Şubat 1543 tarihli mektubuyla Fransa kralı I. François’ya bildirmiş ve
bazı önemli hususları hatırlatmaktan da geri kalmamıştır. Öncelikle Fransız donanmasının da
hazırlanmasını ve Barbaros ile işbirliği halinde hareket etmelerini isteyen padişah, kralın da
ordusuyla karadan düşman üzerine yürümesini ve yapılan bunca hazırlığın boşa gitmemesini
hatırlatmıştır. Özellikle İspanya ile ilişkilerine dikkat etmesini I. François’ya tavsiye eden
Kanunî, Papalık’ın aynı din mensuplarının aralarında anlaşmazlık olmaması ve dostluk
yapılması şeklindeki telkinlerine kapılmamasını, araya girecek diğer dostlarının barış
yapılması yönündeki tavsiyelerini dikkate almamasını istemiştir. Zira, bizzat İspanya,
Osmanlılarla anlaşma yapmak ve ahidnâme almak için teşebbüste bulunduğu halde olumlu
cevap alamamıştır. Bu sebeple yapılacak savaşlarda İspanya kralı ele geçirilemese bile
vilayetleri yerle bir edilerek kısa sürede imar edilemez hale getirilmesi planlanıyordu.
Hayreddin Paşa, bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra 17 Nisan 1543’te muhteşem
donanmasıyla birlikte İstanbul’dan ayrıldı. Osmanlı donanması, yaklaşık üç ay sonra
Marsilya’da karaya çıkmış, sonra gerekli sefer hazırlıkları için Toulon’a gitmiş ve Nice’e
geçerek İspanya’ya tabi Savoi dükünden kısa sürede şehrin teslimini sağlamıştır. Osmanlı
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donanması sekiz ay Toulon’da kalmış ve bu süre zarfında şehrin yönetimini elinde tutan
Barbaros, ünlü reislerinden Salih ve Hasan’ı İspanya üzerine göndermişti. Bu küçük Osmanlı
filosunun, Katalonya sahillerine düzenlediği akınlar sonunda aldıkları pek çok esir ve ganimet
Cezayir’e götürülmüş, buna mukabil İspanya, karşı harekâta cesaret edememişti. Donanmanın
İstanbul’dan ayrılışından bir hafta sonra 23 Nisan’da Kanunî, Edirne’den Avusturya seferine
çıkmış ve Barbaros’un Marsilya’da karaya çıktığı 21 Temmuz günü o da Budin şehrine
girmiştir. Ancak o zamana kadar Derya Beylerbeyinin faaliyetlerinden bir haber alamadığı
için endişelenmiş olmalı ki durumu araştırmak üzere Venedik Doçu Pietro Lando’ya
Budin’den bir mektup göndererek hem kendi gerçekleştirdiği fetihlerden bahsetmiş ve hem de
Barbaros hakkında bilgi edinmek istemiştir.
Burada Türk tarihçiler tarafından bugüne kadar çok sınırlı olarak kullanılan İspanya
arşivlerindeki Osmanlıca ve Arapça belgelerin önemini vurgulamak gerekir. Bazen tarihin
karanlıklarında kaldığı düşünülen pek çok ayrıntı, bu sayede anlaşılır hale gelmektedir.
İspanya’nın Walladolid şehri yakınlarındaki Simancas Arşivi (Archivo General de Simancas)
bu belgelerin en güzel ilk örneklerini muhafaza etmesi bakımından önemlidir. Hayreddin
Paşa’nın Fransa sahillerindeki harekâtı sürerken Tunus beylerinin Barbaros tarafında yer
aldıklarını gösteren bazı mektuplar bulunmaktadır.
Hayreddin Paşa, 1543’te Fransa’ya yardım için Marsilya sahillerine geldiği sırada
Cezayir ve Tunus’tan kendisine bazı mektuplar gönderilmiştir. Mesela, İspanya’ya sığındığı
için Tunus halkı tarafından tahttan indirilen Mevlây Hasan’ın oğlu Ahmed’in mektupları bu
döneme rastlamaktadır. Mevlây Ahmed, 1-10 Eylül 1543 tarihli Hayreddin Paşa’ya
gönderdiği mektubunda pek çok övgü ifadeleri kullandığı gibi, kendisinin Kanunî Sultan
Süleyman’ın evladı olarak kabul edilmesini, düşmanlarının saldırılarına karşı yardım
gönderilmesini, özellikle barut ve silah yollanmasını istiyordu. Yine aynı Tunus emiri Mevlây
Ahmed, yaklaşık iki ay sonra Cezayir’de Barbaros’un vekili olan Hasan Bey’e gönderdiği bir
başka mektupta benzer isteklerde bulunarak kendilerine barut yardımı yapılmasını ve oradaki
Tunusluların iade edilmesini talep ediyordu.
Cezayir’den Hayreddin Paşa’ya gönderilen mektuplar, Kuzey Afrika hakkında bilgiler
ihtiva etmektedir. Nitekim Kostantine beyi Muhammed el-Murâbıt’ın 12 Kasım 1543 tarihli
mektubu Tunus halkının İspanya’ya giden emir Hasan’ın yerine oğlu Mevlây Ahmed’i başa
geçirdiğini, Ahmed’in Cezayir’e bir elçi göndererek Türklerden yardım istediğini haber
veriyordu. Ayrıca Mevlây Hasan bir ordu ile İspanya’dan dönerek Araplara işbirliği teklif
etmiş ancak iki taraf arasında çıkan çatışmada Hasan yenilmişti.
Hayreddin Paşa, Toulon’da iken Cezayir halkı 12 Mart 1544 tarihli bir mektupla
bağlılığını bildirmiş, vekili Hasan Bey’in ülkenin korunmasına gösterdiği gayretten
bahsederek şehir surlarını yaptırdığı ve savaş malzemeleri hazırlattığı için ona olan
memnuniyetlerini ifade etmiştir. Buna karşılık Cezayir halkı, Barbaros’un emrinde iken
Cezayir’e gelen ve halk arasında huzursuzluğa sebebiyet veren Hasan ve Salih Reislerden
şikâyette bulunmuştur. Nitekim Mart 1544 tarihli bir adlî belgede, donanmaları ile Cezayir’e
gelen Hasan ve Salih Reislerin şehirde iyi karşılandıkları halde, beraberlerindeki askerlerin
taşkınlık yaptığı ve şehir halkını huzursuz ettiği belirtilmiştir. Bunun üzerine Cezayir Beyi
Hasan Ağa, her iki kaptanı huzuruna çağırıp nasihat etmiş ve tayfalarına mani olmalarını
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istemiştir. Ancak bunu sağlayamadıkları için her iki reis tayfalarıyla birlikte Cezayir’den
çıkarılmışlardır. Bu davranışlarının Hayreddin Paşa tarafından yanlış anlaşılmaması için
kendisi gelişmelerden haberdar edilmiştir. Fransa harekâtını istenildiği gibi yöneten
Hayreddin Paşa, kış mevsimini Toulon’da geçirdi, ertesi yıl donanma ile dönerken (1544)
yakıp yıkarak geçtiği İtalya sahillerinden aldığı esir ve ganimetleri İstanbul’a götürdü. Çok
geçmeden yeni bir donanma vücuda getirmek üzere tersanelerde gemi inşa faaliyetlerine
girişti.

7. 3. Osmanlı-Habsburg Barışı ve Kuzey Afrika’ya Yansıması
Kanunî’nin Avusturya seferinden başarı ile dönmesi ve Macaristan’daki Peç, Şikloş,
Estergon ve İstoln-i Belgrad’ı alarak Habsburg İmparatorluğu’na büyük bir darbe indirmesi,
V. Carlos ve Ferdinand’ı Osmanlılarla barış yapmaya zorlamış ve İstanbul’a iki elçi
göndermelerine yol açmıştır. Bunlardan Gerhard Veltwyck İspanya’yı, Nikolaus Sicco
Avusturya’yı temsil etmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Ruznâmçe kayıtlarına göre İspanya
elçisi 19 Ekim 1545’te Avusturya elçisi ise ertesi gün huzura kabul edilmişlerdir. Kayıtlardan
her iki elçinin de “tehî dest âmed” yani eli boş geldiği anlaşılmaktadır. Ancak Osmanlı devlet
geleneği yine de bunlardan İspanya elçisine 13.000 akçe, Avusturya elçisine 10.000 akçe
caize verdiği gibi hilatler giydirmiş, çeşitli kumaş ve gümüş kaplar hediye etmiştir. Bir süre
devam eden müzakerelerden sonra Edirne’de varılan mutabakata göre bir buçuk yıllık bir
ateşkes sağlanmış ve bir antlaşma imzalanana kadar Osmanlı sınırlarının korunması ve
Osmanlı devletine haraç ödenmesi şartı koşulmuştu. Asıl antlaşma 8 Ekim 1547’de
İstanbul’da Kanunî tarafından tasdik edilmiş ve “İspanya ve Ferenduş krallarına” gönderilen
ahidnâmede belirtildiği gibi beş yıl süre ile geçerli olduğu kabul edilmişti. Ahidnâmenin
Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili önemli maddeleri arasında, Osmanlı ülkesine ve Mağrib’deki
Cezayir toprakları ile halkına ve Kuzey Afrika’daki diğer bölgelere karadan ve denizden
hiçbir şekilde zarar verilmemesi, zarar verenlerin cezalandırılması ve zararın tazmin edilmesi
şartı yer almıştı. Ayrıca denizde korsan yani “haramî levend” dolaşması yasaklanmış ve
karşılıklı serbest ticaret yapılması uygun görülmüştü. Bu antlaşmadaki şartların bir Osmanlı
müttefiki olan Fransa ve Venedik için de kabul edilmesi istenmişti.
Bu antlaşma ve yeni gelişmeler sebebiyle kısa bir süre Akdeniz’de sakin bir ortam
sağlandığı düşünülebilir. Çünkü bir taraftan Akdeniz’deki Osmanlı ittifakının iki önemli
aktöründen biri olan Hayreddin Paşa 1546’da, Fransa kralı I. François 1547’de hayata veda
etti; diğer yandan Kanunî ciddi şekilde İran meselesi ile meşgul oldu. Bu döneme ait İspanya
arşiv belgelerine yansıyan bilgilere göre, Kuzey Afrika kıyılarında bazı münferid olayların
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu olaylar sırasında bazen İspanyol hedeflerinin Osmanlılar
tarafından, bazen de Osmanlı denizcilerinin İspanyollar tarafından taciz edildikleri tespit
edilmektedir. Mesela, Cezayir Beylerbeyi Hayreddin Paşa oğlu Hasan Paşa’nın İspanya
donanma komutanı Andre Dorya ile yaptığı yazışmalar, gelişmeler hakkında bilgi
vermektedir. Cezayir Paşası’nın 17-27 Haziran 1548 tarihli bir mektubu, Ocak 1548‘den
itibaren yürürlüğe giren antlaşmanın gereği olarak Osmanlı denizcilerinden şikâyet edildiğine
ve el konulan gemilerin iadesinin istendiğine değinmektedir. Hasan Paşa ise verdiği cevapta,
İstanbul’dan yeni gelen bir fermana göre, İspanya ve Ceneviz’e tabi yerlere saldırıda
bulunulmasının yasaklandığını ve bu sebeple daha önce denize açılan beş gemi reisine geri
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gelmeleri için haber gönderildiğini bildirmiştir. Buna mukabil antlaşmadan önce el konulan
gemilerin iade edilmesi konusunda kesin bir emir bulunmadığını ileri sürerek isteklerinin
yerine getirilmediğini belirtmiştir. Hasan Paşa bu mektubunda ayrıca önemli bir hususa da
temas ederek bu antlaşmanın Papalık ve Portekiz devletlerine teşmil edilmediğini özellikle
belirtmiştir. Bu sebeple her iki devletin topraklarına karşı akın düzenlemek haklarının
olduğunu ve bu maksatla gemiler hazırlandığını belirtmiştir.
Bu olayların bir benzeri de Cezayirli denizcilerin başına gelmiş ve İspanya’nın Vahran
(Oran) valisi tarafından taciz edilmişlerdir. Haziran 1549 tarihli Cezayir’de hazırlanan bir adlî
belge, Cezayir’den Fas’a giderken el-Garb vilayetine uğrayan iki ticaret gemisine İspanya’nın
Vahran valisinin el koyduğunu belirtmektedir. Gemilerden birinde Muslihiddin et-Türkî ve
diğerinde Muhammed bin Gânim el-Merâkeşî ile Ali Şuayb el-Müdeccen Reisler
bulunmaktadır. Bu hücceti imzalayan şahitlerin beyanına göre gemilerde yük olarak köle ve
Fas’ta yetişmeyen darı taşınmaktaydı. Aslında Cezayir’deki gemi reisleri, Kanunî ile İspanya
kralı arasında kabul edilen barışın gereği olarak korsanlık yapmayacağını ve Hıristiyanlardan
kimseye saldırıda bulunmayacağını taahhüd etmedikçe denize açılamıyordu. Bu sebeple
gemilere el konması bir haksızlık idi. Vahran Kontu’na gemileri serbest bırakması için
defalarca mektup yazıldığı halde dinlememiş, bu durum İspanya imparatoruna ve Dük
Felipe’ye de bildirildiği halde sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Cezayir Beylerbeyi Hasan
Paşa, 27 Mayıs-6 Haziran 1550’de Kalavriye Dükü Felipe’ye bir mektup göndermiş ve buna
Tunus Emiri’nin de aynı içerikte bir mektubunu iliştirmiştir. Hasan Paşa, mektubunda,
kendisinin el altından korsan reisler gönderdiği iddiasına şiddetle karşı çıkmış, gizli bir şey
yapmadıklarını ileri sürerek Vahran kontunun bu tavrı sebebiyle barışın bozulduğunu
belirtmiştir. Mektubun sonunda ise, korsan gemilerinin denizlere açılmasına müsaade
edildiğini bildirmiştir. Böylece 1547’de imzalanan antlaşma İspanya tarafının şartlara
uymaması sebebiyle bozulmuş ve her iki taraf için çatışmalar yeniden başlama durumuna
gelmişti.
Hasan Paşa’nın mührüyle tasdik edilen bu mektuplar Cezayir’de yazılmış ve
İstanbul’da yazılan ferman örneklerinde görüldüğü gibi yazıldığı yer, “Be-makām-ı Dârü’lcihâd-ı Mahrûse-i Cezâyir” şeklinde kaydedilmişti. Bu ifade bir uç bölgesi olan Cezayir’in
“Cihad Yurdu” kabul edildiğine işaret etmektedir ki bu durum, Barbaros Hayreddin Paşa
zamanından itibaren devam eden bir uygulama idi.
Bütün bu belgeler göstermektedir ki, Osmanlı-İspanya ilişkilerinde ayrıntıları çok iyi
bilinmeyen ve bazıları muhtemelen devlet merkezlerine hiç yansımayan olaylar cereyan
etmiştir. Osmanlı devlet merkezinde alınan kararların en uç bölgelerde bile dikkatle
uygulanmış ve takip edilmiş olması dikkate değer bir husustur.
İki devlet arasındaki antlaşmanın bozulması ve Turgut Reis’in Mehdiye’yi alması,
İspanya’nın yeniden donanmasıyla bölgeye geldiğini ve kaleyi geri aldığını göstermektedir.
Bununla beraber İspanya, ilişkilerin bozulmasından rahatsızdı ve İstanbul’a elçi
gönderebilmek için izin verilmesini istemekteydi. V. Carlos’un Rüstem Paşa’ya gönderdiği
bir mektup, Turgut Reis’in antlaşmaya aykırı olarak İspanya hedeflerine verdiği zararlardan
şikâyet etmekte ve görüşmelerde bulunmayı istemektedir. İspanya kralı ayrıca Fransa’nın
dostluğuna güvenilmemesini hatırlatmaktadır.
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7. 4. Trablusgarb Seferi
Kuzey Afrika’nın Osmanlılar tarafından fethi belli dönemlerde gerçekleşti. Sinan
Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı sırasında Trablusgarb’a sefer planlandığında derhal donanma
hazırlanmasına ve kürekçi, asker toplanmasına başlandı. 1551 yılında Osmanlı donanması için
Rumeli ve Anadolu’daki kazalardan kürekçi toplandı. Ayrıca Papalık belgelerine yansıyan
bilgilere göre de bu yılın başlarında donanmanın kürekçi ve peksimet temini hazırlıklarını
süratle yaptığı dikkat çekmektedir. Trablusgarb seferi için toplanan kürekçiler de avarız
vergisi karşılığı alınmıştı. Osmanlı devleti Trablusgarb seferi için hazırlıklarını oldukça erken
bir tarihte başlatmış olmalı ki kürekçi temini için de kadılıklara fermanlar göndermiş ve her
yirmi üç haneden bir kürekçi toplamıştı. İspanya tarafından 1510’da ele geçirilen
Trablusgarb’ın fethi için özellikle bölgeyi iyi bilen ve o sırada Mehdiye sancakbeyi olan
Turgut Reis’in kılavuzluğu önemli rol oynadı. Akdeniz’e çıkarak Malta Adası’nı topa tutan ve
Küçük Malta olarak anılan Gozo’yu yağmaladıktan sonra Trablusgarb’a yönelen donanma,
yüz yirmi kadırgadan oluşuyordu. Trablusgarb kuşatmaya uzun süre dayanamadı ve sonunda
teslim oldu. Fetihten sonra eyalet yönetiminin kendisine verileceğini bekleyen Turgut Bey’e
Karlıili sancağının, Murat Ağa’ya ise Trablusgarb beylerbeyliğinin verilmesi anlaşmazlığa
sebep oldu. Nihayet bizzat Kanunî’den talep etmesi üzerine Turgut Bey, 1556’da Trablusgarb
beylerbeyliğine getirildi.

7. 5. Piyale Paşa ve Cerbe’nin Fethi
Sinan Paşa’nın yerine Gelibolu sancakbeyi olarak kapudanlığa getirilen Piyale Bey’in,
Akdeniz’e yapacağı ilk sefer için Kanunî’nin Tercan ovasından gönderdiği Mart 1555 tarihli
fermanında, gerekli hazırlıkları yapması ve Akdeniz’de Fransa donanması ile birleşerek
İspanya’ya karşı mücadele etmesi emrediliyordu. Piyale Paşa, Galata ve Gelibolu’daki
gemiler için gerekli hazırlıkları yaparak donanmadaki reis, cenkçi, kürekçi, alatçı ve
marangoz gibi görevlileri tamamlattı. Sonunda altmış kadırgadan oluşan Osmanlı donanması
Fransa’ya da yardım maksadıyla Mayıs 1555’de denize açıldı ve bu seferde Karlıili
sancakbeyi Turgut Reis’in de desteği sağlandı. Önce Pulya kıyılarını vurarak Mesine
Boğazı’ndaki Riçe kalesini fethetti (Haziran 1555). Bölgeye yapılan çıkarma sırasında etrafı
yağma ve tahrip eden Piyale Bey, Andrea Doria’yı takip amacıyla İtalya’dan İspanya
sahillerine kadar büyük bir deniz harekâtı yaptı. Bu arada Korsika yakınlarındaki Elbe Adası
kuşatıldı ise de alınamadı. Osmanlı donanması ertesi yıl, 1556 baharında, Piyale Bey
komutasında kırk beş kadırgayla Cezayir’e gitti ve Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa’nın da
yardımıyla Vahran kalesini İspanyollardan geri aldı.
Piyale Bey, Mayıs 1557’de emrindeki yüzden fazla kadırgadan oluşan donanmasıyla
İspanya’nın işgali altında olan Tunus’un Benzert (Bizerte) şehrini fethetti ve Kuzey Afrika
sahillerinde koruma görevini yerine getirdi; pek çok da armağan (pişkeş) sundu. Bu eylemleri
üzerine “mirmirân-ı Cezayir ve kapudan” ünvanıyla Cezayir-i Bahr-i Sefid beylerbeyliğine
getirildi. Ertesi yıl yüz elli kadırgadan oluşan donanmayla yeniden Akdeniz’e çıkan Piyale
Paşa, İspanya’ya ait Minorka Adası’na baskın düzenleyerek asker çıkardı; pek çok esir ve
ganimet alarak en önemli şehri Ciudedela’yı (Siyedela) ele geçirdi. Minorka’nın fethi
dönüşünde yararlık gösterenlere Piyale Paşa’nın arzı üzerine Kasım 1558’de bazı maaş
127

artışlarında (terakkilerde) bulunuldu. Piyale Paşa, 1559 yılının yaz aylarında koruma
göreviyle emrinde seksen sekiz kadırga olduğu halde Akdeniz’e açılarak Avlonya’ya kadar
gitti. Moton önlerinde Trablusgarblı Süleyman ve Mehmed Reislerin yakaladığı bir esirden
düşmanın altmış kadırga ve elli barçası dışında yüz kadırga ve iki yüz barçadan oluşan bir
müttefik haçlı donanması hazırladığını, Trablusgarb’ı aldıktan sonra Cezayir üzerine gitmeyi
planladıklarını öğrendi. Ancak deniz mevsimi geçtiğinden 2 Ekim 1559’da donanma
İstanbul’a dönmek üzere hareket etti.
İspanya yönetimindeki müttefik Hıristiyan donanması, 12 Mart 1560’da Cerbe
Adası’nı işgal etti. Bunun üzerine Piyale Paşa, yüz yirmi kadırgadan oluşan donanmasıyla 28
Mart 1560’da İstanbul’dan hareket etti. Piyale Paşa’ya gönderilen 10 Nisan 1560 tarihli görev
beratında Trablusgarp ve diğer Osmanlı topraklarının korunması emri verildi ve Yalvaç kadısı
donanma askerine kadı tayin edildi. 27 Nisan’da Modon’a gelen ve ikmâl yaptıktan sonra
Malta üzerine giden Piyale Paşa, 8 Mayıs’ta Gozo Adası’na ulaştı. Burayı yağmalayarak su
ikmali yaptı ve müttefik donanması tarafından korunan Cerbe Adası’na hareket etti. 11
Mayıs’ta iki donanma arasında başlayan ve üç gün süren çatışmada on dokuz kadırgasına el
konan ve yirmi altı barçası tahrip edilen müttefikler yenildi; on bir kadırgası da Cerbe
kalesine sığınmak zorunda kaldı. Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Paşa’nın da katılmasıyla
başlayan Cerbe kalesi kuşatması yaklaşık iki ay sürdü ve sonunda 30 Temmuz’da Cerbe
fethedildi. Piyale Paşa, beş gün Cerbe’de kaldıktan sonra önce Trablusgarb’a, oradan 12
Ağustos’ta Rumeli kıyılarına ve 26 Ağustos’ta Preveze’ye geçti.
Cerbe zaferinin yankılarını o sırada İstanbul’da bulunduğu için yakından izleyen
Busbecq, İstanbul halkının ve sahildeki yalı köşküne gelen padişahın, Piyale Paşa emrindeki
donanmanın beraberindeki esir, ganimet ve ele geçirilen gemileri, özellikle esir edilen amiral
gemisi üstündeki ünlü Hıristiyan amirallerini seyrettiğini anlatmaktadır. Cerbe’nin fethiyle
Osmanlılar, Orta Akdeniz’deki diğer rakip hedeflere -özellikle sık sık yağmaladıkları
Malta’yayönelmeye başladılar.
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Uygulamalar
Uygulama:
Abdulcelil et-Temîmî’nin “XVI. Yüzyılda Kuzey Afrika’daki Osmanlı-İspanyol
Mücadelesinin Dinî Arka Planı”, İslâmî Araştırmalar, 12/2, (1999), s. 179-189. isimli yazısını
okuyunuz?
Kazanım:
1. Kuzey Afrika’da yaşanan Osmanlı-İspanyol Mücadesinin kronolojisi
oluşturulabilecek.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı İspanyol mücadelesi devam ederken Osmanlı Devleti ve İspanya’nın
maruz kaldıkları problemler nelerdir, tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı hizmetine girişi ve sonrasında başlayan Orta
Akdeniz’e yönelik askeri operasyonların dozu, karada yaşanan mücadeleye paralel olarak
daha da arttı. Haçlı ittifakının Osmanlıların Akdeniz’deki ilerlemesine müdahale amacıyla
toplamış oldukları donanma ile Barbaros Hayreddin Paşa idaresindeki Osmanlı donanması
Preveze’de karşı karşıya geldi. Osmanlı donanmasının denizlerdeki bu en büyük başarısı
neticesinde, Akdeniz’de tam bir Osmanlı egemenliği dönemi başlamış oldu. Preveze’yi
müteakip Osmanlı-Fransız ittifakı, Batı Akdeniz bölgesinde İspanya’yı oldukça zor duruma
sokacak seferler düzenlediler. Bu süreçte, Trablusgarb’da Osmanlı egemenliği başladığı gibi,
Cerbe’nin Piyale Paşa tarafından alınmasının ardından, Malta Osmanlıların yeni hedefi haline
geldi.
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Bölüm Soruları

1. 1531 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman’ın Venedik doçu Andrea Gritti’ye yazdığı mektuba
göre aşağıdaki yerlerden hangisi Osmanlılar’ın denizlerde hakim oldukları yerler arasında yer
almaz?
a. Hint Okyanusu
b. Hazar Denizi
c. Aral Gölü
d. Kızıldeniz
e. Taberistan Gölü
2. Aşağıdaki yerlerden hangisinin fethi I. Selim tarafından planlanmış, lakin I. Süleyman
tarafından alınabilmiştir?
a. Malta
b. Cerbe
c. Rodos
d. Kıbrıs
e. Midilli
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Preveze Deniz Savaşı’nın gerekçeleri arasında
gösterilemez?
a. Pulya Seferi
b. Korfu Seferi
c. Nakşa dukalığının Osmanlı egemenliğine girmesi
d. Rodos’un fethi
e. Kiklad adalarının Osmanlılarca ele geçirilmesi
4. Preveze Deniz Savaşı’nda Haçlı donanmasına kim kumanda etmektedir?
a. Andrea Gritti
b. Jack Sparrow
c. Jacques Cousteau
d. Andrea Doria
e. Alvize Mocenigo
5. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Preveze Deniz Savaşı öncesi oluşturulan Haçlı ittifakına
destek vermemiştir?
a. İspanya
b. Papalık
c. Portekiz
d. Avusturya
e. Fransa
6. Preveze Deniz Savaşı’nda elde edilen zaferin Osmanlı denizciliği üzerindeki uzun vadeli
tesiri ne olmuştur?
a. Donanmada kadırga tipi gemilerin kullanılması benimsenmiştir
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b. Deniz savaşlarında hilal taktiği kullanılmaya başlanmıştır
c. Savunma savaşları tercih edilmeye başlanmıştır
d. Gemilere çok sayıda top yerleştirme uygulaması başlamıştır
e. Osmanlılar kalyon tipi gemi kullanmaya son vermişlerdir
7. Osmanlı Habsburg Barışı ile Kuzey Afrika’daki temin edilen sukunet aşağıdaki
gelişmelerden hangisi ile bozulmuştur?
a. Tunus’un Fethi
b. Barbaros’un Toulon çıkarması
c. Turgut Reis’in Mehdiye’yi alması
d. Osmanlı Fransız ittifakının temini
e. Osmanlıların Venedik’e ahidname vermesi
8. Trablusgarb, aşağıdaki Osmanlı denizcilerinin hangisi tarafından fethedilmiştir?
a. Barbaros Hayreddin Paşa
b. Barak Reis
c. Turgut Reis
d. Piyale Paşa
e. Uluç Ali Paşa
9. Piyale Bey’e, aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine “mirmiran-ı Cezayir ve Kapudan”
unvanı verilmiştir?
a. Malta Kuşatması
b. Preveze Deniz Savaşı
c. Korfu Seferi
d. Benzert’in Fethi
e. Trablusgarb’ın fethi
10. Aşağıdaki yerlerden hangisinin fethinin ardından Malta Osmanlılar için bir hedef haline
gelmiştir?
a. Trablusgarb
b. Cerbe
c. Benzert
d. Vahran
e. Modon

Cevaplar
1.c, 2.c, 3.d, 4.d, 5.e, 6.a, 7.c, 8.c, 9.d, 10.b.
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8. MALTA KUŞATMASINDAN TUNUS’UN FETHİNE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Malta Kuşatması.
8.2. Kıbrıs’ın Fethi
8.3. İnebahtı Deniz Savaşı
8.4. Tunus’un Fethi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnebahtı Deniz Savaşı’nın Akdeniz dünyası tarihi açısından önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Malta kuşatmasına giden
süreci kavrayabilmek.
Kıbrıs Seferi öncesi yapılan
hazırlıkları saptayabilmek
İnebahtı Savaşı’nın kısa ve
uzun vadeli sonuçlarını
ortaya koyabilmek.
Tunus’un fethini Osmanlıİspanyol mücadelesi
bağlamında açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Malta kuşatması



Kıbrıs



İnebahtı Deniz Savaşı



Kılıç Ali Paşa



Tunus
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Giriş
Cerbe’nin fethi sonrası Malta Akdeniz’deki en önemli hedef haline gelmiştir. Bu
derste başarısızlıkla neticelenen Malta kuşatması ele alınacak, ardından Osmanlıların Kıbrıs
Seferi hazırlıklarına değinilecektir. Kıbrıs’ın Osmanlılarca ele geçirilmesinin ardından
toplanan Haçlı ittifakı ile Osmanlı donanması arasında cereyan eden İnebahtı Deniz
Savaşı’nın hazırlık ve savaş süreci ve kısa ve uzun vadeli sonuçları yine bu dersin
konularındandır. Osmanlıların, Tunus’u fetihleri ise Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin tesisi
bakımından değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
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8. 1. Malta Kuşatmasından Tunus’un Fethine
Osmanlıların Akdeniz’deki ilerlemeleri esnasında sürdürdükleri mücadelede Rodos ve
Malta’nın ortak bir kaderi olduğunu söylemek mümkündür. Önceleri Ege’nin Osmanlı iç
denizi haline gelmeye başladığı sırada Mısır-İstanbul gibi en önemli ticaret yolu üzerinde
bulunan Rodos Şövalyelerinin saldırı düzenleyerek ve yol keserek uzun süre varlıklarını
koruyabilmeleri, denizlerdeki güçleri kadar, hiç şüphesiz, bulundukları adaları çok ciddi
savunuyor olmalarıyla izah edilebilir. Rodos’ta var olan bu özellik benzer şekliyle Malta’da
yeniden aynı şövalye tarikatı tarafından sürdürülmüştür.
Pirî Reis, Kitâb-ı Bahriye’sinde çevresi altmış beş mil olan Malta Adası’nın
İspanya’ya tabi, altmış köylü mamur bir yer olduğunu, karada büyük bir kalesinin (Medine)
bulunduğunu, Moranso (Mersa Musceto) limanı ile Büyük Liman’ın girişindeki Buruka
(Rikasoli) kalesini ve tabii bir liman olan Marsalşolok’u zikreder. Gozo (Koza) Adası’na ise,
Türklerin Küçük Malta dediğini nakleden Pirî Reis, Gozo ile Malta arasında Comino
(Kamuna) adında küçük bir adanın yer aldığını belirtir.
Müslüman Arapların Malta’ya ilk gelişlerinin Aglebî hükümdarı I. Ziyadetullah’ın
hicrî 221’de (835-36) adaya bir donanma göndermesi ile başladığı öne sürülmekle beraber,
asıl fethin Bizans donanması tarafından kuşatılan Malta’yı kurtarmak üzere Sicilya’daki
Aglebî komutanlarından Ahmed bin Ömer yönetiminde yola çıkan bir filonun adaya ulaşması
üzerine kesin olarak gerçekleştiği kabul edilmektedir (870). Aglebîler, gemi yapmak
maksadıyla burada bir tersane inşa ettiler. Malta’daki Müslüman hâkimiyeti kalıcı ve etkili
olduğu için ada halkının dili ve yer adları üzerinde Arapçanın etkisi görüldü. Müslümanların
adadaki hâkimiyetleri sırasında merkez yapılan Melita şehrinin adı Medine olarak
değiştirilmiş ve varoşları Rabat adıyla ayrı bir şehre dönüşmüştü. Müslümanlar, II.
Frederik’in kararı ile 1249’da adadan çıkartıldı. Ne var ki üç yüz yıl sonra Müslümanlar, bu
defa Osmanlılar olarak yeniden adaya gelme planları yapmaya başladı.
Kanunî Sultan Süleyman’ın 1522’de Rodos’tan çıkardığı St. Jean Şövalyeleri’ni
İspanya Kralı V. Carlos, Malta’ya yerleştirdiğinde (1530), Malta’nın sahip olduğu ideal
limanları ile şövalyeler için uygun bir üs olacağı düşünülmüştü. Önce Birgu şehrine yerleşen
şövalyeler kısa sürede St. Angelo kalesini tahkim ettikleri gibi Senglea şehrinin ucunda St.
Michel kalesini yaptılar ve şehirlerin etrafını surlarla çevirerek istihkâmları sağlam hale
getirdiler burada yeniden müstahkem bir Rodos kurdular. Zaman içinde o sırada meskûn
olmayan Valetta’nın doğu ucunda da St. Elmo kalesini inşa ederek (1552) Büyük Liman ile
Mersa Muscet gibi iki önemli limanın korunmasına önem verdiler. Malta Şövalyeleri yeniden
toparlanıp denizde Osmanlı deniz ticaretine ve askerî hedeflerine zarar vermeye başladığında
dikkat çekmeye başladı.
Malta halkı ve şövalyelerin Osmanlılarla ilk ciddi karşılaşmaları, Turgut Reis’in
1540’ta Gozo’ya, 1541’de Malta’ya yaptığı akınlarla başladı ve daha sonraki yıllarda da
devam etti. Özellikle 1551’de Trablusgarb’ın fethine giden Sinan Paşa, Turgut Reis ile
birlikte Malta’ya çıkarma yaptı. Surlarla çevrili şehirlerin dışında kalan yerleri yağmaladı ve
Gozo Adası’nı ele geçirdi. 1560’ta Piyale Paşa komutasında yapılan Cerbe Seferi n Akdeniz’e
çıkan Osmanlı donanması, Gozo’ya uğrayarak erzak temini maksadıyla adayı yağmaladı.
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Malta, zaman içinde binlerce müslüman esirin getirilip zindana konduğu ve zaman zaman
inşaatlarda çalıştırıldığı bir esir kampı haline gelmişti.
Osmanlı Devleti, Malta şövalyelerinin Akdeniz’de müslüman hacılara, tüccar ve
yolculara verdikleri zararlar sebebiyle sonunda adanın alınmasına karar verdi. Nitekim Malta
seferi için serdar tayin edilen Vezir Mustafa Paşa’ya verilen 23 Mart 1565 tarihli serdarlık
beratında ve Cezayir-i Garb Beylerbeyi Hasan Paşa ile Trablusgarb Beylerbeyi Turgut
Paşa’ya gönderilen fermanlarda bu husus onaylanmaktaydı. Komutanlığına Piyale Paşa’nın
getirildiği donanmada, yaklaşık 240 gemi bulunuyordu. Akdeniz’de dolaşan bütün gönüllü
reislerden gemileriyle bu sefere katılmaları istenmişti. Anadolu ve Rumeli’deki yirmi beş
civarında sancağın askerleri ile yeniçerilerin de sefer için hazırlanması ve gönüllü cenkçi
toplanması emredildi. Ayrıca donanmanın kürekçi ihtiyacı yine bu sancaklardan sağlandı.
Osmanlı ordusunda yeniçeriler dâhil 35.000 civarında kara askeri bulunuyordu. Donanma için
sadece Mısır’dan 3500 kantar barut hazırlanması istendiği gibi, yine Modon ve
Trablusgarb’da barut, diğer yerlerden top yuvarlağı ve peksimet hazırlığına girişildi.
Malta seferine ait bir günlük (ruznâmçe) defterinde yer alan bilgilerin ışığında
donanmanın İstanbul’dan çıkışından seferin sonuna kadar geçen süreci takip etmek de
mümkün olmaktadır. Buna göre, donanma 29 Mart 1565’te Serdar Mustafa Paşa’nın
kumandasında İstanbul’dan yola çıktı. Yedikule’de demirledikten sonra geceleyin hareket
eden ve fırtınalı bir yolculuktan sonra 30 Mart’ta Gelibolu’ya gelen donanma, fırtına
sebebiyle yaklaşık bir hafta Gelibolu’da beklemek zorunda kaldı. 6 Nisan 1565’te
Boğazhisarları’na ulaştığında Tersane Emini yetişerek donanmaya katıldı. Donanmanın
buradan hareketinden sonra, Selanik’ten barut ve top güllesi, Rumeli’deki bazı kadılıklardan
peksimet ve hububat, Modon’dan barut teminine çalışıldı. Ayrıca, dört kadırga ve kalyatadan
oluşan filosuyla Kavala kapudanı Ege Denizi’nin muhafazasıyla görevlendirildi. Donanma, 12
Nisan’da Bozcaada’ya, 14 Nisan’da Sakız’a ve nihayet 16 Nisan’da Koyun Adası’na ulaştı ve
burada kadırgalar yağlanarak tekrar Sakız’a geçildi. 21 Nisan’da ay ışığında hareket eden
donanma, Andre Adası’nı geçerek Kızılhisar’da demirledi ve 24 Nisan’da Atina önlerine
geldi. Donanma burada beklerken Piyale Paşa birkaç gemi ile daha önce hazırlanması istenen
3000 kantar peksimeti almak üzere Korintos’a gitti ve 27 Nisan’da geri dönmesiyle tekrar
yola çıkıldı. Temaşalık ve Çamlıca adaları geçildikten sonra Termih’te demirleyen donanma,
30 Nisan’da buradan ayrıldı ve yolda Habeş Ahmed Reis’in barçası bir kayaya çarptığı için
delinerek battı.
Donanma, 1 Mayıs’ta Benefşe Burnu’na geldi ve Mustafa Paşa ile Piyale Paşa
beraberlerindeki kadırgalarla on mil mesafedeki Paşa limanına gittiler. Ordu, Ramazan
bayramını burada geçirdikten sonra 3 Mayıs’ta Manya Burnu’na, 4 Mayıs’ta Koron’a, 6
Mayıs’ta Modon’a, 7 Mayıs’ta Anavarin’e geldi ve Mustafa Paşa, burada karaya çıkarak çadır
kurdu. 10 Mayıs’ta Rodos Beyi dokuz kadırga ile ve Selanik Beyi de askerleriyle birlikte
donanmaya katıldılar. 15 Mayıs gecesi yeniden denize açılan donanma dört gün dolaştıktan
sonra 19 Mayıs Cuma günü kuşluk vakti Malta Adası önünde demirledi. Bu konumda iki gün
bekledikten sonra Mustafa Paşa, 21 Mayıs’ta Mersaşolok’ta karaya çıktı ve burada çadır
kuruldu. Ertesi gün bütün asker çadırın etrafında toplandı ve padişah tarafından Mustafa
Paşa’ya verilen serdarlık beratı okundu, askere bahşiş verildi. Ordu birkaç gün içinde toplar
dâhil bütün ağırlıklarını adaya çıkardı. Malta Şövalyeleri büyük üstadı La Valetta’nın savaşsız
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teslim teklifini kabul etmemesi üzerine 26 Mayıs’ta Mersa Musket ile Büyük liman arasındaki
burnun ucunda bulunan Santarma (St. Elmo) kalesi yakınında yerleşen Osmanlı ordusu
metrisler kurmaya ve birkaç gün içinde Malta Şövalyeleriyle çatışmaya başladı. 2 Haziran’da
Malta’ya gelen Turgut Paşa, kuşatmaya buradan başlanmasını doğru bulmamakla beraber,
harekâta bizzat katıldı. Nihayet, 23 Haziran 1565’de Santarma kalesinin alındığı gün Turgut
Paşa, daha önce başından aldığı bir yara sebebiyle hayatını kaybetti. St. Elmo’nun zaptı
sayesinde Osmanlı donanması adanın en korunmuş limanı olan Mersa Muscet’e girdi.
Kuşatmanın Malta kalesine çevrilmesi ile mücadele Birgu ve Senglea şehirlerine yöneldi. 9
Temmuz Pazar günü Kurban bayramı olduğundan Mustafa Paşa’nın çadırına gelen Piyale
Paşa ve diğer askerî erkân bayramlaştılar. 12 Temmuz’da Cezayir-i Garb beylerbeyi Hasan
Paşa yirmibeş kadırga ile gelerek donanmaya katıldı.
Donanmanın İstanbul’dan ayrılışından yaklaşık iki ay sonra Mustafa Paşa’ya
gönderilen bir emirde kendisinden hiçbir haber alınamadığı belirtilerek Malta’da fethedilen
yer olup olmadığının, Turgut Paşa’nın kuşatmaya iştirak edip etmediğinin bildirilmesi istendi.
Hâlbuki Mustafa Paşa, 6 Temmuz’da Abdi Çavuş’u kuşatma hakkında bilgi vermek üzere,
kuşatmayı gösteren bir plan ile birlikte İstanbul’a göndermişti. Mektup İstanbul’a ulaştıktan
sonra Abdi Çavuş, bu defa Mustafa Paşa’ya gönderilen fermanı alarak Malta’ya doğru yola
çıktı. Bu arada 7 ve 20 Ağustos 1565’te Malta kalesi üzerine şiddetli iki hücum daha
yapıldıysa da sonuç alınamadı. Kuşatma sırasında Malta şövalyelerinin yardım istekleri
üzerine Sicilya’dan takviye güçler geldiği gibi, 6 Eylül’de İspanya’nın desteklediği Sicilya
valisi Don Garcia yönetiminde 8000 asker Malta’nın batısında adaya çıkartıldı. Mustafa Paşa,
biraz da mevsimin değişmesi ve ünlü şolok rüzgârlarının esmeye başlaması sebebiyle 8
Eylül’de kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Adaya çıkan yardımcı kuvvetler ile St. Paul
kalesi civarında son bir defa çatışmaya giren ve başarı elde edemeyen Osmanlı ordusu 12
Eylül’de Malta’yı terk etti. Malta seferi sırasında yaklaşık 20.000 asker hayatını kaybetti.
Resmî kayıtlara göre denizde boğulan ve kuşatma sırasında ölen sadece timarlı sipahilerin
sayısı 540 kişi idi. Donanma dönüş yolunda 14 Ekim 1565’de Midilli’ye, 22 Ekim’de
Kilidülbahir’e ve muhtemelen 31 Ekim’de İstanbul’a ulaştı. Malta kuşatmasının sonucu
Avrupa merkezlerinde sevinç uyandırırken İstanbul’da üzüntü ile karşılandı. Sonuçtan
sorumlu tutulan Mustafa Paşa vezaretten azledildi.
Malta’da ise kuşatma sırasında adeta yerle bir olan Birgu yerine, 1566’da şövalyelerin
yeni merkezi olarak bugünkü Valetta şehrinin inşasına başlandı. Papa IV. Piu’nun gönderdiği
askerî mühendis Laparelli’nin planına göre her tarafı sur ve burçlarla kuşatılan ve yeni Türk
saldırılarına karşı yeterince korunabilmek amacıyla müstahkem bir şekilde düşünülen şehrin
yapımı beş yılda tamamlandı ve Malta’nın merkezi Birgu’dan Valetta’ya taşındı (1571).
Kanunî Sultan Süleyman için Malta başarısızlığını kabullenmek kolay olmadı. Malta
şövalyeleri adeta Rodos’un intikamını almış gibiydi. Kanuni ilerlemiş yaşına rağmen
Malta’da alınan bu sonuca razı olmak istememiş ve yeni bir sefer için gereken hazırlıkların
yapılması emrini vermişti. Bir taraftan Cezayir-i Garb Beylerbeyi Hasan Paşa’yı ve
Trablusgarb Beylerbeyi Uluç Ali Paşa’yı tebrik ve takdir ederken, diğer taraftan vakit
geçirmeden bir süredir tam faal olmayan Gelibolu tersanesine on sekiz gözlü yeni bir tersane
kurulmasını emretmişti. Yapılan plana göre bu tersanede yaz ve kış mevsimlerinde gemi inşa
edilebilecekti. Gelibolu tersanesinde ilk anda beş kadırganın yapımı düşünüldü. Ayrıca daha
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donanma İstanbul’a dönmeden önce Rodos Beyi’ne gönderilen bir fermanla 17 Kasım’da
padişah, gelecek yılın ilkbaharında sefere büyük bir donanma çıkartılacağını duyurarak
imkânı olan leventlerin 18-25 oturaklı gemiler yaptırmalarını istemişti.
1566 senesi ilkbaharında Malta şövalyelerine ait beş geminin Mısır açıklarında
görülmesi, Kanuni Sultan Süleyman’ı Malta üzerine bir sefer için daha fazla teşvik ederken ve
bütün hazırlıkların buna göre yapılmış olmasına rağmen, imparator II. Maximilien’in
Erdel’den geri çekilmemesi padişahı Avusturya üzerine bir sefer düzenlemeye mecbur
bırakmıştı.
Piyale Paşa, ertesi sene Akdeniz’e açılırken aldığı 24 Mart 1566 tarihli serdarlık
beratında doğrudan Malta üzerine sevk edilmemiş, Akdeniz sahilindeki Osmanlı topraklarını
korumak dışında Mesine, Kalabriya ve Malta’ya akın düzenlemekle görevlendirilmişti.
Kaptan-ı deryâ Piyale Paşa, emrindeki yetmiş kadırga ile önce Sakız’a uğradı ve 14 Nisan
1566’da adayı fethetti; daha sonra İtalya kıyılarına gitti ve Pulya bölgesini yağmaladıktan
sonra İstanbul’a döndü. Piyale Paşa’ya, Sakız’ın fethi ve denizlerde kazandığı başarı
sebebiyle Gazi unvanı verildi.

8. 2. Akdeniz’de Güç Gösterisi: Kıbrıs’ta Osmanlı Zaferinden
İnebahtı’da Haçlı Zaferine
Osmanlı deniz imparatorluğunun, XVI. yüzyıl boyunca bütün Akdeniz’de gücünü iyice
hissettirdiği halde stratejik ve ticarî önemi büyük olan Kıbrıs’ı henüz toprakları arasına
katmamış olması ticaret yollarının güvenliği için sakınca teşkil etmekteydi. Mısır’ın fethi
sonrasında Venedik’e verilen Eylül 1520 tarihli ahidnâmede daha önce Memlük devletine
verildiği belirtilen 8000 floriden oluşan Kıbrıs haracının Osmanlı İmparatorluğu’na ödenmesi
kabul edilmiş ve bu durum 1570 yılına kadar devam etmişti.
Kaynakların ortak tespitine göre, II. Selim daha şehzâdeliği sırasında Osmanlı
toprakları arasında kalmış olan adanın ehemmiyetini idrak etmiş ve kendisinin padişah olması
halinde ilk işinin bu adayı fethetmek olduğunu dile getirmişti. Ayrıca Akdeniz’deki Hıristiyan
devletlerin korsan gemileri Mısır’a giden deniz yolları üzerinde hem ticaret gemilerine zarar
vermekte, hem de hac yollarının güvenliğini tehdit etmekteydi. Bu korsanların Venedik
idaresindeki Kıbrıs’ı üs edinmeleri Osmanlıların dikkatini ada üzerine çevirmelerine sebep
olmuşu. Nitekim o sıralarda Mısır’a giden Mısır defterdarının gemisine el koyarak içindeki
mal ve eşyayı yağmalayan, gılman ve cariyelerini esir eden Kıbrıslıların padişaha şikâyet
edilmesi seferin başlatılmasına yol açan önemli bir etken oldu.
Bu dönemde Venedik ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki anlaşmazlığın çözülemez
hale geldiği görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında Venedik’in ahidnâmelerle
belirlenmiş sınırları ihlal etmesi ve bölge halkını kışkırtarak yeni köyler oluşturmaya teşebbüs
etmesi ile adadaki Kilis Sancağı’na bağlı bazı köylere girerek halkın bir kısmını esir edip bir
kısmını öldürmesi ve mallarını yağmalaması etkisini gösterirken Osmanlıların Kıbrıs
üzerindeki niyetlerini iyice belirgin hale getirdi ve Venediklilerle anlaşmazlığı derinleştirdi.
Osmanlı İmparatorluğu Kilis civarındaki tecavüzleri sebebiyle Venedik’i protesto ettiyse de
bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgedeki sancakbeylerine fermanlar gönderilerek Venedik
tarafından sınırlarda kurulan yeni köylerin vurulması emri verildi. Ayrıca bu meselenin halli
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ve özellikle Kıbrıs adasından vazgeçmelerini teklif etmek üzere Kubad Çavuş elçi olarak
Venedik’e gönderildi. Osmanlı elçisinin Kıbrıs’ın sulh yolu ile teslimini sağlama hususunda
olumlu bir cevap getirmemesi üzerine Osmanlı devlet adamları, Sadrazam Sokollu Mehmed
Paşa’nın bazı itirazlarına rağmen Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin fetva ve desteğini alarak
Doğu Akdeniz’deki bu stratejik adayı hâkimiyetleri altına almayı kararlaştırdılar ve bu amaçla
savaş hazırlıklarının artırılmasını istediler. Tersanelerde kadırga, baştarda, mavna ve at
gemileri yapılması için emirler gönderildi. Donanmanın eksiklerinin tamamlanması yanında,
ordunun yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere zahire temini ile sefer sırasında yaklaşık üç yıl
yetecek miktarda silah ve mühimmat hazırlanmasına başlandı.
Kıbrıs seferi öncesinde İstanbul tersanesinde yapılan hazırlıklar arasında gemilerin inşa
ve tamir edildiği görülmektedir. 20 Aralık 1568 ve 28 Ağustos 1569 tarihleri arasında
tersanedeki faaliyetleri gösteren muhasebe kayıtlarına göre Bağçe-i Âmire’de dokuz kayık,
tersanede on iki baştarda, kadırga ve kalyata yanında, kırk beş baştarda, kadırga ve kalyata,
yedi top gemisi, üç taş gemisi ve üç palaşkerme tamir edilerek donanma için yetmiş dokuz
gemi ve kayık hazır hale getirildi. Ancak Karadeniz kıyısındaki Ahyolu, Bartın ve Amasra’da
yapılması istenen gemilerin tamamlanmamış olması sıkıntıya sebebiyet veriyordu. Buna
karşılık Aydın bölgesindeki leventlerin gemi inşa etmesi takdirle karşılanıyordu.
Osmanlılar, Kıbrıs ile ilgili hareketlerinin ve hazırlıklarının Kıbrıs halkı tarafından
bilinmemesi amacıyla bazı tedbirler almaya giriştiler. Öncelikle adaya gidiş gelişi engelleme
yoluna gittiler ve adaya civar olan önemli ticaret merkezlerindeki Venedik bayloslarını
tutuklattılar. Venediklilerin Bosna ve Hersek topraklarındaki tecavüzlerini öne süren Osmanlı
İmparatorluğu Halep ve Mısır’daki Venedik konsoloslarını hapsettirdi ve onların Kıbrıs’a
sefer ile ilgili haber göndermelerine engel olmaya çalıştı. Bu maksatla Kıbrıs’a gidip gelen
gerek tüccar, gerekse konsolosun adamları, hatta casusları tespit edildiği takdirde hemen
yakalanmaları, ellerinde mektup veya yazılı kâğıt bulunanlara el konup en kısa zamanda
İstanbul’a gönderilmeleri sağlandı. Osmanlı yöneticileri Kıbrıslıların sefer hakkında bir
bilgilerinin olup olmadığını da merak ediyor ve bu amaçla adaya casuslar göndererek bilgi
almaya uğraşıyordu. Kıbrıs’a karşı alınan tedbirler biraz daha artırılarak Trablus ve
İskenderiye gibi Osmanlı limanlarındaki Venedik gemilerine el kondu, içindeki kaptan ve
yolcular tutuklandı. Venedikli konsolos ve tüccarları tutuklamalarına rağmen Osmanlılar,
Fransızlara dokunulmamasına özellikle dikkat ediyorlardı. Hatta Venedik’e karşı yürütülen
ambargo arasında onlara tereke satılmaması, Venedik’e giden tüccarların eşyalarının aranması
ve yükleri arasında altın, akçe ve mektup bulunması halinde hepsinin İstanbul’a gönderilmesi
isteniyordu.
Divan-ı Hümâyûn’dan çıkan fermanlardan önceleri II. Selim’in büyük önem verdiği
Kıbrıs seferine kendisinin de bizzat katılma fikrinde olduğu anlaşılmaktaysa da daha sonra
bundan vazgeçtiği görülmektedir.
Osmanlı hükümeti bir taraftan sefer hazırlıklarını yürütürken diğer taraftan Kıbrıs halkı
ile temas kurmaya çalışıyor ve henüz sefer başlamadan onların desteğini kazanmaya
uğraşıyordu; hatta devlet İçel Beyi’ne müracaat ederek Kıbrıs halkına mektuplar göndermek
suretiyle temas kurmasını ve desteklerini sağlamaya çalışmasını istemişti. Bu mektuplarda,
Osmanlı ordusuna dostluk gösterdikleri takdirde fetih sona erdikten sonra timarları ile ev ve
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mülklerinin kendilerine bırakılacağı, aksi takdirde hepsinin öldürülerek çocuk ve kadınlarının
esir edilecekleri bilgisi yer alıyordu.
Kıbrıs’a hareket kararı alınması üzerine Osmanlı kara ve deniz ordusunun sefer
serdarlığına altıncı vezir Lala Mustafa Paşa getirildi ve onun emri altına verilen üçüncü vezir
Piyale Paşa ise donanma serdarı olarak görevlendirildi. Cezayir beylerbeyi ve Kapudan
Müezzinzâde Ali Paşa ise Lala Mustafa Paşa ile birlikte deniz yolu ile Kıbrıs’a gitmek ve
sonra Piyale Paşa’nın emrinde olmakla vazifelendirildi. Osmanlı donanmasının üç grup
halinde İstanbul’dan Kıbrıs seferi için denize açıldığı anlaşılmaktadır.
Birinci filonun başında bulunan Murad Reis yirmi beş gemiden oluşan filosu ile
birlikte Rodos’u üs edinmek üzere görevlendirilmişti. Asıl vazifesi düşman donanması
hakkında bilgi toplamak ve Kıbrıs’a deniz yolu ile yapılması muhtemel yardımları önlemekti.
Mart 1570’te İstanbul’dan ayrılmış olduğu tahmin edilen Murad Reis kumandasındaki filonun
Ege adaları arasında ve Girit taraflarında keşif hareketlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Donanmanın ikinci büyük kısmını teşkil eden, altmış beş baştarda ve kadırga ile nakliye
amaçlı otuz kalyon türü gemiden oluşan Piyale Paşa komutasındaki filo, 26 Nisan 1570’te
İstanbul’dan ayrıldı. Bu filonun asıl vazifesi düşman donanmasını bulduğu yerde vurmak ve
Kıbrıs’a yardım götürmelerini engellemekti. Osmanlı donanmasının üçüncü grubunu teşkil
eden ve Kıbrıs serdarı Lala Mustafa Paşa ile Kapudan Paşa’nın emrinde bulunan filo ise, otuz
altı kadırga, on iki çektiri, sekiz mavna ve hayvan taşımak için kırk gemi ile asker, yiyecek ve
top taşımak üzere kırk karamürselden oluşuyordu. Kıbrıs seferine katılan donanmanın sayısı
hakkındaki bilgiler oldukça farklıdır. Tarihçi Selanikî, Piyale Paşa’nın İstanbul’dan ayrıldığı
sırada yanında seksen dört kadırga ve baştarda olduğunu, Mustafa Paşa ile hareket eden
donanmada ise yüz yirmi dört gemi bulunduğunu, böylece donanmanın toplam olarak iki yüz
sekiz gemiden oluştuğunu yazarken diğer bir tarihçi Âlî, Kıbrıs’ta toplanan donanmanın üç
yüz parça kadırga, mavna ve kalyatadan oluştuğunu, yüz levend gemisinin katılmasıyla
sayının dört yüze ulaştığını belirtmektedir.

8. 3. Kıbrıs Donanmasının Güzergâhı
Osmanlı donanmasının İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Kıbrıs’a gidinceye kadar takip
ettiği güzergâhı ve Kıbrıs’taki kuşatma ve fetih olaylarının hangi tarihte, nasıl cereyan ettiğini
öğrenebilmek bakımından, elimizde bulunan 1570 Kıbrıs seferi ruus kayıtlarının günlük
olarak kaydedildiği günlük (ruznâmçe) defterleri ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu defterlerde
kayıtlı bilgilere göre donanma, 16 Mayıs 1570 Salı günü, yani Kurban bayramının birinci
günü Lala Mustafa Paşa’nın, beraberinde Kapudan Müezzinzade Ali Paşa olduğu halde
bayram namazını Beşiktaş’ta kılmasından sonra Saray-ı Âmire önüne gelip padişahı top
atarak selamladı. Hatta bizzat padişah bir saltanat kayığına binerek Yedikule’ye kadar
donanmaya eşlik etti. Yedikule’den ayrılan donanma, 17 Mayıs’ta öğle ile ikindi arasında
Tavşan Adası’na, 18 Mayıs’ta Gelibolu’ya vardı. İki gün burada kaldıktan sonra 20 Mayıs
günü cumadan sonra yola koyulan donanma akşamüzeri 30 mil mesafedeki Boğazhisarı’na
ulaştı. Aynı gün Piyale Paşa’dan gelen bir mektup yüz yirmi kadırga, on iki mavna ve otuz
barçadan oluşan düşman donanması hakkında bilgi vererek bir araya gelinmesini ve ne
yapılacağının kararlaştırılmasını istemekteydi. Yine aynı gün Ankara Beyi ile Dumdum Memi
Reis İzmir ve Foça taraflarına peksimet temin etmek üzere gönderildi. Donanma 21 Mayıs
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cumartesi günü su ikmâlini yaptıktan sonra Boğazhisarı’ndan ayrıldı ve 22 Mayıs’ta
Bozcaada’da demirledi; 23 Mayıs’ta Midilli limanına yanaştı; 25 Mayıs’ta Sakız’a vardı. Altı
gün burada kaldıktan sonra Sığacık’a gelindi. Bu sırada Piyale Paşa’dan ve çeşitli yerlerden
karşı güçlerle ilgili haberler ulaşmaktaydı. Mora sancakbeyinin yaptığı tahkikata göre
düşman, doksan kadırga ve yirmi barça ile Girit’te bulunuyordu. Bunu öğrenen Piyale Paşa,
Rodos civarında bulunan Murad Reis’in gemileriyle birlikte kendi yanına gelmesini ve
düşmanı Girit’te kıstırıp imha etmeyi, sonra da Mustafa Paşa’ya katılmayı planlamaktaydı.
Hâlbuki Eğriboz Beyi’nin bir adamının batan bir Venedik barçasından elde ettiği bilgilere
göre, rakip güçler altmış kadırga ile Holomiç’e asker çıkarmıştı. Kocaeli Beyi Kaya Bey de
Andre Adası’ndan benzer bilgiler toplamıştı.
1 Haziran’da Sisam Boğazı’na gelen donanma, ertesi gün İstanköy’e geçti. 3
Haziran’da Murad Reis, yirmi beş kadırgadan oluşan filosuyla gelerek asıl donanmaya katıldı.
Osmanlı donanmasının Rodos civarında toplanmaya başladığı sıralarda Müslüman gemisi
şekline bürünmüş iki kadırga ve üç firkateden oluşan bir düşman filosu Trablusşam limanına
gelerek sabun yüklü bir tüccar gemisini alıp götürdü ve etraftan tutsak aldıkları haberleri
geldi. Bunun üzerine Rodos ve İskenderiye Beyleri ile Şam Beylerbeyleri gereken tedbirleri
almaları konusunda uyarıldılar.
Donanma, 4 Haziran’da Rodos’a geçti ve ertesi gün Piyale Paşa, beraberindeki
donanma ile gelip Lala Mustafa Paşa ve Kapudan Ali Paşa donanmasıyla birleşti. Böylece
Kıbrıs seferine katılan bütün Osmanlı donanması bir araya gelmiş oldu. 7 Haziran’da hep
birlikte Meis Adası’na geçen donanmadaki kadırgalar yağlandı ve burada üç gün kalındı. 10
Haziran’da Finike’ye ulaşan donanma, 30 Haziran’a kadar henüz bölgeye gelmemiş olan
Anadolu’daki sancak askerlerinin ulaşması için bekledi. Bu süre zarfında zahire, un ve koyun
ihtiyacı sağlandığı gibi, daha önce verilen emirler çerçevesinde yakın civardan ihtiyaç olan
malzemeler temin edildi.
Donanma Finike’de demirlemiş ve gerekli taşınma hazırlıkları yapılırken, 19 Haziran
1570’te Piyale Paşa, Mustafa Paşa ve Kapudan Ali Paşa birkaç kadırgayla inceleme yapmak
üzere Antalya’ya gittiler. Ertesi gün Adrasan limanında konaklayan üç paşa yeniden Finike’ye
döndü. Askerin Kıbrıs’a bu civardan geçeceği daha önce belirlenmiş olmalı ki yolları
genişletilmiş ve iskeleler geçiş ve asker yükleme için tamamlanmıştı. Kara yoluyla gelen
askerlerin toplanıp Kıbrıs’a geçeceği iskeleler de bu sahillerde bulunuyordu. Toplanan
askerden at gemilerine yetişemeyenlerin süratle rençber gemileri buldurularak adaya
taşınmaları emredildi.
Osmanlı donanması 30 Haziran 1570 Cuma günü öğle vakti Finike’den ayrıldı ve iki
gün sonra 2 Temmuz Pazar günü Kıbrıs’ın Limasol Kalesi önüne geldi. Osmanlı donanmasını
karşısında gören kale halkı kaçarak mekânı terk etti ve karaya çıkan Osmanlı askerleri kaleyi
yağmalayarak geceyi orada geçirdi. 3 Temmuz’da akşama doğru Tuzla’ya (Larnaka) gelen
donanma, 4 Temmuz’da Serdar Lala Mustafa Paşa’nın emriyle karaya asker çıkarmaya
başladı. Adaya önce Piyale Paşa çıktı ve bir miktar asker ile kendi adamlarını yanına alarak
serdarın otağını kurdu. Orduda bulunan beylerbeyi, sancakbeyi ve diğer askerler atlı ve yaya
olarak deniz kenarında dizildikten sonra Lala Mustafa Paşa karaya çıktı ve otağına gitti. Önce
Piyale Paşa’yı ve sonra sırasıyla diğer beylerbeyi ve sancakbeylerinin selamlamalarını kabul
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etti. Bu merasimde Anadolu Beylerbeyi İskender Paşa, Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa,
Sivas (Rum) Beylerbeyi Behram Paşa, Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa, Halep Beylerbeyi
Derviş Paşa, Kilis Hâkimi Canpolad Bey, Şehrizor beylerbeyliğinden azledilen Muzaffer Paşa
hazır bulundular. Bu sırada yapılan görüşmelerde Piyale Paşa önce Magosa’nın kuşatılmasını
tavsiye ettiği halde, Lala Mustafa Paşa adanın idari merkezi olduğu için öncelikle Lefkoşa
Kalesi’nin kuşatılmasına karar verdi ve kuşatma topları süratle karaya çıkarıldı. Bütün
kaynaklar üçüncü vezir ve padişah damadı Piyale Paşa’nın, paye itibariyle altıncı vezir Lala
Mustafa Paşa’dan daha üst mevkide bulunmasına rağmen bunu ihtilafa dönüştürmedi ve
kuşatma boyunca serdarın emirlerini yerine getirme konusunda ittifak halinde kaldı.
Lefkoşa kuşatmasının başlamasından sonra Piyale Paşa, serdar ve kapudan olarak
donanmaya döndü. Kapudan Müezzinzâde Ali Paşa ise, eski yeniçeri ağası olduğu için kara
savaşlarındaki tecrübesi sebebiyle Lefkoşa’nın kuşatılmasında görev aldı. Piyale Paşa
donanmayla Kıbrıs’tan ayrıldıktan sonra Trablusşam ve Silifke’ye giderek geride kalan
yaklaşık 20.000 askeri Tuzla’ya taşıdı. 22 Temmuz’da beraberine aldığı otuz gemiyle denize
açıldı ve diğer gemileri Kıbrıs’ta bıraktı.
İlk çıkarma tarihinden itibaren 26 Temmuz’a kadar Tuzla’da kalan ve bütün
hazırlıklarını burada tamamlayan ordu, 27 Temmuz’da Lefkoşa Kalesi yakınlarında Ağlança
köyüne gelerek burada konakladı. Lefkoşa Kalesi’nden kuşatmaya engel olmak için yapılan
teşebbüsler, Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa’nın yetişmesiyle püskürtüldü ve hemen kale
kuşatmasına başlandı. Kuşatmaya Anadolu Beylerbeyi İskender Paşa, Müezzinzâde Ali Paşa,
Halep Beylerbeyi Derviş Paşa, Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa ve Muzaffer Paşa birer
taraftan katıldılar ve karargâhta bulunan Lala Mustafa Paşa kolu ile yeniçerilerin bulunduğu
Yahya Kethuda kolu ayrı bir grup oluşturdular.
Lefkoşa kuşatmasının başlaması üzerine Lala Mustafa Paşa, derin hendeklerle çevrili
kalenin durumu ve çekilen su sıkıntısı hakkında İstanbul’u bilgilendirdi. Kış mevsiminin
adada geçirileceği ihtimali karşısında Şam, Halep ve Karaman’dan toplanan zahirenin
Trablus, Payas ve Silifke’den adaya taşınması gerekiyordu.
Lefkoşa kuşatmasının başlamasından kırk dört gün geçtikten sonra Serdar Lala
Mustafa Paşa’nın yeni bir hücum emri vermesiyle 9 Eylül 1570 Cumartesi günü sabah
namazından iki saat sonra Lefkoşa Kalesi fethedildi. Aynı gün Kıbrıs beylerbeyliği kurularak
Avlonya Sancakbeyi Muzaffer Paşa bu göreve getirildi. Fetihten üç gün sonra Lefkoşa’nın en
büyük kilisesi camiye çevrildi. Bu savaşta pek çok ganimet ve esir alındı ki Serdar Lala
Mustafa Paşa’nın verdiği bilgiye göre esir sayısı 20.000 kadardı. Fethi takip eden bir aylık
süre içinde (10 Eylül-8 Ekim 1570) 13.719 Kıbrıslı esir alınarak bunlardan 1650’si
donanmadaki gemilere dağıtılmıştı.
Lefkoşa kuşatmasının devam ettiği sırada Venedik ve müttefiklerinin hazırlıkları
yakından takip edilmiş Ağustos 1570’te alınan bilgiye göre, yüz otuz gemiden oluşan Venedik
donanmasına İspanya kırk dokuz, Papalık on bir gemi ile destek olmuştu. Kıbrıs’ın durumu
hakkında bilgi almak üzere Korfu ve Girit’ten dört kadırga gönderen Venedik, Kıbrıs’ın
Osmanlılar tarafından alındığını öğrenince ileri gitmekten vazgeçmiştir. Müttefik
donanmasının bu hazırlıkları üzerine Piyale Paşa, bir miktar gemiyi muhafaza amacıyla
Kıbrıs’ta bırakarak 150-160 gemiden oluşan donanmasıyla düşman üzerine hareket etmişti.
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Lefkoşa’nın alınmasının ertesi günü teslim olmaları için Girne ve Baf yöneticilerine haber
gönderilmesi üzerine bu kaleler savaşmadan teslim oldu. Baf kapudanlığı sancak statüsünde
hassa reislerden Receb Reis’e, Girne sancağı ise Kaid Mustafa’ya verildi.
16 Eylül’de Magosa üzerine hareket eden Lala Mustafa Paşa, 21 Eylül’de Magosa’ya
ulaştı ve hemen kaleyi kuşatmaya başladı. Aynı zamanda Piyale Paşa komutasındaki donanma
da Magosa’ya gelerek kaleyi denizden kuşatma altına aldı. Ancak kuşatmanın uzun sürme
ihtimali ve donanmanın demirlemesine müsait geniş bir liman bulunmaması sebebiyle Arab
Ahmed Bey kırk kadırga ile adada bırakıldı ve Piyale Paşa’yla Kapudan Ali Paşa 7 Ekim
1570’te donanmaya binerek Kıbrıs’tan ayrıldılar. Asıl maksat, Rodos ve Girit taraflarını
gözetlemek ve korumak amacıyla bölgede bir miktar gemi bırakmak ve sonra İstanbul’a
gitmekti. Divan-ı Hümâyûn da, düşman donanması dağılmadan donanmanın İstanbul’a
dönmesini doğru bulmamış, adalar arasında mutlaka altmış-yetmiş donanımlı geminin
muhafaza için bırakılması istenmişti. Böylece Kıbrıs seferinin ilk safhası tamamlanmış oldu.
Magosa kuşatması ise bir yıl sonrasına kadar devam etti ve nihayet 1 Ağustos 1571 tarihinde
vire sözüyle teslim olan Magosa Beyi, arada varılan antlaşmaya uymadığı için birkaç gün
sonra tutuklandı ve idam edildi.

8. 4. İnebahtı Deniz Savaşı
Sıngın donanma savaşı olarak da bilinen İnebahtı (Lepanto) deniz savaşı, Osmanlı
deniz tarihinde yenilgi ile sonuçlanan ve donanma kaybedilen ilk büyük savaş olarak kabul
edilmektedir.
Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethi üzerine başta Papalık olmak üzere Venedik ve
İspanya gibi büyük donanmalara sahip devletlerin öncülüğünde Kıbrıs’ı kurtarmak için bir
Haçlı ittifakı kurulmuş (20 Mayıs 1571) ve birçok Hıristiyan devlet bu ittifaka donanma
yardımında bulunmuştu. Bu ittifakın hazırlıkları ile meşgul olan ve tek başına donanma ile
Kıbrıs’a yardıma gitme cesareti olmayan Venedik, adanın düşüşünden sonra bunun
karşılığını, Adriyatik’teki Osmanlı kıyılarına saldırmakla almak istemiştir. Nitekim Şubat
1571’de İstanbul’a gelen haberlerde Korfu yakınlarındaki Venedik donanmasının faaliyetleri
hakkında bilgi verilmekte, İspanya ve Venedik donanmasının Kefalonya ve Zaklise
taraflarında olduğu bildirilmekteydi. Bu durumu vaktinde haber alan Osmanlı İmparatorluğu
da biri Kıbrıs’a yapılacak müttefik yardımını önlemek, diğeri henüz alınamamış olan
Magosa’ya ikmalde bulunmak için iki donanma hazırlamak üzere harekete geçmiştir. Bu
maksatla Şubat ve Mart aylarında Rumeli ve Anadolu’daki kadılıklara kürekçi temini, Çorum,
Ankara, Çankırı, Canik ve Karahisar-ı Şarki sancaklarına da sipahileriyle birlikte donanmaya
katılmaları için emirler gönderildi. Ayrıca sahillerde gemi inşa etmek isteyen levend reislere
yardımcı olunması talimatı verildiği gibi, 13 Şubat 1571’de Avlonya azaplar ağası olan Kara
Hoca bu reislere başbuğ tayin edildi. Bunun dışında Manya asileri İspanya ve Venedik ile
işbirliği yaptığından, 27 Nisan’da Vezir Ahmed Paşa serdarlığında Arnavutluk ve Dalmaçya
kıyılarına karadan bir ordu gönderildi.
Kıbrıs’a gidecek olan kaptan-ı deryâ Müezzinzade Ali Paşa, 16 Mart 1571’de yüz üç
kadırgadan oluşan donanması ile İstanbul’dan yola çıktı. 13 Nisan’da Fenike’ye gelen kaptanı deryâ, Nisan sonlarında Magosa’ya ulaştı ve kendisine verilen emir gereği mühimmatı teslim
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edip on beş-yirmi gemiyi orada bıraktıktan sonra dönüp Rodos boğazında düşman gemilerinin
yolunu kesmek üzere harekete geçti.
Mart 1571’de donanma serdarı tayin edilen vezir Pertev Paşa ise, beraberindeki yüz
yirmi dört gemiyle 4 Mayıs’ta İstanbul’dan ayrıldı ve geri kalan gemiler, Haziran başlarında
sabık Cezayir-i Garb Beylerbeyi Hasan Paşa maiyetinde gönderildi. Donanmada kürekçinin
yetersiz olduğu görüldüğünden adalardan kürekçi sağlanması uygun görüldü. Arnavutluk ve
Dalmaçya kıyılarında yürütülecek olan bu deniz harekâtında Mora, Yanya ve Delvine
sancaklarının yardımcı olmaları ve Cezayir-i Garb Beylerbeyi Uluç Ali Paşa’nın da bu
donanmaya katılması kararlaştırıldı.
İnebahtı yolculuğunun güzergâhını gösteren bir ruus defterine göre donanma 19
Mayıs’ta Sakız’da ve 27 Mayıs 1571’de Eğriboz’dadır. Aynı gün Uluç Ali Paşa altı baştarda,
bir kadırga ve on bir kalite ile gelmiş ve bunlardan ikisini Hacı Murad Reis ile İstanbul’a
göndermiştir. Yine Trablusgarb Beylerbeyi Cafer Paşa da bir kadırga ve bir kalite ile
donanmaya katılmıştır. Donanma altı-yedi gün Eğriboz’da kalıp bütün gemiler yağlandıktan
sonra 3 Haziran’da buradan ayrılmış birkaç gün sonra da kaptan-ı deryâ kendi donanmasıyla
Pertev Paşa’ya ulaşmış ve birlikte Girit üzerine gidilmiştir.
Uzun bir Ege Denizi seyahatinden sonra donanma 18 Haziran’da Girit Adası’na gelmiş
ve beş-altı gün süren yağmalama saldırılarından sonra sırayla 29 Haziran’da Manya, 3
Temmuz’da Avarin, 5 Temmuz’da Ballı Kilise, 8 Temmuz’da Zaklise, 10 Temmuz’da
Kefalonya, 14 Temmuz’da Bahşılar, 21 Temmuz’da Sobot ve 29 Temmuz’da Sazana Adası’nı
yağmalamış ve nihayet Arnavutluk kıyılarına ulaşmıştır. 1 Ağustos’ta Ülgün, 3 Ağustos’ta
Bar, 14 Ağustos’ta Nova, 19 Ağustos’ta Budva, 24 Ağustos’ta Draç, 26 Ağustos’ta Korfu, 8
Eylül’de Balıklağo, 10 Eylül’de Gomaniçe, 13 Eylül’de Preveze, ve 21 Eylül’de
Balyabadra’ya uğrayarak 22 Eylül’de İnebahtı’ya gelmiştir. Donanma on gün burada
kaldıktan sonra 3 Ekim’de İnebahtı’nın karşısında yer alan Baly badra yakınlarına geçmiş ve
savaş öncesinde burada demirlemiş Dalmaçya kıyılarındaki harekât sırasında Uluç Ali Paşa
maiyetinde donanmayla Zadar’a kadar uzandığı gibi Kara Hoca da Venedik Körfezi’ne kadar
ilerlemiş ve bu tehdit altında Venedik Devleti, şehri savunmak amacıyla ciddi bir tahkimat
yapmak zorunda kalmıştır.
Bütün bu gelişmeler olurken Haziran ortalarında İspanya’dan yüz on kadırga, altmış
barça ve iki kalyonun gelmeye hazır olduğu haberi alınmıştı. Ancak henüz ortada savaşacak
bir donanma olmadığından Temmuz-Ağustos’ta kaptan-ı deryânın, donanmanın bu sene
Adriyatik’te kışlaması teklifi uygun görülmüş ve 150 geminin Kotor limanında demirlemesi
kararlaştırılmıştı. Fakat çok geçmeden Don Juan komutasındaki İspanya donanması 24
Ağustos’ta Otranto’ya ulaşmış, burada yapılan görüşmelerden sonra müttefik donanması 16
Eylül’de Mesina’dan çıkıp 27 Eylül’de Korfu’ya gelmişti. Bu durumda iki donanmanın da
savaş için çok hazırlıklı olduklarını söylemek mümkün değildir. Osmanlı donanması altı ay
süren uzun bir deniz harekâtından sonra yorgun düşmüş ve bazı levend gemileri ile etraftaki
sancakbeyleri izin isteyerek donanmadan ayrılmışlardır. Osmanlı donanmasının kürekçi ve
savaşçı eksiği ortaya çıkmıştır. Müttefik donanması ise ne yapacağı konusunda kararsızdı.
İspanya donanma komutanı Don Juan ya doğrudan Kıbrıs’a veya Tunus’a gidilmesinde,
Venedik donanma komutanı Veniero ise, Osmanlı donanmasına saldırılmasında ısrar
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etmekteydi. Nihayet Papalık donanma komutanı Colonna’nın da teşvikiyle Osmanlı
donanması üzerine gidilmesine karar verilmiştir.
Osmanlı donanması İnebahtı Körfezi’nde beklerken müttefik donanmasının gelmekte
olduğu haberleri alındı. Bunun üzerine donanma serdarı Pertev Paşa, kaptan-ı deryâ
Müezzinzâde Ali Paşa, Cezayir-i Garb Beylerbeyi Uluç Ali Paşa, Trablusgarb Beylerbeyi
Cafer Paşa, Hayreddin Paşazâde Hasan Paşa, on beş sancakbeyi ile tecrübeli reislerin katıldığı
bir savaş meclisi toplandı. Müzakerelerde Uluç Ali Paşa, düşmanın müstahkem bir mevki
olan İnebahtı Boğazı’nı geçmesinin imkânsız olduğunu ileri sürerek ciddi eksikleri olan
donanmanın körfezden dışarı çıkmamasını ve müttefik donanmasının burada beklenmesini
önerdi ve bu düşünce Pertev Paşa tarafından da benimsendi. Ancak kaptan-ı deryâ bu görüşe
karşı çıktı ve aldığı emir gereği mutlaka savaşmak gerektiğini savundu.
Nihayet iki donanma 7 Ekim 1571 tarihinde İnebahtı Körfezi’nde karşı karşıya
geldiler. İki tarafın gemi sayısı hakkındaki bilgiler oldukça farklıdır. Osmanlı donanmasında
yaklaşık iki yüz otuz gemi, 25.000 savaşçı, müttefik donanmasında ise iki yüz kırk üç gemi ve
37.000 savaşçı bulunmakta idi. İki donanma arasındaki asıl önemli fark, Osmanlı
donanmasının uzun süren yorucu ve yıpratıcı savaşlardan sonra zayıf düşmesi, müttefik
donanmasının ise taze bir kuvvete sahip olmasıydı.
Öğleye doğru başlayan ve akşam güneş batarken sona eren savaş çok şiddetli ve kanlı
oldu. Osmanlı donanmasında 20.000 kişinin öldüğü bu savaşta başta kaptan-ı deryâ olmak
üzere on bir sancakbeyi ve alaybeyleri, tersane emini ile kethüdası ve pek çok reis hayatını
kaybetti. Trablusgarb Beylerbeyi Cafer Paşa ve Müezzinzâde Ali Paşa’nın iki oğlunun da
aralarında bulunduğu 3000 kişi esir düştü. Pertev Paşa gemisi de yenildi ve serdar denizden
yaralı olarak güçlükle kurtarıldı. Sadece Uluç Ali Paşa, müttefik donanmasına verdiği kısmî
zarardan sonra usta manevralarla kendisine ait otuz gemiden oluşan filoyu savaş mahallinden
çıkarmayı başardı ve süratle uzaklaştı. Bütün Osmanlı donanmasında yüz doksan gemi ya
battı veya esir edildi ve 15.000 forsa serbest kaldı. Müttefik donanmasında ise 8000 ölü,
21.000 yaralı yanında on beş kadırga batmış ve pek çoğu da tahrip olmuştur. Ayrıca donanma
komutanı Don Juan yaralandığı gibi Don Quijote (Kişot) yazarı Cervantes de sol kolunu
kaybetmiş ve pek çok İspanyol, İtalyan ve Maltalı asilzâde ölmüştür.
II. Selim İnebahtı savaşının sonucunu Uluç Ali Paşa’nın gönderdiği bir mektupla 23
Ekim 1571’de öğrendi ve ertesi gün önlem olarak Mora kıyılarının korunması için vezir
Ahmed Paşa’ya ve Rumeli Beylerbeyine emirler gönderdi. Pertev Paşa ise 17 Ekim’de
İnebahtı’daydı ve savaşta hayatını kaybedenlerin yerlerine bazı tayinler yapmış ve
terakkilerde bulunmuştu. Ancak Sultan II. Selim ve sadrazam Sokollu Mehmed Paşa,
İnebahtı savaşına katılanların hallerinden hiç memnun olmamıştı. Hatta şeyhülislam Ebussuud
Efendi’nin İnebahtı ile ilgili bir fetvasında savaştan “kaçarken gark olanlar Hak Hazretlerinin
gazabı cânibine mübtelâlardır. Halâs olanlara dahi an karib erişür” denilmektedir. Bu sebeple
gerek donanmada ve gerekse İnebahtı’da verilen ek ücretlerin ve yapılan tayinlerin geçersiz
olduğu ilgili makamlara bildirilmiş, sadece savaşta çarpıştığı halde batan gemilerden
kurtulanlar istisna edilmiştir.
Savaşta gösterdiği gayretlerinden dolayı Uluç adı Kılıç’a çevrilen Ali Paşa’ya 28 Ekim
1571’de kaptan-ı deryâlık görevi ve Cezayir Beylerbeyiliği verildi. Maiyetindeki gemilerle
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birlikte Pertev Paşa’ya iltihak etmesi ve İstanbul’a dönmesi istendi. 9 Kasım’da Eğriboz’a
gelen donanma bir süre bu bölgede muhafaza görevini sürdürmüş ve nihayet 26 Kasım’da
İstanbul’a dönmüştür. Donanma serdarı Pertev Paşa ise, başarısızlığından dolayı azledilerek
emekli edilmiştir.
İnebahtı savaşı Katolik Hıristiyan dünyasının son büyük Haçlı seferi idi ve kalıcı
sonuçları olmadığı için sadece geçici bir zafer görüntüsü sergiledi. Çünkü Kutsal İttifakın asıl
amacı olan Kıbrıs Osmanlılardan geri alınamadığı gibi Venedik, çok geçmeden yeni bir
ahidnâme (1573) ile dostluk kurmak, Kıbrıs için savaş tazminatı vermek ve Zenta Adası için
ödediği haracı arttırmak zorunda kaldı. Ertesi ve müteakip senelerde Akdeniz’e açılan ve
karşısında mukabele edecek bir donanma çıkmayan Osmanlı donanması aynı zamanda
Tunus’u tamamen fethetti (1574). Bununla beraber İnebahtı savaşı ile XV. yüzyıldan beri
Hıristiyan Avrupa’da var olan Türklerin yenilmezliği efsanesi yıkılmış oldu.
Bu savaşta donanmasının çok önemli bir kısmını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu
savaşı takip eden kış mevsimini bütün tersanelerinde gemi inşa faaliyetleri ile geçirmek
zorunda kaldı. Kasım 1571’de ellisi Rumeli ve ellisi Anadolu kıyılarında olmak üzere yüz
geminin inşası kararlaştırıldı. Başta İstanbul, Gelibolu, İzmit ve Sinop tersaneleri olmak üzere
Varna, Silistre, Semendire, Burgaz, İğneada, Vize, Ahyolu, Süzebolu, Midye, Kefken, Bartın,
Samsun, Biga, Gemlik, Rodos, Alanya, Antalya ve Sakarya üzerinde gemi inşasına başlandı.
Nihayet İstanbul Tersanesinde yapılan gemilerle birlikte toplam yüz otuz dört gemi beş-altı ay
içinde yeniden inşa edildi. Aynı zamanda levend reisleri de gemilerini inşa ve tamir etmek
suretiyle gelecek yıl için hazırlandılar. Bütün gemilerin tamamlanmasından sonra Tersane’de
toplanan iki yüz elli kadırga ve üç yüz civarında gönüllü reislerin çekdirilerinden oluşan
Osmanlı donanması 13 Haziran 1572’de Kılıç Ali Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı altında denize
açıldı. Bu bir muhafaza seferiydi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu, İnebahtı’daki donanması
kadar güçlü bir donanmayı yeniden oluşturduğunu göstererek Akdeniz’deki faaliyetlerine
devam etti. Ertesi yıl Piyale Paşa serdarlığında kaptan-ı deryâ Kılıç Ali Paşa komutasında
yeniden denize açılan Osmanlı donanması, İtalya kıyılarını vurdu. Venedik üzerine yöneldiği
sırada, İstanbul’a giden Venedik elçilerinin bir barış yapılması imkânını elde ettikleri
haberleri geldiğinden ve donanma geri dönerek Kasım 1573’te İstanbul’da Tersaneye girdi.

8. 5. Tunus’un Fethi:
Venedik’in Osmanlılarla anlaşması üzerine İspanya yalnız hareket etmekten kaçınmış
ve Tunus üzerine yönelmişti. İlk anda Tunus kalesini ele geçiren İspanyol donanması,
önceden sahip olduğu Halkulvâd kalesini tahkim ederek mühimmat ile doldurdu. Bu gelişme
Osmanlı Devletini harekete geçirdi ve Sokullu Mehmed Paşa, 260 kadırga ve kalyata, 15
mavna, 15 kalyondan oluşan donanmayı hazırlatarak gemilere 48.000 kürekçi yanında asker
olarak timarlı sipahiler, yeniçeriler ve leventler yerleştirdi. Yemen fatihi vezir Sinan Paşa’nın
serdarlığı ve Kılıç Ali Paşa’nın komutasında 15 Mayıs 1574’te İstanbul’dan yola çıkan
donanma, İtalya’nın Kalavriya ve Mesina kıyılarını yağmaladıktan sonra Afrika’ya geçti.
Osmanlı ordusu karadan ve denizden Halkulvâd kalesini kuşattı. Piyale Paşa’nın donanmayla
denizden, Tunus Beylerbeyi Haydar Paşa ve Trablusgarb Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın
karadan başlattığı 33 gün süren kuşatma savaşları sonunda 24 Ağustos 1574’te kale ele
geçirildi. Pek çok esir ve ganimet alındığı gibi kalede bulunan 5000 kadar sanat değeri olan
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top alınarak İstanbul’a gönderildi. Halkulvâd kalesi daha sonra yeniden düşman eline
geçebilir düşüncesiyle yıkıldı. Sinan Paşa daha sonra ordusuyla Tunus yakınlarındaki
Bastiyon denilen kaleleri ele geçirdi ve Ramazan Paşa’yı Tunus beylerbeyi tayin ederek
İstanbul’a döndü.
Tunus’un fethi ile İspanya Kuzey Afrika’daki bir üssünden daha uzaklaştırılmış oldu.
Böylece Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyeti büyük ölçüde yerleşmiş oldu ve bundan sonra
önemli bir deniz seferi ve savaşı gerçekleşmedi.
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Uygulamalar
Uygulama: Andrew Hess’in, Unutulmuş Sınırlar: 16. Yüzyıl Akdeniz’inde Osmanlı İspanyol
Mücadelesi, İstanbul 2010 isimli kitabını okuyunuz.
Kazanım:
1. Osmanlı İspanyol mücadelesinin kronolojisi oluşturulacak.
2. Bu mücadeleye dair farklı bir perspektif edinilecek.
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Uygulama Soruları
1. Andrew Hess’e göre Akdeniz, neden farklı kültürlerin ayrışma noktası olarak ele
alınmıştır, değerlendiriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Cerbe’nin fethi sonrasında Osmanlıların Orta Akdeniz’deki hedefi Malta olmuştur.
1565’te büyük bir donanma ile gerçekleştirilen kuşatma bir netice vermemiş, kuşatma
esnasında Turgud Paşa hayatını kaybetmiştir. Osmanlılar, burada yaşadıkları maülubiyet
sonrasında Ege’deki nadir Latin üslerinden olan Sakız’da tam bir egemenlik tesis etmişlerdir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra tahta geçen II. Selim ise, kendisine hedef olarak
Kıbrıs’ı koymu, buraya yönelik düzenlenen sefer, Kıbrıs’ın fethi ile neticelenmiştir. Kıbrıs
Seferi esnasında toplanan Haçlı donanması ise, Osmanlı donanması ile İnebahtı Körfezi’nde
karşılaşmış, Osmanlı donanması burada ciddi bir hezimete uğramıştır. Bu hezimetin ardından
kısa sürede yenilenen donanma, Osmanlıların ne denli büyük bir deniz gücü haline
dönüştüklerinin bir göstergesidir. Osmanlılar, 1574’te düzenlemiş oldukları bir harekatla
Tunus’u fethederek, eski güçlerine kavuştuklarını ilan ederlerken, Osmanlı İspanyol
mücadelesinde de üstün taraf konumunu pekiştirmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1. Malta’yı kendilerine üs edinmiş olan St. Jean Şövalyeleri, Malta’ya hangi Akdeniz
adasından gitmişlerdir?
a. Sakız
b. Eğriboz
c. Rodos
d. Girit
e. Midilli
2. Aşağıdakilerden hangisi Malta kuşatmasının gerekçeleri arasında gösterilemez?
a. Osmanlıların Akdeniz’de egemenlik kurmak istemeleri
b. Osmanlıların kara harekatlarında başarısız olmaları
c. Şövalyelerin Müslüman gemilerine saldırmaları
d. Malta’nın Haçlı ittifaklarına destek vermesi
e. Adanın stratejik açıdan önemli limanlara sahip olması
3. Malta kuşatması esnasında Osmanlı ordusunda serdar-ı ekremlik kimin uhdesinde
bulunmaktaydı?
a. Piyale Paşa
b. Turgud Paşa
c. Kılıç Ali Paşa
d. Mustafa Paşa
e. Sinan Paşa
4. Malta Kuşatması esnasında Osmanlı donanması kimin emrindedir?
a. Piyale Paşa
b. Sinan Paşa
c. Mustafa Paşa
d. Rüstem Paşa
e. Mehmed Paşa
5. Aşağıdakilerden hangisi Malta kuşatmasının kaldırılma gerekçeleri arasında gösterilemez?
a. Malta’ya destek kuvvetlerinin gelmesi
b. Mevsimin değişmesi
c. Kayıp sayısının artması
d. Şolok rüzgarlarının başlaması
e. St. Elmo kalesinin zabtı
6. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki son deniz sefere nereye düzenlenmiştir?
a. Sakız
b. Sisam
c. Girit
d. Rodos
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e. Malta
7. Aşağıdaki savaş araç-gereçlerinden hangisi İstanbul kuşatmasında kullanılmamıştır?
a. Top
b. Barut
c. Ok ve yay
d. Dretnot
e. Barut
8. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Seferi’nin gerekçeleri arasında gösterilemez?
a. Kıbrıs’ın korsan üssü olması
b. İnebahtı Savaşı’nın intikamının alınmak istenmesi
c. Kıbrıslıların Mısır defterdarının gemisine el koymaları
d. Kıbrıs’ta yeni yerleşim sahalarının açılması
e. Hac yollarının güvenliğinin temin edilmek istenmesi
9. İnebahtı Deniz Savaşının bir diğer adı nedir?
a. Kılıç Ali Paşa Savaşı
b. Osmanlı Venedik Savaşı
c. İki kral Savaşı
d. Navarin Savaşı
e. Sıngın Donanma Savaşı.
10. İnebahtı Deniz Savaşı’nı kaybeden Osmanlı donanması, bu kaybını nereye yönelik bir
sefer düzenleyerek telafi etmiştir?
a. Fas
b. Cezayir
c. Katalonya
d. Tunus
e. Trablusgarp

Cevaplar
1.c, 2.b, 3.d, 4.a, 5.e, 6.a, 7.d, 8.b, 9.e, 10.d.
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9. AKDENİZ’DE KORSANLIK: OSMANLI DENİZ GÜCÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Korsan kavramı ve hukuki statüsü
9.2. Ünlü korsan denizciler
9.3. Akdeniz’de Garp Ocakları korsanlığı
9.4. Adriyatik’te Korsanlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı döneminde korsanlar ile akıncılar arasında ne tür bir paralellik kurulabilir,
tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Korsanlığın İslam hukuku
içerisindeki yerini
kavrayabilmek.
Kornsalığın Garp
Ocaklarının iktisadi ve siyasi
dünyasındaki yerini
saptayabilmek
Meşhur Osmanlı
korsanlarının kimliklerini ve
faaliyetlerini detaylı olarak
ortaya koyabilmek.
Adriyatik’teki korsanlığın
Osmanlı-Venedik ilişkilerine
yansımalarını
açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Korsan



Deniz Akıncıları



Adriyatik



Garb Ocakları



Kemal Reis



Barbaros Kardeşler



Kılıç Ali Paşa
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Giriş
XV. yüzyıl Osmanlı denizciliğine damgasını vuran en önemli özellik, denizlerde tarih
kadar eski olan korsanlığın ön plana çıkmasıdır. Akdeniz’de Osmanlı korsanlığının gelişimi
ise XV. yüzyılın sonlarında, çoğu isimsiz deniz korsanlarının yarı resmî faaliyetleri ile
başlamıştır. Burada Osmanlı korsanları ile ilgili bir imajın mutlaka düzeltilmesi
gerekmektedir. Daha çok haydutluk olarak anlaşılmak istenen korsanlığın, aslında İslâm
hukukunun prensiplerine göre hareket eden, İslâm’ın cihad ve gazâ anlayışının bir gereği
olarak, karada sınır boylarında öncü kuvvet göreviyle mücadele veren akıncıların,
denizlerdeki benzeri olduğunu hatırlamak lâzımdır. Bu sebeple Osmanlı korsanları devlet
hizmetinde veya kendi adlarına savaştıkları zamanlarda dahi İslâm hukukuna göre inanç
savaşı yapmışlardır. Bu bölümde korsanlığın hukuki statüsü, ünlü Osmanlı korsanları ve
Akdeniz ve Adriyatik Denizi’ndeki korsanlık faaliyetleri ele alınacaktır.
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9. 1. Korsan Kavramı ve Hukukî Statüsü
Öncelikle Arapça korsan kelimesinin İtalyanca corsaro’dan geldiğini ve denizlerde düşman
gemilerine yapılan saldırıyı ve yine denizlerden gelerek sahillere yapılan akınları ifade ettiğini
belirtmek gerekmektedir. Bu kavram için kullanılan kelimeler arasındaki farka önem
verilmemesi korsanlığın ve özellikle Osmanlı korsanlığının bir haydutluk gibi algılanması
denizlerde yaşanan olaylara çok az dikkat edildiği sonucunu doğurmaktadır. Özellikle XV.
yüzyıl sonlarında ve XVI. yüzyılın başlarında korsan kelimesinin sadece Hıristiyanlar için
kullanıldığı ve Müslümanlara levent denildiği artık batılı tarihçiler tarafından da fark edilmiş
ve bu kavram kargaşasının düzeltilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Gerçekten Osmanlı İmparatorluğunda korsanlık yapan denizcilerin arşiv belgelerinde ve
dönemin kaynaklarında daha çok levend reisleri veya gönüllü reisler olarak anılması bu fikri
teyit etmektedir. Gönüllü reislerin esas itibariyle Cezayir’de bulundukları, devlet
donanmasının denizlere açıldığı zamanlarda ona katıldıkları, diğer zamanlarda ise üslendikleri
yerlerde sahil muhafaza görevi yürüttükleri görülmektedir. Levent reislerinin sadece, Osmanlı
İmparatorluğu’nun hâkimiyetindeki yerlere veya adalara saldırıda bulundukları zaman
“korsan ve harâmi” kelimeleriyle adlandırıldıkları dikkat çekmektedir.
Korsanların hareket serbestliğine sahip olduklarını düşündüren pek çok örnek olmasına
rağmen yine de bağlı bulundukları Osmanlı devletinin hukuk kurallarına göre davranmak
mecburiyetinde oldukları anlaşılmaktadır. Müslüman korsanlar, devletten bağımsız olarak
hareket ettikleri zaman bile İslâm hukukunun sınırları içinde kalmışlardır. Çünkü İslâm
hukukuna göre, “dârü’l-islâm” olan islâm ülkesi ile “dârü’l-harb” olan gayr-ı müslimlerin
yaşadığı ülke arasında devamlı savaş hali geçerlidir ve barış yapılmış olsa bile bu durum
geçici olduğundan savaş hali her zaman hazır olmayı gerektirmektedir. Bu sebeple Osmanlı
Devleti’nin gaza ve cihad için denize açılacak levent reislerine müdahale etmesi
beklenemezdi. Bunun tek istisnası dost ve müttefik olarak korunmalarına izin (emân) verilmiş
bulunan ve ilişki şartları ahidnâmelerde açıklanmış olan devletlerdi. Osmanlı leventlerinin
yani korsanların XVI. yüzyılda Venedik ve Fransa gibi devletler dışında denizde rastlanacak
gemilere ve topraklara karşı gazâya çıkmaları takdir ediliyordu. Korsan kelimesinin devlet
izniyle savaşanlar için kullanılması ve takdir görmesi ise, muhtemelen XVI. yüzyılın
sonlarına doğru yerleşmeye başlamıştır. Nitekim tarihçi Mustafa Selânikî, bunların “küffâr-ı
hâksâr üstüne gâh u bî-gâh cihâd u gazâda olan benâm korsan ve kurnâz levend tâifesi”
olduklarından bahsetmektedir. Bu sebeple Osmanlı korsanlarının birer haydut değil, aslında
birer deniz gazisi olduğu ve karadaki akıncılara mukabil var oldukları dikkate alınmalıdır.
Akdeniz’de korsanlığın öncü isimleri arasında Kemal Reis ve yeğeni Pîrî Reis ile etrafındaki
deniz gazileri kadar ikinci korsan grubu olan Barbaros Kardeşler ve özellikle Barbaros
Hayreddin Paşa, Turgut Paşa, Kılıç Ali Paşa devlet hizmetinden önce denizlerdeki gazalarıyla
şöhret bulmuş ünlü denizciler vardı.
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9. 2. Ünlü Osmanlı Korsan Denizcileri
9. 2. 1. Kemal Reis
Aslen Gelibolulu olan Kemal Reis, Kitâb-ı Bahriye müellifi ve ünlü denizci Pîrî Reis’in
amcasıdır. 1470’de Mahmud Paşa ile birlikte bir azap neferi olarak Eğriboz seferine katılmış,
fetihten sonra yerleştiği adada azaplar reisliğine getirilmiş ve nihayet donattığı bir kalyata ile
Venedik gemilerine ve Venedik’e ait kale ve sahillere karşı korsanlığa başlamıştır. 1475
tarihli Gelibolu tahrir defterinde yer alan Osmanlı donanma mevcuduna ait bir listede kadırga
reisi olarak adı geçen sekiz akçe yevmiyeli Reis Kemal’in ünlü Kemal Reis olması
muhtemeldir. İspanya’da katliama uğrayan Endülüs Müslümanlarının yardım isteklerine
karşılık olmak üzere Osmanlı Devleti hizmetine çağrılan Kemal Reis ve beraberindeki
denizciler, II. Bayezid’in hazırlattığı filo ve mühimmatla birlikte 1487’de Güneybatı
İspanya’yı vurmakla görevlendirildi. Kemal Reis, İspanya kıyılarına düzenlediği akınlar
sırasında bir İspanyol donanmasını mağlup ederek Malaga’yı yağmaladı. Kuzey Afrika’daki
Cerbe, Bicaye ve Bone’yi üs edinerek İspanya, Fransa ve İtalya’ya karşı pek çok başarı elde
etti. 1492’de Fransa sahillerini ve Balear Adaları’nı vurduktan sonra Malta’ya düzenlediği
baskın sonunda aldığı ganimet ve esirlerle Gelibolu’ya gelerek hediyelerini kapudan Sinan
Bey vasıtasıyla padişaha sundu. Bunun üzerine kendisine ihsanda bulunuldu ve elli akçe
yevmiye ile maaşa bağlandı. Kemal Reis’in Hıristiyan sahillerine ve gemilere saldırısı II.
Bayezid’in onu Osmanlı donanmasını büyütmek amacıyla İstanbul’a davet ettiği 1495’e kadar
sürdü.
On beş yıl boyunca bütün Akdeniz’de dolaşarak “gazâ vu cihâd” için savaştıktan sonra
Cem’in vefatıyla (1495) padişahın Venedik’e karşı deniz işlerine önem vermesi üzerine
yeniden devlet hizmetine alınmak maksadıyla pek çok hediyelerle İstanbul’a gelen Kemal
Reis, II. Bayezid tarafından kabul edilerek inşa edilen iki gökeden birine reis tayin edildi.
1495’de donanma ile birlikte yeniden denize açıldı ve her tarafa korku saldı. 1498’de
Anadolu’daki Haremeyn vakıflarının gelirlerini kara yolu güvenli olmadığı için deniz yoluyla
İskenderiye’ye götürdü. Dönüşte Rodos kapudanı ünlü korsan Santurluoğlu ile giriştiği
çatışmayı kazandığı gibi bu korsanı, beş gemi ve yüzlerce esirle birlikte İstanbul’a getirip
padişaha sunduğu için II. Bayezid tarafından taltif edildi.
İnebahtı kuşatması sırasında (1499) Venedik donanması karşısında zafer kazanılmasında en
önemli rolü oynadı. O ve Barak Reis iki büyük gökenin kapudanı idiler. Kemal Reis’in bu
kuşatmadaki vazifesi Anavarin’e Venedik’in deniz yolu ile yapacağı yardımı önlemek ve
kaleyi karadan kuşatmış olan Rumeli beylerbeyi Mustafa Paşa’ya yardımcı olmaktı. Sapienza
(Bradona, sonraları Barak Reis) Adası yakınında meydana gelen savaşta Venedik
donanmasının Kemal Reis’in gemisi sanarak Barak Reis’in gökesine saldırmaları üzerine
yakın arkadaşı Barak Reis kendi hayatını ve gemisini kaybetme uğruna düşman donanmasını
ateşe verdi (28 Temmuz 1499). Kemal Reis o çatışmada ve sonraki ay meydana gelen
Holomiç, Çamlıca ve İnebahtı boğazındaki deniz savaşlarında Venediklilere karşı zafer
kazandı. 28 Ağustos 1499’da İnebahtı’nın tesliminden sonra 1500’de Modon, Koron ve
Anavarin fethinde de önemli rol oynadı. Ancak Venedik’in Anavarin’i geri alması üzerine
yirmi iki gemiden oluşan filosu ile denize açılan Kemal Reis, 1501’de başarılı bir harekât ile
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Anavarin’in yeniden fethine yardımcı oldu. Ganimet olarak sekiz düşman gemisini ele geçiren
Kemal Reis’in önce güz mevsimine kadar burada kalması düşünüldü ise de daha sonra
maiyetindeki gemilerle ve düşmandan aldığı kadırgayla birlikte İstanbul’a gelmesi istendi.
Yararlıklarından ötürü II. Bayezid tarafından 3000 akçe ve bir hil’at verilmiş ve maaşına beş
akçe ilave yapılmıştı.
Kemal Reis, 1502’de Osmanlı-Venedik sulhunun teminindeki rolünden 1510’da ölümüne
kadar geçen sürede Ege’deki ticaretin güvenliğini sağlamak ve fevkalâde elçi olarak Memlük
Devleti’ne gitmek gibi görevler üstlendi. 20 Nisan 1504’te kendisine in’am olarak beş bin
akçe ve bir hil’at verilmişti. Trablusgarb Emiri’nin yardım isteği üzerine 1505’de Akdeniz’e
açılan Kemal Reis, ertesi yıl da İspanya’ya karşı Kuzey Afrika’yı ve Endülüs Müslümanlarını
korumaya çalıştı ve akınlarını İspanya sahillerine kadar ulaştırdı.
1507 ve 1510’da Kızıldeniz ve Hind Okyanusu’nda bulunan Portekizlilere karşı kullanılmak
amacıyla Memlükler’e askerî yardım götürmek üzere Mısır’a giden insan, mühimmat ve top
yüklü donanmaya kumanda etti. 1507’de aynı zamanda elçi olarak Kahire’ye ulaşan Kemal
Reis, beraberinde elli top, Süveyş’te donanma inşa edebilecek vasıfta sanatkârlar ve top
dökümü için bakır götürmüştü. Kemal Reis, Mısır’da büyük ilgi gördü ve sarayda onuruna
verilen toplantıya katıldı. Bu görevini tamamlayıp İstanbul’a döndükten sonra kendisine on
bin akçe inamda bulunuldu ve bir hil’at giydirildi (16 Temmuz 1507).
1510’da İstanbul’da bulunan Memlük elçisine refakat etmek ve aynı zamanda Memlük
Devleti’ne yardım götürmek üzere ikinci büyük filonun da kumandası Kemal Reis’e verildi.
İskenderiye’ye doğru yola çıkan yardım filosu sekizi kadırga olmak üzere yirmi beş-otuz beş
gemiden ibaretti. Kemal Reis’in yardım filosu Ekim 1510’da bir fırtınaya yakalandı ve diğer
bazı gemilerle birlikte kendi gemisi de battı. Ünlü denizci bu olayda hayatını kaybetti.

9. 2. 2. Kılıç Ali Paşa
Giovan Dionigi Galeni adında aslen Kalabriyeli olan Kılıç Ali Paşa, papaz olmak için
Napoli’ye giderken 1520’de Cezayirli Ali Ahmed Reis tarafından esir edilmiştir. Tophane’de
yaptırdığı camiye ait vakfiyede baba adının Abdülmennan ve Abdullah gibi iki ayrı şekilde
yazılmış olması, onun mühtedi olduğuna işaret etmektedir. Aslında “uluç” kelimesi, Kuzey
Afrika’da arap olmayan kâfir ve dinsiz anlamına gelen “ılc” kelimesinin çoğulu olarak
kullanılmakta, arşiv belgelerinde denizciler için “uluç ve müslüman suretinde kâfirler”
şeklinde casusluk yapan frenk denizcileri tarif etmektedir. Bu sebeple sıfatın bu manaya
delâlet etmek üzere verilmiş olması muhtemeldir. Hicrî takvimle doksan yaşlarında vefat
ettiğine göre 1500’lü yılların başlarında doğmuş olması muhtemeldir.
Uluç Ali’nin, esaretini takiben müslüman olduğu ve denizciler arasına katılarak kısa sürede
şöhretini arttırdığı anlaşılmaktadır. 1548’de Turgud Reis’in maiyyetine girmiş, Mehdiye
savunmasında (1549) ve Cerbe akınlarında (1550) başarılı hizmetleri olmuştur. Turgud
Reis’le katıldığı Trablusgarb seferindeki (1551) hizmetinden dolayı Beled-i Unnâb kaidliğine
getirilmiştir. Hakkında yapılan bazı şikâyetler sebebiyle Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa’nın
emriyle teftiş için Cezayir’e götürülürken kaçarak İstanbul’a gitmiş, burada kendisini 40 akçe
ulufe ile hassa reisliğe tayin ettirmiştir (1556).
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Uluç Ali, Mayıs 1557’de Piyale Bey’in emrinde Akdeniz’e açılan Osmanlı donanmasına bir
baştarda ile katıldı ve 1560’da Cerbe seferinde bulundu. Donanma Benefşe’ye geldiğinde
Uluç Ali, keşifte bulunmak üzere Çuka adası civarına gönderildiğinde rastladığı bir barçayı
esir aldı ve kuşatma sırasında pek çok yararlık gösterdi. Bu ve benzeri hizmetleri karşılığında
Sığla sancakbeyliğine getirilen Uluç Ali, bu görevde iken derya muhafazasına gönderildi.
Malta kuşatmasına altı gemilik bir filoyla İskenderiye beyi olarak katılan Uluç Ali, Turgud
Paşa’nın kuşatmada hayatını kaybetmesi üzerine Temmuz 1565’te Trablusgarb beylerbeyi
oldu. 1568’de Cezayir-i Garb beylerbeyiliğine getirildi. Tunus halkının da davetiyle Mart
1570’te Tunus’u ele geçirdi ve Kaid Ramazan’ı buraya kaimmakam bırakarak Cezayir’e
döndü. Aynı zamanda bölge ahalisinin desteği ile İspanya üzerine giderek Endülüs
Müslümanlarına yardım etti ve bazı İspanya şehirlerini yağmaladı. Kıbrıs kuşatmasına
katılmak üzere Akdeniz’e açılan Uluç Ali Paşa, dört Malta kadırgasını esir etti. İnebahtı
öncesinde Dalmaçya kıyılarındaki harekât sırasında Uluç Ali Paşa, maiyetindeki donanma ile
Adriyatik’in kuzey kıyılarındaki Zadar’a kadar gitti ve akınlar düzenledi. Donanmanın Kotor
limanında kışlaması kararı üzerine o da kendi filosuyla birlikte burada kaldı. Müttefik
donanmasının gelmekte olduğunun anlaşılması üzerine toplanan savaş meclisine katıldı. Uluç
Ali Paşa, donanmanın düşmanı körfezde beklemesini teklif ettiyse de kaptan-ı deryâ
Müezzinzâde Ali Paşa’ya kabul ettiremedi. Nihayet 7 Ekim 1571’de İspanya, Papalık ve
Venedik donanmalarından oluşan müttefik donanması ile İnebahtı’da yapılan ve yenilgi ile
sonuçlanan savaşta sadece onun otuz gemiden oluşan filosu kurtulabildi. Savaş sonucunu bir
mektupla II. Selim’e bildiren Uluç Ali Paşa, gayretlerinden dolayı 28 Ekim 1571’de
kaptanpaşalık görevine getirildi ve Uluç lakabı Kılıç’a çevrildi. Bu savaşta donanmasının
önemli bir kısmını kaybeden Osmanlı devleti, o kışı Kılıç Ali Paşa’nın nezaretinde bütün
tersanelerde gemi inşası ile geçirdi. 13 Haziran 1572’de Kılıç Ali Paşa tersanede toplanan iki
yüz elli kadırga ve üç yüz civarında gönüllü reisin çektirilerinden oluşan yeni donanmayla
denize açıldı. Bir güç gösterisi olan bu seferde Osmanlı donanması Koron yakınlarında ve
Anavarin limanında düşman ile yaptığı küçük çaplı savaşlarda üstün geldi. Bir deniz
gazisi/korsanı olarak başladığı denizlerdeki hayatını Koca Kapudan olarak sürdüren Kılıç Ali
Paşa, İstanbul tersanesinin genişletilmesinde, donanma gemilerinin daha büyük ve gösterişli
yapılmasında rol oynamış, kürek çekmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bazı değişiklikler
yapmıştır.

9. 2. 3. Barbaros Kardeşler
Barbaros ailesinde denizlere ilk açılan Oruç, kardeşi İlyas ile birlikte hareket edip, Anadolu,
Suriye ve Mısır sahillerinde faaliyet gösterirken Hızır kendisine ait bir gemi ile Ege Denizi ve
Selanik sahillerinde gövde göstermiştir.
Oruç Reis, korsan Rodos Şövalyeleri ile giriştiği bir çatışmada esir düşmüş, kardeşi İlyas ise
hayatını kaybetmiştir. Hızır Reis’in teşebbüsleriyle bir müddet sonra esaretten kurtulan Oruç
Reis, Antalya valisi Şehzade Korkud’un müsaadesiyle donattığı kalyatası ile denizlere
açılmış, İtalya sahillerine ve Kuzey Afrika’ya giderek Cerbe Adası’nda üs tutmuştur (1510).
Burada Hızır Reis ile birleşmiş ve iki kardeş, Tunus Sultanı’nın izniyle Halkulvâd’e
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yerleşmiş, 1513’teki ilk deniz seferlerindeki başarıları sebebiyle Akdeniz’de faaliyet gösteren
diğer ünlü Türk denizcileri Kurdoğlu Muslihiddin ve Muhyiddin Reisler kendi filoları ile
onlara katılmış ve Akdeniz’de yeni bir deniz gücü oluşmaya başlamıştır.
Savunmasız Afrika sahillerini ele geçirmeye kalkışan İspanya’ya karşı bölge halklarının
Barbaros kardeşlerden yardım istemeleri üzerine 1516’da Cezayir’e yerleştiler ve burada
hükümranlıklarını ilan ettiler. 1518’de İspanyollarla meydana gelen savaşta Oruç Reis’in
hayatını kaybetmesi üzerine Hızır Reis, Cezayir Sultanı oldu. Ancak elindeki küçük
kuvvetlerle İspanya’ya karşı duramayacağını gören Hayreddin Hızır Reis, Osmanlı padişahı
Yavuz Sultan Selim’e müracaat ederek önce iltihak etmek istedi ise de sonradan Cezayir
halkının kendilerini İspanyollara karşı korumasını Yavuz’dan talep etmeleri üzerine orada
kalarak yardım isteğinde bulundu. Yavuz Sultan Selim, Hayreddin Reis’e emirlik beratı ile
birlikte savaş malzemeleri ve birkaç gemi yanında iki-üç bin asker gönderdi ve Anadolu’dan
dilediği kadar asker toplamasına izin verdi. Hayreddin Reis ve emrindeki levend reisler de
Akdeniz’de İspanyollara karşı kazandıkları savaşlarda elde ettikleri ganimetlerden bir kısmını
zaman zaman padişaha yollamayı ihmal etmediler.
Diğer taraftan Akdeniz’in en gözde denizcilerinden Andrea Dorya da İspanya donanmasının
komutanı olarak İspanya menfaatlerini korumak üzere Barbaros’un bulunduğu yerlere saldırı
düzenliyor, ancak sonuç elde edemiyordu. Bu arada Barbaros, İspanya Krallığı tarafından
1492’de Beni Ahmer devletinin ortadan kaldırılması üzerine din değiştirmek veya hayatını
kaybetmek gibi tehditlerle baskı altında hayatlarını sürdüren Endülüs Müslümanlarına yardım
elini uzattı; İspanya donanmasının Mora sahillerinde olmasından yararlanarak on beş gemiden
oluşan bir donanmayı İspanya sahillerine gönderdi. Çok zor şartlarla sahillerde toplanan
yaklaşık 70.000 civarında Müslümanı gemilere bindirerek Cezayir ve diğer Afrika kıyılarına
taşıdılar. Daha sonra yeniden otuz altı gemi hazırlatarak İspanyol zulmü altında inleyen
Müslümanların ihtiyar, kadın ve çocuklarını Afrika’ya naklettirdi. Diğer taraftan ise Andrea
Dorya, Mora kıyılarındaki Koron kalesini ele geçirmişti. Böylece Akdeniz’de çok ciddi
çatışmaları haber veren bir süreç başlamıştı. Bu sebeple Kanunî Sultan Süleyman Barbaros
Hayreddin’i kendisine Deniz Beylerbeyliği görevini vermek üzere İstanbul’a davet etti.

9. 3. Akdeniz’de Garp Ocakları Korsanlığı (1580-1624)
Preveze deniz savaşı ile Akdeniz’de hâkimiyetini genişleten Osmanlı devleti daha önce
Cezayir (1516) ve Tunus’u (1534) sonra da Trablusgarb’ı (1551) fethetmek suretiyle Batı
Akdeniz bölgesini kontrolü altına almaya çalıştı. Özellikle Cezayir’in Akdeniz’deki Osmanlı
menfaatlerine sağladığı avantajlar, merkezden çok uzaklarda bile önemli siyasî sonuçların
alınmasına yardımcı oldu. Daha çok Mağrib Eyaletleri ve sonraları da “Garp Ocakları” olarak
anılan bu üç eyalet, kendi gemileriyle açıldıkları Akdeniz’de zaman zaman yabancı devletleri
güç durumda bıraktı. Büyük ölçüde korsan denizcileri bünyesinde yaşatan bu eyaletler XVI.
ve XVII. yüzyıllarda bilhassa İngiltere, Fransa ve Venedik tüccarına zor anlar yaşattı. Fransa
ile ilişkilerin dostluk çerçevesinde geliştiği XVI. yüzyılda, gerek Kanunî Sultan Süleyman
tarafından verilen imtiyazlar, gerekse Barbaros Hayreddin Paşa’nın oluşturduğu iyi ilişkiler
uzun süre devam etti. Ancak İngiltere’nin Akdeniz pazarlarına girmek için çaba gösterdiği ve
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Fransa’nın iktidar kavgaları içine düştüğü XVI. yüzyıl sonlarında, garp ocaklarının Batı
Akdeniz’de hatta Atlas Okyanusu’nda korsanlık hareketlerini artırdığı görüldü.
Kanunî devrinde başlayan Osmanlı-Fransa dostluk ilişkileri aynı dönemde Cezayir beylerbeyi
ve Kaptan-ı deryâ Barbaros Hayreddin Paşa tarafından geliştirildi. Osmanlı donanması bir
Fransız limanı olan Toulon şehrini zaman zaman adeta bir üs gibi kullandı ve İspanya ve
Venedik gibi Fransa’nın düşmanı olan devletlere karşı Fransa’ya yardımcı oldu. Fransa 1536
kapitülasyonu ile Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkını elde ettiği gibi 1569
kapitülasyonu ile de Venedik hariç diğer devletlerin kendi bayrağı altında ticarete katılmaları
imtiyazını aldı. 1577’de yenilenen ahidnâmede de bu husus değişmedi. Ancak 1580’de
İngiltere’nin kendi bayrağı altında ticaret yapma hakkını elde etmesiyle iki ülke
arasındarekabet başladı. İngilizler Akdeniz’deki Fransız ticaretini kıskandıklarından onların
gemilerine hücum ediyor ve garp ocakları korsanlarıyla anlaşarak Fransız gemilerini
mürettebatı ile beraber Afrika limanlarına esir olarak satıyorlardı. Çünkü Fransa, XVI.
yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarında deniz kuvvetleri bakımından oldukça zayıftı ve
İngiliz korsanlarının saldırıları karşısında yetersiz kalıyordu. 1569 senesinde Fransa’ya
verilen ahidnâmeden anlaşıldığına göre Fransa’nın Cezayir ve Kuzey Af rika limanlarında
birer konsolosu bulunuyordu ve bunları değiştirme yetkisi kendilerine aitti. XVI. yüzyılın
sonlarında Tunus ve Trablusgarb’da görevli olan konsolos bu bölgedeki Fransızların
problemleriyle bizzat ilgileniyordu.
Osmanlı devleti XVI. yüzyılın başlarından itibaren müttefiki olan Fransa’nın içişleriyle de
yakından alakadardı ve bununla ilgili olarak garp ocakları valilerine fermanlar gönderiliyordu.
Nitekim IV. Henri Navara’nın Fransa kralı olunca Protestanlıktan Katolik mezhebine
geçmesini hiç hoş karşılamayan Marsilyalılar krala bağlılıklarını bildirmediler. Osmanlı
devleti IV. Henri Navara’nın Fransa kralı olmasına karşı çıkan Marsilya yönetimine müdahale
etti. Hatta Marsilya yöneticilerini ikna etmek ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere iki
temsilcisini Toulon’a gönderdi. Marsilyalılar kendilerine gönderilen iki Osmanlı temsilcisine
de Fransa kralının kendi mezheplerinden olmadıkları için itaat etmeyeceklerini açıkladılar.
Bunun üzerine Osmanlı devleti Marsilya eyaletinde yaşayanların krala itaat etmemeleri
halinde Fransa’ya verilen ahidnâmelerden yararlanmalarının mümkün olmadığını bildirdi.
Buna ilave olarak da Garp Ocakları mensuplarının bunların mallarını gasp etmelerine mani
olunmayacaktı. Nitekim çok geçmeden garp ocaklarına mensup korsanlar Fransa’nın bu
karışık durumundan yararlanarak pek çok Fransız gemisini ele geçirmiş ve içindekileri esir
almışlardı. Marsilya halkının Fransa kralına muhalefeti birkaç yıl sürdü ve ihtilaflar İspanya
Kralı II. Philip tarafından da desteklendi. 1595’te İstanbul’daki Fransa elçisinin isteği üzerine
Osmanlı devleti Cezayir beylerbeyinden Marsilyalılara nasihat ve krala itaat etmelerini
sağlamak üzere bir temsilcisini göndermesini istedi; kabul etmedikleri takdirde Fransa
kralıyla işbirliği yaparak Marsilya üzerine hücum etmeleri ve diğer isyancılara ibret olacak
şekilde onları cezalandırmaları emredildi. Fransa’nın İspanya üzerine sefer düzenleme isteği
ve Osmanlı devletinden yardım istemesi üzerine de 1595’te ittifak yapılması kararlaştırıldı.
III. Murad devrinde alınan karara göre karadan İspanya üzerine gidecek olan Fransa ordusunu
büyük bir Osmanlı donanması denizden destekleyecekti; ancak İstanbul’da saltanat değişikliği
olması yüzünden Akdeniz’e yeni bir donanma gönderilemedi. Buna karşılık Cezayir-i Garb
169

Beylerbeyi Hızır Paşa Cezayir ve Tunus gemilerine serdar tayin edilerek Fransa’nın uygun
göreceği yerlere emrindeki donanmayla yardıma gitmesi emredildi. Ertesi yıl İngiltere
elçisinin verdiği haberlerde ise Fransa ile İspanya arasındaki anlaşmazlığın ortadan kalkmak
üzere olduğu ve bunun kendileri aleyhine bir ittifak başlatacağı endişesi dile getiriliyordu.
Bunun üzerine İngiltere kraliçesine gönderilen 5 Haziran 1596 tarihli cevabî mektupta merak
edilmemesi belirtilerek donanmanın denize açılmak üzere olduğu ve eğer Marsilya’nın
İspanya’ya bağlılığı gerçek ise bu duruma müdahale edileceği ve zorla da olsa Fransa’ya
bağlatılacağı anlatılıyordu. Osmanlı devleti, Fransızların Kuzey Afrika sahillerinde balık ve
mercan avlamalarına ve depolar kurmalarına da izin vermişti. Bunun karşılığında ise Fransa
tüccarı belli bir vergi ödemek zorundaydı. Mesela, 1593’te Tunus’a bağlı Benzert limanında
mercan avı yapabilmek için Fransız tüccarı 4000 altın ödemek mecburiyetindeydi ve bu para
yeniçeri maaşları için kullanılmaktaydı. Fransa tüccarının Kuzey Afrika sahillerinde mercan
avlayabilecekleri hususu 1604 tarihli ahidnâmede de tekrar edildi.
Garp Ocakları’nın Fransa ile ilişkileri daha çok çeşitli korsanlık hareketleri ve Fransa’nın
bunlardan şikâyetleriyle devam etti. Özellikle Fransa’da iç karışıklıkların meydana geldiği
yıllarda bu tür olaylara daha çok tesadüf edildi. Nitekim 1594’te Cezayir, 1595’te Tunus
korsanları Fransız ticaret gemilerine saldırılarda bulunmuşlardı. Cezayir’de görevli beyler ve
korsan reisler, Fransa bayrağı taşıyan gemilere el koymuş, 800.000 altın tutarındaki para ve
malı yağmalamış, tüccar ve tayfaları esir almışlardı. İstanbul’dan gönderilen fermanlar
üzerine bunların bir kısmı serbest bırakılmışsa da Benzert kapudanı ile birlikte diğer birkaç
korsan reisinin gemilerinde 80-100’er Fransız esir bulunduğu anlaşılmıştı. Tunus korsanları
da rast geldikleri yerde esir aldıkları Fransızların gemi ve mallarına el koyuyorlardı.
Fransa’nın İstanbul’daki elçisi bütün bu saldırıları Divan-ı Hümayun’a bildiriyor ve ilgililere
emirler gönderilmesini sağlayarak kendi tüccarının mağdur olmaktan kurtarılmasına
çalışıyordu. Ayrıca garp ocakları vilayetlerindeki valilerin korsanlara yardımcı olmaya devam
etmeleri halinde bir daha Fransa limanlarından yararlanamayacakları konusunu hatırlatıyordu;
çünkü Cezayir gemileri darda kaldıkları her zaman Fransa limanlarına sığınıyor, barut, kurşun
ve benzeri harp mühimmatı ile diğer ihtiyaçlarını karşılıyordu. Anlaşıldığına göre Cezayir,
Tunus ve Trablusgarb’daki hapishane ve korsan gemilerinde iki binin üzerinde Fransız esir
bulunuyordu. Elçi bunların en kısa zamanda serbest bırakılmasını istiyor, aksi halde Venedik
gibi Fransa da kendi limanlarına Osmanlı gemilerinin ikmal maksadıyla kabul
etmeyeceklerini ileri sürüyordu.
Mağrib korsanlarının bu menfi tutumlarına karşılık Fransızların da zaman zaman
ahidnâmelere riayet etmedikleri görülüyordu. Mesela, 1595’te Cezayir’e tabi Bastiyon’da
ikamet eden Fransızlar ihraç edilmesi yasak olan malları Cezayir’den gemilerine yükleyerek
“kâfir” diyarına taşıyorlardı. Ayrıca, oturdukları Bastiyon’a eskisinden fazla sayıda ilave burç
ve kale inşa ediyor ve buralara Darülharp’ten yabancılar getirterek etrafa pek çok zarar
veriyorlardı. Tabii ki bu durum karşısında gerekli tedbirlerin alınması Cezayir valisine havale
ediliyor ve Fransızların inşa ettirdiği yeni binaların yıktırılması cihetine gidiliyordu. Garp
Ocakları ile Fransa arasındaki ilişkiler karşılıklı suçlamalarla sürüyor ve Fransız tâcirler
durumdan olumsuz etkileniyordu. Osmanlı devleti ise Fransa’nın yardımına ihtiyacı olduğu
zamanlarda Fransız tüccara daha müsamahalı davranıyordu. XVII. yüzyılın başlarında
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İspanya’nın baskısı altında ya dinlerini değiştirmek veya başka diyarlara göç etmek zorunda
kalan İspanyalı Müslümanların (müdeccel, morisco) Mağrib’e geçmelerine yardımcı olunması
isteniyordu. Buna karşılık Fransız bastiyonların iade edilmesi ve Cezayir’den sürülen
Fransızların geri dönmesi kabul ediliyor ve Fransız tüccarın gemilerine el koyan Süleyman
Paşa’dan bunların geri alınması taahhüt ediliyordu. Yine Cezayir’deki Beled-i Unnâb
yakınlarında yerleşmiş bulunan Fransızların ihtiyaçları kadar hububat almalarına izin
veriliyor, ancak hububatın yabancı diyarlara götürülmesi yasaklanıyordu.
XVII. yüzyılda Osmanlı devletinin içine düştüğü iç ve dış buhranlar sebebiyle Akdeniz’de
ticaret yapan devletler aynı zamanda özellikle Cezayir ve Tunus ile de antlaşma yapmak
zorunda kaldılar. Cezayir ile Fransa arasında ilk antlaşma Osmanlı devletinin izni ve onayıyla
21 Mart 1619’da Marsilya’da imzalandı. Düşman saydıkları İspanyollara karşı kendilerine
yardımcı olabilecek devletin Osmanlı İmparatorluğu olduğunu düşünen İngilizler, ilişkileri
geliştirmek amacıyla ilk elçileri Harborne’u, III. Murad devrinde İstanbul’a gönderdiler.
Aslında İngilizlerin Kuzey Afrika ile ticarete başlayıp orada bir de konsolosluk açmaları
oldukça eskiye dayanıyordu. 1580 tarihli ahidnâme ile Osmanlı devleti Cezayir, Tunus ve
Trablusgarb iskelelerinde İngiltere’nin konsolos bulundurmasını kabul ederken korsan
gemilerinin İngilizleri esir edip satmaları yasaklanıyordu.
Kuzey Afrika sahillerinde üslenen garp ocakları yüzünden bu sularda ticaret yapmak tehlike
barındırdığı halde kârlı olması sebebiyle tercih ediliyordu. İngiliz tüccar Garp Ocakları’na
kurşun, barut ve baharat satıyor, onlardan limon, portakal, üzüm ve zeytin alıyorlardı. Garp
Ocakları korsanlarının İngiliz ticaret gemilerine düzenlediği saldırılarla İngiliz tüccarı büyük
zarara uğruyordu. Bu hususta İstanbul’daki İngiliz elçilerinin teşebbüsü ile Trablusgarb,
Tunus ve Cezayir beylerbeylerine fermanlar gönderilmesine rağmen korsanlık
önlenemiyordu. Nitekim 1585’te ticaret için Cezayir’e giden bir İngiliz gemisi korsanlar
tarafından yakalanarak eşyalarına el konmuş ve tayfaları esir alınmıştı. Trablusgarb
Beylerbeyi Hasan Paşa, gönderilen emirlerde alınan eşya ve esirlerin geri verilmesi söylendiği
halde, bunları teslim etmemişti. Bununla beraber İngilizler de zaman zaman Kuzey
Afrika’daki korsanlarla işbirliği yaparak Fransız gemi ve tayfalarını Afrika limanlarında
satıyorlardı.
XVII. yüzyılın başlarında sadece Akdeniz’deki İngiliz gemilerine değil, Güney İngiltere’ye
kadar uzanan bölgede korsanlık saldırıları giderek artmaya başladı. Güneybatı İngiltere’deki
Devon bölgesine giden Cezayir ve Tunuslu korsanlar Plymouth ve Dartmouth’taki İngiliz
ticaretine büyük zararlar verdiler. 1609-1611 yıllarında yüz Cezayir gemisi yetmiş kadar
İngiliz gemisini teslim almıştı. İngiltere’nin İstanbul elçisi Sir Thomas Roe, bu hareketleri
engellemek için pek çok teşebbüste bulundu. 1622’de Osmanlı ve İngiliz görevliler
İstanbul’dan Tunus ve Cezayir’e gittiler. Bu heyet İngilizlerle garp ocakları arasındaki
anlaşmazlığı çözmekle görevliydi ve aynı zamanda korsanlık hareketlerine son verilmesi
konusunda ferman götürüyordu. Yapılan görüşmelerde Tunuslular olumlu cevap verdiği halde
Cezayirliler muhalefet gösterdiler; bununla beraber görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul’a
bir heyet göndermeyi kabul ettiler. 1623’te imzalanan antlaşmaya göre, İngiltere ile garp
ocakları arasında devamlı dostluk olacak ve ticaret geliştirilecekti, ancak İngiliz gemileri
Osmanlı devletinin düşmanlarına ait mal ve asker taşımayacaktı. Bu antlaşmaya rağmen
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korsanlık hareketleri devam ediyor ve İngiltere’nin şikâyetleri bitmiyordu. XVII. yüzyılın ilk
yarısında Cezayir, Tunus ve Fas korsanlarının Güney İngiltere’ye yaptıkları saldırılar son
derece tehditkârdı. İngiltere 1627’de Cezayir ile bir antlaşma imzaladığı halde korsanlık
hareketleri 1630’lardan itibaren eskisinden daha şiddetli olarak devam etti.
İngiltere kıyılarında korsanlık hareketlerinde bulunan bir diğer önemli üs, Fas’ın Selâ (Sale)
şehriydi. 1616-1642 tarihleri arasında Selâ üssünden ve diğer yerlerden gelen korsan gemileri
Güneybatı İngiltere’de 350-400 gemi ele geçirmişler, yine bu yıllar arasında 6500-7000
arasında İngiliz esir alınmıştı. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında ticaret yapma hakkı en
eskiye uzanan devlet Venedik’ti. Önceleri bütün devletler Venedik bayrağı altında ticaret
yapabilme hakkına sahipken XVI. yüzyılda ilk defa Fransa müstakil ticaret yapma izni aldı,
onu İngiltere izledi. Diğer devletlere verilen bu imtiyazlardan memnun olmadığı anlaşılan
Venedik bilhassa İngilizlerin Osmanlı devleti ile ticari münasebetler kurması karşısında
Fransa ile işbirliği yaparak bu faaliyetleri baltalamaya çalıştı.
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Akdeniz’de görülmeye başlayan korsanlık hareketleri
arasında Garp Ocakları korsanlarının Venedik ile olan ilişkileri de önemli yer tutmaktadır.
1580-1590 yılları arasında Katolik devletlere ait hiçbir liman ve sahil yoktu ki, garp ocakları
korsanları tarafından saldırıya uğramamış olsun. Bu korsanlar Adriyatik, Tuskana ve Sicilya
sularındaki kıyıları tehdit ediyorlardı. Venedik ise Babıâli ile anlaşması sayesinde tarafsızlığı
sürdüren tek Akdeniz devletiydi. Ancak yüzyıl sonlarında bazı Venedik ticaret gemilerine
Berberi korsanlar tarafından el konuldu. Mesela 1580 yılı sonbaharında bir ay içinde yirmi
beş Venedik gemisi garp ocakları korsanları tarafından zapt edildi. Ancak 1584’te
Trablusgarb valisi Ramazan Paşa’nın hanımını taşıyan bir kadırganın İstanbul’a gelirken
Venedik donanması kumandanı Gabriel Emo tarafından zabtı ve gemidekilerin pek çoğunun
katli ile kadınlara saldırılması İstanbul’da tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Gabriel Emo
Venedik’te idam edildiği gibi yakalanan gemi de İstanbul’a gönderildi ve böylece Osmanlı
devletinin infiali önlenmek istendi.
1604’te Venedik’e verilen ahidnâmede korsanlık faaliyetlerine engel olunması ve korsanların
aldığı esirlerin iade edilmesi hususlarına da yer verildi. Bununla beraber korsanlık hareketleri
durmadı. Mesela Koronlu Turgut Reis 1609’da Venedik’ten İstanbul’a gelen üç barçayı zapt
edip içindekilerle birlikte Trablus’a gitti ve Venedik tüccarına pek çok zarar verdi. 1619’da
Venedik’e verilen ahidnâmede ise Mağrib korsan gemilerinin Venedik’e tabi yerlere ve
gemilere saldırması ve alınan esirleri iade etmesi konusundaki madde tekrar edildi. Bununla
beraber 1624’te meydana gelen bir korsanlık hareketi Osmanlı devleti ile Venedik arasındaki
ilişkilerin bozulmaya başlamasında başlangıç teşkil etti. Garp ocakları korsanları on üç parça
kalyataları ile Venedik’e tabi yerleri yakıp yıkmışlar, kadın erkek 459 kişiyi esir almışlardı.
Babıâli Venedik elçisinin şikâyetleri üzerine esirlerin iadesi için çalıştı ise de fazla başarılı
olamadı. 1637’de ise Adriya denizine giren Cezayir ve Tunus beylerine ait on altı korsan
gemisinin Pulya sahillerine asker çıkarmasıyla durum gerginleşti. Buna karşı yirmi sekiz
gemiden oluşan bir Venedik donanması intikam almak için korsan gemilerini Avlonya’da
sıkıştırarak on beş Cezayir gemisini batırdı. Bu olay iki ülke arasındaki gerginliği artırdı ise
de bir müddet sonra Venedik’in tazminat ödemeyi kabul etmesiyle yatıştırıldı.
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Bütün bu örnekler Kuzey Afrika’daki Osmanlı eyaletlerinin özellikle Orta ve Batı Akdeniz’de
Osmanlı donanması için her zaman ileri karakol görevi yaptıklarını ve Osmanlı devletinin
Avrupa devletleriyle denizlerdeki ilişkilerinde önemli rol oynadıklarını göstermektedir.
Bilhassa XVI. yüzyılın sonlarında denizci Avrupa devletlerinde ve garp ocaklarında
görülmeye başlayan korsanlık hareketleri daha sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. Bu
sebeple Akdeniz ticaret tarihinde korsanlık hareketlerinin nasıl seyrettiği ve bunun
devletlerarası ilişkilerdeki yerinin tespiti önemini korumaktadır.

9. 3. 1. Adriyatik’te Korsanlığın Yükselişi
İnebahtı Savaşı (1571) Akdeniz’de büyük donanmaların karşılaştığı son deniz meydan savaşı
görünümündedir ve bu tarihten sonra Müslüman Türk dünyasıyla Hıristiyan dünyası arasında
resmiyet kazanmamış bir barışa varıldığından korsanlık önemli bir hareketlilik göstermiş ve
büyük bir hamle gerçekleştirmiştir.
Adriyatik, XVI. yüzyılın ikinci yarısında artmaya başlayan ve son çeyreğinde zirvesine ulaşan
Akdeniz korsanlığının önemli bir mekânı idi. Yine XVI. yüzyılın sonlarına doğru Akdeniz’de
etkin olan Garb Ocakları korsanlığının göz kamaştırıcı yükselişi, şüphesiz Adriyatik’teki
gelişmeleri de etkilemişti. Bu dönemde Adriyatik’in doğu sahilleri esas itibariyle Osmanlı
hâkimiyetindeydi ve Venedik’e verilen ahidnâmelerde varılan mutabakat sonucu denizde
asayişin sağlanması Venedik’e bırakılmıştı. Bu sebeple, Osmanlılar bu denize Venedik
Körfezi diyorlardı. Venedik, bu sularda Uskok ve diğer korsanlara karşı güvenliği sağlamak
üzere merkezi Korfu’da bulunan bir sahil koruma filosu oluşturmuştu.
XVI. yüzyılın sonlarında, Adriyatik’te Osmanlı korsanları ile Uskoklar’ın ve kısmen Venedik
korsanlarının kendilerine hareket alanı buldukları görülmektedir. Bölgede gelişen bir güç
olarak Osmanlı korsanları sahillerde inşa ettikleri kayık, sandal, firkate ve kalyata türündeki
gemileriyle Adriyatik’te faal olan İspanya, Venedik ve Uskok korsanlarına ve hedeflerine
karşı harekete geçmişlerdi. Hatta XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı gemi ve sahillerine
zararları had safhaya ulaşan Uskoklar’a karşı Avlonya, Gabele, Nova ve Kirka’da deniz üsleri
kurulmuş ve savunma amacıyla buradaki Osmanlı savaş gemileri mücadeleye girişmişlerdi.

9. 3. 2. Adriyatik’te Osmanlı Korsan Üsleri
Adriyatik’te Osmanlı korsanlarına üs görevi gören üç ana bölge oluşmuştu. Korsanlıkla ilgili
yapılan şikâyetler dikkate alındığında bu üslerin sahillerdeki önemli bazı liman şehirleri ve
kaleler olduğu tespit edilmektedir. Mesela Hersek’te Nova, Arnavutluk’ta Avlonya ve Draç,
Adriyatik’in güneyinde Ayamavra, Preveze ve İnebahtı, Mora’da Moton ve Koron korsanların
toplandığı sahil şehirleri idi ve bunlar XVII. yüzyıldan itibaren önemli korsan üsleri olarak
tarihe geçtiler.
Osmanlılar’ın Adriyatik sahillerindeki ilk limanlarından olan Avlonya, sahip olduğu tersanesi
ve kaptanlığı ile önemli bir deniz üssü konumundaydı. İspanya’dan getirilen Yahudilerin,
buraya yerleştirilmesi ile bir ticaret limanı haline gelmişti. Avlonya tüccarının en çok ticaret
yaptıkları yerler Venedik kadar İtalya sahillerindeki Ancona ve Pulya idi. Bu ticarî
hareketlilik sebebiyle Avlonya, Adriyatik’teki deniz korsanlarının ilgi odağı oldu. Bu sebeple
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bazen kuzeydeki Uskoklar’ın, bazen de Venedikliler’in saldırısına uğruyordu. Bu saldırılara
karşı koymak ve mukabil baskınlar düzenlemek üzere de Müslüman korsanlar ile Mağripli
korsanlar Avlonya’da toplanıyorlardı. Muhtemelen korsanlık olaylarının yaygınlaşmasıyla
XVI. yüzyılın sonlarına doğru ticarî önemini kaybetti ve Venedik’e ait Spilit’in 1590’da
serbest liman haline gelmesi ile sadece askerî bir üs olarak kaldı.
Adriyatik’te Osmanlı korsanlarının toplandığı önemli bir başka liman şehri olan Draç, Via
Egnatia denilen ve Balkanların içlerine uzanan tarihî ticaret yolunun en önemli başlangıç
noktasında yer alıyordu. XVI. yüzyılın son çeyreğinde Adriyatik kıyılarında ortaya çıkan
korsanlar ile özellikle Kuzey Afrika’dan gelen Mağrib korsanlarının üs edindikleri Draç, aynı
zamanda korsanların el koydukları gemilerde bulunan eşyaları getirip sattıkları önemli bir
pazar olarak da dikkat çekiyordu. Bu özendirici durum, Draç’taki askerî görevlilerin korsanlık
yapmaya başlamasına ve olayların artmasına sebep oldu. Nitekim 5 Mayıs 1594’de
Venedik’in Dalmaçya kıyısındaki Rogozniçe limanına gelen bir kadırga, her sene Spilit’te
düzenlenen bir panayıra katılan Şibenik Beyi ile oğullarını ve diğer beyleri beklerken üç
Müslüman firkatesinin saldırısına uğramış, olayda sadece Şibenik Beyi ve oğulları sağ
kurtulmuştu. Leventler, gemideki çok miktarda paraya el koyarak Draç’a gitmişlerdi.
Bu olay, Osmanlı makamlarını zor durumda bırakmış, gereken tedbirlerin alınması ve izinsiz
gemi donatarak denize açılan leventlere engel olunması konusunda bölgedeki idareciler
defalarca ikaz edilmişti. Aslında bu tür korsanlık hareketleri tüccarın Draç’a gelişini etkilemiş
ve iskele gelirlerinin azalmasına yol açmıştı. Draç’ta üslenen leventler, Novalı ve Cezayirli
korsanlarla işbirliği yaparak Venedik ticaret gemilerine de baskın düzenliyorlardı. Meselâ
1605’te farklı zamanlarda Adriyatik’te seyreden Maçuka, Marciliana Bone ve Marciliana
Noris adlı üç Venedik barçası ile iki kalyona el koyarak 400 bin altın değerindeki mal ve
eşyayı, esirlerle birlikte Draç’a getirmiş ve orada satmışlardı. Bunu yaparken leventlerin
işbirliği yaptığı Osmanlı askerî yöneticilerinin başında Draç ağaları geliyordu.
Osmanlı korsanlarının, Adriyatik kıyısındaki önemli Osmanlı merkezlerini üs edinerek
Venedik ticaret gemilerine saldırdıkları bir diğer yer Nova kalesiydi. 1590’da bazı leventler,
bir kalyata ile denize açılmış ve Korfu Boğazı’na giderek Venedik tüccarına düzenledikleri
baskında mallarını yağmalamışlardı. Yine 1593’de dört levent firkatesi Kotor Körfezi’nde
gelip geçen gemilere zarar vermişlerdi. Adriyatik’in Venedik tarafından en fazla kontrol
edilen bir yer olması bakımından Nova civarındaki korsanlıkların çoğu defa önlendiği veya
tazmin ettirildiği anlaşılmaktadır.
Bu dönemde Adriyatik’te korsanlık yapan Osmanlı leventleri yanında Garb Ocakları’ndan
gelen gönüllü reisler de etkili oluyordu. Bunlardan Cezayir leventlerinden Murad Reis
oldukça ünlü idi. Murad Reis, 1591’de bir levent kalyatası ile Adriyatik’e gelip Spilit’deki bir
gemiye el koymuş ve 15.000 florilik para ve mal almıştı. Denizlerdeki korsanlık
hareketlerinin sebepleri zaman zaman o derece basit alacak-verecek davalarına dönüşmüştür
ki, bunları korkunç imajlar çağrıştıran korsanlık olayları karşısında sıradan hadiseler olarak
kabul etmek ihtiyacı doğmaktadır. Bu durum Osmanlı ve Venedik halklarının ne derece sıkı
ekonomik ilişkiler içinde olduğunu gösterecek mahiyettedir.
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Uygulamalar
Uygulama: İdris Bostan’ın, Adriyatik’te Korsanlık: Osmanlılar, Uskoklar, Venedikliler
(1575-1620), İstanbul, 2009 isimli kitabını okuyunuz.
Kazanım:
1. Uskoklar problemi bütün vecheleri ile anlaşılacak.
2. Osmanlı denizcilik tarihi yazımında farklı ülke arşivlerinden nasıl istifade edileceği
kavranacak.
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Uygulama Soruları
1. Adriyatik’te Uskok problemini ortaya çıkaran siyasal ve ekonomik atmosfer
nasıldır, tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müslüman denizciler, gaza anlayışı çerçevesinde korsanlık faaliyetlerinde
bulunmuşlardır. Korsanların denizlerde üstlenmiş oldukları rol, karada akıncıların üstlenmiş
oldukları role benzetilebilir. Korsanların İslam hukuku dışına çıktıkları noktalarda Osmanlı
belgeleri onları tanımlamak için “harami” tabirini kullanmaktadır. Bu korsan reisleri, Osmanlı
donanmasına gerektiği durumlarda hizmet etmişler; kimileri kaptan-ı deryâlığa kadar
yükselmeyi başarmışlardır. Bu derste, bu reislerden Kemal Reis, Barbaros Hayreddin Paşa ve
Kılıç Ali Paşa’ya değinilmiştir.
Korsanların en önemli üsleri, şüphesiz Kuzey Afrika olmuştur. Tunus; Cezayir ve
Trablusgarb’ın neredeyse bütün ekonomileri, Akdeniz’de yapmış oldukları korsanlık
faaliyetlerine dayalıdır. Buna rağmen, Osmanlı merkezi onların faaliyetlerini kontrol altında
tutmaya, ahidnameli devlet gemilerine saldırmamalarını temine çabalamıştır. Korsanların
üslendikleri bir diğer merkez de, Adriyatik kıyıları olmuş; burada da özellikle Venedik ve
Dubrovnik gemileri bu faaliyetten en fazla zararı gören devletler olmuştur. 16. Yüzyılın
sonunda ortaya çıkan Uskok problemi, Venedik ve Dubrovnik’i olduğu kadar Osmanlı
Devleti’ni de ciddi bir biçimde etkilemiştir.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı Devleti’nin yabancı memleketlerle arasındaki siyasi, askeri ve ticari ilişkileri
düzenleyen metinlere ne ad verilir?
a. Ahidname
b. Vakfiye
c. Berat
d. Ferman
e. Temlikname
2. Aşağıdaki isimlerden hangisi korsan kökenlidir?
a. Koca Sinan Paşa
b. Sokollu Mehmed Paşa
c. Pargalı İbrahim Paşa
d. Kılıç Ali Paşa
e. Rüstem Paşa
3. Korsan kökenli ünlü denizci Kemal Reis, aşağıdaki yerlerden hangisinin alınışında rol
almamıştır?
a. İnebahtı
b. Modon
c. Koron
d. Anavarin
e. Sakız
4. Aşağıdaki korsan kökenli denizcilerden hangisi Endülüs Müslümanlarının Osmanlı
Devleti’ne getirilişi sürecinde aktif rol oynamıştır?
a. Kemal Reis
b. Küçük Hüseyin Paşa
c. Umur Bey
d. Mezemorta Hüseyin Paşa
e. Kara Hoca
5. Korsan kökenli denizcilerden Uluç Ali Paşa, hangi savaştaki yararlılığı neticesinde
kapdanıderyalığa yükseltilmiştir?
a. Navarin Savaşı
b. Çeşme Baskını
c. İnebahtı Savaşı
d. Modon’un Fethi
e. Cerbe’nin Fethi
6. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Garp Ocakları arasında yer alan üç eyalet doğru bir şekilde
verilmiştir?
a. Mısır-Sudan-Habeş
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b. Haleb-Trablusşam-Bağdat
c. Mısır-Trablusgarb-Tunus
d. Fas-Tunus-Cezayir
e. Tunus-Cezayir-Trablusgarb
7. Garb Ocakları ile ilgili olarka aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Ekonomileri korsanlığa dayalıdır.
b. Osmanlı Devleti’nin ileri karakolu niteliğine sahiptirler.
c. Donanmaya gemi göndermekle yükümlü değildirler.
d. Yabancı devletler ile müstakilen antlaşma yapabilirler.
e. Garb Ocaklarının faaliyetlerinden en çok İspanyollar etkilenmiştir.
8. Korsanlığın yükselmesinde önemli etkisi olan, Akdeniz’de büyük donanmaların karşılaştığı
son “deniz meydan savaşı” aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnebahtı Deniz Savaşı
b. Navarin Deniz Savaşı
c. Koyun Adaları Deniz Savaşı
d. Preveze Deniz Savaşı
e. Çeşme deniz Savaşı
9. Aşağıdaki Adriyatik limanlarından hangisi bir korsan üssü değildir?
a. Avlonya
b. Draç
c. Nova
d. Preveze
e. Atina
10. Aşağıdakilerden hangisi Draç limanının korsanlarca tercih edilmesinin nedenleri arasında
gösterilemez?
a. Osmanlı Devleti’nin orada temsilcisinin olmaması
b. Draç’taki askeri görevlilerin korsanlığa bulaşmış olması
c. Korunaklı bir limana sahip olması
d. Önemli bir pazar niteliğinin olması
e. Via Egnatia’nın başlangıcı olması

Cevaplar
1.a, 2.d, 3.e, 4.a, 5.c, 6.e, 7.c, 8.a, 9.e, 10.a.
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10. XVII. YÜZYILDA GEMİ TEKNOLOJİSİNDE DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. 1. Girit Seferi’nin Osmanlı gemi teknolojisine etkileri
10. 2. Kalyona geçiş süreci ve yapılan müzakereler
10. 3. Kalyon döneminin ilk safhası
10. 4. Kadırga-Kalyon arasındaki temel farklılıklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kadırga ile kalyon arasındaki temel farklar nelerdir?
2. Kadırganın Osmanlı donanmasının ana gücünü oluşturması gerektiğini söyleyenlerin temel
dayanak noktaları nelerdir, tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

17. yüzyılda gemi
teknolojisinde yaşanan
değişim sürecini
kavrayabilmek.
Kalyona geçişi savunan ve
kadırga kullanımında ısrar
eden tarafların ana
motivasyonları
saptayabilmek
Girit Savaşı’nın teknolojik
değişim üzerindeki etkisini
ortaya koyabilmek.
Kadırga ile kalyon
arasındaki farkları ana
hatları ile açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Kadırga



Kalyon



Girit Savaşı



Teknolojik Değişim
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Giriş
Osmanlı Devleti’nde yaşanan değişim sancıları, deniz teknolojisi alanında da kendini
göstermiştir. Uzun süren Girit kuşatması, Osmanlıların donanma üzerine düşünmesine neden
olmuş ve 17. Yüzyılın ikinci yarısında, kalyona geçiş denemeleri yaşanmıştır. Bu derste, Girit
savaşı ile birlikte bu geçiş süreci ele alınacaktır.
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10. 1. XVII. Yüzyılda Gemi Teknolojisinde Değişim: Kürekten
Yelkene Geçiş
Akdeniz XV. yüzyılın sonlarına doğru önce büyük yelkenli gemilerin gelişimine şahit
olmuş, XVI. yüzyılla birlikte ise daha küçük gemiler ön plana çıkmıştır. Yaygın kanaatin
aksine bu yüzyılda Akdeniz’de gemicilik okyanusta gelişenden çok farklı değildir. Okyanusta
ortaya çıkan yeni bir geminin benzeri kısa süre sonra Akdeniz’de görülmeye başladığı gibi,
küçük tonajlı gemiler de okyanus gemiciliğinde önemli bir yer tutmuştur. Büyük tekneler esas
itibariyle uzun yolculuklar için ve korsan saldırılarına karşı bir güvence olarak
düşünüldüğünden devlet desteğiyle sürdürülmüştür.
Aslında kadırgalar örnek alınarak yapılan ve daha uzun bir gövdeye sahip olan
kalyonlar manevra kabiliyeti olmayan ve süratli hareket edemeyen gemilerdi; bu sebeple XVI.
yüzyılın ortalarından itibaren gemi mühendislerinin gayretleri bu büyük gemilere üstünlük
sağlayan yeni özellikler kattı. Kalyon, adının da işaret ettiği gibi İspanyol menşeliydi ve çok
geçmeden İngiliz ve Hollandalılar tarafından benimsenerek geliştirildi. Buna karşılık kendine
has gemi tipleri bulunan ve geleneksel olarak bunları kullanma eğiliminde olan Venedik, XV.
yüzyılda büyük yelkenli gemileri tercih ettiği halde, XVI. yüzyılda kürekli gemilere
yönelmişti. Yüzyılın sonlarından itibaren bir ara yeniden kalyon ve burtunlara dönme ihtiyacı
duymuşsa da bu teşebbüs kısa sürmüştü.
Venedik başta olmak üzere diğer Akdeniz devletleri de gemicilikte eski geleneklere
bağlı kalmıştı. Bu devletler kadırganın savaş stratejisi olan cepheden hücum, rampa etme ve
önünü kesme taktiklerinin geçerliliğine inanıyorlardı. Nitekim XVII. yüzyılda batıdan gelen
okyanus yelkenlileri karşısında uzun tartışmalar yaşayan Venedik, yine de kadırgalar lehine
tercihte bulunmuştu. Venediklilerin bir savaş gemisi olarak kalyon inşasında bir gelenekleri
olmadığından 1608’de Venedik tersanesi dışında yapımına teşebbüs edilen bir kalyon hızı
düşük olduğu için donanmada kullanılamamış ve denizde yüzer bir kaleye dönüşmüştü.
Venedik tersanesinde savaş kalyonu inşası, XVII. yüzyılın ikinci yarısında tersanede bu tip
gemilerin yapımına uygun bir havuzun inşasından sonra başlamıştı.
Osmanlılar da benzer bir tecrübeyi XVII. yüzyılın ortalarında yaşadılar. Bu sebeple
kadırgalar yüzyılın yaklaşık sonlarına kadar Akdeniz ülkelerindeki savaş filolarının en önemli
gemileri olma özelliklerini korudular. Hâlbuki İngilizler daha XVII. yüzyılın başlarında
kalyon lehine tercihlerini yaparak bu yeni gemileri inşa etmeyi ve geliştirmeyi sürdürmeye
başlamışlardı.
Şüphesiz, Osmanlılar kuruluş döneminde denizlere açılırken henüz yeterli bir
tecrübeye sahip olmadıkları için Ceneviz ve Venedik’in gemi ve denizcilerinden
yararlanmışlardı. Ancak çok geçmeden gemiler inşa ederek kendi donanmalarını oluşturdular
ve eksiklerini gidererek yeni modeller geliştirmeye başladılar.
Osmanlı denizcilik tarihinde gemiciliğin gelişimini üç ayrı dönemde incelemek
gerekmektedir. Birincisi imparatorluğun kuruluşundan XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadar
devam eden kürekli gemiler (çektiri veya kadırga) dönemi, ikincisi XIX. yüzyılın ortalarına
kadar devam eden yelkenli gemiler (kalyon) dönemi, üçüncüsü de imparatorluğun yıkılışına
kadar süren buharlı gemiler dönemidir.
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XVI. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı gemi teknolojisinin daha çok bir oluşum süreci
yaşadığı ve bir geçiş özelliği yansıttığı tespit edilmektedir. Bu dönemde Osmanlı
donanmasının geleneksel olarak Akdeniz’de yaygın olan ve esas itibariyle kürekle hareket
eden kadırga türü gemilere önem verdiği, diğer denizci devletlerin özellikle Venedik’in
etkisinde olduğu görülmektedir. Bununla beraber zaman zaman okyanus tecrübesi olan ve
Akdeniz’de en büyük düşmanı kabul ettiği İspanya’nın gemi teknolojisini örnek aldığı, bunun
sonucu olarak da göke denilen barça türü büyük yelkenli gemiler inşa ettiği tespit
edilmektedir. Bu oluşum süreci Barbaros Hayreddin Paşa’nın 1534’te “mîrmirân-ı deryâ”
olarak deniz beylerbeyliğine getirilmesine kadar devam etmiştir. Esas itibariyle Venedik gemi
inşa tekniklerini uygulayan Osmanlılar, Barbaros ile birlikte bu sahada bazı değişiklikler
yaptılar. Bu yeni döneme özellikle Osmanlı gemi teknolojisine kendi bilgi ve becerilerini
ilave eden Barbaros Hayreddin Paşa damgasını vurdu. Barbaros ve adamları denizlerde
dolaştıkları uzun yıllar boyunca sadece denizci olmakla kalmamışlar, savaşlarda zapt ettikleri
İspanya kalyonlarını, Napoli kadırgalarını ve çeşitli milletlere ait büyük ticaret barçalarını
ayrıntılarıyla inceleyerek gemi onarım ve inşası konusunda uzmanlaşmışlardı. Barbaros
çektirilerin en etkili savaş tekneleri olduğu kanaatindeydi, çünkü yelkenli büyük gemiler
rüzgâr estiğinde daha hızlı yol alsalar bile Akdeniz’de yaz mevsiminin uzun sürmesi ve bu
aylarda havanın durgun gitmesi sebebiyle uzun zaman adeta hareketsiz kalıyorlardı. Yine bu
gemiler kürek ağırlıklı kadırgalar gibi koylarda ve küçük limanlarda kullanılmaya elverişli
değildi. Savaş sırasında da hızlı hareket edip düşman gemilerini sıkıştıramıyorlardı. Bu
sebeple XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı donanmasının esasını kürekle hareket
eden ve yelkeni yardımcı olarak kullanan çektiri sınıfı gemiler oluşturmuştur. Bu tercih
Osmanlı denizcileri tarafından benimsendiği için özellikle sürdürülmüş ve Barbaros ekolü her
zaman etkili olmuştur. Osmanlı gemi teknolojisinin gelişen Avrupa denizciliğine ayak
uyduramadığı şeklindeki iddia, bu husus dikkate alınmadan çözümlenemez. Barbaros ve
takipçisi Osmanlı denizcilerinin bu tercihi eleştirilebilir olsa bile bunun birtakım haklı
gerekçelerinin olduğu unutulmamalıdır.
Kadırga Osmanlı donanmasının belkemiğini teşkil etmiş olsa da kalyonun kullanılması
oldukça eski dönemlere kadar gitmektedir. Gerek donanmada savaş gemisi ve gerekse
nakliyede ticaret gemisi olarak kalyonlardan yararlanılmış, ama bu durum hiçbir zaman
yaygınlık kazanmamıştır. Nitekim 1488’de Mustafa Tanburî’nin kalyonu, 1498’de
İskenderiye seferine katılan kalyon ile Kemal ve Barak Reislerin Sinop’ta inşa edilip 1499
İnebahtı ile 1500 Moton ve Koron seferlerinde kullandıkları barça denilen kalyonların birer
savaş gemisi, 1554’te Mısır’a giden “kalyon-ı büzürk” ile “barça-i kebîr”in, Mısır’dan
İstanbul’a gelirken 1591’de batan Hasan Reis kalyonu ile 1593’te batan veziriazam Sinan
Paşa’nın “mülk kalyonu”nun birer ticaret gemisi oldukları anlaşılmaktadır.

10. 2. Osmanlı Gemi Teknolojisinde Değişimin Dönüm Noktası: Girit
Seferi (1645-1669)
XVI. yüzyılın sonlarından Girit seferinin başladığı 1645 yılına kadar Osmanlı
donanmasının büyük çapta bir sefer için Akdeniz’e çıkmadığı ve sadece muhafaza hizmetinde
olduğu bilinmektedir; hatta Karadeniz’e donanma çıkartıldığı halde, bunları da önceki büyük
deniz seferleri ile karşılaştırmak mümkün değildir. Buna rağmen donanmanın sahilleri
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korumak amacıyla denizlere açılması sebebiyle yaklaşık yarım yüzyıl boyunca Osmanlı
tersanelerinde yine gemi inşasına devam edilmiştir.
1645-69 seneleri arasında yaklaşık yirmi beş yıl süren Girit seferi Osmanlı
denizciliğinde önemli bir dönüm noktası teşkil eder. O zamana kadar donanmanın
belkemiğini oluşturan kürekli gemiler, yani kadırgalar ile ilgili kanaatler değişmeye ve artık
Akdeniz’de görülmeye başlayan yelkenli gemilerin yani kalyonların şöhreti artmaya
başlamıştı. Bu sebeple Girit savaşı sırasında Osmanlılar kalyona geçme teşebbüslerinde
bulundularsa da donanmanın esasını yine kadırgalar oluşturuyordu. Buna karşılık daha çok
korsanlık ve ticaret için Akdeniz’e gelen İngiltere ve Hollanda’nın yelkenli gemileri çok
geçmeden üstünlük sağlamaya başladı. Nitekim Venedik bu devletlerin gemilerini kiralamak
suretiyle Girit’i kuşatan Osmanlı donanmasını engellemeye, hatta Çanakkale Boğazı’nı
ablukaya alarak asker ve malzeme naklini önlemeye çalıştı ve aradaki güç dengesini kendi
lehine bozdu. İstanbul’dan Girit’e yardım için giden donanmanın Çanakkale Boğazı’ndan
çıkışına mani olacak kadar etkili olan Venedik donanmasındaki kalyonlar Osmanlı
denizcilerini bu gemiler konusunda ciddi olarak düşündürdü ve bazı müzakere ve
istişarelerden sonra devlet adamları süratle çok sayıda kalyon inşasına karar verdiler.
Osmanlılar burtun denilen ilk kalyonu bu karardan daha önce, Girit seferinin hemen
arifesinde, 1644 senesinde inşa ettiler. Büyüklüğü bilinmeyen bu kalyona yapılan inşa
masrafları bir kadırganın dört katı civarındaydı. Ancak bu girişimin devam etmediği ve
kalyon inşasına ciddi olarak bu ilk denemeden beş-altı yıl sonra yeniden başlandığı
anlaşılmaktadır. Girit kuşatması sırasında az sayıda kalyonun varlığı dikkate alınırsa bunun
deneme mahiyetinde istisnaî bir durum olduğu veya garp ocaklarına mensup kalyonlar
olabileceği anlaşılacaktır. Örneğin kuşatmaya katılan kırk iki toplu Cafer Reis kalyonu böyle
bir örnek olmalıdır, çünkü Girit seferinin başladığı 1645 senesinde tersanedeki gemi yapım
faaliyetleri arasında on beş kadırga inşa, otuz üç kadırga ve dört baştarda tamir edildiği halde
kalyon ile ilgili bir kayıt görülmemektedir. Tersane muhasebe defterleri ile ahkâm
defterlerindeki kereste teminine ait hükümlerden Girit seferinin başlamasından itibaren daha
çok mavna denilen gemiler yapıldığı tespit edilmektedir.
Bu dönemde Osmanlı donanmasının ikmal yolunu kapatmak üzere Çanakkale Boğazı
önüne gelen Venedik donanması bu stratejisini ısrarla sürdürdü. Nitekim Nisan 1646’da
İstanbul’dan çıkan donanma Çanakkale önünde yolunu kesen yirmi altı kalyonluk Venedik
donanmasını küçük bir çatışma ile aşarak Girit’e ulaşmış olsa bile, arkasında bıraktığı
Venedik donanması Bozcaada’yı kuşattı ve bundan sonra Girit seferine yardım için gidecek
bütün donanmaları engellemeye başladı. Yine 1648’de Girit’e yardım için malzeme ve
mühimmat taşıyan bir başka Osmanlı donanması, Boğazhisarları önünden geçerken Venedik
donanmasının ablukasına takıldığı için yardım Ege’de bulunan bey gemilerine kara yoluyla
taşınmak zorunda kalındı ve ancak bu şekilde Girit’e ulaştırılabildi. Kendisi tersane
kethüdalığından geldiği halde bu husustaki başarısızlığı, kaptan-ı deryâ Ammarzâde’nin
hayatına mal oldu (Haziran 1648).
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10. 3. Kalyonun Meşveret Meclisi’nde Müzakeresi
Osmanlıların XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kalyona geçme girişimleri iki
aşamada gerçekleşti. Birinci aşama 1650-62 yıllarındaki deneme dönemiydi ve sonunda
kadırgaya geri dönüldü. İkinci ve kalıcı olan dönem ise 1682’de yeniden başladı.
1648’de Sofu Mehmed Paşa’nın sadarete ve Voynuk Ahmed Paşa’nın kapudanlığa
getirilmesiyle, Girit meselesi ve donanmanın Venedik karşısındaki olumsuz durumu
tartışılmaya ve devlet erkânı tarafından donanmanın ıslahı hakkında çeşitli görüşler ortaya
konulmaya başlandı. Kimi isimler Venediklilerin kalyonlarıyla denizlerde dolaştıklarını ve
savaş sırasında rüzgâr sayesinde karşılarına çıkan kadırgaları çiğnediğini ileri sürerek
kadırgaların bunların karşısına çıkmasının imkânsız olduğunu ileri sürüyordu. Bu sebeple
Venedik donanmasına karşı koyabilmek için kalyon yapılması gerektiği üzerinde duruldu ve
kalyona kalyonla karşılık verilmesini teklif ederek 1648’de kalyon inşasına karar verildi.
Kâtib Çelebi, dönemin kamuoyunda tartışılan bu konu ile ilgili şu ayrıntıyı ilave
etmektedir: Bu müzakereler sonunda devrin şeyhülislamı Abdürrahim Efendi kendi
yakınlarından olan ve bahriye tarihini iyi bildiğini düşündüğü Kâtib Çelebi’den, geçmişte
Osmanlı kapudanlarının kalyon ile sefere çıkıp çıkmadıklarını öğrenmek ister. Kâtib Çelebi,
Şeyhülislam’a Kıbrıs ve Tunus’un fethine giden donanmada asker, top ve mühimmat taşımak
üzere kalyon, burtun ve diğer türde gemiler kullanıldığını, ancak savaş gemisi olarak sadece
kadırga ve mavna bulunduğunu belirtir. Ancak Barbaros’un düşman kalyon ve kadırgalarına
her zaman kadırgayla karşı çıktığını ve zafer kazandığını hatırlatarak kendi eğiliminin de
kadırga tarafında olduğunu ifade eder. Kâtib Çelebi ayrıca, eğer savaş gemisi olarak kalyon
yapılacaksa sadece gemi yapmanın yeterli olmadığını, top ve diğer teçhizatını tamamladıktan
sonra bunları kullanacak eğitimli gemici ve topçular yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunur ve
şeyhülislam da onun bu görüşünü tasdik eder. Gelişmeler kalyona geçme eğiliminin ağır
bastığını ve çok geçmeden kalyon inşasına başlandığını göstermektedir.
1649 yılında Kaptan-ı deryâ Voynuk Ahmed Paşa kumandasında Girit’e yardım
götüren Osmanlı donanması, Çanakkale Boğazı’ndan çıkarken karadan atılan toplarla
Venedik donanmasını geçiş yolundan uzaklaştırıp yoluna devam ederken donanmada üç
kalyon bulunuyordu. Kalyonlar çektiriler gibi süratli olmadığından ve henüz ön sıraya
geçmediğinden kadırgaların yedeğinde gidiyordu.

10. 4. Kalyon Döneminin İlk Safhası (1650-1662)
Kadırgalar lehindeki eğilim bir müddet sonra yerini kalyonlara bırakmak zorunda
kaldı, çünkü Venedik donanması Osmanlı donanmasını adeta Çanakkale Boğazı’na
hapsetmişti. Mayıs 1650’de Girit’e yollanan Osmanlı donanması yine Çanakkale’den
çıkamayınca çok geçmeden 22 Temmuz 1650’de otuz civarında kalyon ve burtun yapılması
için etrafa fermanlar gönderildi. Bir kısmı burtun olan bu kalyonların Karadeniz kıyılarındaki
Sinop, Samsun, Bartın ve Varna’da inşa edilmesi kararlaştırıldı. Böylece Osmanlı
İmparatorluğu donanmasında kürekli gemiler olan kadırgalardan yelkenli gemiler olan
kalyonlara geçiş süreci ilk defa gerçek anlamda başlamış oldu. Bu kalyon inşası seferberliğine
bizzat katılan devrin sadrazamı Melek Ahmed Paşa da masraflarını kendi karşılamak üzere 45
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m. uzunluğunda bir kalyonun Bahçekapısı’nda yapılmasını emretti. 1651’de inşası
tamamlanan bu kalyon denize indirildiği sırada muhtemelen bazı eksikleri sebebiyle yan
yatarak içine su aldı. Büyük üzüntüye sebebiyet veren bu olay üzerine kalyonun suyu
boşaltıldı ve üst kısmı hafifletilerek tersaneye götürüldü. Halk ise bu durumun sebebini haksız
uygulamalarda ve aşırı vergi toplanmasında buluyor, “zulümle yapılan geminin hâli budur”
diyordu.
Aynı yıl tersanelerde hazırlanan otuz kalyon, otuz sekiz kadırga ve altı mavna Girit’e
yardım için donanmaya katıldı ve Santorin yakınlarında rastlanan Venedik donanması ile
yapılan savaşta kalyonların bir kısmı Venediklilerin eline geçti; çünkü bu savaşta kalyonlar
hâlâ ikinci derecede kalmış, kadırgaların yedeğinde gitmişti. Bu uygulama kalyonların henüz
ön plana çıkmadığını veya onları kullanacak yeterli uzmanın bulunmadığını yahut stratejik
olarak kalyonların öne geçmesine donanma komutanlarının henüz karar vermediğini
göstermektedir. Yine de bu tarihten itibaren Osmanlı donanmasında kalyonlar giderek
çoğalmaya başlarken 1653’te Çavuşzâde Mehmed Paşa kumandasında kırk kadırga, altı
mavna ve on beş burtundan oluşan donanma Girit’e gönderildi.
Yine Girit için 1654’te sefere çıkan Kaptan-ı deryâ Murad Paşa, Çanakkale
Boğazı’ndan geçerken Venedik kalyonlarının boğazı kapattığını görünce savaş kararı aldı ve
öne kalyonları, arkaya mavna ve kadırgaları dizerek denize çıktı. Bu savaşta donanma kısmen
zayiata uğrasa da yolu açarak denize açıldı. Daha sonra Tunus, Mısır ve Cezayir kalyonları
donanmaya katıldı. Aynı dönemde derya beyleri ise henüz kadırgalara biniyorlardı.
Kalyonların kesin olarak öne çıkması ile birlikte tersanede tamir edilen on bir
kalyonun da yer aldığı 32 kalyonluk Osmanlı donanması Zurnazen Mustafa Paşa komutasında
Akdeniz’e açıldı ve 21 Haziran 1655’te Çanakkale Boğazı çıkışında Venedik kalyonları ile
karşılaştılar. Derhal savaş nizamına geçerek çatışmaya girişen Osmanlı donanması bu savaşta
üstün geldi. Ancak ertesi yıl 1656’da Kenan Paşa’nın komutasında yine boğaz önünde yapılan
savaşta Osmanlı donanması büyük kayıplara uğradığı gibi kalyonların çoğu Venediklilerin
eline geçti. Bu yenilgi tarihçiler arasında genellikle İnebahtı’da yaşanan mağlubiyete
benzetilmektedir; hatta Karaçelebizâde düşman donanmasına karşı koymak bahanesiyle
burtun yapılmasını ve bunun için halktan haksız vergi toplanmasını eleştirerek bu yenilginin
sebebi olmak üzere “hûn-ı ciğer-pâre-i reâyâ ve eşk-i dîde-i âh-ı derûn-ı fukarâ ile sûret-pezîr
olan gemilerden ne makūle hüner cilve-ger-i munassa-i sudûr ola” demektedir. Bu yenilgiden
sonra Bozcaada ve Limni’nin Venedik tarafından işgal edilmesinin Osmanlı kamuoyunda
büyük huzursuzluk yaratması üzerine 1656 yılının Ağustos ayı sonlarında Yalıköşkü’nde
Sultan IV. Mehmed’in de bizzat hazır bulunduğu ve kubbealtı vezirleri, şeyhülislam,
kadıaskerler ile yeniçeri ağasının katıldığı şura meclisinde kalyonlardan vazgeçilmesi ve
kadırga yapımının sürdürülmesi hususunda ısrarlı tartışmalar oldu. Dönemin tarihçileri bu
tartışmayı naklederken kendi görüşlerini de belirtmekte, örneğin Karaçelebizâde, kalyonlar
için beyhude veya boş anlamına gelen “bî-hûde” tabirini kullanırken, Kâtib Çelebi ve Silahdar
da çektiriyi kalyona yeğlediklerini ifade etmektedirler.
Bununla beraber kalyonların önemini ve üstünlüğünü koruduğunu, aynı sene yeni
kalyonların inşası için verilen emirlerden anlamak mümkündür. Bunun gereği olarak Sinop,
Samsun, Ereğli, Balıklağı, Varna, Kemer, İzmit ve Silivri’de yirmi kalyonun inşası
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kararlaştırıldı. Nihayet 1657’de denize açılan Osmanlı donanmasında yapımı bitmiş on yedi
kalyon bulunuyordu ve garp ocaklarından Cezayir, Tunus ve Trablusgarb da yirmi altı
burtunla bu donanmaya katılmıştı.
Osmanlıların Bozcaada ve Limni’yi geri alması (1657) üzerine Venedik donanması
Çanakkale Boğazı’nı kapatma planından vazgeçti. Bu mücadeleler sırasında Venedik’le
yapılan deniz savaşlarında Osmanlılar pek çok kalyonu kaybetmelerine rağmen her yıl
yenilerini inşa etmeye devam ettiler ve en son 1661-62 yıllarında altı eski kalyonu tamir
ettirdiler.
Kalyon kullanılması ayrı bir maharet istediği ve kalyonlarda görevli mürettebat ise bu
tecrübeyi henüz kazanmadığı için Venedik’le yapılan deniz savaşlarında büyük başarılar elde
edilemedi. Bu sebeple 1661’de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı kapudan tayin eden ve
bahriyede ıslahat yapmak isteyen Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa kalyonları kaldırarak
kadırgaya dönülmesini emretti; bu amaçla tersanede kırk ve derya beylerinin emrinde kırk
kadırga olmak üzere toplam seksen kadırgadan meydana gelen bir donanma vücuda getirmeye
çalıştı. Bu karar üzerine kalyon döneminin ilk safhası kapanmış oldu. Ancak 1671 senesinde
on beş kalyon için lüzumlu direk, sütun ve seren temin edilmesi için Sinop civarındaki
girişimler ve yeni kalyonlar için yapılan bazı masraflar hâlâ kalyon inşasının kısmen sürmüş
olduğunu düşündürmektedir. Silahdar’ın Girit seferi ile ilgili verdiği bilgiler ışığında ise garp
ocaklarının kalyon kullanmaya devam ettikleri anlaşılmaktadır.

10. 5. Garp Ocakları Kalyonlarının Osmanlı Donanmasındaki
Değişime Etkisi
8 Haziran 1645 tarihinde Girit seferi için Navarin’de demirleyen Osmanlı
donanmasına takviye maksadıyla Tunus ve Trablusgarb’dan gelen filolarda sadece çektirme
ve kadırgaların bulunması garp ocakları donanmasında da henüz tam olarak kalyon düzenine
geçilmediğini düşündürmekle beraber, dört yıl sonrasında 1649’da Venedik’e karşı
Değirmenlik limanında hazırlık yapan Voynuk Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı
donanmasına yardıma gelen Mağrib filosunda yirmi altı burtun ve on bir çekdirmenin varlığı
artık kalyonun kullanılmaya başladığını göstermektedir. Bu sırada Osmanlı donanmasında
sadece üç kalyon bulunuyordu ve bunlardan biri de yine Tunuslu İbrahim Reis’e aitti.
Osmanlı kaptan-ı deryâsı hava rüzgârsız olduğu için savaşa girilmesini istemeyen Cezayir,
Tunus ve Trablusgarb kapudanlarının tavsiyesine uymuştu. Ertesi gün rüzgârla birlikte
harekete geçilmiş ve Venedik donanması karşısında üstünlük sağlanmıştı. Bu olay garp
ocakları donanmasının Osmanlı donanmasından daha önce kalyonları benimsediğine ve savaş
taktiklerine sahip olduklarına işaret etmektedir. Özellikle Cezayirli denizciler XVII. yüzyılın
başlarında, kendi faaliyetleri için en uygun liman olarak buldukları Cezayir’e gelen Hollandalı
ve İngiliz korsanların yelkenli gemilerini benimsemeye başlamışlardı.
Venedik donanmasının 1654’te Boğaz çıkışını kapatması sebebiyle bütün Osmanlı
deniz askeri yeniden göreve çağrıldığında Trablusgarb’tan yedi kalyonluk bir filo gelmiş ve
merkezi donanmanın düzenlenmesinde etkili olmuştu. Filo kumandanları Trablusgarb Ağası
Mehmed Ağa ile Kalyonlar Kapudanı Küçük Mehmed İstanbul’da büyük ilgi gördüler.
Dönemin kaptan-ı deryâsı Kara Murad Paşa bu denizcilere değer vererek donanma işlerinde
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kendilerini danışman edindi; hatta Sultan IV. Mehmed ile görüşmelerini sağladı. Bu
görüşmede pek çok iltifata mazhar olan Kalyonlar kapudanı Küçük Mehmed, yıllardır para ve
asker harcandığı halde Venedik karşısındaki başarısızlıktan duyduğu üzüntüyü belirterek
sahip oldukları mükemmel kalyonlarla savaşa hazır olduklarını söyledi. Bu görüşme sonunda
IV. Mehmed, Trablus kalyonlarının ihtiyacı olan mühimmat ve halatın Tersane-i Âmire’den,
yiyecek ihtiyaçlarının ise kaptan-ı deryâ tarafından karşılanmasını emretti. Bunun gereği
olarak her kalyona yirmi beş kantar halat, dört tunç top ve 2000 kuruş verilecekti; ancak bu
karar tersane kethüdasının tepkisine yol açtığından mühimmatın yarısını teslim etmiş ve
ödenmesi gereken paranın 1000 kuruşluk kısmını da kendisi almıştır. Ayrıca Küçük
Mehmed’in gemisine verilen dört toptan ikisi daha şenlik atışı sırasında çatladığı için durum
padişaha kadar aksettirildi ve Kapudan Paşa’nın ikazı ile toplar yenilendi. Bu olaylar merkezi
donanmanın temsilcileri ile garp ocakları mensupları arasında bir çekememezlik ortaya
çıktığını da göstermektedir.
Kapudan Paşa bir meşveret meclisi toplayarak deniz savaşlarında takip edilmesi
gereken strateji ve taktik konusunda Trablusgarb kapudanları ve reisleriyle görüş alışverişinde
bulundu. Küçük Mehmed, savaş mahallinde gemiler tertip edilirken “kanûn-ı kadîme”e göre
önde çarhacı gemilerinin bulunmasını, sağ, sol, orta ve kanat şeklinde durmalarını, bu
gemilerden birinin bile ayakta kalması durumunda kapudan baştardasının öne çıkmamasını
tavsiye etti. Çünkü daha önce Kapudan Cafer Paşa (1632-34), Kesendire önünde giriştiği
savaşta önce kendi baştardası ile savaşa girerek yanlış bir uygulama başlatmış ve bu yüzden
bazı savaşlar kaybedilmişti. Bu teklif toplantıya katılanlar tarafından da uygun bulunduğu için
padişaha sunularak onayı alındı. Küçük Mehmed ayrıca kendi filosundaki her kalyonda
bulunan topçulardan ikisinin donanma kalyonlarındaki topçularla yer değiştirmesini ve
böylece Osmanlı donanmasındaki topçuların da eğitilmesini teklif etti. Bu maksatla yedi
kalyondan oluşan Trablus filosunun on dört topçusu ile Osmanlı donanmasındaki topçular yer
değiştirdi.
Bütün hazırlıklar ve takip edilecek stratejiler belirlendikten sonra Osmanlı donanması
9 Mayıs 1654’te Murad Paşa komutasında Beşiktaş’tan hareket etti ve Boğazhisarları’na
geldiğinde Servi Burnu önünde yine Venedik donanmasıyla karşılaştı. Bunun üzerine
toplanan harp meclisinde Küçük Mehmed Kapudan’ın gösterdiği şekilde donanmanın nizam
alması kararlaştırıldı. Buna rağmen Trablusgarb kalyonları savaşa karışmadan boğazdan
çıktılar ve Venedik donanmasıyla yalnız savaşmak zorunda kalan Osmanlıların bu çatışmada
bir kalyonu yandı. Kapudan Paşa bu tavırları yüzünden Trablusgarb kalyon kapudanlarını ve
özellikle Küçük Mehmed Kapudan’ı şiddetle azarladı. Osmanlı donanmasına daha sonra
Tunus ve Mısır kalyonları ile on bir Cezayir kalyonu daha katıldı. Yoluna devam eden
Osmanlı donanması İstendil Adası yakınlarında Venedik donanması ile yeniden
karşılaştığında Trablusgarb filosu yine aynı tavrı sergiledi ve savaşa katılmadı. Kaptan-ı deryâ
bu davranışlarının sebebini öğrenmek istediğinde ise, gemilerini kendi geçimleri için
kullandıklarını ve Venedik donanmasındaki ateş gemilerinden çekindiklerini ileri sürdüler.
Bunun üzerine Murad Paşa onlardan yararlanamayacağını anlayarak vilayetlerine
dönmelerine izin verdi.
Garp ocakları filolarının Osmanlı donanmasıyla birlikte hareket etmeme tavrı bununla
sınırlı kalmadı. Mesela 1657’de Cezayir, Tunus ve Trablusgarb’dan donanmaya destek
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maksadıyla gelen 26 burtunun Venedik donanması ile karşılaşıldığında savaşmaması Osmanlı
kamuoyunda şiddetli tenkitlerle karşılandı. Bununla beraber, Osmanlı merkez donanması
içinde Garp ocaklarından gelme denizciler bulunuyordu. Mesela aynı yıl Osmanlı
donanmasına iki Cezayirli reisin kumandasında iki kalyon katılmıştı.
Osmanlılar 1662’de kalyon düzeninden bir süre için vazgeçip yeniden kadırga
nizamına geçmeleri ile kalyon kullanma stratejisine ara vermiş oldular; ancak 1682’de
yeniden kalyon dönemi başlayınca garp ocakları kalyonları da tekrar Osmanlı donanmasına
katılmaya başladılar. Mağrib kalyonlarının zaman zaman Venedik donanmasıyla savaşmaktan
kaçınmaları Osmanlılar üzerinde olumsuz etki yapmış olsa bile, merkezi donanma ile garp
ocaklarının ilişkisi devam etti ve pek çok garp ocağı mensubu denizci Osmanlı donanmasında
görev yaptığı gibi, top ve mühimmat eksiklikleri de tersaneden karşılandı. Nitekim 1690’da
üç Trablusgarb kalyonu tersanede diğer kalyonlarla birlikte kalafat edildiği gibi, 1696’da
Akdeniz’e çıkacak donanmaya katılmak üzere Trablusgarb’tan beş kalyonluk bir filo yeniden
İstanbul’a geldi. 1697-98’de tersanedeki kurşunlu mahzenden mühimmat verilen on yedi
kalyon arasında Tunuslu Ali Kapudan ile Trablusgarblı Mehmed kapudanların, 1698-99’da
ise Cezayirli Hüseyin, Mustafa, Ahmed ve Süleyman kapudanlar ile Trablusgarblı Mehmed
ve Bayram kapudanların kalyonlarının bulunması, Mısırlıoğlu İbrahim Paşa ve Mezemorta
Hüseyin Paşa gibi garp ocaklarından yetişen denizcilerin kapudan paşalık görevine
getirilmeleri merkezi imparatorluk donanması bünyesinde garp ocaklarına mensup gemi
reislerine verilen önemi göstermektedir.

10. 6. Yeniden Kalyona Dönüş (1682)
Kadırga dönemini ön plana çıkaran ve kalyondan vazgeçilmesini öngören karardan
(1662) itibaren 20 yıl uygulamada kaldıktan sonra nihayet 1682’de Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın sadareti ve Bozoklu Mustafa Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı sırasında on kalyon inşası
için verilen emirle değişmiş, Osmanlı denizciliğinde kalyon dönemi ikinci defa yeniden
başlamıştır. Sekizi 34 m. ve ikisi 38 m. uzunluğunda olan bu kalyonlardan dördünün üç
ambarlı, seksener tunç toplu, altısının ise altmışar tunç toplu olması planlandı66. Bu
kalyonların inşa sorumluluğu ile beşinin kumandası Trablusgarb Ocağı’nda yetişen
Mısırlıoğlu İbrahim Paşa’ya Rodos sancakbeyliği göreviyle, diğer beşinin kumandası ise
derya beylerinden Baba Hasan Bey’e Reşid sancakbeyliği göreviyle verildi. Mısır’dan
Rodos’a kadar olan bölgeyi Baba Hasan, Rodos’tan İstanbul’a kadar olan bölgeyi Mısırlıoğlu
korumakla vazifelendirildi. Mısırlıoğlu daha sonra Kıbrıs beylerbeyliği ile miri kalyonlar baş
kapudanlığına, Baba Hasan da ikinci kapudanlığa getirildi. Böylece kalyonların yeniden
devreye girmesiyle birlikte kalyonlar için yeni bir düzenleme yapılmış oldu. Silahdar’ın,
“Zuhûr-ı Kalyonhâ-i Mîrî” başlığı altında verdiği bu bilgilere göre, garp ocaklarında olduğu
gibi tersanede de yeni bir ocak oluşturuldu ve uygulamalar için kanun hazırlandı. Buna göre
kalyonlardan büyüklerine 400, küçüklerine 300 levent yerleştirilmesi ve bütün görevlilere
ödenecek maaşların belirlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Başmuhasebeci Mustafa Efendi
defterdar tayin edilerek bu gemilerin inşası için nazır olarak görevlendirildi. Kalyonlar
Ağustos 1684’te tamamlanmış ve bu düzenlemelerden hemen sonra 1685’te donanmada
bulunan 10 kalyon, 65 kadırga ve derya beyi gemileri denize çıkmaya hazır hale gelmişti.
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II. Viyana kuşatmasında Avusturya ordusunda mühendis olarak görev yapan ve
diplomatik-askeri görevle bir süre İstanbul’da da kalan Marsigli’nin verdiği bilgiye göre,
Osmanlı donanmasının kalyona geçişinde önemli rol oynayan Livornolu mühtedi Mehmed
Ağa’nın marifetiyle yeni model kalyonlar yapıldı. 1692’de İstanbul’dayken tersanede yaptığı
gezilerde kalyon inşa faaliyetlerini gözleyen Marsigli, Mehmed Ağa’nın Sadrazam
Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa’ya olan yakınlığı sebebiyle ön plana geçtiğini ve mükemmel
gemiler yaptırdığını zikretmektedir. Marsigli’nin zikrettiği bu şahıs, Osmanlı kaynaklarında
ismi mîrî kalyonların inşasında nazır olarak geçen Frenk Mustafa Efendi olmalıdır.
Kalyonlara yeni bir nizam verilmesinden sonra, daha düzenli bir şekilde kalyon inşa edilmeye
başlandığı gibi uzunluklarının da giderek arttığı anlaşılmaktadır. 1691-92 senelerinde tersane
ve Çayağzı’nda inşa edilen kalyonlardan Kapudâne kalyonu 41 m. diğerleri ise 38 m. olarak
planlanmıştı. 1695’te Sakız’ı işgal eden Venedik’e karşı çıkarılan donanmada 26 kalyon ve 24
çektiri bulunuyordu. Venedik donanmasında ise 20 kalyon, 6 mavna ve 24 çektiri yer
alıyordu. Bu tespitler Venedik donanmasında da henüz kürekle hareket eden gemilerin var
olduğunu göstermektedir.
1696’da, Akdeniz’e 23 kalyon gönderen Osmanlılar, 1697’de Akdeniz ve Karadeniz’e
kalyon ve çekdiri sınıfı gemilerden oluşan büyük bir donanma sevk ettiler. Bu donanmanın
gemileri arasında Akdeniz’e 25 kalyon, 2 ateş gemisi, 4 derya beyi çekdirisi, 28 firkate
bulunuyordu. Karadeniz’de ise Kerş ve Taman taraflarına 4 kalyon, 6 derya beyi kadırgası, 5
firkate, 30 işkampoye, Özi taraflarına 11 derya beyi çekdirisi, 15 kalyata, 25 işkampoye, 20
firkate, 5 ocaklık şayka, 15 üstü açık gönderilmişti. Böylece Akdeniz’e 59, Karadeniz’e 136
olmak üzere bir sene içinde toplam 195 gemi İstanbul’dan hareket etmişti.
1698’de 26 kalyon Akdeniz, 6 kalyon da Karadeniz donanması için hazırlandı ve daha
önce inşasına başlanan büyük yeni kalyonun yapımı tamamlandı. Bu sebeple, 1685 ve 1699
yılları arasında kalyon inşasına hız verilerek kalyonculuğun geliştirilmesi sayesinde deniz
savaşlarında galibiyet sağlandığı halde karadaki mağlubiyetler Karlofça Antlaşması’yla
sonuçlanmıştır.
XVII. yüzyılın sonlarında kadırga inşasının adeta durduğu ve kadırgaların yerini
kalyonlara terk ettiği görülmektedir. Ancak derya beylerinin bir müddet daha kadırgalarına
bindiği ve bu geleneğin bir süre daha sürdüğü bilinmektedir. 1691 ve 1701 seneleri arasında
tersanede 70 kalyon yanında 4 baştardanın tamir edilmiş olması gemi teknolojisindeki
değişimi rakam olarak göstermesi açısından önem taşır. 1700’de tersanede 24 kalyon tamir
edildiği gibi üç ambarlı büyük kalyonun eksikleri tamamlanmış ve ilk defa 46 m.
uzunluğunda büyük bir kalyonun inşasına başlanmıştı. O zamana kadar yapılan kalyonlardan
çok daha büyük olduğu anlaşılan bu kalyon 1702’de tamamlanarak denize indirildi.
1701 tarihli Bahriye Kanunnâmesi ile getirilen düzenlemelerden sonra kalyon inşasının
hızla geliştiği, 1702’de 3 kalyonun yapımı ve 25 kalyonun tamir edildiği, 1703’te tersanede
28 kalyon bulunduğu, 1704’te yine 3 kalyonun inşa ve 28 kalyonun tamir edildiği
görülmektedir. Bu sayılar kalyon inşasının gerek sayı ve gerekse büyüklük itibariyle
geliştiğini göstermektedir.
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10. 7. Kalyonların Bazı Teknik Özellikleri
Kalyonlar ile kadırgalar arasında gerek inşa teknikleri ve gerekse mürettebat, malzeme
ve mühimmatları bakımından pek çok farklılık olduğu tespit edilse bile tam bir karşılaştırma
için elimizde yeterli veri bulunmamaktadır. Aslında kalyon, gemi modeli olarak kadırga örnek
alınarak yapılmıştı ve diğer yelkenli savaş gemilerine göre gövdesi daha uzundu. Maliyetleri
bakımından normal büyüklükte bir Osmanlı kalyonunun inşa masrafı yaklaşık üç-dört
kadırganın masrafına eşitti. Bir kadırganın maliyetinin devlete ait hesapla 1662’de 1.210.756
akçe, 1685’te 972.000 akçe civarında olduğu dikkate alınırsa bir kalyon maliyetinin 3-4
milyon akçeye ulaştığı anlaşılmaktadır.
İnşa teknikleri bakımından ise dönemin şartlarına uygun olarak kalyonlar da kadırgalar
gibi keresteden yapılmakla beraber, geminin modelinden kaynaklanan farklılık sebebiyle pek
çok kereste çeşidine ihtiyaç duyuluyordu ve bu durum kereste temini için devletin yeni orman
kaynaklarına ulaşması mecburiyetini beraberinde getiriyordu. Kalyonların kadırgalara nispetle
uzun ve yüksek olması sebebiyle çok daha fazla keresteye ihtiyaç duyulması yanında
kalyonlarda bulunması gereken sütun ve seren direklerinin varlığı ve çeşitliliği bu konuda ayrı
tedbirler alınmasını gerektirdi ve kalyon aksamına göre kereste çeşitleri ortaya çıktı. Bir
kalyonun sütun ve serenlerinin çeşitliliği geminin büyüklüğüne göre de değişiyordu. Mesela
1672’de inşa edilen bir kalyonda yirmi sütun ve seren bulunuyordu ve büyük direğin
uzunluğu 28 m., tirinkete sütunu 25 m., cıvadora 24 m. idi ki bu ölçülerin kalyonların
uzunluklarına yakın oldukları görülmektedir. Sütun ve serenlerin uzunlukları daha sonra inşa
edilen kalyonların büyüklüklerine göre farklı olmuştu. Kalyon kerestesinin temin edildiği en
önemli bölgeler Bolu bölgesi, Sinop ve Samsun havalisiydi. Bu bölgelerdeki yetkililere
gönderilen fermanlarda kalyon kerestelerinin düzgün ve işe yarar olması, kavak kerestesinin
kullanılmaması ve kalyon direklerinin mutlaka köknar çamı olması şart koşuluyor, her yıl
tamire muhtaç olmaları halinde masraflarının tazmin ettirileceği bildiriliyordu.
Kalyonlarda kadırgalardan farklı olarak en önemli ihtiyaç malzemesi yelkendi. Bir
kadırgada üçgen biçiminde cankurtaran, orta ve borda adında üç, dörtgen biçiminde tirinkete
denilen bir olmak üzere toplam dört yelken kullanılıyordu. Kalyonlarda ise mayıstra, tirinkete,
mancana, gabya, babafingo, cıvadora ve alborta denilen ve ölçüleri büyük olan yelkenler
bulunuyordu. Yelken bezi Gelibolu, Eğriboz, Benefşe, Ege Bölgesi, Mısır ve Kıbrıs gibi
yerlerden belli ağırlık ve ölçülerde temin ediliyordu. Bu bezler tersaneden verilen ölçülere
uygun olarak cüllah denen dokumacılar tarafından pamuk ipliğiyle dokunuyor, sonra
boyanıyor ve terziler tarafından istenilen ölçülere göre dikiliyordu.
Kalyonlarda diğer önemli malzeme ise toptu. Normal büyüklükteki (34-38 m.) bir
kalyonda 56 top bulunuyor, bu sayı kalyonların büyüklüklerine göre değişiyordu. XVIII.
yüzyılın başlarında top sayısı üç ambarlı bir kalyonda 112, büyük kalyonda ise 130’a
ulaşmıştı. Topa olan ihtiyacın çokluğu sebebiyle her zaman Tophane’nin bu ihtiyacı
karşılaması mümkün olmamakta, bu yüzden eksik olan toplar tüccar gemilerinden kiralamak
suretiyle karşılanmaktaydı. Kalyonlardaki toplar için çok sayıda yuvarlak da gerekiyordu ve
bunun için Pravişte’de yeni bir demir madeni açılarak yuvarlak (gülle) döküldü. 1697’de
Pravişte’de 500.000 yuvarlak döküldüğü tespit edilmektedir.
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Kalyonlar büyük gemiler olduğu için taşıdıkları insan sayısı da kadırgaya oranla
fazlaydı. Normal büyüklükte bir kadırgada savaşçı ve mürettebat dâhil ortalama 330 kişi
bulunurken, 1690’da normal büyüklükteki bir kalyonda gemi mürettebatı olarak 289, riyalede
393, patrona ve kapudanede 418 kişi arasında değişiyordu. Üç ambarlı bir kapudâne-i
hümayûnun mevcudu ise 600 ile 1001 idi.
Bu dönemden itibaren bütün XVIII. yüzyıl boyunca Osmanlı denizciliği kalyonların
gelişmesi yönünde bir seyir takip etti ve denizlerde yeniden varlık göstermeye başladı.
Kadırgalar diğer devletlerdeki örneklerine paralel olarak yüzyılın ortalarından itibaren
sahneden çekildi. Sadece kaptan-ı deryâların bindiği baştarda, yüzyılın sonlarında aynı
zamanda bir merasim gemisi olarak mevcudiyetini koruyordu. Özellikle Cezayirli Hasan Paşa
ve Küçük Hüseyin Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı sırasında teknik yapılanma ve eğitim dikkate
alınarak tersanede ve gemi inşa tekniklerinde düzenleme cihetine gidildi
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Uygulamalar
Uygulama: İstanbul’daki Deniz müzesini ziyaret ediniz.
Kazanım:
1. Günümüze intikal etmiş olan Osmanlı gemileri hakkında bilgi sahibi olunacak.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı kadırgasının denizde ne şekilde hareket ettiğine dair gözlemlerinizden
hareketle neler söyleyebilirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
16. yüzyılın sonlarından Girit Seferine kadar olan dönemde donanma büyük çapta bir
sefer için Akdeniz’e çıkmamıştır; sadece muhafaza görevlerini yapmakla yetinmiştir. 1645-69
seneleri arasında yaklaşık yirmi beş yıl süren Girit seferi Osmanlı denizciliğinde önemli bir
dönüm noktası teşkil eder. O zamana kadar donanmanın belkemiğini oluşturan kürekli
gemiler, yani kadırgalar ile ilgili kanaatler değişmeye ve artık Akdeniz’de görülmeye
başlayan yelkenli gemilerin yani kalyonların şöhreti artmaya başlamıştır. Gerek Venedik ve
gerekse de Garb Ocakları donanmalarında yer alan kalyonların, Osmanlılarca kullanımı
mevzuu kurulan bir meşveret meclisinde tartışılmıştır. Bundan sonra Osmanlılar da Tersane-i
Amire’de kalyon inşa etme faaliyetlerine başlamışlarsa da, bu geçiş süreci sancılı olmuştur.
Yeniden kalyona dönüş için 1682 yılını beklemek icap edecektir.
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Bölüm Soruları

1. Kalyon türü gemilerin menşei neresidir?
a. İspanya
b. Venedik
c. Cezayir
d. Portekiz
e. Hollanda

2. Aşağıdakilerden hangisi kadırgaları kalyon karşısında daha avantajlı duruma getiren
unsurlardan biri değildir?
a. Kadırganın metal gövdeli olması
b. Manevra kabiliyeti
c. Sürekli hareket edebilmesi
d. Hareket için insan gücüne ihtiyaç duyması
e. Daha az kereste türüne ihtiyaç duyması
3. Kadırga tipi gemilerin Osmanlı donanmasının ihtiyacına cevap vermediği hangi savaş
sürecinde anlaşılmıştır?
a. Malta kuşatması
b. Girit kuşatması
c. Mora’nın işgali
d. Sakız’ın fethi
e. Rodos’un fethi
4. 1661’de kalyona geçişin birinci evresinin nihayete erdirilişinde aşağıdaki hadiselerden
hangisi etkili olmuştur?
a. Girit kuşatmasında bir netice alınamamış olması
b. Hanya kuşatmasının devam etmesi
c. Meşveret meclisinde kadırga kullanımı ile ilgili karar çıkması
d. Bozcaada ve Limni’nin Venediklilerce işgali
e. Kalyon inşasının Osmanlı hazinesini sarsması
5. Yeniden kalyon dönemine geçiş hangi tarihte başlamıştır?
a. 1682
b. 1699
c. 1701
d. 1669
e. 1656
6. Yeniden kalyona geçişte yeni model kalyonlar inşasını üstlenen miri kalyonlar nazırının adı
nedir?
a. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
b. Katib Çelebi
c. Luigi Marsigli
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d. Frenk Mustafa Efendi
e. Baba Hasan Bey
7. Aşağıdakilerden hangisi kalyon tipi gemiler için söylenemez?
a. Yelkenli gemilerdir
b. Gemi modeli olarak kadırga örnek alınıp yapılmıştır
c. Yelkenin yanında kürek de kullanılmaktadır
d. Yapımında birden fazla tür kereste kullanılır
e. Kadırgaya nispetle daha uzun ve yüksektir
8. Kadırgalardan farklı olarak kalyondaki en önemli ihtiyaç maddesi hangisidir?
a. Kereste
b. Sancak
c. Yelken
d. Top
e. Kürek
9. Kalyon inşa seferberliğine katılan ve inşa ettirdiği büyük kalyonu ilk denemede batan
Osmanlı sadrazamı hangisidir?
a. Melek Ahmed Paşa
b. Kara Mustafa Paşa
c. Fazıl Ahmed Paşa
d. Kaptan-ı deryâ Murad Paşa
e. Çavuşzade Mehmed Paşa
10. Barbaros Hayreddin Paşa’nın düşman kadırga ve kalyonlarına kadırga ile karşı çıktığı
argümanıyla kalyona geçişe itiraz eden Osmanlı entelektüeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Evliya Çelebi
b. Koçi Bey
c. Abdurrahim Efendi
d. Voynuk Ahmed Paşa
e. Katib Çelebi

Cevaplar
1.a, 2.a, 3.b, 4.a, 5.a, 6.d, 7.c, 8.c, 9.a, 10.e.
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11. MEZEMORTA HÜSEYİN PAŞA VE BAHRİYE KANUNNAMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. 1. Mezemorta Hüseyin Paşa’nın Faaliyetleri
11. 2. 1701 tarihli Bahriye Kanunnamesi
11. 3. Osmanlı Bahriyesinde yapılan düzenlemeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kalyon kullanımının yaygınlaşması bağlamında 1701 Bahriye Kanunnamesi’nin
değerlendiriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1701 Bahriye
Kanunnamesine ihtiyaç
oluşturan yeni durumu
saptayabilmek
Bahriye Kannunamesi ile
yapılan yeni düzenlemeleri
kavrayabilmek
Bahriye Kanunnamesi
sonrası yapılan diğer
düzenlemeleri detaylı olarak
ortaya koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Mezemorta Hüseyin Paşa



Bahriye Kanunnamesi



Kalyon
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Giriş
Başarılı bir denizci olan Mezemorta Hüseyin Paşa, kalyonculuğu geliştirmek ve
organize etmek amacıyla bir kanunname hazırlamıştır. Hazırlanmasında Mezemorta’nın etkili
olduğu bu kanunnamenin ilanı ve uygulaması ise Kaptan-ı deryâ Abdulfettah Paşa zamanında
olacaktır. Bu derste, Mezemorta Hüseyin Paşa ve Bahriye Kanunnamesi ele alınacağı gibi,
1701 Bahriye Kanunnamesini müteakip denizciliğe dair diğer bazı düzenlemeler de
incelenecektir.
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11. 1. Mezemorta Hüseyin Paşa ve 1701 Tarihli Bahriye
Kanunnamesi
XVII. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devletinin diğer müesseselerde başlattığı yeniden
yapılanmaya paralel olarak, Mezemorta Hüseyin Paşa da donanmaya bir düzen vermek
istemiştir. Deniz seferlerinde kalyonlardan en etkin şekilde yararlanmak üzere önayak olduğu
Bahriye kanunnamesiyle ve deniz savaşlarında kazandığı başarılarla kendisinden en çok söz
ettiren kaptan-ı deryâsı olan Mezemorta Hüseyin Paşa, aslen Moritanyalıdır; gençliğinde Garp
Ocaklarına mensup bir denizci olarak İspanyollarla meydana gelen bir savaşta aldığı yaradan
dolayı öldüğü sanıldığından kendisine yarı ölü anlamına gelen “mezemorta” (İtalyancada
mezzomorto) lakabı verilmiştir. On yedi yıl gibi uzun süren bir esaret döneminden sonra fidye
ile kurtarılmış olan bu usta denizci Cezayir denizcileriyle birlikte Akdeniz’de faaliyet
göstermeye başlamıştır.
Mezemorta Hüseyin Ağa, 1674’ten itibaren korsan olarak giderek şöhret kazanmış ve
zamanla Cezayir’in önemli şahsiyetleri arasına girmişti. Fransız donanmasının 1683’te
Duquesne komutasında Cezayir’e saldırması üzerine anlaşmaya boyun eğen Cezayir Dayısı
Baba Hasan tarafından amiral gemisine rehine olarak gönderilmişti. Kendisi gibi barış
taraftarı olan yerlilerle yeniçerilere dayanan Baba Hasan bu davranışıyla ortalığı
karıştıracağından çekindiği Mezemorta’dan kurtulduğunu düşünmüştü. Ancak, Fransız
amiralinin istediği savaş tazminatını halktan toplayamadığı için zor durumda kalmıştı. Bu
sırada Mezemorta, Fransız amiraline kendisini sahile çıkartması halinde bu parayı derhal
temin edeceğine inandırmış ve limana geldiğinde kendisi gibi savaş taraftarı olan reislerle
işbirliği yaparak Baba Hasan’ı öldürüp idareyi ele almıştır.
Fransız donanmasına karşı savaşı yeniden başlatan Mezemorta Hüseyin Ağa,
bombardımanın devamı halinde şehirdeki bütün Hıristiyanları topun ağzına bağlatıp imha
edeceği tehdidinde bulundu. Bu durum karşısında Fransız donanması bir müddet sonra limanı
terk etmek zorunda kaldı. Böylece 1683’te (1094) Cezayir Dayısı ve beylerbeyisi olan
Mezemorta Hacı Hüseyin Paşa, bir taraftan Fransız korsanlara karşı ticareti korumak
maksadıyla denize donanma çıkartırken, diğer taraftan halk arasında yaşanan isyanları
bastırmak için mücadele etti.
1684 yılında İstanbul’dan donanma ile gelen kapıcıbaşı ve bir Fransız heyeti ile bir
sulh mukavelesi imzalayan Mezemorta, aynı zamanda Tunus’ta yaşanan isyan olaylarını
bastırmak üzere kâhyası İbrahim Hoca komutasında oraya bir ordu gönderdi; iki sene süren
mücadelelerden sonra Tunus’ta sükûneti kısmen sağladı ve durumu bir arzuhâl ile İstanbul’a
bildirdi. Kendisine hitaben yazılan Mayıs 1686 tarihli fermanla Tunus meselesinin istediği
gibi çözüleceği, ama artık ordunun Cezayir’e dönmesi isteniyordu. Bu sırada Mora’yı işgal
eden Venedik’e karşı yardım için Cezayir kalyonlarından oluşan bir donanma ile birlikte iki
bin levent getirmesi yeniden hatırlatıldı ve vaktinde gelmediği için işgalden sorumlu tutuldu.
Aralık 1688 tarihli bir hükümden anlaşıldığına göre, bir ara yerine İsmail Paşa’nın, Cezayir
beylerbeyiliğine ve kendisinin de kaptan-ı deryâlık görevine tayini düşünülmüşse de, ocak
halkının ısrarı üzerine Şubat 1689 tarihinde yeniden eski görevinde bırakıldı. Mora seferine
yardımcı olması için Cezayir kalyonları ve dört-beş ateş gemisinden oluşan donanma ve
5000-6000 kişilik ordusunu toplaması, Tunus ve Trablusgarb kalyonlarını da kendi
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komutasında getirmesi emredildi. Mezemorta, bu sırada bir taraftan Vahran’ı işgal eden
İspanyollarla uğraşırken diğer taraftan Cezayir’i işgale gelen Fransa donanmasına karşı
şiddetli çatışmalarda yer aldı ve beraberindeki korsanlar ile birlikte Fransa sahillerini
yağmaladı. Bununla beraber 10 Cezayir kalyonunu merkezî Osmanlı donanmasına yardıma
göndermeyi ihmal etmedi.
Mezemorta Hüseyin Paşa, Aralık 1689’da Kalaylıkoz Ahmed Paşa’nın yerine kaptan-ı
deryâ tayin edildi ve İstanbul’a gelene kadar yerine tersanede görevli Ahmed’in vekâlet
etmesi kararlaştırıldı. Ancak bu haber Cezayir’e ulaşmadan önce Mezemorta, Cezayir dayısı
ve ocak halkı ile aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle ailesini dahi alamadan gizlice oradan
ayrılmak zorunda kalmış ve İstanbul’a gelmişti. Hakkındaki şikâyetler üzerine 10 Ocak 1690
tarihinde kaptan-ı deryâlığa yapılan tayin durduruldu ve Tuna kapudanlığına getirilerek
Avusturya’ya karşı Vidin’in kurtarılması için yapılan harekâtı Tuna nehrinden desteklemekle
görevlendirildi. 24 Ocak 1691’de Rodos sancakbeyliği ile Mirî Kalyonlar kapudanlığına tayin
edildi ve sayıları 10 olan kalyonların 20’ye tamamlanması için pek çok gayret gösterdi.
Mezemorta Hüseyin Paşa, çok geçmeden emrindeki kalyonlarla birlikte kaptan-ı deryâ
Mısırlıoğlu İbrahim Paşa’nın komutası altında Venedik donanmasına karşı çıkmak üzere
Akdeniz’e açıldı. 5 Şubat 1693 tarihinde Edirne’de Sadrazam Çalık Ali Paşa ile görüşerek
mirî kalyonların ihtiyaçlarını karşılamak, kalyonların kapudan, zâbit ve leventlerinin
görevlendirmeleri ile ilgili düzenlemeler yapmak hususunda yetki verildi. Kendisinin 700.000
akçe olan yıllık gelirinin bir kısmı, 1693 senesine ait Kocaeli, İstanbul, Galata, Eyüp ve
Üsküdar’a ait gebran ve yahudi cizye gelirlerinden tahsis edildi. Kalyon neferlerinin aylıkları
(mevacib) ve diğer masrafları için ise, 1695’te Kıbrıs dışında Midilli, Rodos, İstanköy, Sisam,
Taşöz, Sığla ve İzmit sancaklarının cizye gelirlerinden 20.488 hane gelir olarak ayrıldı.
Mezemorta Hüseyin Paşa, Temmuz 1692’de Girid’in Hanya limanını kuşatan
Venedik’e karşı savaşmak üzere Mısır’dan getirilecek 1000 askerin taşınması için dört kalyon
ile İskenderiye’ye gönderildi. 1694 Temmuzunda ise Adalar Denizi’ne geldiği anlaşılan
Venedik donanmasına karşı beraberindeki 20 kalyonla karşı çıkması ve tedbir alması
emredildi. Bu arada Mezemorta Hüseyin Paşa, Cezayir’de kalan ailesinin İstanbul’a
getirtilmesi için 1695’te çeşitli teşebbüslerde bulunmuş, ancak bu girişimlerinden uzun süre
bir sonuç alamamıştı. 1695 tarihinde Sakız’ı işgal eden Venedik donanması ile Koyun Adaları
önünde giriştiği savaşı kazanarak Venedik’in adadan çekilmesini sağladı. Buna mükâfat
olarak da 6 Mayıs 1695 tarihinde vezir rütbesiyle Kaptan-ı deryâlığa getirildi. Kısa sürede
hazırlıklarını tamamlayarak Haziran 1695’te donanma ile denize açılan Mezemorta, Garb
Ocakları donanmasıyla birleşerek 1695 Eylülünde Venedik donanmasına karşı Midilli’nin
Zeytinburnu açıklarında tutuştuğu savaşta büyük bir galibiyet kazandı. Bu savaşta Osmanlı
zayiatı sadece 300 yaralı ve ölü iken Venedik, 14 kalyon ve 5000 savaşçısını kaybetti. Bu
zafer üzerine, Kasım 1695’te İstanbul’a döndüğünde II. Mustafa tarafından büyük bir
merasimle karşılandı, kendisine ve beraberindeki kapudanlara hil‘at giydirildi. 1696’da Mora
üzerine düzenlenen seferi denizden desteklemekle görevlendirildi. 1696-97 yıllarında Venedik
donanmasını Andre Adası ve Bozcaada önünde üç defa yenilgiye uğrattı. 1698 yılında önce
İmroz’a demirleyen Venedik donanmasını takip eden Mezemorta Hüseyin Paşa, Midilli
yakınlarında Zeytinburnu’nda savaşa tutuştu. Uzun süren çatışmalardan sonra Venedik
donanması bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu savaşta, Mezemorta’nın üvey oğlu Cezayirli
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Seyyid Mustafa’nın kalyonu da yara aldı. 1700’de Tersane’de kendisi için yaptırdığı ve o
zamana kadar görülmemiş büyüklükte 31 oturaklı büyük ve etrafı nakışlı bir baştardayı
donanmaya kattı. Akdeniz’den dönen Paşa, 9 Kasım 1700 tarihinde padişah tarafından kabul
edilerek 24 derya beyi ile patrona ve riyale kalyonlarının kapudanlarına hil‘at giydirildi.
Mezemorta Hüseyin Paşa, Karlofça antlaşmasının imzalanmasından sonra, Akdeniz’i
adalar halkının korsanlarından temizlemekle görevlendirildi. Bu amaçla, rahatsız olmasına
rağmen 21 Mayıs 1701 tarihinde kalyonlar ve derya beyleri çekdirileriyle birlikte son defa
Akdeniz’e açıldı. Kendisine gönderilen 8 Haziran 1701 tarihli en son emirlerden birinde,
Mısır’a sürgün edilen eski defterdar Mustafa ile salyâne mukataacısı Acemzâde’nin
affedildiklerini, bu sebeple haber ulaşır ulaşmaz onları buldurarak İstanbul’a göndermesi
isteniyordu.
Mezemorta, muhtemelen 20 Ağustos 1701’de Pare Adası’nda vefat etti ve cenazesi
Sakız Adası’na getirilerek burada defnedildi. Bu haber 29 Ağustos’ta İstanbul’a ulaştı. Safvet
Bey, Mezemorta ailesinden birine dayanarak mezarının Eğriboz’da olduğunu öne
sürmektedir. Yerine 1 Eylül 1701 tarihinde mirî kalyonlar kapudanı olan Abdülfettah, kaptanı deryâ tayin edildi. Gönderilen tayin fermanı ile birlikte, donanmada yetkiyi ele alması ve
yapması gerekenler yeni kaptan-ı deryâya bildirildiği gibi, Mezemorta’nın iki küçük oğlu ve
on yaşında bir kızı olduğu belirtilerek donanmada ve Sakız’da olan mülk, eşya ve parasının
görevlendirilen mübaşir ve kassam kâtibi gelinceye kadar korunması istendi. İstanbul’daki
gelir kaynakları için de benzer bir ferman gönderildi. Mezemorta’nın mirası 5 Ekim 1701’de
İstanbul’a getirilerek vârislerine teslim edildi.
Mezemorta Hüseyin Paşa, denizlerdeki başarılı harekâtları kadar Bahriye’deki
ıslahatları ile de ün kazanmıştı. Vefatından önce hazırlıklarını tamamladığı Bahriye
Kanunnâmesi ile Osmanlı kaptan-ı deryâları arasında haklı bir şöhrete ulaştı. İlanı ve
uygulanması Abdülfettâh Paşa zamanına rastlayan bu kanunnâme ile deniz işlerinin
denizcilikten yetişmiş olanlara verilmesi esas kabul edildi. Bu kanunnâme ile Osmanlı
donanmasındaki kalyon sayısı en az 40 olarak belirlendi ve donanmada terfilerin nasıl olacağı,
tecrübe ve liyakata önem verilmesi kanun haline getirildi.
Kalyon kapudanlarından Seyyid Mustafa’nın Mezemorta’nın üvey oğlu, derya
beylerinden Maltız Abdurrahman Paşa’nın ise evlatlığı olduğu tesbit edilmektedir. Derya beyi
olan oğulları Said Bey ile Ali Paşa ve kızından torunu olan Tersane kethudası Mehmed Said
Bey, denizcilikle ilgilerini sürdürmüşlerdir. İstanbul’da Tophane sırtlarında bir sarayı
bulunduğu rivayet edilmektedir. Vefâtı için “zevrak-ı cismini adem bahrine saldı kapudan”
mısra‘ı tarih düşürülmüştür.

11. 2. 1701 Bahriye Kanunnâmesi: Mezemorta Hüseyin Paşa
Kalyonculuğu geliştirmek ve Osmanlı denizciliğini organize etmek amacıyla yapılan
en önemli düzenleme, 1701 tarihli Bahriye Kanunnâmesi’dir. Bu kanunnâmenin
hazırlanmasındaki asıl rol, Kaptan-ı deryâ Mezemorta Hüseyin Paşa’ya aittir. Mezemorta,
henüz Mirî Kalyonlar Kaptanı (1691) iken, Osmanlı donanmasında sayıları 10 olan
kalyonların 20’ye tamamlanmasına gayret etmiştir. 1695’te Sakız’ı işgal eden Venedik
donanması ile Koyunadaları önünde giriştiği savaşı kazandığı için vezir rütbesiyle kaptan-ı
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deryâlığa getirilmiş, aynı yıl Midilli’nin Zeytinburnu açıklarında Venedik donanmasına karşı
ikinci bir galibiyet kazanmıştır. Mezemorta, 1696’da Mora üzerine düzenlenen seferi
denizden desteklemiş, Andre adası ve Bozcaada önünde Venedik donanmasını üç defa
yenilgiye uğratmıştı. Onun zamanında Osmanlı donanması yeniden eski ihtişamlı günlerini
hatırlar oldu.
Hazırlanmasında Mezemorta’nın etkisi olan, ilanı ve uygulanması ise, Kaptan-ı deryâ
Abdülfettah Paşa zamanına rastlayan Bahriye Kanunnâmesi ile deniz işlerinin denizcilikten
yetişmiş olanlara verilmesi esası kabul edildi. Bu kanunnâme ile Osmanlı donanmasındaki
kalyon sayısı en az 40 olarak belirlendi. Ayrıca kalyon sayısının kırka tamamlanması halinde
bile eskilerin yerine birer ikişer yenilerinin yapımı için kereste hazırlanması şart koşuluyordu.
Kanunnâmenin diğer maddeleri arasında, donanma komutanlıkları için yapılacak tayin ve
terfilerde “silsile-i merâtib”in gözetilmesi, tecrübe ve liyakata önem verilmesi ve kara
ordusundan yetişenlerin kaptanlığa getirilmemesi gibi konular önemli yer tutuyordu. Bunun
gereği olarak da kaptanpaşalığa, Kapudâne-i hümâyun kumandanlığından gelinmesi prensibi
getirildi.
Mezemorta, mirî kalyonlar kaptanı iken dönemin Kaptan-ı deryâsı Yusuf Paşa (169294) ile anlaşmazlığa düşmüş ve hatta Sultan II. Ahmed Temmuz 1694’te her iki denizciyi ikaz
etmek ihtiyacı duymuştu. Çünkü denizlerde etkili bir mevkide bulunan bu iki deniz
komutanının aralarındaki geçimsizliğin düşmana karşı ortak hareket etmelerine engel olduğu
anlaşılmış ve bundan vazgeçmeleri emredilmişti. Mezemorta denizde yetişmiş, Yusuf Paşa
ise, karada eğitilmiş olduğu için aralarında bir anlaşmazlığın çıkması kaçınılmazdı. Ayrıca
Mezemorta, sadrazam Çalık Ali Paşa’dan aldığı yetki sebebiyle Yusuf Paşa’nın kendi
kalyonlarına müdahale etmesine izin vermemişti.
Mezemorta kaptan-ı deryâ olunca, denizcilik teşkilâtının yapısını ciddi bir şekilde
düzenlemeyi kendine hedef olarak belirlemiş, zamanla sayıları ve önemi artan kalyonları
donanmada ön plana çıkarmayı planlamıştır. Nitekim 1697-1702 yıllarında sadrazamlık yapan
Amcazâde Hüseyin Paşa’nın Karlofça antlaşmasından sonra bütün devlet teşkilâtında esaslı
bir ıslâhatı gerekli görmesi Mezemorta Hüseyin Paşa’nın Osmanlı Bahriyesinde yapmayı
düşündüğü düzenlemeyi uygulamasına imkan sağlamıştır.
İlk Bahriye Kanunnâmesi 1701 tarihinde hayata geçirilmiş oldu. Zamanla ortaya çıkan
diğer meseleler veya kanunnâmede yer almamış konular için ise, yeni düzenlemeler yapıldı.
Bunlar, Osmanlı bahriyesinin yeni şartlara cevap verebilmesi ve bazı hususların belirli
kurallara göre çözülmesi için yapılıyordu. Hazırlanan Bahriye Kanunnamesi ve benzeri
düzenlemeler, Osmanlı denizciliğinin bir devlet politikası olarak yürütüldüğüne işaret
etmektedir.
Bu kanunnamede bundan sonra tasarlanan şekle uygun olarak kalyon sayısının 40’a
tamamlanmasıyla istenilen sayıya ulaşılması amacıyla kalyon inşasının ihmal edilmemesi
kanun haline getirildi. Tersane ocaklığı olan yerlerden kaliteli kerestelerin getirtilmesi ve
zamanla kullanılamaz hale gelenlerin yerine her sene bir-iki kalyon inşa edilmesi ve kalyon
sayısının çoğaltılması emredildi.
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Kanunname metninde öncelikle vurgulanan husus Tersanede mevcut kalyon sayısının
40’a tamamlanarak her birinin donanım, mühimmât ve personelinin belirtildiği gibi eksiksiz
hale getirilmesidir. Kanunnâme hazırlandığı sırada donanmada ikisi inşa halinde 27 kalyon
bulunmaktaydı. Yapımı süren kalyonlardan biri 47,37 m. uzunluğunda büyük üç ambarlı
kalyon, diğeri ise bu kalyonun yapımı için getirtilen kerestelerden arta kalanlarla inşâsına
başlanan 32,59 m. bir kalyondu. Sayının 40’a tamamlanması için bir an evvel 13 kalyonun
daha inşasına başlanması gerekmekteydi.
Kanunnameye göre Kaptan Paşa; derya beyleri, kaptan, reis ve diğer donanma
mensuplarına başbuğ olacaktı. Bunlar Kaptan Paşa’nın emirlerine itaat ettikleri gibi o da her
bir fırkanın tertibine özen gösterecekti. Donanmanın kadîm emektarlarından olan kadırga
sahibi derya beyleri, idarelerindeki gemilerin takımlarını tamamlayarak 160 savaşçı ve ayrıca
salyâneleri nispetinde forsayı hazır bulunduracaktı. Bunun yanı sıra gemilerindeki kaptanlar
ve reisler, denizcilik bilgi ve görgüsüne sahip olacaklar ve donanma sefere çıktığında Kaptan
Paşalar tarafından yoklanacaktı. Eksiği olduğu halde tamamlamayan derya beylerinin
ellerinden gemileri alınacaktı.
En önemli hususlardan biri, kaptan-ı deryâların sebepsiz yere görevden alınmaması,
azledilmelerine sebep bir suç işlemedikleri takdirde kayd-ı hayat şartıyla görevlerinde
kalmalarıydı. Azledilmeleri veya vefatları durumunda kapudâne-i hümâyûn kaptanı, kaptan-ı
deryâ olacaktı. Kara paşalarından kesinlikle kimse kaptan-ı deryâ yapılmayacaktı. Kapudâne
görevinin denizcilik bilgi ve görgüsüne sahip olmak şartıyla Patrona kaptanına, Patrona
kaptanlığının Riyâle kaptanına verilmesi kuraldı. Boşalan Riyâle kaptanlığına birini seçmek
için ise donanmadaki kalyon kaptanları aralarında görüşerek içlerinden bu göreve en uygun
olanını seçeceklerdi. Bunun için görevde eski olmak değil liyâkat esas olacaktı. Böylece ehil
olanlardan oluşturulan yönetim zinciri sonunda kaptan-ı deryâ, emrindeki donanmayı
maharetle, en iyi sevk ve idare edecek olan bu göreve gelecekti.
Kaptanpaşalar barış zamanında baştarda-i hümâyûna, savaş esnasında ise üç fener ve
üç bayrak taşıyan büyük kalyona binecekti ve bu kalyon, baş kapudâne olarak anılacaktı.
Diğer kapudâne kalyonu ikinci kapudâne kaptanının idaresinde olacaktı. Savaşta
yaralananlara istedikleri yerden maaş verilerek emekliye ayrılmaları sağlanacaktı.
Donanmadaki kalyon kaptanlarından biri vefat ettiğinde veya bir sebepten dolayı azli
gerektiğinde kapudâne kalyonunun baş reisi onun yerine kalyonuna kaptan olarak atanacaktı.
Kapudâne baş reisliği ise kapudâne-i hümâyûn yahut diğer kalyonlardaki aylakçıyândan
reislikte maharet ve bilgi sahibi olanlara verilecekti. Topçubaşılık kadrosu boşaldığında
topçular kethudası bu göreve getirilecek ve topçu askerlerin arasından kıdem sahibi ve uygun
olanı kethuda seçilecekti. Yüksek maaşlı zâbitlerin kadroları boşaldığında bu kadroya meslekî
bilgi ve görgüsü olanlar seçilecek bazı kimselerin aracılığı ile hak etmeyenler göreve
getirilmeyecekti. Özellikle, denizcilikle ilgisi olmayan birinin göreve getirilmesi
engellenecekti.
Kaptan Paşa ve diğer kaptanlar çeşitli sebeplerle kalyon personelinin sayısını
azaltmayacak ve her lyon için belirlenen sayıda personel ve mühimmat eksiksiz
tamamlanacaktı. Bahriye Kanunnamesi, böylece Osmanlı donanma personelinin terfi ve
emeklilik meselelerini bir düzene bağlamış olacaktı.
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Mezemorta Hüseyin Paşa’nın Garp Ocakları’ndan yetişme bir denizci olmasının bu
düzenlemelere etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle kalyon kaptanlarının kendi aralarında
yapacakları seçimle yeni kalyon kaptanlarını belirlemesi şartı, Garb Ocakları’ndaki korsan
kaptanların ortak kararla hareket etmelerinden etkilenmiş olmalıdır.

11. 3. Osmanlı Bahriyesinde Yapılan Diğer Düzenlemeler
1701 kanunnamesi Osmanlı bahriyesi ile ilgili temel bazı meseleleri ele almakla
birlikte zaman içerisinde gerektikçe yeni düzenlemeler yapılmaya devam edilmiştir. Bu
kanunnamenin uygulamaya konulmasından beş yıl sonra ortaya çıkan bazı ihtiyaçlar için yeni
düzenlemeler yapılmış, 1706’da yeni problemler üzerinde durulmuştur. Mesela leventlerin
yoklanması, kalyonlara verilen malzeme ve mühimmatın devamlı surette kaydedilmesi,
kalyonların düzenli bir şekilde tamir edilmesi bunlar arasındaydı.
XVIII. yüzyıldan itibaren kalyonların sayısında görülen artış, leventlerin önemini daha
da arttırdı. Donanmanın her sene sefere çıkış ve dönüşte yahut kalyonların Tersane’de kaldığı
zamanlarda kalyon kâtibi ve halifesi bütün leventlerin sayımını yapmıştır. Seferde hazır
bulunanlar atîk, diğerleri cedîd adı altında deftere yazılmıştır. Buna karşılık kalyon malzeme
ve mühimmatı aynı ciddiyetle kayda geçirilmediği için devlet hazinesinin zarara uğradığı
görülmektedir. Gemilere verilen malzeme ve mühimmatın kullanılabilir ve kullanılamaz
olanlarının ayrı ayrı yazılması ve işe yaramayanların yerine yenilerinin tedarik edilmesine
özen gösterilmesi kadırga döneminden beri takip edilen konular arasındaydı. Bu
düzenlemeden altı ay sonra alınan yeni bir kararla kalyon mühimmatının kontrolü için bir
Liman Reisi görevlendirilmiştir. Liman Reisi’nin görevi, maaşları dağıtmak, sefere çıkan
kalyonlara mühimmat ve levazımat vermek, dönüşlerinde bunları alıp mahzenlerde
saklamaktı. Liman Reisi’nin emrinde kalyonlarla ilgili bütün kayıtları tutmak üzere bir kâtip
tayin edilmişti Bu düzenlemeyle ayrıca bir kalyonun sefere çıkışından dönüşüne, inşa ve
tamirinden kalafatlanmasına kadar izlenecek kurallar ortaya konmuştur.
Sefere çıkışta verilen mühimmat ve levazımat için kalyon kaptanlarından imzalı bir
müfredat defteri alınacak, döndüklerinde ise bunların yoklaması yapılacaktı. Kullanılamaz
olanların yerine mahzenden yenisi verilecekti. Kalyonlara verilen barutun hangi maksatla
kullanıldığını ise kalyon hocaları kaydedecekti.
Kalyon inşa ve tamirinde çalışan marangoz, kalafatçı ve diğer işçilerin sayısı Tersane
Kethudası ve Liman Reisi tarafından tespit edilecekti. Bunlar çalıştıkları süre boyunca sabah
ve akşam yoklanıp deftere kaydolunacak, mevcut olanlara aylıkları Tersane Emini tarafından
verilecekti.
Seferden dönüldüğünde tamir edilmesi gereken kalyonlar Başdefterdar, Kaptan Paşa,
Tersane Emini, Tersane Kethudası ve Liman Reisi tarafından keşfi yapılarak tamir ve
kalafatlanmasına başlanacaktı. Bunun için gerekli olan malzeme, Tersane Eminleri tarafından
sarf olunacaktı. Kalafat sırasında kullanılacak zift kazanı, kevgir, kepçe ve odunun satın
alınması veya bunlardan gerekenlerin tamiri Liman Reisi tarafından yapılacak, masraf için
gereken para Tersane Emini tarafından verilecekti.
Kalyon inşa ve tamiri için gerekli kereste, sütun, seren, halat ve sair mühimmât
Tersane Kethudası ve Liman Reisi tarafından verilecekti. Kalyonlarda tamir edilmesi gereken
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kısmı, mimar ve ehl-i vukuf kimselerce onaylandıktan sonra kereste mahzeninden malzeme
alınabilecekti. Eski gomana ve halatlar, Tersane zindanındaki esir ve mücrimlere üstüpü
yaptırılmak için saklanacaktı. Kalyonların ihtiyacı olan yelken, yeterli miktarda kirpas ve
diğer malzemeler Tersane Eminleri tarafından satın alınıp Liman Reisi tarafından
yaptırılacaktı.
Bahriye’de 1714’te yapılan yeni bir düzenleme ise, donanma kalyonlarında bulunan
kaptan, kalyon hocası, vekil-i harc, baş reis, yelkenci ve topçu başı gibi görevlilerin yeniden
düzenlenmesi amacıyla yapılmıştır. Buna göre her kalyonda kendi mürettebatı arasından
yazışmaları yapabilecek, denizcilik bilgisine sahip beş kişi kalyon hocası, vekil-i harc, baş
reis, yelkenci ve topçu başı olarak görevlendirilecekti. Seferber olan kalyonlara verilen
mühimmat ve levazımatın doğru şekilde kullanılarak gereksiz sarfiyatın ve zayiatın önüne
geçilmesinden ve sefer dönüşü yapılacak yoklamadan bu beş zabit sorumlu olacaktı. Yapılan
yeni düzenlemeyle beş zabit, atik kalyoncu personelinden seçilecek ve görevlerini en iyi
yapabilecek olanlar gedik hak edecekti. Sefere çıkan kaptanlar idarelerindeki kalyonlarda
bulunan eşya ve mühimmatın korunmasına dikkat edeceklerdi. Görev gereği başka bir
kalyona geçtiklerinde yukarıda sayılan beş zabit, kaptanların kendi eşyaları dışında devlet
mahzenlerine ait eşyaya el koymalarına engel olacaktı.
Yapılan düzenlemeler devlet bütçesinde büyük bir gider kalemi haline gelen Tersane
masraflarını kontrol altına almaya yetmedi. Bunun sebebi olarak Tersane Eminlerinin
yaptıkları alımları ve ocaklık olarak Tersane mahzenlerine gelen çeşitli eşya ile Tersane
çalışanlarına yapılan ödemelerin gereği gibi makbuzla kaydedilmemesi gösterilmiştir. Ayrıca,
Eminlerin muhasebeleri görülürken Tersane için satın aldıkları çeşitli malzemelerin fiyatlarını
belgeleyememeleri olmuştur.
Bu tür aksaklıkların önüne geçmek, tersanenin bütün gelir ve giderlerini kontrol altına
almak maksadıyla 1718’de Tersane Eminlerinin muhasebelerinin ne şekilde görüleceğine dair
bir düzenleme hazırlandı. Bununla aynı zamanda kurşun ve kereste mahzenlerinin gelir ve
giderlerinin de denetim altına alınması amaçlandı.
Kalyon ve diğer gemilerin inşa ve tamirlerinde bir masraf çıktığında Tersane Eminleri
bu durumu arz edecek ve keşif için gerekli emir verilmesi üzerine Liman Reisi ve katibi,
Tersane Kethudası, Kalyonlar Mimarı ve gerek görülürse bir mübâşir tayin olunacaktı.
Bunların keşif sonrası gerekecek tahmini harcamaları yazdıkları defter padişaha sunulacak ve
gereken izin alındığında inşa veya tamire başlanabilecekti.
Tersane ocaklığı olan yerlerden gelen kereste, tel, zift, katran ve sair eşya bildirildikten
sonra bir görevli gelen eşyayı cinsine göre sayarak veya tartarak deftere yazacaktı.
Mahzenlere teslimi için emir verildikten sonra gelen eşyanın ocaklık kaydıyla ilgili kaleme
kaydedilip teslimine dair bir suret verilecekti. Tersane Eminlerinin muhasebeleri görülürken
yaptıkları mübâyaat ve Tersane ocaklarından gelen eşya için ellerindeki suretler ilgili
kalemlerin kayıtları ile karşılaştırılacaktı. Kayıt dışı harcamaları olduğunda Tersane
Eminlerinin hesaplarından düşülecekti.
Denize açılan kalyonlara mühimmat Liman Reisi tarafından gerekli olan miktarda ve
ferman gereğince verilecekti. Bir ferman olmadan mahzenden hiçbir şey çıkartılmayacaktı.
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Sefer dönüşünde ise kayıtlara göre mühimmat kontrol edilerek eksiği olanların sebebi tespit
edilecekti. Belirtilen sebep ve mazeretin kabul edilmesi halinde çıkarılacak fermanla kalan
mühimmat, eski ve yeni şeklinde mahzene teslim edilecekti.
Bu düzenleme ile Osmanlı Devleti, bütün harcamaların yerinde yapılması hususunda
son derece özen göstermiş, yanlış uygulamaların önüne geçmeye çalışmıştır. Ancak Tersane
gelir giderleri üzerinde sıkı bir denetim ön gören 1718 düzenlemesi, bütün işlerin fermanla
halledilmesi kararı, vakit kaybına yol açtığı, hatta işlerin gecikmesine sebep olduğu için terk
edilmiş ve 1720’de yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemenin gerekçelerinden biri
de kalyon inşasına başlamadan önce masrafının ne tutacağı tahmin etmenin mümkün
olamayacağıydı. Bununla beraber Tersane ileri gelenleri tahminî bir rakam tespit ediyordu. Bu
miktarın inşaat sırasında yetersiz kalması halinde ve ilgililer tarafından fazla bir miktar
belirlenmesi durumunda, bunun devlete malî açıdan zarar vereceği anlaşılmıştı. Bu uygulama
kaldırılarak Tersane Eminlerinin kalyon inşasına başlamalarından sonra, yaptıkları bütün
harcamaları bir deftere yazmaları ve kalyonun yapımı bittiğinde sunmaları emredilmiştir.
Bunun yanı sıra her sene kaç kalyonun sefere çıkacağı bildirilerek bunlardan tamir ve bakımı
gerekenlerin Tersane Emininin gerekli izni alması üzerine yapılması uygun görülmüştü.
Bütün harcamaların defteri, kalyonların tamir ve bakımının tamamlanmasından sonra
padişaha arz olunacaktı.
Kalyonlar sefere çıkmaya hazır halde Beşiktaş önünde demirlediklerinde, verilen
mühimmat ve savaş malzemesinin sayılıp tartılarak bir deftere kaydedilmesi gerekli
görülmüştü. Seferden döndüklerinde ise bu deftere göre kullandıkları malzeme miktarı tespit
edilecekti.
Kalyonlar için yapılan düzenlemelerin yeterince yerine getirilmemesi üzerine daha
önceden belirlenen kuralları hatırlatıp bunlara uyulmasını sağlamak maksadıyla 1730’da
tekrar bir düzenleme hazırlandı. Yeni düzenlemede kalyonlar hakkında daha önce alınan
kararlara ilave olarak sefere gidecek kalyonların ihtiyaçları Tersanede bekleyen kalyonların
mahzendeki takımlarından verilmeyip diğer malzeme ve mühimmattan sağlanması uygun
görülmüştü. Bunların arasında gereken malzemelerin bulunmaması durumunda Tersane
Eminleri yenisini satın alacaktı. Her ay kurşun ve kereste mahzenlerinin bir önceki aya ait
ocaklık ve mubayaa kayıtları ile yapılan harcamaların kayıtları kontrol edilecekti.
Tüm bu düzenlemelerde sefere çıkan kalyonlara verilen mühimmat ve malzemenin
kayıt altına alınması konusunda Liman Reisi, katipler ve diğer Tersane personelinin sürekli
olarak uyarıldıkları dikkati çekmektedir. Bu konuda kalyon kaptanlarının da sorumlu
tutulması hususunda Tersane Emini Rakım Mehmed Efendi’nin raporu üzerine 27 Ağustos
1762’de bir ferman çıkarılmıştır.
Bütün bu ciddi tedbirlere rağmen yine de içlerinden bazılarının kendilerine kazanç
sağlamak için bazı malzemeleri sattıklarının anlaşılması bütün kaptanları zan altında
bırakıyordu. Bununla ilgili 1766 tarihli bir örnek önemlidir. Kıbrıs’a gitmekte olan Semend-i
Bahrî kalyonunun kaptanı Mehmed Kaptan, Girne Kalesi önünde demirlemişken yakalandığı
şiddetli rüzgar yüzünden kalyonun gomanasının koptuğunu ve göz tabir olunan demirinin
denizde kaldığını bildirmesi üzerine kendisine yeni bir demir ve 50 kantar gomana
gönderilmişti. Bununla birlikte konuyla ilgili Kaptan-ı deryâ Mehmet Paşa’ya (1765-67),
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yazılan bir fermanda kalyon kaptanlarının göreve çıktıkları bölgelerde bazen gizlice kalyon
malzemelerini satıp daha sonra bunların zâyi olduğunu bildirdikleri hatırlatılıyordu. Bu
sebeple Kaptan-ı deryâ’dan bu olayı araştırması, demirin gerçekten denizde kalmış olması
durumunda o mahalle gidecek gemiler vasıtasıyla denizden çıkartılması istenmişti. Ayrıca
donanma kaptanlarının kendilerine emanet edilen malzemeyi gereği gibi korumaları yönünde
ikaz edilmesi gerekmişti.
Sonuçta ileri sürülebilir ki, Mezemorta Hüseyin Paşa’nın hazırladığı bahriye
kanunnamesinden sonra onunla bağlantılı olarak alınan kararlar, XVIII. yüzyıl boyunca gemi
inşa ve tamiri yanında kalyonların yönetimi, malzeme ve mühimmatın hakkaniyetle
kullanılması gibi çok farklı konularda yenilenmiş ve kalyon düzeni en iyi şekilde
yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bütün aksamalara rağmen devletin düzeni sağlamaktan
vazgeçmediği yenilediği kanunnamelerden anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar
Uygulama: TDV İslam Ansiklopedisi’nden İdris Bostan, “Mezemorta Hüseyin Paşa” isimli
maddeyi okuyunuz.
Kazanım:
1. Bahriye kanunnamesinin hazırlayıcısı ve başarılı bir denizci olan Mezemorta Hüseyin Paşa
ve faaliyetleri hakkında fikir sahibi olunacak.
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Uygulama Soruları
1. Hüseyin Paşa’nın “Mezemorta” olarak anılmasının nedeni nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalyonculuğu geliştirmek ve Osmanlı denizciliğini organize etmek amacıyla yapılan
en önemli düzenleme, 1701 tarihli Bahriye Kanunnâmesi’dir. Bu kanunnâmenin
hazırlanmasındaki asıl rol, Kaptan-ı deryâ Mezemorta Hüseyin Paşa’ya aittir. 1695’te Sakız’ı
işgal eden Venedik donanması ile Koyunadaları önünde giriştiği savaşı kazandığı için vezir
rütbesiyle kaptan-ı deryâlığa getirilmiş, onun zamanında Osmanlı donanması yeniden eski
ihtişamlı günlerini hatırlamaya başlamıştır
Hazırlanmasında Mezemorta’nın etkisi olan, ilanı ve uygulanması ise, Kaptan-ı deryâ
Abdülfettah Paşa zamanına rastlayan Bahriye Kanunnâmesi ile deniz işlerinin denizcilikten
yetişmiş olanlara verilmesi esası kabul edilmiştir. Bu kanunnâme ile Osmanlı donanmasındaki
kalyon sayısı en az 40 olarak belirlenirken, donanma komutanlıkları için yapılacak tayin ve
terfilerde “silsile-i merâtib”in gözetilmesi, tecrübe ve liyakata önem verilmesi ve kara
ordusundan yetişenlerin kaptanlığa getirilmemesi gibi konulara vurgular yapılmıştır.
.
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Bölüm Soruları
1.Bahriye Kanunnamesi’nin hazırlanmasında en etkili isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Frenk Mustafa Paşa
b. Mezemorta Hüseyin Paşa
c. Katib Çelebi
d. Kara Mustafa Paşa
e. Küçük Hüseyin Paşa
2. Mezemorta Hüseyin Paşa kaptan-ı deryâ olarak kimin selefi olmuştur?
a. Kara Mustafa Paşa
b. Sokollu Mehmed Paşa
c. Kalaylokoz Ahmed Paşa
d. Küçük Hüseyin Paşa
e. Fazıl Ahmed Paşa
3. Mezemorta Hüseyin Paşa’nın kaptan-ı deryâlığa ilk tayini durdurulunca kendisine hangi
görev verilmiştir?
a. Miri kalyonlar kapudanı
b. Tersane Emini
c. Tuna Kapudanı
d. Tersane Ağası
e. Peksimed Emini
4. Mezemorta Hüseyin Paşa’nın kaptan-ı deryâlığa atanmasına hangi savaştaki başarısı neden
olmuştur?
a. Koyunadaları Savaşı
b. Girit Kuşatması
c. Sakız Kuşatması
d. Navarin Baskını
e. Çeşme Baskını
5. Mezemorta Hüseyin Paşa’nın vefatından sonra halefi kim olmuştur?
a. Amcazade Hüseyin Paşa
b. Seyyid Mustafa Paşa
c. Küçük Hüseyin Paşa
d. Said Paşa
e. Abdulfettah Paşa
6. Aşağıdakilerden hangisi 1701 Bahriye Kanunnamesi ile yapılan düzenlemelerden biri
değildir?
a. Donanmadaki kalyon sayısı 40’a çıkarılacaktır.
b. Atamalarda silsile-i meratib gözetilecektir
c. Tecrübe ve liyakata önem verilecektir
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d. Kadırgalarda üç sıra kürekçi bulundurulacaktır
e. Kara ordusundan yetişenler kaptanlığa getirilmeyecektir
7. Aşağıdakilerden hangisi Mezemorta Hüseyin Paşa için söylenemez?
a. Korsan kökenli denizcilerdendir
b. Bahriye kanunnamesinin uygulayıcısıdır
c. Donanmada kalyonları ön plana çıkarmıştır
d. Venedik’le mücadelelerde başarılı olmuştur
e. Deniz işlerinin denizcilere bırakılması gerektiğine inanmaktadır.
8. 1701 Bahriye Kanunnamesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Denizcilik teşkilatının yapısını ciddi bir biçimder değiştirir.
b. Denizciliğin bir devlet polikası haline geldiğini gösterir.
c. Denizcilikte hiyerarşiye önem verir.
d. Venedik Bahriye kanunnamesinin bir adaptasyonudur.
e. Kaptan-ı deryâların konumunu güçlendirici niteliktedir.
9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1701 Bahriye Kanunnamesi’nin yetersiz kaldığını gösterir
niteliktedir?
a. 1715-18 Osmanlı Venedik Savaşlarındaki başarısızlık
b. Yeniden kadırga kullanımına başlanması
c. Deniz ticaretinde yaşanan düşüş
d. Yeni düzenlemelerin yapılması
e. Tersanenin gemi inşası için dışa bağımlı hale gelmesi
10. Mezemorta Hüseyin Paşa ile Yusuf Paşa arasında yaşanan problemin 1701 Bahriye
Kanunnamesi’ndeki yansıması ne şekilde olmuştur?
a. Kaptan-ı deryâların gelirlerinde bir azalma meydana gelmiştir.
b. Deniz işlerinin denizcilikten yetişenlere bırakılması prensibi yerleşmiştir
c. Kadırgaların yerine kalyon kullanımı başlamıştır
d. Donanma savunma savaşı prensibini benimsemiştir
e. Venedik’le daima dostluk siyaseti güdülmeye başlanmıştır

Cevaplar
1.b, 2.c, 3.c, 4.a, 5.e, 6.d, 7.b, 8.d, 9.d, 10.b.
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12. OSMANLI BAHRİYESİNİN YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Donanmanın yönetim mekanizması
12.2. Tersane’nin yönetim mekanizması
12.3. Tersane Sanatkârları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tersane-i Amire’nin başlıca yöneticileri kimlerdir, Osmanlı idari hiyerarşisi içerisinde bu
kişiler ne tür bir pozisyonda yer alırlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tersane-i Amire’nin işleyiş
mekanizmasını
kavrayabilmek.
Tersane ve Donanma
ricalinin iç hiyerarşilerini
ortaya koyabilmek
Kaptan Paşa’nın donanma
içerisinde rolünü detaylı
olarak ortaya koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Donan Ricali



Tersane Ricali



Derya Beyi



Kapudan Paşa
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Giriş
Osmanlı denizcilik tarihindeki gelişmeleri anlamak için, donanmanın yapısını anlamak
zorunludur. Bu yüzden bu derste, donanmada ve tersanede görev yapan görevlilerin kendi
içlerindeki hiyerarşik yapı ve aralarındaki münasebetler konusu ele alınacaktır.
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12. 1. Donanma ve Tersane Yönetimi
Osmanlı Denizciliğinin yönetiminde görevli olanlar Donanma Ricali, Tersane Ricali
ve Tersane Halkı olmak üzere üçe ayrılıyordu. Donanma Ricali arasında Kaptan Paşa’nın
kumandası altındaki derya beyleri ile onların emrindeki kaptanlar ve gemilerdeki diğer
hizmetliler, Tersane Ricali arasında da Tersane’de hizmet görenler bulunuyordu. Tersane
Halkı ise Tersane’de ve gemi inşasında hizmet ediyordu. Donanma ve Tersane Ricalinin
üstünde, Osmanlı donanmasının ve Tersanenin en büyük askeri ve mülki yöneticisi olarak
Kapudan Paşa bulunmaktadır. Önceleri derya beyi yani Gelibolu sancakbeyi statüsünde görev
yapan Kapudan Paşalar, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı donanmasına katılmasıyla
1534’te kurulan Derya Beylerbeyliği/Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eyaletinin Beylerbeyiliğine
getirilmiş, XVI. yüzyılın sonlarıyla XVII. yüzyılda beylerbeylik yanında vezirlik rütbesine de
sahip olmuşlardır.

12. 1. 1. Kapudan Paşa
Osmanlılar’da deniz kuvvetlerinin başı ve denizlere tahsis edilmiş olan Cezâyir-i Bahri Sefîd Eyaletinin yöneticisi idi. Aslen İtalyanca “capitan”dan gelen Kapudan kelimesi
Osmanlılar’da XV. yüzyılın ortalarından itibaren donanma kumandanı için kullanılmaya
başlanmıştı. Daha sonraları Kaptan-ı deryâ olarak önem kazandı. Kapudan Paşa, önceleri
sancak beyi statüsünde iken Barbaros Hayreddin Paşa’nın 1534’te Cezayir beylerbeyi tayin
edilmesinden sonra beylerbeyi rütbesinde “mîrimîrân-ı derya” veya “mîrimîrân-ı cezâyir ve
kapudan” olarak paşa unvanı ile adlandırılmıştır. XVI ve XVII. yüzyıllar boyunca bir süre
Cezayir beylerbeyi, ardından Kapudan Paşa, XVIII. yüzyılın başlarından itibaren aynı
zamanda “Kapudân-ı Derya” olarak zikredilmiştir. 1867’de Bahriye Nezâreti’nin kurulması
ile bu unvan kaldırılmıştır. Kapudan Paşa tabirinin ilk defa Sinan Paşa hakkında 1551’de,
daha sonra Piyâle Paşa için 1565’te kullanıldığı tespit edilmekte, kapudân-ı derya tabirinin ise
XVII. yüzyıl başlarında Kayserili Halil Paşa için kullanılmış olsa bile esas olarak XVIII.
yüzyıldan itibaren yaygın bir şekilde kapudan paşa yerine zikredildiği anlaşılmaktadır.
Osmanlı donanmasının organize edilmesinde emeği geçen ilk kapudan, muhtemelen
Yıldırım Bayezid’in 1390’da Gelibolu sancak beyliğiyle tersane ve donanmayı kurmakla
görevlendirdiği Saruca Paşa’dır. Bu tarihten Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezâyir-i Bahr-i
Sefîd eyaletinin yönetimine ve donanma kumandanlığına getirilmesine kadar bütün
kapudanların Gelibolu sancak beyi olarak donanmaya kumanda ettikleri görülmektedir. Bir
sancak beyi statüsünde tayin edilmekle beraber kapudanların geldikleri görev yerleri ve terfi
ettikleri mevkiler dikkate alındığında diğer sancak beylerinden farklı bir konumda oldukları
dikkati çeker. Fâtih Sultan Mehmed’in vezirlerinden Zağanos Paşa ile Mesih Paşa vezirlikten,
Mahmud Paşa ise sadâretten azledildiğinde Gelibolu sancak beyliğiyle kapudan olmuşlardır.
Kapudanlar terfi ettikleri takdirde bir eyaletin beylerbeyiliğine getiriliyorlardı. Özellikle
Kanunî Sultan Süleyman devri kapudanları Gelibolu sancak beyi statüsünde iken terfi
ettiklerinde Karaman, Rum, Şam ve Rumeli beylerbeyi oldular. Bu dönemde kapudanlar daha
çok “Gelibolu emîri ve kapudanı”, “Gelibolu kapudanı”, “emîr-i derya ve kapudan” şeklinde
adlandırıldı.
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Barbaros Hayreddin Paşa’nın Derya Beylerbeyi olmasından hemen önce Lütfi Bey
(Vezîriâzam Lütfı Paşa) kapudân-ı derya olarak bu görevi sürdürmekteydi. Mağrib beyi
olarak Osmanlı hizmetine giren Hayreddin Reis, Şubat 1534’te 4 milyon akçe sâlyâne ile
Cezâyir (Ege Denizi adaları) beylerbeyiliğine tayin edilerek paşa unvanıyla kapudan oldu.
Benedetto, Barbaros’un bu dönemde dördüncü vezir olarak deniz beylerbeyiliğine
getirildiğini belirtmektedir. Yeni kurulan bu eyalete aynı zamanda “Cezâyir-i Bahr-i Sefîd ve
kapudânî” denildiği gibi, yöneticisi de bazen “Cezayir Beylerbeyi”, bazen “Cezayir
Beylerbeyi ve Kapudan Paşa”, sonraları sadece “Kapudan Paşa” şeklinde anıldı. Eyalet
merkezi önce Rodos iken daha sonra Gelibolu’ya nakledildi ve sancak sayısı XVI. yüzyılın
ortalarında Gelibolu, Eğriboz, Karlıili, İnebahtı, Rodos ve Midilli olarak altıya çıkarıldı.
Eyalet, teşrifat bakımından XVI. yüzyılda Rumeli eyaletinden sonra gelirken daha sonraki
yüzyıllarda bu durumunu koruyamadı.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın vefatından sonra bu göreve gelenlerden Sokollu Mehmed
Paşa ve Piyâle Paşa önce sadece Gelibolu sancak beyi ve kapudan olarak tayin edilmiş,
ardından gösterdikleri yararlık üzerine Cezayir beylerbeyiliğine yükseltilmişlerdi. Piyâle Paşa
bu görevde iken 1-9 Şubat 1567’de gelirlerine 400.000 akçe ilâvesiyle vezir oldu. Yine 26
Haziran-5 Temmuz 1587’de İbrahim Paşa ikinci vezir, 17 Temmuz 1591’de Cigalazâde Sinan
Paşa dördüncü vezir rütbesiyle kapudanlık mevkiine getirildi. Bu tarihten itibaren XVII.
yüzyıl boyunca bütün kapudan paşalar vezir rütbesinde kapudan oldular. XVIII. yüzyılda ise
Hüsâmeddin Paşa (1770) ve Cafer Paşa (1770) örneklerinde olduğu gibi üç tuğlu vezir
pâyesiyle kapudân-ı deryalığa tayin yapıldı.
XVI. yüzyılda kapudanlık genellikle denizcilikle alâkası olanlara verilmekle beraber
istisnaları da söz konusu olmuştur. Kapudan paşalığın denizcilikten yetişenlere verilmesi
hususundaki kuralların varlığına rağmen bu her zaman mümkün olmamıştır. Müezzinzâde Ali
Paşa (1568-71) yeniçeri ağalığından, Derviş Mehmed Paşa (1606) bostancıbaşılıktan kapudan
oldukları gibi Köse Ali Paşa (1658-60) sadâret kaymakamlığından, Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa (1661-66) Diyarbekir beylerbeyliğinden, Mezemorta Hüseyin Paşa (1690) Cezayir
beylerbeyliğinden kapudanlığa getirildiler. XVIII. yüzyılda ise mîrî kalyonlar kapudanlığı,
kapudâne-i hümâyun ve tersane kethüdâlığı gibi görevlerden kapudan tayin edildi. Lütfi Paşa,
kapudan paşaların görevinin deniz ticareti güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtmekte, bu
göreve gelecek olanların yaşlı, korsanlık yapmış, deniz işlerinde tecrübeli kimseler arasından
seçilmesini tavsiye etmektedir. İnebahtı Deniz Savaşı sonrasında donanma serdarı tayin edilen
Kılıç Ali Paşa’nın beratındaki görev talimatında sahillerdeki kale ve şehirlerin, denizlerdeki
adaların muhafaza edilmesi hatırlatılmış, küffâr, harâmî ve levend gemilerinden gelecek zararı
engellemesi istenmiş ve düşman donanmasını dikkatle takip etmesi emredilmişti. Osmanlı
donanması bu amaçla her yıl denize açılırdı. Deniz mevsimi geçince kapudan paşa, yanındaki
derya beylerine etrafı korumak şartıyla izin vererek kendisi İstanbul’a dönerdi. Kâtib Çelebi,
Kapudan Paşanın bizzat kendisi korsanlıktan yetişmemiş olsa bile denizleri tanıyan ve deniz
savaşı hususunda tecrübesi olan korsanlara danışmasını tavsiye etmektedir. Kalyon dönemine
geçildikten sonra hazırlanan 1701 (1113) tarihli Bahriye Kanunnâmesi’ne göre kapudan paşa
bütün derya beylerinin, kapudan, reis ve diğer donanma ricâlinin başbuğu olup derya
beylerinin faaliyetlerini denetlemekle sorumlu idi.
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Denizciliğe ait bütün atamalardan, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd eyaletine ait timar ve
zeametin verilmesi ve arttırılmasından kapudan paşa sorumluydu. Ayrıca denizciliğe ait işler
için hüküm vermeye ve tuğra çekmeye yetkiliydi. Tersanede gemi inşası ve donanımı için
yapılan masrafların kaydedildiği muhasebe defterlerini tanzim ettirirdi. XVII. yüzyılda
Karadeniz’e gönderilecek filonun kumandanı onun tarafından tayin edilirdi. Donanma ile
sefere gittiğinde huzurunda ve karaya çıktığı yerlerde dava dinler ve gereğini yerine getirirdi.
Kapudan paşaların yıllık has gelirleri, Gelibolu sancak beyi rütbesinde iken Piyâle Bey
örneğindeki gibi 550.000 akçe idi. Cezayir beylerbeyi olarak tayin edildikleri zaman ise
Sokollu Mehmed Paşa örneğinde olduğu gibi 700.000 akçelik has ile görevlendiriliyorlardı.
XVII. yüzyılda bu miktar 885.000 akçe idi. Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eyaleti’ne tâbi Ege
adalarının maktu vergisini topluyorlar ve kendilerine ait olanın dışındaki miktarı hazineye
gönderiyorlardı. Bu miktar XVII. yüzyılda 70.000 kuruş iken XVIII. yüzyılda 300.000 kuruşa
yükselmişti. Timar sisteminin devam ettiği dönemde kapudan paşa sefere cebelü götürmek
zorundaydı ve XVII. yüzyılda bu sayı 1000 civarına ulaşmıştı.
Kapudan Paşa tersanede iken kendisine ait divanhanede otururdu. Gerek padişahın
gerekse sadrazamın teftişi veya denize gemi indirilmesi münasebetiyle tersaneye yaptıkları
ziyarette onları gezdirir, tersane ve gemi inşa faaliyetleri hakkında bilgi verirdi. Donanma
sefere çıkarken ve dönüşte kapudan paşa Yalı Köşkü’nde padişah tarafından kabul edilir,
kendisine hil’at giydirilirdi. Kapudan Paşanın donanmada tersane kethüdası yardımcısı,
tersanede ise bizzat bulunmadığı zamanlarda tersane ağası vekili idi. Kapudan paşa donanma
ile denize açıldığında paşa baştardasına binerdi. Ayrıca bir yedek baştarda ona eşlik ederdi.
XVIII. yüzyılın başlarından itibaren barış zamanlarında baştardaya ve savaş sırasında
başkapudâne denilen büyük kalyona binmeleri, üç fener ve üç bayrak takmaları kanun oldu.
Osmanlı denizcilik tarihinin üç büyük yenilgisinden sonra donanmaya yeniden düzen
vermek ve yenilemek üzere kapudan paşaların önemli gayretleri olmuştur. İnebahtı Deniz
Savaşından (1571) ardından Kılıç Ali Paşa, Çeşme Vak’asından (1770) sonra Cezayirli Gazi
Hasan Paşa, Navarin’deki (1827) yenilginin ardından Dârendeli İzzet Mehmed Paşa
donanmanın yeniden inşasına büyük önem verdiler. Kapudan paşalar içinde donanmada
düzenlemeler yapan Barbaros Hayreddin Paşa (1534-46) tersanenin düzenlenmesinde ve Türk
kadırgası tipinin oluşturulmasında, Güzelce Ali Paşa (1618-19) eyalete sâlyâneli sancakların
ilâvesinde ve gemi donanımlarında, Kemankeş Mustafa Paşa (1635-38) tersane işlerinde ve
her yıl kırk kadırganın hazır bulundurulması kuralının konmasında, Köse Ali Paşa (1672-75)
tersane mevcudunun ve tersane ocaklıklarının yeniden düzenlenmesinde, Mezemorta Hüseyin
Paşa (1695-1701) bahriye kanunnâmesinin hazırlanmasında, Küçük Hüseyin Paşa (17921803) gemi inşa teknolojisinin geliştirilmesinde ve Bahriye Mühendishanesinin tanziminde
önemli rol oynadılar.
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12. 2. Donanma Ricâli
12. 2. 1. Derya Beyi
Kaptanpaşa eyaletine bağlı sancakların beylerine derya beyi deniliyordu. Derya beyi
tabirinin ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Muhtemelen, XV. yüzyılda bazen “deniz
beyi” olarak da anılan ve kaptan-ı deryâlığın ihdasına kadar Osmanlı donanmasının
kumandanı olan Gelibolu sancak beyi için kullanılıyordu. Daha sonra denizcilikle ilgili diğer
sancak beyleri de bu adla anıldılar. Derya beyleri, kendi sancaklarında timar ve zeâmet
tasarruf edenlerle birlikte yıllık dirlik gelirlerine göre tayin edilen sayıda kadırgalarıyla deniz
seferlerine katılırlardı. “Bey gemileri” denilen ve devletin Tersane’deki merkez
donanmasından ayrı olarak teşkil edilen bu ihtiyat donanması esas itibariyle Yavuz Sultan
Selim devrinde kuruldu. Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı Devleti hizmetine girmesi ve
1534’te Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eyâletinin (Kaptanpaşa eyaleti) teşkil edilmesiyle deniz
seferlerine katılan sancaklar buraya bağlandı. Sancak beyleri ise görevlerini deniz seferlerinde
yerine getiriyorlardı. Lütfî Paşa’nın Âsafnâme’sinde yer alan, “hatta bu hakîr sebep olmuştum
ki deryaya müstakil beyler ve kapudanlardan nice hâkim nasb olunup” ifadesinden
anlaşıldığına göre Osmanlı denizciliğine tahsis edilen sancakların sayısında da artış olmuştur.
XVI. yüzyılın sonlarına kadar yine sancak beyi olarak anılan derya beyleri, emirleri
altındaki görevlilerle birlikte donanmanın hizmetinde olup gelirlerine göre bir, iki veya üç
kadırga ile gemici ve gerekli mühimmatı da temin ederek deniz seferine katılmak
mecburiyetindeydiler. Cezâyir-i Bahr-i Sefîd eyaletinin sancakları zaman zaman değiştiği için
derya beylerinin sayıları da buna göre değişiyordu. Nitekim ilk kurulduğunda beylerbeyilik
merkezi olan Gelibolu sancağından başka Rodos, Midilli ve Eğriboz sancaklarından
oluşmuşken XVI. yüzyılın ortalarında Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin idari taksimata ait
listesine göre Gelibolu, Eğriboz, Karlıili, İnebahtı, Rodos, Midilli, Sakız ve bunlara bağlı
diğer adalardan ibaretti. XVII. yüzyılın başlarında ise sancak sayısı on üçe ulaşmıştı.
Bunlardan paşa sancağı olan Gelibolu hariç Eğriboz, İnebahtı ve Karlıili sancaklarının beyleri
birer; Mezistre beyi bir gemi ve bir yedek; Rodos beyi bir gemi ve bir yedek; Rodos beyi bir
gemi ve devletin vereceği dört kalyon; Midilli, Kocaeli ve Biga beyleri birer gemi ile
donanmaya katılmaktaydılar. Sâlyâneli sancaklardan olan Sakız, Nakşa ve Mehdiye’ye ise
Girne, Baf, Magosa, Değirmenlik, Ayamavra, Selanik, Dimyat, İskenderiye ve Limni
sancakları dahil edilerek yirmi kadar sancak bir gemiyle deniz seferlerine giderdi. Sadece
Kocaeli beyi 1000 adet kereste vermekle mükellefti. Ayrıca Kıbrıs beylerbeyi bir gemi ve bir
yedekle donanmaya iştirak ederdi. Böylece derya beylerinin maiyetinde 15-20 kadar gemi,
bey gemileri adıyla donanmaya katılırdı ve bunların cebelüleriyle birlikte mevcutları 4500
civarındaydı. IV. Murad’ın bir hatt-ı hümâyununda, eskiden beri dört kadırga ile donanma
seferine katılan İskenderiye ve Dimyat sancak beyleriyle Mısır’dan gelen iki yedek geminin
birkaç senedir donanmaya iştirak etmedikleri belirtilerek bundan böyle donanma ile birlikte
sefere çıkmaları istenmiştir.
Eğribozlu Köse Ali Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı sırasında Osmanlı bahriyesinde yapılan
düzenlemeler yapılırken derya beylerinin de tam bir tespiti yapılarak statüleri belirlenmiştir.
1672 yılındaki bu düzenlemeye göre Osmanlı donanmasında yirmi sekiz derya beyi
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bulunuyordu. Yönettikleri sancaklar ise Kıbrıs, Rodos, Sakız, Mora, Andre, Sığla, Midilli,
İnebahtı, Dimyat, Reşîd, İskenderiye, Değirmenlik, Mezistire, Karlıili, Eğriboz, Baf ve Nakşa
idi. Bu dönemde bütün derya beyleri mutlaka bir sancak tasarruf etmiyordu. Sâlyânesi olup
seferlere katılan fakat bir sancağın beyi olmayan derya beyleri de vardı. Denizde askere fazla
ihtiyaç olduğu zamanlarda bazı sancaklar Kaptan-ı Deryâ eyâletine ilâve edildiğinden sancak
sayısında artış yaşanırdı. 1640’ta Osmanlı donanmasındaki bey gemilerinin sayısı 11’di. Kâtip
Çelebi ise bey gemilerinin mevcudunu 20 olarak vermektedir24.
Derya beyleri yönetimde ve teşrifatta diğer sancak beylerinin yetkilerine sahipti. Kıyı
muhafazasıyla görevli olan derya beyleri, kendi bölgeleri içine giren sahilleri ve sahile yakın
geçen tüccar gemilerini korsanlara karşı korumakla yükümlüydüler. Korsanlığın deniz
nakliyatı için büyük tehlike olduğu zamanlarda derya beylerinden birisi başbuğ seçilerek
birlikte harekete geçebilecek şekilde örgütleniyordu. Nitekim 1579-1580’de Ege Denizi
adaları bölgesiyle diğer açık denizleri düşman gemilerinden ve korsan saldırılarından
korumak, İskenderiye-İstanbul yolunda gidip-gelen tüccar gemilerinin özellikle Rodos ve
İskenderiye arasında güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Rodos, Sakız, Sığla,
Mezistire, Midilli, Magosa ve İskenderiye beyleri görevlendirilmişti. Derya beyleri içinde
Rodos beyinin itibarı oldukça fazla idi. Bu sebeple zaman zaman Biga, Sakız, Midilli ve Sığla
beylerine Rodos beyi başbuğ tayin edilerek birlikte kendi bölgelerini düşman gemilerine ve
korsanlarına karşı korurlardı.
Derya beyleri gemilerini kendileri inşa ettikleri halde silâh donanımları Tersane’de
yapılmakta, ihtiyaçları olan peksimedi ise parayla satın almaktaydılar. Nitekim 1686’da yan
topları eksik olan veya kırılan derya beylerinin kadırgalarına Tophane’den top verilmişti.
Derya beyleri tersane mahzenlerinde bulunan peksimedi de belirlenen fiyat üzerinden ve nakit
para ödemek suretiyle satın alıyorlardı. Eskiyen gemileri de malzemelerini kendileri sağlamak
şartıyla yeniden inşa edebiliyorlardı. Derya beyliği kaydı hayat şartıyla verildiği gibi beylerin
oğulları arasında denizlerde başarılı olanlar çıkarsa onlara da verilebiliyordu. Bundan dolayı
uzun yıllar bu görevde kalanlar oluyordu. Derya beylerinin sâlyâneleri çeşitli avârız, gümrük
ve cizye-i gebrân gelirlerinden ödeniyordu. XVII. yüzyılın ikinci yarısında bu gelirler
arasında Anadolu’dan toplanan avârız vergileri, İzmir ve civarı gümrük resimleri, Eğriboz,
Mora, Gördüs, Karlıili, İstefe, Livadiye ve Rodos’tan toplanan cizye önemli bir yer
tutmaktaydı. XVII. yüzyılın sonlarında ise İstanbul duhan (tütün) gümrüğüne ait gelirlerden
de pay ayrıldı.
Tespit edilebildiğine göre, derya beylerinin sâlyâne denilen yıllık maaşları 300.000
akçe ile 1.600.000 akçe arasında değişiyordu. Derya beyleri zaman zaman maaşlarının
yetersiz olduğunu ileri sürerek terakkî verilmesi için istekte bulunuyorlardı. Kaptanpaşa veya
başdefterdar aracılığıyla yapılan bu başvurular uygun görülürse gerçekleşebiliyordu. XVII.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren derya beylerinin maaşlarının kaydedildiği salyâne defterleri
tutulmaya başlandı. Ancak bu defterlerde derya beylerinden başka yine donanmada görevli
fırkate kaptanları ile Kırım hanları da yer almaktaydı. 1670’de derya beylerine ve fırkatecilere
ödenen sâlyânenin miktarı 37 milyon akçeyi geçiyordu.
Derya beyleri, her yıl donanmanın sefere çıkmasından 10-15 gün önce savaşçı
leventleriyle birlikte kadırgalarına binerek Tersâne-i Âmirede hazır bulunmak zorundaydılar.
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Bey gemilerindeki kürekçiler esirlerden (forsa) meydana geldiği için gemileri hakkında “forsa
gemisi” tabiri de kullanılıyordu. Bu gemilerdeki her bir küreği beş forsa çekiyordu ve savaşçı
olarak 150 silâhlı levent askeri bulunuyordu. Derya beyleri sefer dönüşünde tersanenin
ihtiyacı olan keresteyi taşıma gibi bazı hizmetleri yerine getirdikten sonra kış mevsimi gelince
ertesi yıl için hazırlık yapmak üzere kışlaklarına çekilirlerdi.
Amcazâde Hüseyin Paşa’nın sadareti ve Mezemorta Hüseyin Paşa’nın kaptan-ı
deryâlığı sırasında hazırlanan 1701 tarihli Bahriye Kanunnâmesi’nde derya beyleri ile ilgili
düzenlemeler de yer almıştır. Buna göre derya beylerinin donanmanın eski emektarlarından
olması, sâlyânelerine göre gemilerindeki her kürekte beşer altışar forsa kürekçi ve 160 savaşçı
levent bulundurmaları gerekiyordu. Derya beylerinin emrinde ehliyetli kaptan ve reislerde
görev yapıyordu. Kaptanpaşa, derya beylerinin faaliyetlerini kontrol ederek görevini yerine
getirmeyenlerin gemilerini ellerinden alıp bir başkasına vermeye yetkiliydi. Derya beyliği
müessesesi XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren giderek önemini kaybetmiştir.

12. 2. 2. Tersane Kethüdası
Aynı zamanda Donanma-yı Hümâyun Ricalinden olan Tersane Kethüdası, Kaptan-ı
deryâ’dan sonra Tersane’nin birinci hâkimi olup, Tersane’de iken kadırgalardaki kaptan ve
mürettebata hükmeder, Tersane’nin inzibat ve disiplinini sağlardı. Kasımpaşa’da otururdu; bir
suçlu bulduğunda suçuna göre cezasını veren Tersane Kethüdası, ayrıca Galata’da denizcilikle
alâkalı alışverişlerin narhını da düzenlerdi. Tersane Kethüdası, önceleri azap reisliğinden
sırasıyla (silsile-i merâtib ile) yükselir ve bir gemide vardiyanbaşı, hünkâr gemisi reisi ve
daha sonra kethüda olurdu. Sonraki tarihlerde Kaptan-ı deryâ Eyaletindeki derya beylerinden
tayin edilmişlerdi. Tersane Kethüdalığından kaptan-ı deryâlığa yükselmiş olanlar da vardı.
Tersane Kethüdası, Kaptan-ı deryâ ile birlikte seferlere iştirak etmekte, hatta Karadeniz’e
giden donanmaya bazen kumandan tayin edilmekteydi. Kapudan Paşa’nın donanmayla
gitmediği zamanlarda ise, yerine Tersane Kethüdası beylerbeyilik pâyesiyle sefere giderdi.
Tersane Kethüdası tersanede olmadığı zamanlarda onun işlerine bakan bir vekili
bulunurdu. Kethüdanın, Tersanedeki hâkimiyetine alâmet olarak elinde Hind kumaşından
mavi renkli asası olurdu. Altı çifte kayığa biner, padişah baştarda ile Boğaz’da gezinti
yaptığında geminin dümenini tutardı. Donanma sefere çıkarken yapılan merasimde, Sadrâzam
teşrif ettikten sonra baştardaya binmek üzere giderken önde Tersane Kethüdası elinde değnek
ile yürürdü. Bu merasimde Tersane Kethüdasının payesi varsa başına selîmî denilen başlık
giyerdi. Tersane Kethüdasının donanmada kendisine mahsus bir baştardası vardı. Kaptan-ı
deryâ Eyaletindeki Sığla Sancağı Tersane Kethüdasının hassı idi.

12. 3. Tersane Ricâli
Tersane Ricâli, donanma tersanede iken gemilerin inşa ve tamir edildiği sırada tam
kadro halinde tersanede görev yapan yöneticilerden oluşuyordu. Bunlar arasında Tersane
Emini, Ağası ve Din Görevlileri bulunurdu. Donanma sefere çıktığı zaman ise tersanede işler
azaldığından bazısı donanma ile gitmekte ve görevli sayısı azalmaktaydı. Tersane Ricâli’nin,
tam belirlenemeyen aylık maaşları ise her biri için farklı idi. Muhtemelen kalemiye
harçlarından ve diğer yerlerden geliri olan bu zümre, tersanede gemi inşa edildiği zaman
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ayrıca ücret alıyorlardı. Tersane Ricalinin mevcudu zamanla değişmiştir. Nitekim 1674’ten
önce toplam 73 kişi olduğu anlaşılmaktadır. Tersane Ricalinin mevcuduna ilâveler yapıldığı
14 Mart 1703 tarihli bir listeden anlaşılmaktadır. Yeni ilâveler, mevcudu eskisinden de fazla
bir sayıya ulaştırmış ve bu durum devlet bütçesini olumsuz etkilediği için 1674’teki sayı esas
alınmıştır. 1703’te sadrazam olan Rami Mehmed Paşa, Kaptan-ı deryâ ve Tersane Emini’nin
de yardımlarıyla bu müessesede kesintiye giderek bazı tasarruflarda bulunmuştur. Ancak aynı
listenin kenarına yapılan 1703 ve 1704 senelerine ait yedi ilâve, bu kararın da devamlı
olamadığını göstermektedir. Tersane Ricalinin teşrifattaki yerinin tespiti ise, bilhassa
Kapudan Paşalık tevcihi, donanma ihracı ve avdeti, yeni inşa edilen bir geminin denize
indirilmesi ve bayramlaşma gibi çeşitli merasimler nedeniyle söz konusu oluyordu. Bu
merasimlerde Tersane Ricaline Rûznamçe Defterlerinde kaydedildiği şekilde rütbelerine göre
hil’at giydirilmekteydi.

12. 3. 1. Tersane Emini ve Maiyeti
Tersanenin ve gemilerin gelir-giderinden sorumlu olan ve gemi yapımı ile onarımı,
alım-satımı işlerine bakan Tersane Emini, aynı zamanda gemilerin bütün mühimmat ve
malzemeleri satın alarak hazırlayan, mahzenlerdeki eşyaları ve ayniyat defterlerini inceleyip
kontrol eden yetkili idi.
Tersane’de gerçekleştirilen faaliyetleri yansıtan gelir ve giderlerin ayrı ayrı
kaydedildiği Tersane Muhasebe Defterleri, Tersane Emini’nin icraatını zapt etmekte ve aynı
zamanda onun görev ve yetkilerini göstermektedir. Tersane gelirlerinin nerelerden ve ne
miktarlarda temin edildiği, gemi inşası ve donanımı ile ilgili lüzumlu malzemenin satın
alınması ve taşınması, hammaddelerin mamul hale getirilmesi için çalışan Tersane
sanatkârlarının ücretleri, gemi yapım ve onarımlarında çalıştırılan ustaların sayı ve ücretleri,
gemilerdeki kürekçiler ve onların temin edildiği yerler ile ne şekilde taksim edilecekleri gibi
hususlarda, Tersane Emini’nin denetimi altında tutulan bu defterlerde ayrıntılı bir şekilde
bulmak mümkündür.
Tespit edilebilen ilk Tersane Muhasebe Defteri, 1527-28 tarihli olup, Tersane
Emini’nden Galata Harc-ı Hassa Emini olarak bahsetmesi, her iki görevlinin aynı kişi
olduğunu göstermektedir. Bu durum XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiş ve daha
sonra bu kişiye sadece Tersane Emini denilmiştir. Tersane Eminleri, hassa reislerden ve
Tophâne Nazırları arasından seçildiği gibi, sarayın Bîrun teşkilatındaki Dergâh-ı Âli
Çavuşları, Şehremini, Matbah Emini, Masraf Kâtibi, Kapıcılar Kâtibi ve Enderûn’daki ebnâ-i
sipâhiyân arasından tayin ediliyordu. Tersane Emini zaman zaman donanma ile sefere iştirak
ediyordu.
Tersane Emininin kendisine mahsûs bir baştardası ve altı çifte kayığı vardı. Divân-ı
Hümâyûn to lantılarında müzâkerelere iştirak etmediği halde, sorulacak şeylere cevap vermek
veya emir almak üzer orada hazır bulunurdu. Tersane Emâneti 1804 senesine kadar devam
etmiş, bu tarihte çıkartılan bir k nunnâme ile bu görev “Umûr-ı Bahriye Nezâreti”ne
çevrilmiştir.
Tersane Emini teşrifatta Tersane Kethüdası, Kapudâne, Patrona ve Riyale
kaptanlarından önde yer alıyordu. Gemiler denize indirildiğinde dağıtılan hil’atler arasında,
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Tersane Eminine verileni hassü’l-hass-ı cedîd idi. Yine 1768’de Nasr-ı Cenk ve Feth-i Zafer
adlı kalyonların suya indirilmesi sırasın Tersane Eminine çuka, ferâce ve semmûr kürk
armağan edilmişti. Donanmanın Akdeniz’e çıkışı sırasınd yapılan merasimler arasında
Tersane Emininin tertip ettiği bir yemek de yer almaktadır.
Tersane Eminine bağlı olarak çalışan memurları Maliye ve Evrak dairelerine göre ikiye
ayırarak incelemek mümkündür. Maliye Dairesi görevlileri arasında Maliye’den görevli
kendisine “cânib” de denilen bir Tersane Kâtibi, Tersane Emininin günlük gelir-giderlerini
kaydeden Tersane Rûznamçecisi, Mahzen-i Çûb ve Mahzen-i Sürb Emin, Kâtip ve Halifeleri,
kerestelerin tevzi defterlerini tutan Liman Kâtibi, zindana girip çıkan esir ve suçluları
kaydeden Zindan Kâtibi, Tersane Ocaklığının hesaplarını tutan Veznedârlar bulunuyordu.
Evrak Dairesi görevlileri ise, Tersane’ye ait askerî zeamet ve timarların kaydedildiği
evrak ve defterleri muhafaza eden Tersane Reisi, Defter Emini ve Liman Reisi bulunuyordu.
Liman Kapudanı da denilen Tersane Liman Reisi, Patrona ve Riyale derecesinde olup,
donanma ile sefere iştirak etmiş kaptanlar arasından seçilirdi.

12. 3. 2. Tersane Ağası
Tersane Ağası, Kaptan-ı deryâ’nın Tersane’deki kaimmakamı yerinde idi. Bunun da
Tersane Kethüdası gibi Hind kumaşından asası ve üç çifte kayığı vardı. Sefere çıkacak
gemilere yüklenecek mühimmatı kontrol etmek Tersane Ağasının vazifeleri cümlesindendi.
Tersane Ağasının gemilerden gelen bazı gelirleri vardı. Gemilerin inşası sırasında ona
da diğerleri gibi aylık ücret ödeniyordu ve bu miktar XVII. yüzyılın ikinci yarısında 1500
akçe kadardı. 1674’de Tersane’den maaş alanlar arasında yapılan düzenlemelerde Tersane
Ağasına ödenen aylık kaldırılmış, ancak 4 Şubat 1703’te yeni bir emirle her ay 1280 sağ akçe
verilmeye başlanmıştı.
Yeni bir gemi inşa edildiğinde veya geminin suya indirilmesi sırasında Tersane
Ağasına hil‘at giydirilirdi. Nitekim 2 Ağustos 1702’de Kapudâne-i Hümâyûn kalyonunun
denize indirilmesi sırasında Tersane Ağasına bir hass-ı sade hil‘at hediye edilmişti.

12. 3. 3. Kalyon Görevlileri
Tersane’de inşa edilecek kalyonlar için bir Kalyon Nazırı görevlendirildiği gibi,
kalyonlarda tutulan ulufe ve mühimmat defterlerini muhafaza eden kalyon defterdarı,
mürettebat ile bunların iaşe ve aylıklarını, kalyonların malzeme hesaplarını tutan bir kalyon
kâtibi bulunuyordu.

12. 3. 4. Tersanedeki Din Görevlileri ve Diğer Personel
Tersane camiinde bulunan görevliler, XVII. yüzyılda 15 kişiydi. 1665-93 seneleri
arasında bir vaiz, bir imam-hatib, ikinci imam, namazdan evvel Kur’an’dan cüz okumakla
vazifeli iki cüzhan, müezzinbaşının yardımcısı olarak bir sermahfil, camide hayır sahiplerini
anan bir muarrif, üç müezzin, bir sala müezzini, Kur’an’dan en az on âyet okuyan bir aşırhân,
fetih sûresi okumakla vazifeli bir fetihhân, mescid imamı ve su taşıyıcıdan oluşuyordu.
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12. 4. Tersane Halkı
Tersane ve Donanma hizmetinde bulunan harc-ı hassa reisleri yani gemi kaptanları,
azap ve azap reisleri, neccar, kalafatçı, pârûtıraş, haddad, meremmetçi, tûcger, makaracı,
üstüpücü, kumbaracı, vardiyan, gümi, müteferrika, mütekaid ve nöbetçilerin hepsine birden
Tersane Halkı deniliyordu. Tersane Halkı’nın mevcudu, XVI. ve XVII. yüzyıllarda
değişiklikler göstermişti. XVI. yüzyılın ilk yarısında 1800 olan Tersane Halkı’nın sayısı
1547’de 2652’ye yükselmişken İnebahtı mağlûbiyeti (1571) sonrasında ise 2385 kadardı.
XVII. yüzyılın başlarından itibaren mevcudu giderek azalan Tersane Halkı, Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı sırasında (1661-66) yeni bir yoklamaya tâbi tutulmuş,
bundan sonra ise bu sayımın esas alınması ve değiştirilmemesi hükmü getirilmişti. Bu
yoklama Mısırlıoğlu İbrahim Paşa’nın kaptan-ı deryâlığı (1685-88, 1690-92) zamanına kadar
devam etmiş, nihayet bu dönemde de yeniden bir sayım yapılmıştır. 1655’de 1005 ve daha
sonra 1003 olan Tersane Halkının mevcudu yaklaşık kırk yıl sonra yani 1694’te 726’ya kadar
inmişti.
Tersane Halkının maaşları Küçük Ruznamçe Kalemi’nden denetlenmekte ve
mevcutlarını gösteren kayıtlar da bu kalemde tutulmaktaydı. Maaş verildiği zaman buradaki
kayıtlara göre ödeme yapılıyordu. 2 Mayıs 1673’te Küçük Ruznameci Efendi’ye gönderilen
bir hükümde, Tersane Halkı mevcudunun 1003 kişiden fazla olmaması ve seferler sebebiyle
boşalan gediklere habersiz tayin yapılmaması emrediliyordu. Tersane Halkı arasında
hizmetlerine uzun yıllar devam edenler olduğu gibi görevleri babadan oğula intikal edenler de
bulunuyordu. Bunlar içinde, Tersane Halkının Yoklama ve Mevâcib Defterlerinde, hizmeti
otuz beş seneyi bulanlar görülmektedir. Yine 1635-48 yılları arasında Bey bölüklerinden 59.
bölüğün bölükbaşısı olan Çırpan bin Françesko’nun oğlu olduğu anlaşılan Franko bin Çapan,
1653’te aynı bölükte bölükbaşı olarak vazife yapmıştı.

12. 4. 1. Azaplar
Tersane ve donanmada hizmet eden tüfekli bir askerî sınıf olan azaplar, Tersane Halkı
içinde teşkil ettikleri bölükleri ile en kalabalık grubu oluşturmaktaydı. Azap bölüklerinde reis,
odabaşı ve aşçıbaşı zabit olarak bulunuyordu. Yelkencilik görevinden gelen azap reisleri, aynı
zamanda azap bölükbaşısı olup, azapların kumanda ve idaresinden sorumluydular; terfi
ederlerse harc-ı hassa reisi (kaptan) olurlardı. Reis olan bir azap, kaptan olmazsa sırası ile terfi
ederek vardiyanbaşı, hünkâr gemisi reisi ve Tersane Kethüdalığına yükselebilirdi.
Azaplar, Türkler arasından ve vilâyetlerden kefilli olarak, belirli avârızhaneleri hesap
edilerek alınırdı. Azap veren hane, avarızdan muaf tutulur ve diğer haneler, gönderilecek olan
azap için fermanlarda belirlenen harçlığı aralarında toplamak suretiyle sağlarlardı.
Azaplar, donanma ve Tersane’de bulunmalarına göre Tersane Azapları ve Donanma
Azapları şeklinde adlandırılırdı. Bu sebeple, Tersane yakınında azap kışlalarının bulunduğu
yere Azap Kapısı denilmiştir. Tersane hizmetine girince ulufe alan azaplar, zaman zaman
yoklamaya tâbi tutulmakta, yoklama sırasında mevcut olmayanların ulufeleri kesilir,
eksiklerin yerine yeniden azap yazılırdı.
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Tersane Yoklama ve Mevâcib defterlerinde azap ve reisleri, cemaat şeklinde
kaydedilmekte ve her “cemaat” adı altında bulunan bölükler ve “bölük” başlığı ile de neferler
zikredilmekteydi. Böyle bir deftere göre, 1665-66 dönemine kadar Tersane’de 23 cemaatten
oluşan azap ve reisleri yanında 440 azap bölüğü vardı. XVII. yüzyıl başlarında bu
bölüklerdeki azap neferlerinin sayısı giderek azalmış ve 1588’den 239’a kadar düşmüştür.
Tersane Yoklama ve Mevâcib Defterlerinde silsile-i merâtib yani görev sıralaması takip
edilerek kaydedilen cemaatleri şu şekilde belirtmek mümkündür. Galata Harc-ı Hassa Reisleri
Cemaati, bulundukları gemilerin kaptanı olarak vazife yaparlardı. Azap bölükbaşısı olan
reislerden ayırt edilmek için harc-ı hassa reisi, kadırga reisi veya gemi reisi denilirdi. XVII.
asrın ikinci yarısından itibaren harc-ı hassa reisi tabiri yerine “kapudan/kaptan” kullanılmaya
başlanmış, reis sadece azap bölükbaşılarına münhasır kalmıştır.
Gemi sahibi olan kaptan yani harc-ı hassa reisi, o geminin bütün efradına hükmederek
disiplin sağlardı. Önceleri, kaptan olabilmek için, hizmet etmek ve harpte düşman
gemilerinden birini teslim almak gerektiği halde, sonraları sadece yararlığı görülenlere hassa
reislik verilmeye başlanmıştı
Galata’daki Hassa Kadırgaların Reis ve Azap Cemaati Paşa Reisi Bölüğü ve
Vardiyanlar olmak üzere iki bölükten müteşekkil idiler, Paşa Reisi Bölüğü, Kaptan-ı
deryâ’nın baştardasında reis olarak vazife yapanlara mahsustu. Mevcutları, XVII. yüzyılın
başlarında 13 iken, giderek artmış ve yüzyılın sonlarında 29 kişiye ulaşmıştı. Vardiyanlar
Bölüğü, Tersane’de ve gemilerde muhafaza hizmeti gören ve gemi kaptanı tarafından verilen
emirleri diğer mürettebata ulaştıran donanma çavuşlarından oluşan vardiyanlardan meydana
geliyordu. Vardiyanlar, Müslümanlardan seçiliyorlardı. Vardiyan bölükbaşısı olan
vardiyanbaşı, Hünkâr gemisi olan baştardanın reisliğini yapardı. Tersane Kethüdalığına da
vardiyan başılıktan geçilirdi.
Tersane’de bulundukları sırada zindandaki esir ve mücrimlerin, donanmada iken diğer
vazifeleri yanında forsaların muhafızlığını yapan vardiyanlar, inşaatlarda da aynı vazifeyi ifa
etmekteydiler. Paşa Gemilerindeki Reis ve Azap Cemaati 17 bölükten oluşuyordu. Paşa
Bölükleri Serdar Bölüğü, Kethüda Bölüğü, Padişah Reisi Bölüğü ve normal bölüklerden
ibaretti. Paşa gemilerine bağlı 280 azap bölüğü bulunuyordu. XVII. yüzyılın başlarından
ortalarına doğru azap neferlerinin sayısında büyük bir azalma görülmektedir. Bey
gemilerindeki Reis ve Azap Cemaati 69 bölükten oluşuyordu. Paşa bölüklerinde olduğu gibi
bunların da bazı bölüklerinin eksik olduğu görülmektedir.
Bunlar dışında, Top Gemilerinde on, mavnalarda yedi, kalyatalarda üç, taş gemisinde
beş, at gemisinde on iki ve Gelibolu gemilerinde 34 bölükten oluşan reis ve azap cemaatleri
bulunuyordu.
Tersane Halkının yetim kalan çocukları da Tersane Halkı arasında bulunmakta ve aylık
(mevâcib) almaktaydılar. Maiyetlerinde kimse bulunmayan reisler, sekiz ayrı cemaat
oluşturmakta ve bölüksüz reisler olarak da anılmaktaydı. Neferli, yani bölüklü reislerden
boşalan gedik olduğunda bunlardan, o bölüklere nakil yapılıyordu. Tersane yoklama
defterlerinde Nefersiz Reislerden sonra, muhtemelen çok önceleri iki kişinin adına kurulmuş
Ali Sipah ve İbrahim Kilîdî adında iki bölük yer almaktadır.
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Yelkencinin emrinde görev yapan gümîler, müteferrika reisler, Tersanedeki
hizmetlerinden sonra emekli olan mütekaidler Tersane Halkı arasında birer cemaat
oluşturmuşlardı. Mütekaid kaptanların ulufeleri İstanbul Gümrüğü, diğerlerininki İstanbul
Sırmakeşhanesi gelirlerinden karşılanmaktaydı.Tersane’de gece ve gündüz nöbetçilerden
oluşan azaplar da bir cemaat idiler. Nöbetçilerin sayıları XVI. yüzyılda 60 kişi olduğu halde,
XVII. yüzyıl başlarında 5 kişiye kadar inmiş, daha sonraki senelerde ise kaydına
rastlanmamıştır.

12. 4. 2. Tersane Sanatkârları (Zanaatkârları)
Gemi yapım ve onarımı yanında Tersane’deki diğer işlerde de çalışan neccar, kalafatçı,
pârutıraş, haddad, meremmetçi, tûcger, makaracı, üstüpücü ve kumbaracı gibi sanatkârlar bu
grubu teşkil ediyordu. Tersane’de gemi inşa ve tamirinde ve diğer inşaatlarda çalışan neccar
(marangoz), acemi oğlanları arasından seçilerek ulufeli olarak Tersane Halkı arasında hizmet
ederlerdi. XVI. yüzyılın başlarında Tersane’de vazifeli neccarların sayısı 11 iken, XVII.
yüzyıl başlarında büyük ölçüde artmış ve dört bölükten oluşarak sayıları 230’u geçmişti.
Tersane’deki gemilerin kalafat işlerine bakan ve ziftlenmesi ile görevli olan
kalafatçılar, acemi oğlanları arasından alınıyorlardı. XVI. yüzyıl başlarında Tersane’de 39 kişi
olan kalafatçılar, XVII. yüzyıl başlarında altı bölük halinde, sayıları 270’ten fazlaydı.
Kalafatçılar, acemi oğlanları haricinde dışarıdan da alınmış ve bunlar arasında azap reisi ve
kaptan olanlar yanında, azaplardan kalafatçı hizmeti görenler olmuştur. Tersane
kalafatçılarının biri Galata’da Kürkçü kapısında, diğeri Tersane’de Kurşunlu Mahzen
yakınında olmak üzere iki odaları vardı. Yine Tersane içinde divanhane tarafında 13 oda, bir
sofa ve bir ocaktan müteşekkil kârhaneleri bulunmaktaydı. Ziftlenecek veya boyanacak
tahtaların, kayık ve gemi teknelerinin aralıklarını su geçirmemek için üstüpü ile dolduran
üstüpücüler ise gemilerin uzun süreli kullanımında kalafatçılarla birlikte önemli bir hizmet
grubu idiler.
Tersane’ye bağlı gemilere kürek yontanlar (pârûtıraşlar) ise, XVII. yüzyılın başında
altmış civarında iken daha sonraları sayıları giderek azalmıştır. Demirden imal edilen gemi
malzemelerinin hazırlanmasında çalışan demircilerin XVI. yüzyıl başlarında sayıları 6, XVII.
yüzyıl başında 42 olmuş, daha sonraları tekrar giderek azalmıştır.
Demirden mamul, içi patlayıcı maddelerle doldurulan kumbarayı havan topu veya elle
atan kumbaracıların gemilerde hizmet verdikleri anlaşılmaktadır. Tersane’de vazifeli
kumbaracı sayısı XVII. yüzyıl başlarında 203 civarındaydı. Kumbaracı ihtiyacı Çengelköy,
İstavroz (Beylerbeyi) ve Kuzguncuk’tan temin ediliyordu.
Tersane’deki gemilerin, mahzenlerin ve diğer müştemilâtın tamirinde çalışan
meremmetçiler, Makara tûcu dökmek ve tûcdan makara dili yapmakla görevli tûcgerler ile
makara yapmakla vazifeli olan makaracılar Tersane Halkı arasındaydı.
Tersane Halkı arasında bulunan sanatkârların gemilerin inşasında yeterli olmaması
halinde halk arasından aynı meslekleri icra edenler de ücretle getirtilerek çalıştırılıyordu. Bu
maksatla, çeşitli bölgelere çavuşlar gönderilerek marangoz, burgucu ve haddad toplatılıp
getirtiliyordu. Hatta Tersane’ye ait gemilerin inşası sırasında tüccar gemilerinde çalışanlardan
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bazıları da alınıyordu. Mesela küreklik ağaç kesen teksinarcılar, pâru-tıraşlar ve bıçkıcılar
kereste temin edilen bölgelerde bu hizmeti yerine getiriyordu.
Tersanede ise, ham demirden çivi kesmek, esirlerin ayağına takılacak “kadina” denilen
zincirleri yapmak ve lenger imal etmek gibi işlerde Kıptî demirciler çalıştırılıyordu. Bu zümre
aynı zamanda gemilerin inşasında gerekli demir aksamın hazırlanması için demirciler
karhanesinde görevliydi. Denizlerde batan gemilerin lenger ve toplarını çıkarmakla “gavvâs”
yani dalgıçlar vazifeliydi. Böylece devlet birçok lenger ve top kazanmış oluyordu. Su
ihtiyacını karşılamak üzere gemilerde kişi başına bir varil verildiğinden, varilciler devamlı
varil yapıyordu.
1720’de Yeniçeri Ocağına bağlı olarak kurulan tulumbacı ocağından çok önceleri
yangın söndürmek maksadıyla Tersane’de de tulumbacılar bulunmaktaydı. Bunların görevi
denizde bulunan gemilerin delinmesi halinde içeriye girecek suyu tulumba ile çekip
boşaltmaktan ibaretti. Bu maksatla gemilere tulumba konulmaktaydı.
Anılan bu sanatkârlardan başka, baştarda ve kadırgaların yelken bezlerini boyayan
sabbağlar; padişah kayığı, Kapudan Paşa baştardası ile kalyonların boya ve nakış işlerini
yapan nakkaşlar; tezyinat ile uğraşan oymacılar; baştarda bayraklarını ve gebrân-ı mîrînin
elbiselerini diken terziler; peksimet pişiriciler, ekmek pişiriciler; Kapudan Paşa baştardasının
fanuslarını tamir eden fanus-gerler, fanusları parlatmakla vazifeli tılâ-gerler, gemilerdeki
fanuslar için balmumu hazırlayan mumcular; leğen, zift kazanı ve bakır kaplar yapan
kazgancılar; bıçkıları eğeleyen eğeciler; yeni yapılan tekneyi funda ile yakıp kurutan
fundacılar; kömürcüler ve Tersane zindanındaki mîrî esir ve suçluların tedavisi için gerekli
cerrah Tersane’de vazife yapan sanatkâr görevliler arasındaydılar.
Bu derece kalabalık personeli ile dünyanın en büyük donanmasını tersanelerinde inşa
eden Osmanlı İmparatorluğu, gemilerin denizlere açılması ile de bu donanmaların sevk ve
idaresi sorunu ile karşı karşıya kalıyordu. Binlerce kürekçinin her donanmanın sefere
çıkışında hazır hale getirilmesi ve onların ihtiyacı olan gıda malzemelerinin sağlanması ayrı
bir organizasyonu gerektiriyordu.
Bu sebeple, Osmanlı İmparatorluğunun XVI. yüzyılı, Akdeniz, Karadeniz ve Hint
Okyanusundaki varlığı ile bir deniz imparatorluğu görünümündeydi. Her ne kadar gemi
teknolojisi ve gemicilik terminolojisi bakımından batı devletlerinden ve özellikle Venedik’in
denizciliğinden etkilenmiş ise de yüzyıllar içinde kendine has bir Bahriye Teşkilatı kurmuş ve
bu müessesesini geliştirmeye devam ettirmiştir
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Uygulamalar
Uygulama: İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı,
Ankara, 1984 isimli kitabından Bahriye Teşkilatı kısmını okuyunuz.
Kazanım:
1. Osmanlı Bahriye teşkilatına vakıf olunacak.
2. Bahriye teşkilatına dair bir bakış açısı geliştirilecek.
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Uygulama Soruları
1. Donanma yönetimi ile Tersane yönetimi arasında ne tür gerilimler yaşanmıştır,
tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Donanma ve Tersane Yönetimi mevzuları ele alınmıştır. Osmanlı deniz
kuvvetlerinin başındaki isim olan Kapudan Paşa, altında ciddi bir hiyerarşik örgütlenme olan
bir yapıyla çalışmıştır. Bu bölümde kapudanpaşanın pozisyonunun yanı sıra, Tersane Ricali,
Donanma Ricali ve Tersane halkının vazifeleri ve bu vazifelerini nasıl yerine getirdikleri
konuları da incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Kaptan Paşaların, Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı hizmetine girene kadarki idari
statüleri neydi?
a. Beylerbeyi
b. Kaymakam
c. Dizdar
d. Bölük Ağası
e. Sancak beyi
2. Osmanlı Devleti’nde denizcilik işlerinin en başındaki isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kaptanpaşa
b. Tersane Emini
c. Azap Ağası
d. Tersane Ağası
e. Miri Kalyon Kapudanı
3. Kapudan-ı Derya unvanı aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra kullanımdan
kalkmıştır?
a. Haliç Tersanesinin Kapatılması
b. Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı
c. Çeşme Baskını
d. Bahriye Nezaretinin Kuruluşu
e. Kapütülasyonların kaldırılması
4. Aşağıdaki Sancaklardan hangisi Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletine bağlı sancaklardan
değildir?
a. Karlıili
b. İnebahtı
c. Eğriboz
d. Avlonya
e. Gelibolu
5. Aşağıdakilerden hangisi, Kaptanpaşanın Tersane’deki ikametgahıdır?
a. Divanhane
b. Çadır köşkü
c. Tersane-i Amire
d. Hasbahçe
e. Azapkapı
6. Aşağıdaki görevlilerden hangisi, Kaptanpaşa Tersane’de bulunmadığı vakit yerine vekalet
ederdi?
a. Tersane Ağası
b. Kapıcıbaşı
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c. Tersane Emini
d. Yeniçeri Ağası
e. Derya Beyi
7. Aşağıdaki görevlilerden hangisi tersane ricali arasında yer almaz?
a. Tersane emini
b. Tersane Ağası
c. Kalyon görevlileri
d. Tersane kethüdası
e. Liman Kapudanı
8. Galata’daki denizcilikle ilgili alışverişin narhını düzenleyen görevli aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Tersane Kethüdası
b. Galata Kadısı
c. Bostancıbaşı
d. Peksimet Emini
e. Tersane Emini
9. Donanma Tersanede iken Tersane’de görev yapan yöneticilerin genel adı nedir?
a. Kapı Halkı
b. Tersane Görevlileri
c. Donanma Ricali
d. Denizci Halkı
e. Tersane Ricali
10. Tersanenin ve gemilerin gelir giderinden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Defterdar
b. Liman Reisi
c. Baş defterdar
d. Kalyon Katibi
e. Tersane Emini

Cevaplar
1.e, 2.a, 3.d, 4.d, 5.a, 6.a, 7.d, 8.a, 9.e, 10.e.
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13. İSTANBUL DIŞINDAKİ OSMANLI TERSANELERİ VE GEMİ İNŞA
TEZGÂHLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Osmanlı Tersanelerinin durumu
13.2. Osmanlı Tersanelerindeki gemi inşa faaliyetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti, nehirler üzerinde kurduğu tersanelerden ne şekilde istifade etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Devleti’nde gemi
inşa faaliyetlerinin
boyutlarını kavrayabilmek.
Gemi inşa faakiyetlerinin
genel devlet ekonomisine
katkılarını saptayabilmek
saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Tersane



gemi inşası



Süveyş



Gelibolu



Birecik



İzmit



Rusçuk



Sinop



Samsun
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Giriş
Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezî üssü olan İstanbul’daki Tersâne-i Âmire dışında
gemi inşasında uygun sahil ve limanlarında tersaneleri bulunduğu ve ihtiyaç halinde buralarda
gemi yaptırıldığı bilinmektedir. Bu derste esas itibariyle İstanbul dışındaki tersane ve gemi
inşa tezgâhlarına yer verilecektir.
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13. 1. Gelibolu Tersanesi
Kuruluşundan itibaren Gelibolu tersanesinin faaliyetlerini tam olarak takip etmek
mümkün olmamakla beraber XV. yüzyılın sonlarına ait arşivlerimizde bulunan iki masraf
defterinden istifadeyle konuya ışık tutmak mümkün olmaktadır. Buna göre 1496-1498
yıllarında, iki yıl içinde, Gelibolu tersanesinde 20 kadırga, 5 kalyata, 8 kayık ve 25 sandal inşa
edilmiş, ayrıca 19 kadırga ve 5 top gemisi onarılmış ve 24 at gemisinin de ikmali yapılmıştır.
Gelibolu tersanesinde gemi inşası için yapılan masraflar Gelibolu’nun bütün giderlerinin
%52’sini oluşturmaktadır. Bu da XV. yüzyılın sonlarında Gelibolu tersanesinde yoğun bir
faaliyet olduğunu göstermektedir. Ancak otuz yıl kadar sonra 1527’de durum oldukça
farklıdır ve İstanbul’daki tersanenin ön plana çıkması sebebiyle Gelibolu tersanesinde gemi
inşasına rastlanmamaktadır. Daha sonraki senelerde ise ihtiyaç üzerine gemi yapım ve
onarımına devam edilmiştir. Nitekim 1530’da bir baştarda, 9 kadırga ve 8 at gemisi tamir
edilmiş ve 30 kadırga kalafat edilmişti. 1544’te 8 at gemisinin tamirine, 1565’te 5 kadırganın
inşasına, Kıbrıs seferinin henüz sürdüğü Nisan 1571’de 10 geminin tamamlanmasına
çalışılmıştı. İnebahtı mağlubiyetinden (1571) hemen sonra ise 14 gemi inşasına girişilmişse de
ancak daha sonra 10 tanesinin Kemer’de inşa edilmesine karar verilmişti.
XVI. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Gelibolu tersanesi önemini kaybetmekle
beraber ihtiyaç halinde burada yine gemi yapıldı ve donanma sefere çıkarken, Akdeniz’e
açılmadan önce burada toplandı. XVII. yüzyılda Gelibolu’yu gezen başta Evliya Çelebi olmak
üzere yabancı seyyahlar da şehrin tersanesinden bahsetmekte, kısaca da olsa bilgiler
vermektedirler. Nitekim XVII. yüzyılın başında Gelibolu’yu gezen Polonyalı Simeon, sefere
çıkan kadırga ve gemilerin Gelibolu’da toplandıklarını ve buradan hareket ettiklerini,
gemilerin yiyecek ve içeceklerinin burada hazırlanarak gemilere yüklendiğini yazmaktadır.
1655 yılının son aylarında Gelibolu’ya uğrayan Thévenot, tersanede yedi eski kadırganın
bulunduğundan bahsetmekte ve Evliya Çelebi de tersane gözlerinde gazi kadırgaların
bulunduğunu belirtmektedir.
Gelibolu tersanesi, arşiv belgelerinde yer alan bilgilere göre XVI-XVIII. yüzyıllar
arasında zaman zaman tamir edilmiştir. 1526 yılında 30 gemi inşa tezgâhı bulunduğu
anlaşılan tersaneye 1530’da dört tezgâh eklenmişti. 1544’te ise Barbaros Hayreddin Paşa
zamanında kalafatçılar için iki katlı odalar yapılması kararlaştırılmıştır.
Malta seferi sonrası Gelibolu tersanesinin yenilenmesi amacıyla Divan’da bazı kararlar
alındığı ve burada on dokuz tezgâh yapılmasına girişildiği anlaşılmaktadır. Bu amaçla Ekim
1565’te Gelibolu kadısına iç limanda tersane olarak kullanılabilecek yerin boyutları sorulmuş
ve miri yerleri izinsiz tasarruf edenlerin men edilerek tersane ve gemi inşası için gerekli olan
kereste mevcudunun araştırılması istenmişti. Aynı zamanda kaptan-ı deryâ Piyale Paşa’nın da
bizzat tersane inşası ile ilgilenmesi uygun görülmüştü. Tersane yapımı için gerekli taşı
kesmek, kireç ve kereste temin etmek üzere hassa reisler kethüdası Arslan Kethüda’nın emri
altında yüz kişi görevlendirilmiş ve bütün bu mühimmat bir kadırga ile Gelibolu limanına
taşınmıştır. Tersane inşasının başlaması durumunda gecikmeye sebebiyet verilmemesi için
gerekli kerestenin bir an önce sağlanması üzerinde önemle durulmuştur. Ayrıca Gelibolu
limanının temiz tutulması hususu dikkatle takip edilmiş, iskeleye gelen bazı gemilerin liman
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ağzında safralarını boşalttıklarına dair gelen şikâyetler üzerine bunu yapanların men edilmesi
için Piyale Paşa’nın dikkati çekilmiştir.
Bu emirler üzerine Gelibolu kadısı, ilk iş olarak Gelibolu etrafındaki korulardan
kimsenin kereste kesmemesi için korucuların uyarılmasını sağlamış, hatta çarşı pazarda tellal
bağırtarak herkesi kereste kesmemeleri için ikaz etmiş, Lapseki ve Biga kadılarını da aynı
hususta bilgilendirmiştir. Daha sonra Saruca Paşa mütevellisi olan Mimar Mehmed ile diğer
ehl-i vukuf olanları toplayarak hep beraber iç limana gitmişler, bir ip ile iç limanı ölçmüş ve
orada 12 tersane gözünün yapılabileceği kadar yer olduğunu, ayrıca bazı mahzen, dükkân ve
fırınlar yıkılarak altı tersanelik yer açılabileceğini ve böylece 18 tersane gözü yapımının
mümkün olduğunu tespit etmişlerdir. Gelibolu’daki sarayın da yıktırılarak kereste, taş ve
çivisinin tersane inşaatında kullanılması buyrulmuştur. Tersane inşaatının yürütülmesi için de
Gelibolu harc-ı hassa emini Halil emin ve Arslan Kethüda da kâtip olarak tayin edilmiştir.
Tersane yapımı için Saruca Paşa vakfının mütevellisi Mehmed mimar olarak tayin edilmiş ve
inşaat işlerinde çalıştırılmak üzere de İstanbul’dan yüz elli esir gönderilmiştir. Bunlarla
beraber tersane inşaatında Gelibolu kalesindeki hisar erlerinin de görevlendirilmesi Gelibolu
dizdarından istenmiştir. Tersanenin yapımı sırasında beş de kadırganın inşa edilmesi istenmiş
ve her iki inşaat için gerekli kerestenin Lapseki, Biga, Çan, Balya, Edremid, Tuzla
taraflarından kestirilerek sahillere indirilmesi istenmiştir. Gelibolu mahzenlerinde bulunan ve
ham demirden yeni kestirilecek olan çivilerin inşaatta kullanılması istenmiştir. İnşaatın 10
Mart 1566’da hâlâ devam ettiği anlaşılmaktadır. İhtiyaç maddelerinin bölgeden
sağlanamaması halinde daha çok bulundukları yerlerden takviye edildiği görülmektedir.
Mesela hem tersanelerin yapımı ve hem de beş kadırganın inşası için lüzumlu olan çivi ve
diğer ham demir malzemelerinin Samakov’dan, Pınarhisar ve Kırkkilise’den pedavracı,
Gelibolu’dan yüz acemi oğlanı istenmesi bunu göstermektedir. İnşaatın başlamasından sonra
üç tarafı miri tersaneler, bir tarafı ise yol ile çevrilmiş olan tersane mahallinde Havva adlı bir
kadına ait bir ev olduğu için bunun satın alınmasına teşebbüs edilmiş ve üç bin akçe bedel
karşılığında satın alınmasına çalışılmıştır. Kereste ihtiyacı ise daha çok Lapseki taraflarından
sağlandığı için Lapseki kadısı Nurullah’ın bu inşaata nazır olması emin ve katip tarafından
istenmiş ve Kapudan Paşa’nın arzıyla bu gerçekleşmiştir. İnşaatın seyrini Piyale Paşa da
yakından takip etmiş ve Nisan 1566’da donanmayla Gelibolu’ya gittiğinde tersane yerlerini
kontrol etmiş, bütün hazırlıkların tamamlandığını görmüştür. Yaz mevsimiyle birlikte
muhtemelen Gelibolu’da tersane inşaatı başlamış, fakat daha önce inşaatta çalışmak üzere
gönderileceği bildirilen 150 esir, 280 piyade ve 100 acemi oğlanından 10 Mayıs’a kadar
sadece 68 piyade, 100 kadar acemi oğlanı ve 115 esir olmak üzere yaklaşık 280 kişi çalışmaya
başlamıştır. Bu işçi sayısını az bulan inşaat emini Halil ile kâtip Arslan Kethüda durumu
Divan’a bildirmiş ve Kemer’den ağaç getirme, taş kestirme, kireç yakma, diğer bina işlerine
bakma gibi hizmetleri görmeye bu kadar adamın yetmediğini, yeni işçi gönderilmesini
istemiştir. Bunun üzerine tersane inşaatında çalıştırılmak üzere Galata’da olan esirlerden elli
esir ve 200.000 akçe para gönderilmiştir. Gelibolu tersanesinin yeniden yapımı daha sonraki
seferlerde burada pek çok geminin inşası için bir imkân olmuştur. Zaman zaman bakımı da
yapılan Gelibolu limanı 1569’da yeniden temizletilmiş, 1626’da Gelibolu tersanesi ve
tersanedeki kadırgalar tamir edilmiş ve Mart 1702’de deniz tarafındaki duvarları yıkılan
Gelibolu, iç limanına lodosun tesiriyle dolan kumdan arındırılmıştır.
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XVIII. yüzyılın son çeyreğinde Gelibolu tersanesinin tamamen harap olduğu,
zelzeleler dolayısıyla tavanından sonra duvarlarının yıkıldığı ve yıkık duvarların taşlarının
bazı kimseler tarafından gizlice alınarak liman etrafında mahzen ve dükkân yapımında
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum İstanbul’a bildirilmiş olacak ki 18 Eylül 1766 tarihli
bir hükümle Gelibolu’daki görevliler uyarılarak tersane gözlerinin mesafelerini ölçmeleri ve
taşlarını muhafaza etmeleri istenmiştir. Bu tarihte Gelibolu tersanesinde limanın bir tarafında
on iki, diğer tarafında üç olmak üzere 15 göz bulunduğu görülmektedir. Bütün bunlar,
Gelibolu tersanesine zaman zaman sahip çıkıldığını ve onarımına girişildiğini göstermektedir.

13. 2. Sinop Tersanesi
Sinop, Karadeniz kıyısındaki tek doğal liman olması ve gemi inşası için gerekli
kaynaklara sahip bulunması nedeniyle tersane için ideal bir yerdi. Başta kereste olmak üzere
kendir, zift, üstüpü Sinop ve civarından temin edilmekteydi. Sinop ormanlarındaki kerestenin
tasarrufu Tersâne-i Âmire’nin inhisarı altında olup, çoğu Sinop tersanesinde gemi yapımında
kullanılmakta, bir kısmı da İstanbul’a gönderilmekteydi.
Osmanlı İmparatorluğu, Sinop’taki tersaneyi Çandaroğulları’ndan tevarüs etmiş ve
XVI-XVII. yüzyıllarda ihtiyacı olan birçok savaş gemisini burada yaptırmıştı. Sinop
tersanesinde inşa edilen gemiler arasında 1566’da 15 kadırga, 3 mavna, 1571’de 25 kadırga,
1601’de 10 kadırga, 1609’da baştarda ve kadırga, 1628’de 2 kadırga, 1633’te 2 kadırga,
1656’da 4 kalyon ve 4 kadırga, 1696’da 2 kalyon ve 1697’de 20 kalyata bulunuyordu. İnşa
edilen gemi çeşit ve miktarlarından Sinop Tersanesinin Galata ve Gelibolu’dan sonra üçüncü
büyük tersane olduğu anlaşılmaktadır.
Sinop Tersanesinde inşa edilen gemilere ait masrafın az bir kısmı Hazîne-i Âmire’den
karşılanabilmekte, bazen de tamamı civar bölgelere ait gelirlerden tahsis edilmekteydi.
Nitekim 1696’da inşa edilecek iki kalyonun masrafı olan 49.500 kuruştan 7500 kuruşu
Hazîne-i Âmire’den karşılanmış, 42.000 kuruşu ise, civar bölgenin gelirlerinden; 1697’de ise
yirmi kalyatanın masrafı olan 7000 kuruş Canik Sancağı sürsat bedelinden ödenmek üzere
havale edilmişti. Alınacak kereste için ise, hane başına 80 akçe kereste yardım bedeli
toplanıyordu.

13. 3. İzmit (İznikmid) Tersanesi
Osmanlılar tarafından fethinden çok önceleri de tersanesi bulunduğu bilinen İzmit,
civarında elverişli ormanların mevcudiyeti sebebiyle her dönemde gemi yapımını
özendirmiştir. İzmit Tersanesi, gemi tezgâhları ve kereste mahzenleri olan bir tersane idi. Şile
ve Gebze’ye ait avârız gelirlerinden sağlanan İzmit tersane gelirleri 1539-40’ta 100.000 akçe
olup, bunun 23.982 akçesi gemi onarımı ve malzemelerin temini için harcanmıştı.
İzmit Tersanesi’nde gerektiğinde büyük gemiler de inşa edilmekteydi. Nitekim 1650
senesinde bütün İmparatorluk tersane ve tezgâhlarında 30 kalyon inşasına girişildiğinde iki
kalyonun İzmit’te yapılması plânlanmıştı. Ayrıca kalyata, firkate ve işkampoye İzmit’te inşa
edilen gemi çeşitlerindendi.
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İzmit tersanesi, gemi tezgâhları ve kereste mahzenleri olan bir tersane idi. Hünkâr
Sarayı yakınında bulunan İzmit tersanesinin eski şekli kesin olarak bilinmemekle beraber,
Köprülüler devrinde kısmen genişletildiği, 1838’de II. Mahmud devrinde büyük ölçüde tamir
edildiği malûmdur. Bunlardan ayrı olarak XVI. yüzyılda da tersanenin zaman zaman tamir
geçirdiği tespit anlaşılmaktadır. Meselâ, 1554’teki genel tamirden sonra 1566’da yıkılan dört
kapısı ile bazı duvarları yeniden yaptırılmıştı.

13. 4. Süveyş Tersanesi
Osmanlılar için Süveyş, Kızıldeniz ve çevresinde egemenlik kurabilmek, Portekiz’e
karşı denizleri, tüccar ve hacıları korumak, Hindistan ve Uzak doğudan gelen elçilerin geliş
gidişlerini sağlamak için kurulmuş bir deniz üssüdür. 1507’de henüz Memlük döneminde,
emrindeki filoyla Kahire’ye gelen ünlü Türk denizcisi Kemal Reis, beraberinde 50 top ve
Süveyş’te donanma inşa edecek yeterli sayıda usta ve top dökümü için gerekli bakır
getirdiğinde burada ilk tersane faaliyetlerini başlatmış oldu.
Sultan Gavri, Hind Denizlerinde gemi sayısı elliye ulaşan Portekiz’e karşı işbirliği
imkânları ararken Memlük elçisi Alan, Osmanlılardan yardım sözü almış olarak Kahire’ye
dönmüştü. Yine Ekim 1510’da Mısır’a gelirken Ege’de fırtınaya yakalanan ve hayatını
kaybeden Kemal Reis, büyük çaplı askerî bir yardım taşıyordu ve bu yüzden, filonun taşıdığı
yardımın Mısır’a ulaşması gecikmişti. Bütün çabalar Süveyş’te gelişmiş bir tersane kurmak ve
güçlü bir donanma inşa etmekti.
Böylece Osmanlılar, Mısır’ın fethinden çok önceleri, Kızıldeniz’e gelen Portekizlilere
karşı, Memlük donanmasına yardım maksadıyla, Süveyş’te donanma inşasına başlamışlardı.
Memlük Sultanı Kansu Gavri’nin desteğiyle daha 1513-14’te Osmanlı denizcisi olan Selman
Reis’in nezareti altında yirmi kadırganın inşası gerçekleşmişti. Sultan Gavri, 1514’te çok
önem verdiği bu gemi yapım çalışmalarını kontrol etmek üzere bizzat Süveyş’e gittiğinde
silahlarını kuşanmış, askerlerine merasim kıyafetleri giydirmişti. Süveyş donanmasını inşa
eden Selman Reis ve beraberindeki 2000 Osmanlı denizcisi sultanı karşıladı. Burada Gavri,
yapımı biten Arapların gurab dediği yirmi kadırgayı dikkatle inceledi ve onun önünde gemiler
denize indirildi. Bu hizmetine karşılık Gavri, Selman Reis’e kırmızı kadifeden bir hilat
giydirdi ve 1000 dinar verdi. Emrindeki marangoz, demirci ve kalafatçılara da birer hilat
verdi. Bu donanma için Sultan bakır, demir ve silahlarıyla beraber 400.000’i aşan dinar
harcamıştı. Ayrıca Süveyş’te bir han, pek çok dükkân, bazı binalar yaptırmak ve su kuyuları
kazdırmak suretiyle burasının gelişmesi için ilk önemli hareketi başlatmıştı. Bu sıralarda
Süveyş’te gemi yapıldığı bilgisi Portekizliler tarafından da takip ediliyordu. Nitekim 1515’te
bölgeden geçen Portekizli eczacı Tome Pires, burada Portekiz’e karşı bir donanma inşa
edildiğinin söylendiğini kaydetmektedir. Süveyş’te hiç ev olmadığını ve muhafazasız
olduğunu söylemesi herhalde donanmanın hareketinden sonra oraları görmüş olmasından
kaynaklanmış olmalıdır.
1517’de Mısır’ın fethiyle Kızıldeniz ve bilhassa Hicaz’ın muhafazasını Osmanlılar
üstlenince, 1526’da Yemen, 1538’de Aden zapt edilerek bölgede denetim sağlanmaya
başlandı ve Süveyş Kapudanlığı ile tersanesi Kızıldeniz ve Hind Okyanusu için bir donanma
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üssü haline getirildi. 1525’te Kızıldeniz’de bulunan Osmanlı donanmasının mevcudu 6
baştarda, 8 kadırga, 3 kalyata idi. 1530-31’de Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa
kumandasında Yemen ve Hind sularındaki Portekizlilerle savaşmak maksadıyla Süveyş
tersanesinde 30’u kadırga olmak üzere 80 gemi inşa edilmişti.
Süveyş Tersanesi’nde yapılacak gemiler için gerekli kereste, demir, çivi, çuka, yelken
bezi ve benzeri malzemeler Tersâne-i Âmire mahzenlerinden veya o civardan sağlandığı gibi,
çalıştırılacak ustalar da İstanbul’dan gönderilmekteydi. İstanbul’daki Galata Tersane emini
Ali Çelebi ise Cidde’de yerleşecek donanma için gemi inşa etmek üzere Süveyş Tersanesi’ne
gönderildi. Süveyş Tersanesi’ne ait muhasebe kayıtlarına göre Tersane Emini tarafından
Süveyş önünde yapılan yeni mirî gemilere 8 Eylül 1530 27 Temmuz 1531 tarihleri arasında
yapılan masraflar 2 milyon akçe tutmuştur. Satın alınan eşyalar arasında kürek, ham demir,
keneviçe, çeşitli çiviler, yelken bezi, gemi çadırları için Selanik çukası, kebe, yeniçeri ve
cebeciler için peksimet yer almaktadır. Ücret olarak İstanbul’daki mahzen ve dükkânlardan
gemilere kalay, çivi, demir, kurşun, çuka taşıyan hamallara, İstanbul’dan Mısır’a kereste
götürecek gemilere, halatçılara, marangoz, demirci, kürek yontuculara Mısır’a gitmek için iki
aylık mevâcib ücreti verilmiş ve hepsine yaklaşık 450.000 akçe ödenmiştir. Süveyş
Tersanesi’nde inşa edilecek gemilere mimar olarak Rum asıllı İstemad Manol
görevlendirilmiş ve kendisine peşin olarak 500 akçe para verilmiştir.
Hadım Süleyman Paşa Mısır beylerbeyi iken 1532’de, Ali Çelebi’nin görevini hakkıyla
yaptığını ve bir muhasebe defterini kendisine teslim ettiğini, diğerini ise beraberinde
İstanbul’a götürdüğünü bildirmişti. Ancak 1545 senesine ait bazı hükümler dikkatle
incelendiğinde hem Hadım Süleyman Paşa’nın ve hem de emin Ali Çelebi’nin donanma
inşası için yapılan bu harcamalar sebebiyle teftiş geçirdikleri anlaşılmaktadır.
XVI. yüzyılda Süveyş Tersanesi için en hareketli dönem şüphesiz Hadım Süleyman
Paşa’nın 28 Haziran 1538’de yaptığı Hind seferi için, Süveyş’teki donanma hazırlıkları
olmuştur. Hadım Süleyman Paşa’nın 1538’deki Hind seferinden sonra Osmanlıların
Kızıldeniz ve Hind Okyanusu’ndaki deniz faaliyetleri giderek artmış, ihtiyaç olan donanma
Süveyş Tersanesinde inşa edilmiş ve burada daimî bir donanma bulundurulmuştu. Nitekim
1561’de 25 gemi, 1567’de 5 kadırga, 1577’de 4 kalyata, 1586’da 20 kadırga inşa edilmiş,
1638’de Süveyş’te mevcut gemiler onarılmış ve 1700’de Haremeyn’e zahire nakli için 3
kalyonun inşasına başlanmıştı.
Bu dönemde Süveyş donanmasının yeni bir sefere hazırlıklı olunması bakımından
düzenli olarak gemi tamir ve bakımlarının yapımına özen gösterilmiş, düzenli olarak tersane
ve tophane ile birlikte Süveyş limanının bakımı için iki zimmî görevlendirilmiştir. Ne var ki,
bu sırada Yemen’de isyan çıkması üzerine bunun bastırılması önem kazandığından Kurdoğlu
Hızır Reis’in Sumatra’da yardım bekleyen Açe sultanlığına yapmak istediği sefer
ertelenmiştir. Yemen’e yapılacak harekât için Süveyş’teki bütün gemiler denize açıldığından
Süveyş’te yeniden beş gemi yapılması emredilmiştir. Süveyş’te inşa edilen gemi kerestesinin
Sinop ve Samsun civarından temin edildiği Mühimme hükümlerinden anlaşılmaktadır. Bu da
devletin kerestenin kalitesine ne kadar önem verdiğini ve devlet merkezinde inşa edilenlerle
aynı muameleyi uyguladığını göstermektedir. Keresteler barçalar ve tüccar gemileriyle
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İskenderiye’ye götürülüyordu. Bu taşımacılık oldukça yaygın bir uygulamaydı. Buradan
sadece gemi kerestesi değil, aynı zamanda top taşı, top kundağı tahtası, araba ağacı da
İskenderiye’ye, oradan cerimlerle Nil üzerinden en yakın yere taşınıyor ve sonra muhtemelen
develerle Süveyş’e getiriliyordu.
Yemen’de 1568’de çıkan isyan sebebiyle devletin silahlar imkânlarını yeniden gözden
geçirdiği tespit edilmektedir. Mesela Süveyş kapudanının yaptığı bir sayıma göre Süveyş’te
darbzen, badaluşka, şayka, kolonborna, hevâyî olmak üzere toplam 190 top bulunduğu
demirden yapılmış çeşitli büyüklükte 9000 yuvarlak olduğu tespit edilmişti. Bunlara ilaveten
İstanbul’daki Tophane’den bir hevayî top, 2500 tüfek, 30 darbzen, 3000 yuvarlak ve çok
sayıda tüfek fındığı gönderilmişti. Ayrıca Piyale Paşa’dan da 2000 tüfek ve yedi bin yuvarlak
sağlanması istenmişti. O sırada Yemen’de 25 Osmanlı gemisi bulunuyordu. 1605’te Süveyş
donanmasında 38 bölük ve bu bölüklerde toplam 321 reis ve azap bulunması artık Süveyş’te
de merkezi donanmada olduğu gibi bir düzenleme yapıldığını göstermektedir.
Süveyş Tersanesini Memlük Devleti’nden tevarüs eden Osmanlılar, burada Akdeniz
tipi gemiler inşa etmişlerdi. Bu tersanedeki gemi inşa faaliyetleri, sefer zamanlarında
artmakta, diğer zamanlarda ise bir tersane mevcudiyetinden şüphe ettirecek derecede
azalmakta idi.

13. 5. Birecik Tersanesi
Birecik Tersanesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber XVI. yüzyılın
ilk yarısında faaliyette olduğu anlaşılmaktadır. 1552 yılında bir sandal inşa edilen Birecik
Tersanesinde İnebahtı (1571) sonrasında 250’si asker, 150’si zahire gemisi olarak 400 gemi
inşa edilmişti. XVII ve XVIII. asırlarda da Birecik’te gemi yapımına devam edilmiştir.
Meselâ, 1699’da 60 firkate, 1734’te 20 firkate, 40 nehir gemisi, 1745’te 124 gemi yapılmıştı.
Birecik, gemi inşası için gerekli çivi ve kereste malzemelerinin bulunduğu bölgelere
yakın olduğundan Süveyş Tersanesinde olduğu gibi İstanbul’dan malzeme gönderilmesine
ihtiyaç kalmıyordu. Kereste ihtiyacı Maraş, Malatya, Behisni, Antep, Kâhta ve civarındaki
ormanlardan sağlanıyor, kesimi yapıldıktan sonra at, deve, öküz ve katır gibi hayvanlara ve
arabalara yüklenerek Birecik’e naklediliyordu. Demir ise Adana eyaletinden develerle
getirtiliyordu. Mimar, marangoz gibi sanatkârlar ise İstanbul’dan gönderiliyordu.

13. 6. Basra Tersanesi
Mısır’ın fethiyle (1517) Süveyş Tersanesi’ne sahip olan ve Kızıldeniz ile Hind
Okyanusu’na açılan Osmanlılar, 1538’de Basra’yı alarak yeni bir liman ve üs elde ettiler.
XVI. yüzyılda Basra Tersanesi ile birlikte bir de kapudanlık ihdas edilmiş ve XVII. yüzyılda
da varlığını sürdürmüştür. 1563’te Basra Tersanesi’ni gezen Portekizli bir seyyah, burada yeni
yapılmış beş kadırga bulunduğunu, ayrıca kalyon tipli gemiler gördüğünü belirtmektedir.
Yine Basra Tersanesi’nde 1571’de 5 kalyata inşa, 1573 senesinde 15 kadırga onarılmıştı. Bu
kadırgalar bir ay zarfında tamir olunduğuna göre, Basra Tersanesi’nde en azından 15 göz
bulunması gerekmektedir. Basra Tersanesi’nde yapılan gemilere gerekli kereste, Birecik için
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olduğu gibi Maraş, Behisni, Antep, Kâhta ve diğer bölgelerden sağlanmakta ve Fırat nehri
vasıtasıyla Basra’ya nakledilmekteydi.

13. 7. Rusçuk Tersanesi
Osmanlı Devletinin Macaristan’ı fethi ile Tuna’da bir donanma vücuda getirilmiş ve
Rusçuk Tersanesinde de Tuna için kullanışlı kalyata, firkate, şayka ve üstüaçık gibi gemiler
yanında muhafaza maksadıyla aktarma, şalope ve kırlangıç gemileri inşa edilmeye
başlanmıştı.
Rusçuk sahilindeki tersane, Tuna’daki gemilerin kışladıkları emin bir yer olduğu gibi,
Tuna donanmasının yapım ve onarımı bakımından Tersâne-i Âmire’deki bazı işleri de üzerine
almaktaydı. XVI ve XVII. yüzyıllarda Rusçuk Tersanesi faaliyetine devam etmiş, 1565’te 15
gemi, 1691’de 100 firkateden bir kısmı burada inşa edilmişti.

13. 8. Samsun Tersanesi
Sinop’tan sonra Karadeniz’in en fazla gemi inşa edilen ve bilhassa kendir teli dokunan
tersanesi Samsun’da idi. İnebahtı yenilgisinden sonra, 1572’de, 5 kadırga, 1601’de 7 kadırga,
1650’de kalyon, 1656’da 2 kalyon, 2 kadırga, 1657’de 4 kadırga ve 1703’te bir firkate inşa
edilmişti. Samsun Tersanesi zamanla harap olduğundan tamire gerek duyulmuştu. Nitekim
tersane içinde yer alan ve halat imal edilen telhânelerin onarımı için 1659’de 4 yük akçe,
1699’da 300 kuruş masraf tahmin edilmişti.

13. 9. Kefken Tersanesi
XVI. yüzyılda inşa edilen gemi miktarından, Kefken Tersanesi’nde de büyük bir
faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. Burada İnebahtı’nın akabinde (1572) 15 kadırga, 1703’te iki
firkate inşa edilmişti. Kefken Tersanesi bir fermanla kurulmuş ve tamiri için, avârız-ı
divâniyeden muaf olmak koşuluyla o havaliden 8 kişi kendi istekleriyle görevlendirilmişlerdi.

13. 10. Diğer Tersane ve Gemi İnşa Tezgâhları
Bilhassa büyük hazırlıkların yapıldığı savaş yıllarında, Tersâne-i Âmire ve diğer
tersaneler dışında kalan gemi inşa tezgâhlarında da ihtiyaç olan gemilerin inşasına
çalışılmaktaydı. Ancak, buradaki faaliyetler de, yine Tersâne-i Âmire’nin kontrolünde
gerçekleşmekte idi. Bunun için Tersâne-i Âmire Emininin tespit ettiği lüzumlu malzemenin
miktarlarını ihtiva eden hükümler, o mahallerin kadılarına veya diğer alâkalılarına
gönderilmekte, gemiler tekne halinde inşa edildikten sonra teçhiz ve silâhla donatılması işleri
için Tersâne-i Âmire’ye getirilmekteydi.
XVI. yüzyılda İnebahtı yenilgisinden hemen sonra, XVII. asırda ise, uzun seneler
devam eden Girid seferleri sırasında birçok sahil iskelesinde gemi inşa edilmesi için emirler
verildiğine ve inşaat faaliyetlerinin devam ettiğine şahit olmaktayız. Meselâ, Ekim-Kasım
1571’de Vize Beyi’ne, gemi inşası ile görevli Said Kethüda’ya ve Tersane Kâtibi’ne gemi
yapımı için gerekli çivinin temini hususunda yazılan hükümden Rumeli ve Anadolu’da 50’şer
257

adet olmak üzere 100 geminin yeniden inşa edileceği öğrenilmektedir. Bu dönemde Tersâne-i
Âmire’de yapılan gemi sayısının 134 olduğu düşünülecek olursa, Tersane haricindeki inşa
faaliyetlerinin de toplam içinde büyük payı bulunduğu anlaşılır. Yine 1703 yılında
Karadeniz’in muhafazası için sadece Karadeniz sahillerinde 40’ı Anadolu, 40’ı Rumeli
tarafında olmak üzere 80 firkate inşa edildiğini görmekteyiz.
XVIII. yüzyılın başlarına kadar Karadeniz sahillerinde 44, Tuna nehri üzerinde altı,
Marmara ve Akdeniz sahillerinde 15 olmak üzere toplam 65 gemi tezgâhı bulunduğunu
anlayabiliyoruz. Karadeniz sahillerindeki gemi inşa tezgâhlarından Şile, Kerpe ve
Akçaşehir’de 1703 yılında ikişer, Alaplı’da bir firkate, Ereğli’de 1656’da dört, 1691’de üç
kalyon, 1657’de dört kadırga ve 1703’te iki firkate, Bartın’da 1601’de yedi, Girid seferinin
yeni başladığı 1645’te ve seferin devam ettiği 1656’da onar kadırga, 1703’te iki firkate
Amasra’da 1601’de dokuz kadırga, 1650’de iki burtun kalyonu ve 1703’te iki firkate, 1703’te
Kitros ve İnebolu’da ikişer, Alavra ve Gerze’de birer firkate, Çayağzı’nda 1690-92 arasında
üç kalyon, 1695-97 arasında iki kalyon ve 1699’da iki kalyon Küplüağzı’nda 1699’da iki
kalyon, 1703’te Ünye’de iki, Giresun’da üç, Tirebolu ve Görele’de ikişer firkate, Trabzon’da
157778’de üç kadırga, üç kalyata, 1703’te dört firkate, 1703’te Rize ve Gönye’de ikişer
firkate, 1559’da Azak’ta, 1703’te Taman ve Kerş’te ikişer firkate, Kefe’de beş firkate,
Balıklağa’da 1656’da üç kalyon, üç kadırga, 1703’te iki firkate, yine 1703’te Gözleve’de ve
Özi’de dört, Akkirman’da ve Kili’de üçer, Karaharman, Köstence, Mankalya ve Kavarna’da
birer firkate, Balçık’da iki firkate, Varna’da 1557’de iki top gemisi İnebahtı mağlûbiyetinden
sonra 1572’de on beş kadırga, 1650’de bir, 1602’de üç kalyon, 1656’da dört kadırga, ve
1703’te üç firkate, Misivri’de 1703’te bir firkate, Ahyolu’nda İnebahtı mağlûbiyetinden sonra
1571’de yirmi beş kadırga, 1703’te bir firkate, Burgos’da 1703’te bir firkate, Kamçısuyu’nda
1692’de altı kalyon, Süzebolu’da 1610’da kadırga, 1703’te bir firkate, Vasilikoz ve
Ahtabolu’da 1703’te birer firkate, İneada’da İnebahtı sonrasında 1571’de on gemi, 1703’te iki
firkate ve Vize’de 1571’de beş kadırga, bir baştarda inşa edilmişti.
Tuna nehri üzerindeki gemi inşa tezgâhlarından İsmail Geçidi’nde 1698 yılında bir
şayka, Vidin’de 1551’de 50’si zahire, 50’si at gemisi olmak üzere 100 gemi, Semendire’de
1556’de 100 gemi, 1565’te 250 gemi, 1572’de 20 at gemisi, Niğbolu’da 1551’de 100 gemi,
beş kayık, Mohaç’ta 1551’de 30’u şayka, 30’u köprü, 46’sı zahire, üçü iskele gemisi olmak
üzere 109 gemi ve XVII. yüzyılın ortalarına doğru Budin’de 100 şayka yaptırılmıştı.
Marmara bölgesinde bulunan Sapanca’da 1698’de iki üstüaçık, İnebahtı sonrasındaki
gemi yapım faaliyetleri sırasında Sakarya nehrinde beş kadırga, Silivri’de yirmi iki oturaklı
bir gemi, Biga’da on kadırga, Samanlı’da bir kadırga, Kemer’de on kadırga, 1656’da bir
kalyon ve beş kadırga inşa edilmişti. Ege ve Akdeniz sahillerindeki gemi inşa tezgâhlarından
Sakız’da 1702’de bir kadırga, İstanköy’de 1572’de iki kalyata, Rodos’ta 1702’de iki dolap
kayığı, İnebahtı’da 1565’te on sekiz oturaklı gemi, Preveze ve Avlonya’da, Nova’da 1556’da
200 zahire gemisi, Antalya’da 1572’de on kadırga ve Kuşadası’nda 1708’de bir şayka inşa
edilmişti.
XVI. yüzyılda Osmanlı tersanelerinde görülen gemi inşa faaliyetleri, Osmanlı gemi
teknolojisi ve bunun ihtiyaç duyduğu endüstri hakkında yeterince bilgi verecek seviyededir.
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Osmanlılar gemi yapım faaliyetlerini sürdürürken, gerekli malzeme ve mühimmatı
sağlamakta hiçbir güçlükle karşılaşmıyorlardı. İmparatorluğun mühimmat kaynakları bir
donanmanın muhafazasını devam ettirmek için yeterli idi. Bu sebeple Tersâne-i Âmire’nin
ihtiyacı olan hiçbir mal ithal edilmediği gibi, imal edilen mallar, bilhassa kalitesi dolayısıyla
ihraç ediliyordu
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Uygulamalar
Uygulama: Tahir Öğüt’ün, 18-19. Yüzyıllarda Birecik Sancağında Sosyal ve İktisadi Yapı,
Ankara, 2013 isimli eserinden Birecik Tersanesi ile ilgili kısımları tespit edip okuyunuz.
Kazanım:
1. Nehir tersaneleri hususunda genel kanaat sahibi olunacak.
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Uygulama Soruları
1. Birecik Tersanesi’ndeki gemi inşa faaliyetleri ile nehir ticareti ve askeri lojistik
arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir, tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devleti’nin ilk tersanesi olan Gelibolu Tersanesi, Haliç Tersanesi’nin
kurulmasının ardından ikinci plana düştüyse de, burada gemi inşa ve tamir faaliyetlerine
devam edilmiştir. Gelibolu’nun dışında, imparatorluğun bir çok noktasında, ihtiyaç durumuna
göre gemi inşa faaliyetleri devam etmiştir. Lakin, bu tersanelerden bazıları, stratejik
durumlarına binaen ön plana çıkmışlardır. Bu derste, bu tersanelerdeki gemi inşa
faaliyetlerine değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Donanma sefere çıkarken Akdeniz’e çıkmadan önce nerede toplanırdı?
a. Lapseki
b. Gelibolu
c. Babaeski
d. Sakız
e. Limni
2. Aşağıdakilerden hangisi Sinop’ta bir Tersane yapılmasının nedenleri arasında
gösterilemez?
a. Sinop’un bir Ceneviz kolonisi olması
b. Tersane-i Amire’ye yakın olması
c. Karadeniz kıyısındaki tek doğal liman olması
d. Kereste kaynaklarına yakın olması
e. Kendir, zift ve üstüpünün civardan temin edilebilmesi
3. Osmanlılar Sinop Tersanesi’ni kimlerden tevarüs etmişlerdir?
a. Germiyanoğulları
b. Cenevizliler
c. Trabzon Rum İmparatorluğu
d. Candaroğulları
e. Taceddinoğulları
4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tersanelerinden biri değildir?
a. Sinop Tersanesi
b. İzmit Tersanesi
c. Bilecik Tersanesi
d. İznik Tersanesi
e. Birecik Tersanesi
5. Osmanlılar, Kızıldeniz ve çevresinde egemenlik kurmak için aşağıdaki tersanelerden
hangisini kurmuşlardır?
a. Hürmüz Tersanesi
b. Süveyş Tersanesi
c. Ürdün Tersanesi
d. İzmit Tersanesi
e. Hicaz Tersanesi
6. Osmanlılar Süveyş Tersanesi’ni kimlerden tevarüs etmişlerdir?
a. Eyyubiler
b. Dulkadiroğulları
c. Venedikliler
d. Fatımiler
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e. Memlükler
7. Basra Tersanesi’nin kereste ihtiyacı ne şekilde giderilmekteydi?
a. Civar bölgelerden temin ediliyordu
b. Kara yoluyla Bağdat’dan naklediliyordu
c. Hindistan’dan ithal ediliyordu
d. Fırat nehri üzerinden Güney Anadolu’dan naklediliyordu
e. Tüm kereste ihtiyacı eski gemilerden temin ediliyordu
8. Tuna donanmasının yapım ve onarım işleri hangi tersanede yapılmaktaydı?
a. Üsküp Tersanesi
b. Rusçuk Tersanesi
c. Sofya Tersanesi
d. Akkirman Tersanesi
e. Belgrad Tersanesi
9.Osmanlı tersaneleri ve Osmanlı’da gemi inşa faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
söylenirse yanlış olur?
a. Dışa bağımlı bir özellik arzederler.
b. Çok farklı türde gemiler bina etmeye müsaittirler.
c. Karadeniz üzerinde Osmanlı tersaneleri mevcuttur.
d. Kimi Tersaneler diğer devletlerden intikal etmiştir.
e. Osmanlı tersanelerinde nehir tipi gemiler de binaedilmiştir.
10.Aşağıdaki tersanelerden hangisi Akdeniz üzerinde yer alır?
a. Süveyş
b. Preveze
c. Basra
d. Birecik
e. Rusçuk

Cevaplar
1.b, 2.a, 3.d, 4.c, 5.b, 6.e, 7.d, 8.b, 9.a, 10.b.
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14. GEMİ YAPIMCILIĞI VE OSMANLI DONANMASINDA GEMİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Osmanlı gemilerinin tasnifi
14.2. Gemilerin dönemlere göre kullanım durumu
14.3. Osmanlı gemileri ve özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı gemilerini tasnif ederken hangi özelliklerine bakmak gerekir, tartışınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı gemilerinin
önemini ortaya koyabilmek.
Gemi türlerini ve
kullanılduğu bölgeleri
değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar


Kadırga



Kalyon



Burtun



Mavna



Baştarda



Firkate



Kalyata



Karamürsel
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Giriş
Donanmanın sefer hazırlığı içinde bulunduğu senelerde Tersâne-i Âmire’de gemi
inşası için büyük bir faaliyet görüldüğü gibi, sulh senelerinde de gerektiğinde gemi
yapılmaktaydı. Hatta XVII. asrın ortalarına kadar her yıl kırk kadırganın hazır tutulması
kanun gereği idi. Savaşlar esnasında batarak zayi edilen gemiler kadar, düşman eline geçenler
ve şiddetli fırtınalara tutularak batanlar sebebiyle azalan donanma mevcudunu tamamlamak
veya gemi miktarını arttırmak için Tersane’de hummalı bir şekilde çalışılmakta, tamir ve
kalafat edilmesi gereken gemiler ise onarılmaktaydılar. Bu derste, bu gemi inşa falaiyetlerinin
yanı sıra, Osmanlı donanmasında kullanılan gemiler mevzuu ele alınacaktır.
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14. 1. Tersâne-i Âmire’de Gemi İnşa Faaliyetleri
XVII. asırda Tersane’de yapılan gemi çeşitleri, özellikle baştarda ve kadırga olmuş,
kalyata, mavna ve firkate bunları takip etmiştir. Meselâ, 1610-1664 arasında elli dokuzu
yeniden inşa, yüz ikisi tamir olarak 161 baştarda, yüz sekseni yeniden inşa, dört yüz on üçü
tamir olarak 593 kadırga kızağa konmuştu.
XVII. yüzyılda en fazla 1619’da sekiz baştarda inşa edilmiş, daha sonraki senelerde
yapılan baştarda sayısında ise, giderek azalma olmuştur. XVI. yüzyılda ve XVII. yüzyılın ilk
döneminde baştarda sahibi olan gemi reislerinin sayısı fazla iken, sonraları yalnız Kapudan
Paşa, Tersane Emini, Tersane Kethüdası ve Kapudan Paşa Yedeği olarak baştardalar inşa
edilmişti. 1656’da kaybedilen Osmanlı donanmasının yerine 1657’de padişahın emri ile altmış
gemi yapımına başlanmış, 1660-61’de harp gemilerinin esasını oluşturan kadırgalardan elli
altısının yapımı tamamlanmıştı. Osmanlı donanması kuruluşundan itibaren çekdiri denilen ve
kürek ile yürüyen çeşitli gemilerden meydana geliyordu.
1574’teki Tunus seferinden 1645’te başlayan Girid seferine kadar geçen zaman içinde
birkaç sefer dışında denize harp için donanma sevk edilmediğinden ve bu derece büyük bir
sefer yapılmadığından Tersanedeki faaliyetler de sakin yıllardaki gibi kalmış, bu dönemde
bilhassa kadırga, baştarda, kalyata ve mavna inşa edilmiştir. Girid seferi sırasında
Venediklilerin karşısında kendi kadırgalarının hafif kaldığını gören Osmanlılar, derhal kalyon
inşasına hız vermişlerdir. Tersanede ilk defa 1644 senesinde bir kalyon/burtun inşa edildiğini
görmekteyiz. Ancak, altı sene sonra 1650’de otuz kalyon inşası için Tersanede faaliyete
başlanmış, böylece donanma mevcudundaki gemi çeşitlerinde büyük bir değişme olmuştur.
Bu dönemdeki kalyon yapım faaliyetleri arasında Sadrazam Melek Ahmed Paşa’nın 1651’de
Bahçekapı yakınında masraflarını kendi karşılamak suretiyle yaptırdığı 45 m. uzunluğundaki
kalyonu zikretmek gerekir. Bu kalyon suya indirilirken yana devrilmiş ve içine aldığı su ile
batarak kullanılmaz hale gelmiş, sonra üzerinden bazı kısımları alınarak diğer aksamı
Tersaneye gönderilmiştir.
Bu dönemde kalyon inşası uzun süre devam edememiştir. Kalyon kullanılması ayrı bir
beceri istediği, kalyonlarda vazifeli gemicilerin ise, bu beceriyi henüz kazanmamış olmaları
sebebiyle büyük başarılar elde edilememiştir. 1662’de bahriyede ıslahat yapan Fâzıl Ahmed
Paşa, kalyonları kaldırarak tekrar kadırgaya dönülmesini istemiş ve seksen kadırgadan
meydana gelen bir donanma vücûda getirmeye çalışmıştır. Bu durum, 1682 yılına kadar
devam etmiş, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın sadâreti sırasında (1676-83) on kalyon inşa
edilerek kalyon yapımına yeniden başlanmış ve daha sonraki senelerde inşa faaliyetleri devam
etmiştir. Diğer gemiler gibi kalyonların da, sadece Tersâne-i Âmire’de yapılmadıklarını,
imparatorluğun sahillerindeki diğer gemi inşa tezgâhlarında da yapıldığını belirtmek
mümkündür.
1685-1699 yılları arasında kalyon inşasına hız verilmiş, kalyonculuk geliştirilmiş ve
bu dönemde yapılan savaşlarda denizde galibiyet sağlandığı halde, karadaki yenilgiler
Karlofça antlaşmasıyla (1699) sonuçlanmıştır.
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XVII. yüzyılın sonunda ise, kadırga inşasının âdeta durduğu ve kadırgaların yerini
kalyonlara terk ettiği görülmektedir. 1691-1701 senelerinde Tersâne-i Âmire’de yetmiş
kalyon yanında sadece dört baştarda onarılmıştır. Ancak, bu tespit yalnız İstanbul’daki
gemiler için söz konusudur. Çünkü gerek o devrede gerekse daha sonraları derya beylerinin
eskiden olduğu gibi gemileriyle donanmaya katılmaları gerektiği ifade ediliyordu. XVII.
yüzyılda Tersanedeki gemi onarımlarının, yeniden gemi inşasından daha fazla olduğu
görülmekte, bundan da diğer tersanelerde gemi inşa edildiği halde, tamirlerinin Tersanede
yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yeniden gemi inşası ve onarımlar, birlikte değerlendirildiğinde, kadırganın ilk sırayı
aldığı, sonra kalyata, baştarda, kalyon, mavna ve firkatenin geldiği anlaşılmaktadır. Bu
yüzyılda özellikle nakliyede kullanılan taş ve at gemilerinin Tersane’de inşasına rastlanmadığı
halde, 46 taş gemisi ile 14 at gemisinin onarıldığı belirlenmektedir.
Osmanlı İmparatorluğunun devlet tersanesi olan Tersâne-i Âmire’deki gemi inşa
faaliyetlerinin büyüklüğünü, benzeri olan diğer devletlerin tersaneleriyle karşılaştırmak
suretiyle daha iyi görmek mümkündür. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Tersâne-i Âmire’nin
yegâne benzeri sayılabilecek olan Venedik Tersanesi’nin aynı senelerdeki gemi inşa
faaliyetlerini bulmak mümkün olmamakla beraber, yakın senelerden istifâde ederek her iki
tersane arasında kısmen fikir verecek bir karşılaştırma yapmak mümkündür. Meselâ, 1583’te
Venedik Tersanesinde 11 büyük, yedi küçük kadırga inşası tamamlandığı halde, Tersâne-i
Âmire’de 1585’te 12 baştarda, bir kadırga yeniden inşa edilmiş, 11 baştarda ve 36 kadırga
tamir edilmişti.

14. 2. Osmanlı Donanmasında Kullanılan Gemiler
Osmanlı Deniz Tarihi’nde gemiciliğin gelişimini üç ayrı dönemde incelemek
gerekmektedir. İlk dönem imparatorluğun kuruluşundan XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadar
devam eden kürekli gemiler/çektiri-kadırga dönemi; ikinci dönem XIX. yüzyılın ortalarına
kadar devam eden yelkenli gemiler/kalyon dönemi; üçüncü dönem ise Osmanlıların yıkılışına
kadar süren buharlı gemiler dönemidir.
XV. yüzyılın sonlarına doğru deniz gücünü giderek arttıran Osmanlılar, Batı’daki
komşularının ve bilhassa Venediklilerin deniz deneyimlerini ve denizcilik terimlerini almışlar,
kendi gemilerinin çeşit ve sayısını çoğaltarak XVI. yüzyılın ilk yarısında Akdeniz’de
hâkimiyetlerini kurmuşlardır.
Osmanlı donanmasını teşkil eden gemiler, kürekli ve yelkenli olarak iki gruba
ayrılıyordu. Kürek ve yelkenle yürüyen gemilere çektiri, çektirir veya çekdirme, yalnız
yelkenle yürüyen gemilere ise, yelkenli veya kalyon sınıfı gemiler deniliyordu.
Kürekle hareket eden çektiri türünden gemiler büyük donanma gemileri ve ince
donanma gemileri olmak üzere iki gruba ayrılıyordu. Büyük donanma gemileri arasında
baştarda, kadırga, mavna, kalyata ve firkate bulunuyordu. Küçük gemiler ise karamürsel,
palaşkermeler ve ince donanma gemileriydi.
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14. 3. Kürekli Gemileri
14. 3. 1. Baştarda
Kürekle hareket eden donanma gemilerinin içinde kadırgadan sonra en önemlisi olan
baştarda, üst düzey deniz komutanlarının kullandığı savaş gemisidir. Baştarda kelimesi,
Osmanlı kaynaklarında bastarda ve baçtarda şeklinde de yazılmıştı. Osmanlı donanmasında
baştardanın ilk defa ne zaman kullanıldığı kesin olarak bilinmemekle beraber, Kanunî Sultan
Süleyman’ın Rodos kuşatmasına (1522) 35 baştardanın katıldığı tespit edilmektedir ki bunlar
arasında Paşa baştardası da bulunmaktadır. Yine 1527 yılına ait bir Tersane Muhasebe
Defteri’nde 8 baştardanın tamir edildiğinin kaydedilmiş olması, baştardanın XVI. yüzyılın ilk
çeyreğinde donanmaya katıldığına işaret etmektedir. XVI. yüzyılın ortalarında Kocaeli ve
Rodos sancakbeyleri (deryabeyleri) kendi baştardasına biniyordu..
Mezemorta Hüseyin Paşa’nın Mayıs 1700’de inşa ettirdiği baştarda için, Silâhdar
“Hakkā otuz bir oturak lâ-nazîr bir gemi olup bir mertebe altun ile müzeyyen idi ki, selefde
gelenleri bir dürlü bilmem hadd-i bulûğdan berü otuz yıldır donanma gördüm böyle bir mehîb
[u] müzeyyen baştarda müşâhede olunmadı” diyerek hayranlığını belirtmektedir. Baştardalar,
26-36 oturaklı, her küreğinde beş-yedi kürekçi bulunan büyük tip kadırgalardır. XVI. yüzyılda
bir İspanya baştardası 35 oturaklıdır.
Bir Osmanlı baştardası, mavnadan daha uzun, fakat daha alçak ve küçük görünür. Bir
baştarda teknesinde üç kadırgalık kereste ve 28.200 kg. çivi kullanılmıştır. Kaptan-ı deryâ Ali
Paşa’nın (1672-1675) yaptığı değişikliğe göre, her yıl baştardalara ikişer yeni tente verilir,
eskileri mahzende koruma altına alınırdı. XVII. yüzyılın sonlarında baştardaları top ateşine
karşı korumak için karinalarını teneke, diğer gemileri ise kösele ile kaplamak usulü
uygulanmıştır.
XVII. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı donanmasında baştardaya binen donanma
ümerası arasında Kaptanpaşa, Tersane Kethudası, Tersane Emini ve Kaptanpaşa’nın yedeği
ile bazı deryabeyleri bulunmaktaydı. Bu sebeple XVI. yüzyılda donanmadaki baştarda sayısı
yirmi civarında olmuştur. XVII. yüzyılda ise bu sayı üst düzey donanma ümerasıyla sınırlı
kalarak dört veya beş baştarda ile yetinilmiştir.
Baştardalar, büyüklükleri itibariyle, orta baştarda, paşa baştardası ve baştarda-i
hümâyun (hünkâr baştardası) olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Paşa baştardası: Kaptanpaşa’nın bindiği baştardanın uzunluğu önceleri 53 m. iken
XVII. yüzyılın ortalarından itibaren 54,5 m. yapılmıştır. Paşa baştardasının oturak sayısı 36,
kürek sayısı 72 idi. Paşa baştardasının her küreğini yedişer kürekçi çekiyordu. Kürekçiler
arasında her mankada üçer cenkçi bulunurdu. Böylece paşa baştardasının mürettebatı ortalama
500 kürekçi, 216 savaşçı yanında gemici ve topçular ile birlikte 800’e ulaşıyordu. Bunların
içinde denizcilikte ustalığı olan kıdemli bir reis baştardaya kumanda ediyordu. Oturak
sayısının 31 olması durumunda ise 427 kürekçi gerekiyordu. Paşa baştardasının kıç kısmında
paşa gemisi olduğunun anlaşılması için enine konulmuş üç fanus vardı. Baş taraflarında üç
top, yanlarında dörder beşer adet daha küçük çaplı hafif toplar bulunuyordu.
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Selanikî’nin ifadesine göre, donanmadaki kürekli gemilerin daha hızlı hareket
etmelerini kolaylaştırmak üzere, kaluçe denilen ve orak biçiminde kürek çekmeyi
yaygınlaştıran, bazı halat ve malzemeler ekleyerek görünüşlerini ve hızlarını değiştiren Kılıç
Ali Paşa olmuştur. Kılıç Ali, İnebahtı Savaşı (1571) sonrasında donanmayı yeniden kurarken
gemilerin gösterişli, azametli ve süslü olmalarına özen göstermiştir. Daha önceki donanma
gemilerinin görünüşleri pek güzel olmadığı için süslemeye önem verilmiş baştarda ve
kadırgaların görünüşleri epeyce değiştirilmiştir.
Kaptanpaşa, XVIII. yüzyıl başlarına kadar donanmanın başında denize çıktığında paşa
baştardasına binerdi. 1701 Bahriye Kanunnâmesi’nin ilânından itibaren Kaptanpaşaların harp
zamanlarında “baş kapudâne” denilen kalyona binmeleri, üç fener ve üç bayrak takmaları ve
savaş dışında yine baştardaya binmeleri kanunlaştı.
Baştarda-i hümâyun: Hünkâr baştardası da denilen baştarda-i hümâyun, padişahlar
tarafından inşa ettirilmekte, diğer gemilere oranla süslü tekne, direk, kürek ve yelkenleri
yeşildi. Bayrağının da yeşil olması nedeniyle “yeşil kadırga” olarak bilinmekteydi. Bayrak
direğinin ucunda âlem bulunuyordu. Hünkâr baştardaları da üç fenerli ve karpuz kıçlı idiler.
İlk defa Kanunî Sultan Süleyman tarafından Has Bahçe’deki tersanede yeşil baştarda inşa
ettirilmişti. Bu baştarda beraberindeki kadırgalarla birlikte Kanunî’nin Sigetvar seferinde
Karadeniz’den Tuna’ya götürülmüş ve Padişah’ın bulunduğu Belgrad’a kadar giderek orduya
destek olmuştu.
Benzer şekilde Sultan II. Selim’in yaptırdığı baştarda, İnebahtı Savaşı’na (1571)
katılmış ve donanmada pek çok gemi zayi olduğu halde o zarar görmeden İstanbul’a
dönebilmişti. Yine 1586’da III. Murad, Kaptan-ı deryâ Kılıç Ali Paşa’ya Has Bahçe’de yeni
bir baştarda inşa ettirmişti. Daha sonraları III. Mehmed, III. Murad ve IV. Mehmed’in de birer
baştarda yaptırdıkları bilinmektedir.

14. 3. 2. Kadırga
XVII. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu donanmasındaki savaş gemileri
içinde en çok kullanılanı ve vurucu gücü teşkil edeni kadırgalardı. XVIII. yüzyılda önemini
kaybetti ve yerini kalyonlara bıraktı. Tarihte hiçbir deniz aracı kadırgalar kadar uzun ömürlü
olma Yunan, Roma, Bizans ve diğer Akdeniz devletleri ile Osmanlı modelini kullanmışlar,
hatta Osmanlılar döneminde XVIII. yü larına kadar varlığını sürdürmüştür.
Tursun Bey, kadırgaların hızını tarif ederken “önüne ok at düşer” demekte ve 1475’te
Kefe’nin fethine giden kadırgaların k raklar taşıdığını belirtmektedir. Gelibolulu Mustafa Âlî
ise, ka nın donanmadaki yerinin “padişah yanında vezir düzeyinde” old ifade ederek önemini
vurgulamaktadır. 1475 yılına ait bir Geli Tahrir Defteri’ndeki kayıtlara göre, gemiler arasında
cemaatleriyle birlikte 93 kadırganın yer alması, Osmanlı merkezî donanmasında kadırga
sayısının bir hayli yüksek olduğunu göstermektedir.
Kadırganın Osmanlı donanmasında uzun süre kullanılmasında Barbaros Hayreddin
Paşa’nın önemli rolü olmuştur. Barbaros daha korsanlık döneminde Akdeniz’deki gemi
modellerini yakından incelemiş ve kalyon gibi yelkenli gemiler yerine kadırga, hatta kalyata
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tipi küçük teknelerde karar kılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nda kaptan-ı deryâlığa
getirildikten sonra oluşturduğu büyük donanmada, kadırgalar kesin olarak ön sıraya çıkmış ve
büyüklüklerine göre diğer gemiler sıralanmıştır. Hayreddin Paşa’nın savaş taktik ve üslûbu
dikkate alındığında ve Akdeniz’in yaz mevsimindeki iklim şartları düşünüldüğünde,
tercihinde haklı ve önemli gerekçeleri olduğu görülmektedir. Kadırgalar ile kalyonlar
arasındaki ilk önemli çatışma Preveze’de (1538) yaşanmış ve Barbaros’un taktik başarısı ile
kadırgaların lehine sonuçlanmıştır. Böylece kürekli savaş gemilerinin üstünlüğüyle yüz yıldan
fazla sürecek bir döneme kesin biçimde geçilmişti.
Kadırganın Teknik Özellikleri
Kadırgalar gayet uzun ve dar, kısmen su seviyesinde denecek kadar alçak ve
hareketleri pek seri gemilerdir. Limanlara giriş-çıkışta ve düşman gemisine saldırı esnasında
kürekle, denize açıldıktan sonra ve hava rüzgârlı iken yelkenle hareket ederdi. Bir Osmanlı
kadırgasının iki bodoslaması arası XVII. yüzyılın ortalarına kadar 41,5 m. iken daha sonra
42,5 m. olarak belirlendi. Hatta bir kadırga ne kadar uzun olursa o derece yararlı sayılıyordu.
Kadırgaların hızı hakkında ise şunlar söylenebilir: Kâtip Çelebi’nin verdiği bilgiye
göre, rüzgârın uygun olması halinde 500 mil olan Rodos-İskenderiye arasını, iki gece denizde
giderek kat etmek mümkündü. Havanın uygun olmadığı zaman kürekle üç-dört gecede
gidilmekteydi.
Bir limana girip çıkarken veya bir düşman gemisi ile savaşa tutuşurken kadırgaların
küreklerini kullanmaları gerekiyordu. Bir kadırgada 25 oturak, her oturağın iki tarafında birer
kürek ve en arkadaki bir kürek boşluğunun mutfak için ayrıldığı dikkate alındığında, her
kadırgada 49 küreğin bulunduğu anlaşılmaktadır. Kürekler, güverte hizasını aşan kürek
küpeştelerine takılıyordu. Her küreği de duruma göre dört veya beş kişi çekiyordu.
İskenderiye Beyi’nin kadırgasında kürek çekmeye mahkûm olan Alman Michael Heberer,
hatıralarında kendisinin de bir küreği dört kişiyle birlikte çektiğini yazmaktadır. Bir küreği
dört kişinin çekmesi halinde 196, beş kişinin çekmesi halinde ise 245 kürekçiye ihtiyaç
oluyordu.
Bir kadırgada savaşçı olarak timarlı sipahiler yanında yeniçeri, cebeci ve topçular yer
alıyordu. XVII. yüzyıldan itibaren ise kadırgalara leventler katılmaya başladı. Kâtip Çelebi’ye
göre, XVII. yüzyılda her kadırgada 100 savaşçı ile birlikte, 196 kürekçi, 20 halatçı, iki
dümenci, bir yelkenci, iki gûmi, iki kürek yapıcı, iki kalafatçı, iki neccar ve bütün bu
mürettebatın üstünde bir reis olmak üzere 328 kişi mevcuttu. Kadırga reisinin harita ve pusula
kullanmasını bilen, tecrübeli biri olması gerekiyordu.
Kadırgalar ahşap tekneler oldukları için geminin yapımında kereste çok önemli bir yer
tutuyordu. Kerestenin ormanlardan kesilip sahillere getirilmesi ve Tersaneye nakli işi için
uzun bir süre gerekiyordu. Her yıl Tersanede kadırga ve benzeri gemi inşasının sürdürüldüğü
dikkate alınırsa, muazzam kereste ihtiyacının, bu hizmeti çoğunlukla vergi karşılığında yapan
halk arasında, pek çok sosyal ve ekonomik problemi de beraberinde getirdiği göz ardı
edilemez. XVII. yüzyıl sonlarına kadar Kocaeli havalisindeki ormanlar ve daha sonra Bolu ve
civarındaki ormanlar, İstanbul’daki tersanenin en önemli kereste kaynakları arasındaydı.
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İmparatorluktaki diğer tersaneler de en yakın ormanların kerestelerini kullanıyordu. Gemi
inşasına esas olan kereste çeşitleri arasında meşe, çam, karaağaç, kestane, ceviz, şimşir,
ıhlamur ve çınar ağaçları önemli bir yer tutuyordu ve kerestenin kuru ve sağlam olması
önemliydi. Kadırga kürekleri için en uygun ağaç, gürgendi; öyle ki karagürgenden bile kürek
yapılmaması ilgililere hatırlatılıyordu.
Kadırgalar aslında kürekle hareket ettikleri halde, rüzgârlı havalarda yardımcı olarak
yelken kullanılıyordu. Gemi açık denize ulaştığında ve rüzgârlı havada kürekler bırakılıyor,
yelkenler bağlanıp açılarak yola öylece devam ediliyordu.
XVI. yüzyılda bir kadırgada üçü üçgen, biri dörtgen olmak üzere dört yelken
kullanılırdı. Üçgen yelkenlerden cankurtaran denilen büyük yelken, kumda gemiyi yukarı
kaldırmaya yarıyordu. Bir kadırga yelkeninin üç dört yılda bir yenilenmesi gerekiyordu.
Kadırgaların genişlikleri az olduğu için sert havalarda yelken kullanılamazdı. Bu durumda
yelkenlerin toplanarak direklerin indirilmesi gerekir ve yola kürekle devam edilirdi.
Kadırga türü gemilerde asker barındıracak özel yerler olmadığından, gece gündüz
güvertede durmak mecburiyetinde olan askeri güneş, yağmur ve soğuktan korumak
maksadıyla güverteler üstüne yelken bezinden yapılmış tenteler gerilirdi. Her kadırgada gemi
demirlerini veya gemiyi kıyıya bağlamak üzere halat kullanılıyordu. Kadırgada bulunan beş
demire (lengere) bağlanacak gomana halatlarının ağırlığı da 395 ve 507 kg. arasında
değişiyordu. Kadırgalarda halata bağlanan ve denize bırakılarak gemiyi su üstünde
durdurmaya yarayan ağırlıkları farklı beş lenger vardı. Kadırgalarda içme suyu ise fıçılarda
korunurdu.
Diğer ahşap gemilerde olduğu gibi kadırgalar da gerek inşa edildikleri sırada ve
gerekse sefere çıktıklarında kalafatlanırlardı. Kalafatlanma işleminde üstüpü, zift ve yağ
kullanılırdı. Bir kadırga, tekne halinde yapıldığında önce funda ile yakılıp kurutulur, sonra
ziftlenecek veya boyanacak tahtalar, aralıklarından su geçirmemesi için keten, kenevir veya
bozuk halat parçalarından elde edilen üstüpü ile doldurulurdu. Kadırga tekneleri bindirme
kaplama olmayıp düz kaplama olduğundan, aralardaki boşlukları doldurmak için üstüpü
kullanılırdı. Bu nedenle geminin gerek ilk inşası sırasında ve gerekse kalafatlanması
esnasında teknenin açıkları kapatıldıktan sonra ek yerlerini tıkamak ve tahtayı rutubetten
korumak için zift sürülür ve yağlanırdı. Yağlanmış gemi ile yağlanmamış arasındaki fark, yol
almada adeta iki misli idi. Yeni yağlanmış bir kadırga uygun rüzgârla on beş saatte iki yüz mil
yol alabilirdi.
XV. yüzyılın sonlarında Osmanlı kadırgalarında bir büyük top ile dört darbzen ve
sekiz prangı topu bulunmaktaydı. Daha sonraları bir baş, iki yan topu olmak üzere üç top
verilmiştir. Kadırgaya verilen toplar arasında şayka ve şahî denilen topların bulunduğu da
saptanmıştır.
Kadırgalarda seyrüsefer sırasında yön tayini ve mevki tespiti için harita ve pusula en
önemli teknik malzemelerdendi. Genellikle deri üzerine çizilen portolanlarda denizin fizikî
özellikleri ve rüzgârlar gösterilmekteydi. Gemi reisleri harita üzerine pusulayı koymak
suretiyle yıldızları bulur, gidilecek yere göre rüzgârın yönünü tayin eder ve dümeni ayarlardı.
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14. 3. 3. Mavna
Mavna, baştardadan daha geniş ve yüksek, ancak daha kısa, 26 oturaklı, ekseriya iki,
bazen üç direkli ve iki katlı olarak inşa edilen çektiri türü bir savaş gemisidir. Mavna,
Osmanlı donanmasında kelime ve şekil itibariyle kökeni Batı’dan gelmeyen tek gemi türüdür.
Sözcüğün Türk veya Arap menşeli olduğu ileri sürülmektedir. XV. asırdan itibaren Osmanlı
donanmasında kullanıldığını gördüğümüz mavnanın uzunluğu 49 m. idi. Bir mavnanın
inşasında iki kadırgaya yetecek kadar kereste kullanılıyordu.
1475’de Gedik Ahmed Paşa kumandasında Kırım’a giden Osmanlı donanması içinde
kızıl bayraklarla donanmış mavnalar bulunduğu gibi, 1488’de Anadolu’nun güneydoğu
sahillerine yönelen donanmada da mavna bulunuyordu. Tarihçi Tursun Bey bu mavnaların
direklerinin göğe uzanan büyük gemiler olduğuna işaret etmektedir. 1522’de Rodos’u kuşatan
ve 380 gemiden oluşan Osmanlı donanması içinde pek çok mavna yer almıştı. Fetihten sonra
bu adayı korumakla görevlendirilen küçük filoda sekiz mavnanın olması da bu geminin
donanmada önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.
1604-1635 senelerinde Osmanlı donanmasında yedi mavna olduğu belirlenmiştir.
XVII. yüzyılın ortalarına doğru mevcutları giderek azalan mavnalara paralel olarak reis ve
neferleri de eksilmiş ve her bölükte sadece 12 kişi bulunabilmişti. Bir mavna 26 oturaklı
olduğundan 52 küreğin her birini 7 kişi çekiyordu. Bundan ötürü bir mavnada ortalama 364
kürekçi, yelken ve tirinkete kullanmak için 40 alatçı, dört usta dümenci, kanatlar üstünde iki,
kürek arasındaki her mankada üçer kişiden 150 savaşçı ve 30 usta topçu ile hepsinin
başlarında denizcilikte mahir, eski ve güngörmüş bir reis olmak üzere 600 kişi bulunuyordu.
Mavnalardaki kürekçi sayısının her zaman aynı olmadığı, daha az veya çok olduğu da
görülmektedir. Bir mavnada, 16 kıyyelik gülle atan iki koğuş topu, altı kolonborna topu, kıç
içindeki dümen evinde iki ve omuzluğunda iki, her iki yanında kürek aralarındaki kanat
üzerinde altışardan on iki saçma topu olmak üzere 24 top bulunuyordu.
Girit seferinin başlamasından itibaren daha çok mavna denilen gemilerin yapıldığı
tespit edilmekle birlikte, Osmanlı donanmasında mavnanın XVIII. yüzyıldan itibaren pek
kullanılmadığı, yerini kalyonlara bıraktığı anlaşılmaktadır.

14. 3. 4. Kalyata (Kalite)
Kalyata, 19-24 oturaklı, kadırgadan küçük, çektiri türü bir savaş gemisidir. XVI.
yüzyılda 16-18 oturaklı çektirilere de kalyata deniyordu. İtalyanca’da galiotta veya fusta,
kalyata karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Bu isim, Osmanlı belgelerinde kalyete ve kalyat gibi
farklı imlâlarla da yazılırdı. Bu gemi, XVII. yüzyılda 32-36 m. arasında, XVIII. yüzyılda ise
25 m. uzunluğunda inşa edilmişti.
1498’de bir kalyataya savaş malzemesi olarak bir baş topu, iki darbzen ve dört prangı
veriliyordu. XVII.
yüzyılda da kalyataların baş kısımlarında bir top vardı ve savaş
zamanlarında gemide iki topçu ile ortalama 220 savaşçı bulunuyordu. Örneğin 1693’te
Avusturya ile savaş için Belgrad’a giden Tuna donanmasındaki 10 kalyatada, yedişer kıyye
yuvarlak atan bir koğuş topu, dört saçma topu ve savaşçı olarak 200 levent yer alıyordu.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk deniz üssü olan Gelibolu’da 1475’te donanmayı teşkil
etmek üzere beş kalyata bulunuyor ve her gemide bir reis ile birlikte beş azap görev
yapıyordu. 1525’te Kızıldeniz’de bulunan Osmanlı donanması arasında üç kalyata mevcuttu.
1557’de Trabzon’da üç, 1571’de Basra Tersanesinde beş, 1572’de İstanköy’de iki kalyata,
1577’de Süveyş Tersanesinde dört kalyata inşa edilmişti.
İnebahtı yenilgisinden sonra 1572’de denize açılan Osmanlı donanmasındaki gönüllü
levent ve korsan gemileri üç yüz civarında çektirir gemiden, yani kalyata ve firkate türü
gemilerden oluşuyordu.

14. 3. 5. Firkate
Çektiri türü donanma gemileri içinde en küçüğü 10-17 oturaklı firkatedir. 1703’te
Karadeniz sahillerinde inşa edilen seksen firkateden yedisinin oturak sayısı 18, yedisinin 20,
ve diğerlerinin oturak sayısı ise 14 ve 16 arasında değişiyordu. Bu tespit, XVIII. yüzyıl
başlarında yirmi oturaklı firkate inşa edildiğini göstermektedir. Her küreğini iki üç kişinin
çektiği firkateler, aynı zamanda ince donanma sınıfından oldukları için nehirlerde kullanılır,
süratli hareket ettiklerinden haber iletiminde de yararlanılırdı.
XVI. yüzyılda 18-19 oturaklı, 25-30 m. uzunluğunda bir harp gemisi olan pergandi,
firkate ile aynı kabul edilmektedir. Firkatelerin uzunlukları da birbirinden farklıdır. Firkateler
uzun ve dar, kürek ve yelkenle hareket edebilen seri gemiler olduklarından eskiden beri bütün
Akdeniz ülkeleri tarafından kullanılmıştır. Bu gemiyi, Avrupalılar tarafından XVIII. yüzyıl ile
XIX. yüzyıl başlarında kullanılan 20-25 toplu yelkenli savaş gemileriyle karıştırmamak
gerekir. Nitekim Osmanlılar da firkate adını verdikleri gemi ile İngilizlerin frigate dedikleri
gemiyi birbirinden ayırdıkları için, yelkenli olana ismini kısmen değiştirerek firkateyn
demişlerdir.
Savaş zamanlarında firkatelere 80, hatta 100 levent konulmaktaydı. 1610-1701
seneleri arasında sadece Tersanede 13 firkate inşa ve 29 firkate tamir edilerek toplam 42
firkate donanmaya katılmıştır ki bu bilgiler, firkatelerin yapımındaki esas artışın XVII.
yüzyılın sonlarından itibaren başladığını göstermektedir. Bu dönemde bir firkateye kaptan
olabilmek için firkatelerde önce bayraktar olmak ve uzun seneler hizmet etmek gerekiyordu.
1694’te İstanbul Boğazı’ndan Sinop’a varıncaya kadar olan kadılıklardan da inşası
ferman olunan 100 firkate için marangoz ve burgucu gönderilmesi emrediliyordu. Bu derece
yoğun firkate yapımına girişilmesinin nedeni, bu devirde kürekli gemi olarak kadırgadan
küçük gemilere büyük ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmış olmalıdır. Özellikle Tuna
donanmasının büyük çoğunluğunu oluşturan firkatelerin bu dönemde yapıldığı
gözlenmektedir.

14. 3. 6. Pergandi/Pergende
Kürekle yürüyen ve yelkeni yardımcı olarak kullanan çektiri türü seri bir savaş
gemisidir. Uzunluğu 25-30 m. olan pergandi, 18-19 oturaklı kalyatadan daha büyük olup XVI.
yüzyılda firkate ile aynı kabul edilmiştir. 1764’te mirî pergandi kaptanlarından Cafer Bey,
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kendisi yeni bir pergandi modeli geliştirmiş ve bu gemisini inşa edip resmini sadrazama
göndererek Tersaneden kendisine malzeme verilmesini talep etmiştir. Bu malzemeler arasında
büyük sütun, seren, çapa demiri, yelken bezi, ince halat, su fıçısı, kürek, tunç ve demir top ile
diğer top malzemeleri yer almaktadır.

14. 3. 7. Karamürsel
Osmanlılar’ın ilk çektirisi olan karamürsel gemisi, daha sonraları nakliyede kullanılan
bir buçuk direkli, sivri üçgen yelkenli, yarım güverteli küçük teknelerden ibaretti. Bu ismi,
Karamürsel Bey’in, kendi adını verdiği Karamürsel Limanı’nda yaptırdığı rivayet edilen ilk
gemiden aldığı kabul edilmektedir. Değişik şekillerde büyük tipleri de yapılmış, Akdeniz
devletlerinin donanmalarında caramusal adıyla kullanılmıştır. Venedik donanmasında değişik
şekillerde yapılmış olanları da görülmüştür. Gövdeleri yuvarlak olduğu için kadırgalara
nisbetle rüzgâra karşı daha dayanıklıdır. Özellikle yakın mesafeler arasında işleyen silah
donanımı olmayan karamürsellerin, XVI. yüzyılda büyük denizlere açılmasına müsaade
edilmediği halde, zahire veya kereste nakli gibi bazı zarurî durumlarda Mısır’a gitmeleri için
Boğaz’dan çıkmalarına izin verilmiştir. 1567’de Mısır’a giden bir karamürselde 25 kişi
bulunmaktaydı. Malta kuşatmasının devam ettiği sırada (1565) donanmayı desteklemek için
İstanbul’dan sekiz karamürsel ile peksimet ve zahire gönderilmiştir. Yine Kıbrıs seferi
sırasında donanmanın ihtiyacı olan mühimmatı taşımakta karamürsel gemileri kullanıldığı
gibi, 1571’de Orta Akdeniz’de bulunan donanmada Cezayir Beylerbeyi’nin ihtiyacı olan
zahire, kadırga küreği ve yelken bezi gibi malzemeleri bir karamürsel gemisi götürmüştür.
1574’te Adalar’ın korunmasıyla görevlendirilen muhafızlar, karamürsel gemileriyle
gönderilmiştir. 1593’te başlayan ve on üç yıl sürecek olan Osmanlı-Avusturya savaşlarına
hazırlık olmak üzere Tuna’ya gönderilen toplar karamürsellerle bölgeye taşınmış, bu durum
XVII. yüzyılda daha sonraki seferlerde de devam etmiştir. 1585’te Tersanede bir karamürsel
gemisi tamir edilmiştir. Bir satış kaydına göre 1592’de Üsküdar’da satılan 19.7 m. (26 zirâ)
uzunluğundaki bir karamürsel gemisinin bedeli 100.000 akçe idi
XVII. yüzyılın başlarında, Karadeniz’den karamürsellerle yabancı ülkelere yapılan
kereste kaçakçılığının önüne geçilmesi için ilgililer uyarılıyordu. 1633’te Kaptan-ı deryâ
Cafer Paşa kumandasında Tuna’ya gönderilen donanmada 10 büyük karamürsel vardı ve bu
gemilerin her birinde bir top bulunuyordu. Karamürsel gemilerinin savaş malzemeleri
taşımasına bir başka örnek, Sadrazam Mehmed Paşa’nın 1633’te Şark seferi için hazırlık
olmak üzere Payas İskelesi’ne 80 şahî top (darbzen) ile diğer savaş mühimmatını
karamürselle göndermesidir. Bu gemilerin sivil taşımacılıkta da kullanıldığı görülmektedir.
Nitekim 1640’ta hacca gitmek üzere pek çok kişi Beşiktaş’tan kalyon ve karamürsellere
binerek Mısır’a gitmiştir. Daha sonraki yıllarda İstanbul-Mısır yolunda gerek mühimmat ve
gerekse yolcu taşımak için karamürsel ve kalyonların sefer yaptığı görülmektedir.

14. 3. 8. Palaşkerme
Hafif yelkenli bir filikadır. Gerek Rodos’un fethine (1522) katılan donanmada
palaşkermelerin bulunması ve gerekse XVII. yüzyılda Tersanede devlete ait palaşkermelerin
yapılması ve onarılması, bu geminin her iki yüzyılda da donanmada kullanıldığını
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göstermektedir. Palaşkermelerin çeşitli amaçlarla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin, Girit
harbi sırasında (1646), Hanya dışında bulunan Cezayir gemilerine ve diğer gemilere düşman
tarafından gönderilen, içi barut ve kumbara dolu beş ateş gemisi, karadan palaşkermelerle
gidenlerin kancalarla uzaklaştırması sonucu engellenebilmiştir. 1691’de Tersanede
Karadeniz’e ve Tuna’ya sevk edilecek donanma için gerek duyulan gemiler arasında
palaşkermelerin de bulunduğu anlaşılmaktadır.

14. 4. İnce Donanma Gemileri
Daha çok nehirlerde, özellikle Tuna’da kullanılan ve donanma denize açıldığında ise
büyük gemilerin maiyetinde bulunan, bir kısmı kayık türünde gemilerdir. Sığ yerlere
rahatlıkla girebilen ince donanma gemileri, esas olarak kürekle hareket etmekte ve bazı
türlerinde ise yelken de kullanılmaktadır.

14. 4. 1. Şayka
Altı düz ve enli, bilhassa Özi, Dinyeper ve Tuna nehirleriyle Karadeniz’de Osmanlılar
ve Kazaklar tarafından kullanılmış bir çeşit savaş gemisidir. Şayka kelimesi, Rusçada martı
anlamına gelen “çayka” sözünden alınmıştır. XVIII. yüzyıla kadar şaykaların ortalama
uzunlukları 13-25 m. arasında değiştiği halde, bu yüzyılda daha uzunları yapılmaya
başlanmıştır. Bir şaykada üç top bulunduğu bilinmektedir. 1694’te Tuna’da 50 olan ocaklık
şayka sayısı XVIII. yüzyılda da değişmemiştir. Her şaykada yirmi kürekçi, yirmi cenkçi, bir
topçu, bir dümenci ve bir de kaptan bulunmuştur. Tarihçi Uzunçarşılı, şaykalardaki cenkçi
sayısının elliye kadar çıktığını yazmıştır. Şaykalardaki kürekçi sayısının savaş veya barış
durumuna veya büyüklüğüne göre değiştiği saptanmıştır. Rusçuk Kaptanı’nın şaykasında
barış zamanında 18, sefer sırasında 24 kürekçi bulunuyordu.
Şaykalar genelde Tuna’daki tersane ve iskelelerde inşa edilirdi. XVI. yüzyılın
ortalarında İzvornik’te elli şayka inşası için emir verilmişti. Yüzyılın sonlarında Tuna’da 100
şayka bulunduğu tespit edilmektedir. Bu dönemde Tuna’daki iskelelerin çoğu, şaykalardan
oluşan küçük filoların bulunduğu birer nehir donanmasına dönüşmüştür. 1627’de bu
iskelelerden Fethülislâm, Vidin, Rahova, Niğbolu, Rusçuk, Hırsova ve İsakçı’da birer şayka
hazırlanarak Hırsova kaptanının emrinde Özi muhafazası için gönderilmiştir. Yine Belgrad’da
bulunan ve donatılmış olan 10 şayka bölgede ticaretin ve asayişin sağlanmasında önemli rol
oynamıştır. Nitekim Tuna’da Mohaç yakınlarında yer alan bazı adaların korunması için de
buraya en yakın olan Peçuy’da 10 şaykalık bir filo kurulması gerekmiştir. Tuna Nehri’nin
muhafazası için Tuna donanmasına bağlı olarak bazı yerler şayka bulundurmak üzere ocaklık
tayin edilmişlerdir. Böylece 1690’da Niğbolu, Rusçuk, Silistire, Hırsova, İsakçı, İbrâil,
Fethülislâm, Vidin ve Belgrad birer şaykayı ocaklık olarak hazırlamakla yükümlü kılınmıştır.
Karadeniz’de şaykaları savaş amacıyla asıl kullananlar Kazaklar olmuştur. 1560’da
Özi’den 4000 şayka ile Karadeniz’e çıkmak üzere oldukları Kırım Hanı tarafından İstanbul’a
bildirildiğinde önlem alınmak üzere harekete geçilmiştir. Yine 1595’te Yanık Kalesi’ni
kuşatan Osmanlı ordusuna karşı Tuna’dan gelen 600 Kazak şaykasına el konulmuştur.
Özi’den Karadeniz’e çıkan şaykalar ekseriya kıyıları yağmalamak için dolaştıklarından
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kadırgalara yakalanmamaya dikkat ederlerdi. Kıyıdan 15 mil mesafede iken kadırgaların
karşısında durabilmeleri imkânsızdı. Rüzgâr olduğu zamanlarda 100 şaykanın bir kadırga
karşısında dayanması bile mümkün değildi. Ancak şaykaların kıyıda bulunmaları hâlinde
kadırgalar açıkta beklemek zorunda kalıyorlardı. Zira kadırgaların kıyıya oturmaları olasılığı
bulunuyordu.

14. 4. 2. Üstüaçık
Tuna donanmasından olan ve nakliyede kullanılan gemilerden biri de üstüaçıktır.
Üstüaçıklarda reisten başka bir dümenci ve sekiz kürekçi bulunurdu. 1691’de Tuna nehrinden
deve, araba ve diğer ağırlıkların nakli için 40 üstüaçık sağlandığı gibi, 1695’te Tuna’yı
geçecek olan Anadolu ve Rumeli askerlerinin geçişi ve büyük küçük topların Belgrad’a
taşınmaları da üstüaçıklarla yapılmıştır. Bu sırada Tuna donanmasında seksen üstüaçık
bulunuyordu. Bütün bu bilgilerden üstüaçıkların ilk defa XVII. yüzyılın sonlarına doğru
kullanılmaya başlandığı tahmin edilebilir. Nitekim Defterdar Mehmed Paşa’nın üstüaçık
hakkında bazen “sefine” ve bazen “kayık” denildiğini söylemesi, Silâhdar’ın “üstüaçık ta’bîr
olunur Tuna kayıkları” ifadesi, kullanıldığı ilk dönemlerde bu gemiyi hangi sınıftan saymak
konusundaki tereddüdü göstermektedir. Üstüaçıklar Basra tarafında Şattülarap’ta da
kullanılmıştır. 1697-1698’de Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında savaşın devam
ettiği dönemde Tuna’daki çeşitli iskelelerde 100 kadar üstüaçık ve her birinde sekiz kürekçi,
bir dümenci bulunuyor, ayrıca 50 üstüaçık yapımı isteniyordu.

14. 4. 3. İşkampoye/İşkampaviye
Bu kelimenin kaynaklarda işkanpoye ve işkampaviye şeklinde de kaydedildiği
görülmektedir. Tuna’daki ince donanmadan olan ve haberci gemisi olarak da kullanılan
işkampoye, kürekli gemiler sınıfındandır. Büyük ve küçük olmak üzere başlıca iki boyda inşa
edilen işkampoyelerde 13 oturak bulunduğu görülmektedir. Barbaros’un yanından hiç
ayırmadığı hızlı işkampoyesinin 9 oturaklı olduğu da bilinmektedir. 1697’de Özi Boğazı
muhafazasına gönderilecek donanmada 55 işkampoye vardı. XVIII.
yüzyılda
işkampoyeler, adet olarak çok olmamakla birlikte varlıklarını sürdürmüşlerdir.

14. 4. 4. Tonbaz/Tombaz
Tonbaz veya tombaz; yelkeni, ikişer demiri ve kürekleri bulunan bir gemidir.
Nehirlerde köprü dubası olarak kullanılan güvertesiz, altı düz kayık olarak da tarif edilmiştir.
Nitekim 1699’da Basra’nın fethi amacıyla Bağdat’ta Dicle üzerinden geçiş için tonbaz inşa
edilmiştir. 1701’de Şatt-ı Dicle üzerinde yapılacak köprü için 70-80 tonbaz, Kurna Kalesi
yakınlarında Şattülarap üzerinde yapılacak büyük köprüde ise 180 tonbaz kullanılmıştır.
Tonbazlar daha çok XVII. yüzyılın sonlarına doğru ve çoğunlukla köprü amacıyla
kullanılmaya başlanmıştır. 1691’de Tuna için 44 tonbaz inşa edilmiştir. 1636’daki OsmanlıRus seferi sırasında zahire, mühimmat, cephane ve top taşımak için kurulan köprüye 50 kara
tonbazı gerekmiştir. Tonbazlar aynı zamanda bir donanma gemisi olarak da yapılmıştır.
1638’de Karadeniz’de Kazaklar’a karşı savaşan Tersane Kethudası Piyâle’nin emrinde 20
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tonbaz vardı. Yine 1689’da Özi Kalesi’ne gönderilmek üzere Tersanede beş tonbaz
yaptırılması kararlaştırılmıştı. Bu tonbazların yelkeni, iki demiri ve kürekçileri de
bulunmaktaydı. Belki de bu yüzden bu tür tonbazlara, tonbaz kalyonu da denmiştir.

14. 5. Yelkenli Gemiler
Osmanlılar XV. yüzyılın sonlarından itibaren, Akdeniz’deki gelişmelere paralel
olarak, kürekli gemiler yanında yelkenli gemiler de kullanmaya ve inşa etmeye başladılar.
Bilhassa altı kadırga, üstü kalyon görünümündeki kürekli ve yelkenli gemi özelliğini tek
gemide birleştirerek gökeler inşa etmeleri bu yeni Osmanlı modelinin ne derece başarılı
olabileceğini denemeye yönelik olmalıdır; ancak bu faaliyet uzun süre devam etmemiştir.
Kaynaklarda Osmanlı gemileri için karaka tabirine rastlanmamakta bunun karşılığında
çoğunlukla göke ve barça kullanılmaktadır.
Osmanlıların XVI. yüzyılda yelkenli gemiler yerine küreklileri yeğlemeleri
sebebiyledir ki yelkenli gemiler, yaklaşık XVII. yüzyıl ortalarına kadar beklemek zorunda
kalmışlardır. Nihayet bu dönemde başlatılan yeni bir hamle ile kalyonların hemen her türünü
ve Akdeniz’de gelişecek büyük, küçük farklı özelliklerdeki bütün kalyon çeşitlerini yapmaya
ve kullanmaya başlamışlardır. XIX. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bu süreçte
Osmanlılar’ın kalyon türlerinde muazzam gemiler yaptıklarına tanık olunmuştur.

14. 5. 1. Göke/Köke
Göke, kürekli ve yelkenli, çektiri sınıfı bir savaş gemisi olup Kâtip Çelebi’ye göre altı
mavna, üstü kalyondu. Fazla kullanılmayan bu gemilerin aynı zamanda barça olarak
adlandırıldığı, tarihçi Kemal Paşazâde’nin, “barça ki Barak binerdi” veya “Kemal barçası
sanup” ifadelerinden anlaşılmaktadır. Matrakçı Nasuh, bu gemilerden barça olarak söz
ederken Firdevsî, gökelerin kürekli ve yelkenli gemiler olduğunu yazmaktadır. Celâlzâde, ise
Rodos seferine katılan donanmadan bahsederken barça ve gökeleri ayrı yansıtmaktadır.
1488’de Memlükler’le savaş için hazırlanan Hersekzâde Ahmed Paşa komutasındaki
donanmada Tursun Bey’in tarifiyle “direkleri göğe direnür” gökeler vardı ve yelken açıp
gittiği zaman denizde çadır kurulmuş gibi görünürdü. Bu gökelerde top ve darbzenler
bulunuyordu.
Kemal Reis ile Barak Reis’in nezaretinde, Sinop’ta 1496’da (901) bir barça/göke inşa
edilmişti. Gelibolulu Mustafa Âlî’ye göre, 1499’da yapılan iki gökeden her biri 26 m
uzunluğunda, 13 m. eninde birer mavnaydı ve her birine bin asker yerleştirilmişti. Kemal
Paşazâde bu gökeleri barça olarak zikretmekte ve kara bulutlara benzediğini, beyaz yelkenleri
bulunduğunu, sancaklarının altın yaldızlı bayraklar olduğunu yazmaktadır. II. Bayezid
devrine ait bir belgeden padişahın göke kullanmasını bilen bir reis aradığı ve kendisine Gedik
Ahmed Paşa ile birlikte Avlonya’ya giden aslen Alâiyeli Kayaoğlu Ali adlı bir reis tavsiye
edildiği anlaşılmaktadır. Bu Reis’in ise, daha önce göke kullandığı ve Mısır’a gidip gelmiş
tecrübeli bir kadırga reisi olduğu belirtilmektedir.
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14. 5. 2. Barça
Altı düz, iki ve üç direkli yelkenli savaş gemisi olup XVI. yüzyıl başlarına kadar savaş
amaçlı, ancak daha sonraları sadece nakliyede kullanıldığı anlaşılmaktadır. XV ve XVI.
yüzyıla ait bazı metinlerde gökeler için de barça terimi kullanılmıştır.
Donanma gemilerine verilen top miktarlarını gösteren 1488 tarihli bir listede Bali Reis
ve Muhyiddin Reis barçalarına çeşitli büyüklükte 83 top verilmiştir. Bu toplardan 4’ü şayka,
12’si baş topu, 12’si büyük darbzen, 35’i prangıdır. Rodos seferine giden donanmada barçalar
bulunduğu gibi, 1524’te Rodos muhafazasında bırakılan gemiler arasında da iki barça vardı.
1527 senesinde Galata Tersanesi’nde sekiz barçanın onarılmış olması, XVI. yüzyılın
başlarında Osmanlı donanmasında çok sayıda barça bulunduğunu göstermektedir. 1567’de
Portekiz’e karşı Açe Padişahı’na yardım için Süveyş’ten gönderilmesi düşünülen gemiler
arasında iki de barça bulunuyordu. XVI. yüzyılda Osmanlı donanmasında bu gemilerden daha
çok nakliye amaçlı yararlanılmış, Venedikliler ise bu gemileri özellikle ticarî amaçlı
kullanmışlardır.

14. 5. 3. Kalyon
Kalyon, üç direkli yelkenli savaş gemisidir. Kelime, Latince’den Türkçeleştirilmiş
olup, söylenişi İtalyanca’daki “galion” kelimesine daha yakındır. Kalyonlar, XVI. yüzyılın
başlarından XVII. yüzyılın ortalarına kadar daha çok nakliyede kullanılmış, nihayet Girit
seferinin başladığı sıralarda geliştirilmiş ve savaş gemisi olarak donanmaya katılmışlardır.
Kâtip Çelebi, Osmanlıların kullandığı kalyon çeşidinin burtun olduğunu kaydetmektedir.
Osmanlı donanmasının belkemiğini kadırga oluşturmuş ise de, kalyonun kullanılması
oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Gerek savaş gemisi, gerekse ticaret gemisi
olarak kalyon veya kalyon türü gemilerden yararlanılmış olsa bile bu durum hiçbir zaman
yaygınlık kazanmamıştır. Kalyonların donanmada ilk kullanılışlarına ait bilgiler oldukça
sınırlıdır. Bununla beraber, savaşta kullanılan kalyonlara örnek olarak, 1498’de
İskenderiye’ye gitmek üzere İstanbul’dan ikmal yapan kalyon ile Sinop’ta Kemal ve Barak
Reisler tarafından inşa edilerek İnebahtı, Moton ve Koron seferlerinde (1499-1500) kullanılan
barça/göke cinsi kalyonlar gösterilebilir. 1554’te Mısır’a giden büyük türdeki kalyon ve
barçanın ise nakliyede kullanılan birer ticaret gemisi oldukları anlaşılmaktadır. 1568’de
Mısır’da bulunan üç nakliye kalyonundan her biri 500 yolcu taşıyabilmekteydiler.
Kalyonlar ile kadırgalar arasında gerek inşa teknikleri, gerekse mürettebat, malzeme
ve mühimmatı bakımından pek çok farklılıklar olduğu tespit edilse de, XVII. yüzyıl dikkate
alındığında tam bir karşılaştırma için elimizde henüz yeterli veri bulunmamaktadır. Aslında
kalyon, gemi modeli olarak kadırga örnek alınarak yapılmış olup, diğer yelkenli savaş
gemilerine göre gövdesi daha uzundur. Maliyetleri bakımından normal büyüklükte bir
Osmanlı kalyonunun inşa masrafı, yaklaşık üç dört kadırga masrafına eşit olmuştur.
Yapım teknikleri bakımından ise, dönemin şartlarına uygun olarak kalyonlar da
kadırgalar gibi keresteden yapılmakla beraber, geminin modelinden kaynaklanan farklılık
sebebiyle pek çok kereste çeşidine ihtiyaç oluyor ve bu durum kereste temini için devletin
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yeni orman kaynaklarına ulaşma zorunluluğunu beraberinde getiriyordu. Kalyonların
kadırgalara oranla uzun ve yüksek olması sebebiyle çok daha fazla keresteye ihtiyaç
duyulması yanında, kalyonlarda bulunması gereken sütun ve seren direklerinin varlığı ve
çeşitliliği, bu konuda ayrı önlemlerin alınmasını gerektirmiş ve kalyon aksamına göre kereste
çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir kalyonun sütun ve serenlerinin çeşitliliği de geminin
büyüklüğüne göre değişmiştir. Kalyon yapımına ait kayıtlardan kalyondaki ana direk
uzunluğunun kalyonun tekne uzunluğuna yakın olduğu anlaşılmaktadır. Bütün sütun ve
serenlerin uzunlukları, inşa edilen kalyonun büyüklüğüne göre değişiyordu.
Kalyonlarda kadırgalardan farklı olarak en önemli ihtiyaç malzemesi yelkendi.
Kalyonlarda ise mayıstra, tirinkete, mancana, gabya, babafingo, cıvadora ve alborta denilen
ölçüleri büyük yelkenler bulunuyordu. Yelken bezi Gelibolu, Eğriboz, Benefşe, Ege Bölgesi,
Mısır ve Kıbrıs gibi değişik yerlerden belli ağırlık ve ölçülerde sağlanıyordu. Bu bezler
Tersaneden verilen ölçülere uygun olarak “cüllâh”lar tarafından pamuk ipliğiyle dokunuyor,
sonra boyanıyor ve terziler tarafından istenilen ölçülere göre dikiliyordu.
Kalyonlarda diğer önemli malzeme ise toptu. Normal büyüklükteki (34-38 m) bir
kalyonda 56 top bulunmakta, bu sayı kalyonların büyüklüklerine göre değişmekteydi. XVIII.
yüzyılın başlarında üç ambarlı bir kalyonda top sayısı 112’ye, büyük üç ambarlı kalyonda ise
130’a ulaşmıştı. Kalyonlardaki toplar için çok sayıda yuvarlak da gerekiyordu ve bu amaçla
Pravişte’de yeni bir demir madeni açılarak yuvarlak döküldü. 1697’de Pravişte’de 500.000
yuvarlak döküldüğü tespit edilmektedir. Kalyonlar büyük gemiler olduklarından taşıdıkları
insan sayısı da kadırgaya oranla oldukça fazlaydı. Üç ambarlı bir Kapudâne-i hümâyunun kişi
mevcudu ise 600 ve 1001 arasında değişiyordu.

14. 5. 4. Burtun
XVII. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı donanmasında kullanılmaya başlayan bir
kalyon çeşididir. Kelime, borton, bortun ve harekeli olarak burtun şekillerinde yazılmıştır.
Kâtip Çelebi, kendi döneminde kalyon olarak burtunların bulunduğunu zikreder. Burtunlar,
sefer sırasında bilhassa erzak ve asker naklinde kullanılmışlardır. Girit seferi sırasında, kira ile
tutulmuş olan İngiliz ve Fransız burtunları İzmir’den asker ve zahireyi alarak Sakız’da
donanmaya katılmışlar ve birlikte Girit’e yönelmişlerdir. 1650 senesinde Amasra’da 40-50
top çeken iki burtun kalyonu inşa edilmiştir. Tarihçi Karaçelebizâde, kalyonlar için
çoğunlukla burtun tabirini kullanmaktadır.

14. 5. 4. Karavele
Osmanlı donanmasında bulunan yelkenli bir savaş gemisidir. Üçgen şeklinde tek
yelkenli olup kıç tarafı şehnişinlidir. Pirî Reis’in Kitâb-ı Bahriye’sinde ve ona ait iki dünya
haritasında karavele çizimleri pek çok yerde geçmektedir. Bunlar daha çok Portekiz ve
İspanyolların keşif ve araştırma gemileri olmuştur. XV. yüzyılda iki veya üç direkli olup
rüzgârın durumuna göre latin ve kare yelkenini kullanmışlardır. Bu tip karaveleler Akdeniz,
Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki gemi yapım tekniklerini bünyesinde toplamışlardır.
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1496’da Anadolu Beylerbeyi Ahmed Paşa, haramî korsanları araştırmak üzere bir
karavele ile Akdeniz’e gönderilmiştir. Bu tarihte ve XVI. yüzyılın başlarında karavelelerin
Osmanlı donanmasında yer aldığı saptanmaktadır. XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı
donanmasında varlığına rastlanmayan karaveleler, XVIII. yüzyılda yeniden görülmeye
başladılar. Belgelerde zaman zaman karavele kalyonu şeklinde geçmektedir.

14. 5. 5. Ateş Gemisi
Düşman gemilerini yakmak için, içi yakıcı ve patlayıcı maddelerle dolu olan ve çabuk
alev alan ateş gemisi, çok eski devirlerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Ateş gemileri, içlerinde mürettebatı olduğu halde hedefe doğru yelken açarak
giderken, aynı zamanda içindeki tayfalar da hızı arttırmak maksadıyla kürek çekerlerdi. Hızlı
hedefe yaklaşıldığında ise, mürettebat sandallara biner ve gemiyi ateşe vererek uzaklaşırlardı.
Bu durumda ateş gemisi çok tehlikeli olup, engellenmesi son derece güçtü. Ancak bu
gemilerin terk edildikten sonra, karşı taraftan gönderilecek süratli deniz araçlarıyla gideceği
hedeften uzaklaştırılmaları da mümkün olmaktaydı. Girit harbi sırasında da, 14 Ağustos
1646’da, Hanya dışında bulunan Cezayir gemilerine ve diğer gemilere düşman tarafından
gönderilen, içi barut ve kumbara dolu beş ateş gemisi, karadan palaşkermelerle gidenlerin
kancalarla uzaklaştırması sayesinde engellenebilmişti.
Ateş gemileri yelkenle de hareket ettiğinden, içinde kimse olmadan da rüzgâr
kuvvetiyle düşman gemileri üzerine sürülebilirdi. Ateş gemilerini yelkenleri sebebiyle kalyon
sınıfından saymak mümkündür. Nitekim Haziran 1699’da Kaptan Vezir Mezemorta Hüseyin
Paşa’nın Kılburun Kalesi’nin tamirine göndereceği iki kalyondan biri ateş gemisiydi.
Bütün bu bilgiler, Osmanlı gemi yapımcılığının sadece İstanbul’daki Tersanede değil,
imparatorluğun çeşitli tersane ve tezgâhlarında hem klasik dönemin kadırga türü kürekli
gemilerini ve hem de yeni benimsenen kalyon türü yelkenli gemileri inşa ettiğini
göstermektedir.
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Uygulamalar
Uygulama: Beşiktaş Deniz Müzesi’ni ziyaret ediniz.
Kazanım:
1. Osmanlı gemil aksamı ve kullanım biçimleri somut bir şekilde görülecek.
2. Osmanlı kadırgası ve kayıkları hakkında fikir sahibi olunacak.
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Uygulama Soruları
1. Sizce Müze çalışmaları Osmanlı denizcilik tarihi yazımına ne tür bir katkı sağlar,
tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Buhar teknolojisine geçişten önceki evrede, Osmanlı gemilerini üç grupta tasnif etmek
mümkündür: Kürekli gemiler, Yelkenli Gemiler ve İnce Donanma gemileri. Kürekli gemiler
arasında baştarda, kadırga, mavna, Karamürsel, Pergandi ve firkate gibi gemiler yer alırken,
Kalyon sınıfı gemiler olarak burtun, kalyon, göke ve barça gibi gemiler karşımaza çıkar. İnce
donanma gemileri ise, Tuna’da hareket etmekte olup, başlıca türleri şayka, tombaz, ve
işkampoyedir. Eldeki veriler, Osmanlı gemi yapımcılığının sadece İstanbul’daki Tersanede
değil, imparatorluğun çeşitli tersane ve tezgâhlarında hem klasik dönemin kadırga türü kürekli
gemilerini ve hem de yeni benimsenen kalyon türü yelkenli gemileri inşa ettiğini
göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Osmanlı gemiciliğinin üç gelişim dönemi kronolojik olarak
doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Yelken dönemi-buharlı gemiler dönemi-kadırga dönemi
b. Kadırga Dönemi-buharlı gemiler dönemi-yelken dönemi
c. Buharlı gemiler dönemi-kadırga dönemi-yelken dönemi
d. Kadırga dönemi-yelken dönemi-buharlı gemiler dönemi
e. Yelken dönemi-kadırga dönemi-buharlı gemiler dönemi
2. Aşağıdakilerden hangisi, kürekli büyük donanma gemilerinden biri değildir?
a. Palaşkerme
b. Mavna
c. Kalyata
d. Baştarda
e. Kadırga
3.Kürekli gemileri oluşturan iki grup aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Büyük Donanma gemileri-Küçük Donanma Gemileri
b. Kürekli Yelkenli Gemiler-Kürekli Yelkensiz Gemiler
c. Az Kürekli Gemiler-Çok Kürekli Gemiler
d. Kadırgalar-Baştardalar
e. Büyük Donanma Gemileri-İnce Donanma Gemileri
4. Kürekle hareket eden gemilerden hangisi en üst düzey deniz komutanlarının kullandığı
savaş gemisidir?
a. Üç Ambarlı
b. Burtun
c. Mavna
d. Baştarda
e. Kalyata
5. Aşağıdakilerden hangisi, kadırgada yer alan savaşçı unsurlar arasında yer almaz?
a. Timarlı sipahiler
b. Yeniçeriler
c. Cebeciler
d. Topçular
e. Eşkinciler
6. Burtun Osmanlı donanmasnda hangi yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?
a. 16. Yüzyıl
b. 15. Yüzyıl
c. 17. yüzyıl
d. 13. yüzyıl
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e. 14. Yüzyıl
7. Şayka ne tür bir gemidir?
a. İnce donanma gemisi
b. Garp Ocakları gemisi
c. Üç Ambarlı
d. Nakliye gemisi
e. Yelkenli
8. Kadırga kürekleri için en uygun ağaç türü hangisidir?
a. Şimşier
b. Ceviz
c. Kestan
d. Çam
e. Gürgen
9. 17. Yüzyılın sonuna kadar Osmanlı donanmasındaki savaş gemileri içerisinde en çok
kullanılanı hangisidir?
a. Kalyon
b. Kadırga
c. Üç Ambarlı
d. Mavna
e. Burtun
10. Aşağıdakilerden hangisi baştardaya binen Osmanlı ümerasından biri değildir?
a. Rodos Sancak Beyi
b. Yeniçeri ağası
c. Kaptanpaşa
d. Tersane Emini
e. Tersane Kethüdası

Cevaplar
1.d, 2.a, 3.e, 4.d, 5.e, 6.c, 7.a, 8.e, 9.b, 10.b.
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