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1.4. AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESİ



Denizlerde Hâkimiyetten Tabiiyete

 Osmanlı Devleti’nin Karadeniz Hâkimiyetinin Zayıflama Süreci

 Osmanlı Devleti, XV. yüzyılda Karadeniz’de; XVI. yüzyılda ise Akdeniz’de 

hâkimiyetini tesis etmişti. Kırım’ın Osmanlı hâkimiyeti altına girmesiyle 

Karadeniz bir iç deniz özelliği kazanmıştı. Bu durum, Boğazlar’da da Osmanlı 

hâkimiyetinin tek taraflı olarak kullanılmasını sağladı. Osmanlı Devleti’nin 

Karadeniz ve Boğazlar’da hâkimiyetini tek taraflı olarak kullanması 

“Boğazlar’ın Kapalılığı İlkesi” şeklinde nitelendirilmişti. 



Osmanlı Devleti bu kural gereğince Karadeniz’de sadece imtiyaz 

tanıdığı ülkelerin ticari gemilerinin dolaşmasına izin verdi.

Venedik, Fransa, İngiltere ve Hollanda elde ettikleri imtiyazlarla 

bu izne sahiptiler. Bu imtiyazlar, tek taraflı olarak tanınmış haklar 

olup antlaşma niteliği taşımamaktaydı.



Osmanlı Devleti’nin zayıflamasındaki en önemli dış 

etkenlerden biri de Rusya’nın Çar I. Petro (1682-1725) 

liderliğinde güçlü bir tehdit unsuru hâline gelmesiydi. 

Çar I. Petro, güneydeki denizlere inip dünya ticaretinde 

söz sahibi olabilmek için siyasetini Rus Çarlığı’nın ana 

amacı olarak uzun vadeli devlet politikası hâline getirdi. 

1700 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 

imzalanan İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Rusya’ya 

bırakılmıştı. Böylece Rusya Karadeniz’e açılmak için 

sağlam bir üs edinmişti.



 Rusya, Karadeniz’de ilk olarak serbest ticaret hakkını 1720 tarihinde 

elde etti. Rus tüccarların Karadeniz’deki statüleri 1739 tarihli Belgrad 

Antlaşması ile belirlendi. Rusya, Belgrad Antlaşması ile Azak’a hâkim 

olsa da bu antlaşma Rus gemilerine Karadeniz’de seyrüsefer (gidiş 

geliş) hakkı tanımadı.



 Antlaşmaya göre Ruslar, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi 

bulunduramayacak ve Karadeniz sahillerinde gemi inşa 

edemeyecek, aynı zamanda Azak Denizi ile Karadeniz’de yalnızca 

Osmanlı gemileri ile ticari faaliyetlerde bulunacaktı. Dolayısıyla 

Ruslar, ne Karadeniz’de seyrüsefer hakkını elde edebildi ne de 

Boğazlar’dan geçerek Akdeniz’e çıkabilme emeline ulaşabildi.



 1770’te Çeşme’de demirli hâlde bulunan donanmanın Rusya 

tarafından yakılması Osmanlı Devleti için büyük bir felaket 

oldu. Osmanlı donanması imha edilince, Karadeniz’den uzak 

tutulmaya çalışılan Rusların Baltık donanması Akdeniz’deki 

Osmanlı güvenliği için büyük bir tehdit unsuru hâline geldi. 



Ayrıca Rusya’nın, İngilizlerin yardımıyla Baltık donanmasını 

Akdeniz’e indirmiş olması o güne kadar Osmanlı Devleti’ne karşı 

Rusya ile iş birliği içinde bulunan Avusturya’yı telaşa düşürmüş ve 

iki ülke çıkarları çatışır hâle gelmişti.



 Ruslar bağımsızlık vaatleri ile bazı Tatar prenslerini kendi taraflarına 

çekmeyi başarınca 1771’de Kırım’a saldırdı. Kırım Han’ı az sayıda 

kalan askerleriyle Ruslara karşı mücadele ettiyse de mağlup oldu ve 

İstanbul’a sığınmak zorunda kaldı. Bu durum Kırım’ın Ruslara karşı 

savunmasını oldukça zorlaştırdı.



Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1768’de başlayan 

Kırım ve Karadeniz hâkimiyeti mücadeleleri iki devlet 

arasında 1774 tarihinde imzalanan Küçük Kaynarca 

Antlaşması ile son buldu. Rusya, sürekli olarak Kırım 

Hanlığı’nın iç işlerine müdahale etti ve 1783’te Kırım’ı 

işgal ederek topraklarına kattı. Rusya, Karadeniz’in kuzey 

sahillerinde yaptığı tahkimatlar, kurduğu tersanelerde 

inşa ettiği donanmalarla Gürcistan bölgesini de 

himayesine aldı. 



Osmanlı Devleti ise yeni bir savaşı göze alamadığı için Rusya’nın 

keyfi hareketlerle Karadeniz sahillerindeki hâkimiyetini 

pekiştirmesine karşı çıkamadı. Osmanlı Devleti 1787’de Kırım’ın geri 

alınması için Rusya’ya savaş ilan etti ancak eş zamanlı Avusturya’nın 

da Osmanlı Devleti’ne saldırısı iki cephede savaşılmasını zorlaştırdı.



1792 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Yaş 

Antlaşması imzalandı. Yaş Antlaşması’na göre Osmanlı 

Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu resmen kabul etti. 

Bu durum aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Karadeniz 

hâkimiyetinin zayıfladığının göstergesi oldu.



Prusya Kralının Müneccimleri



 Padişah III. Mustafa, Avrupa’daki ilerlemenin sebebini, kralların 

müneccimlere sahip olmasında arıyordu. Yedi sene harplerinde 

düşmanlarını yenen Prusya Kralı II.Frederik haklı bir şan ve şöhret kazanmıştı. 

Frederik’in bu başarılarını da mahir müneccimlere sahip olmasında arayan 

Sultan, Frederik’e elçi göndererek ondan müneccimler istedi. Kral elçi ile:

 “-Benim üç müneccimim vardır:

 1-Hazinemi daima dolu bulundururum.

 2-Yarın savaş edecekmiş gibi orduma daima talim ettiririm.

 3-İbretle ecdadımın tarihini okurum.” diye haber gönderdi. 

www.tariheglencesi.com



Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Hâkimiyetinin Zayıflama 
Süreci

 Yavuz Sultan Selim 

Dönemi’nde Doğu Akdeniz 

kıyıları, Kanuni Sultan 

Süleyman Dönemi’nde Afrika 

kıyıları, II. Selim Dönemi’nde 

Kıbrıs Adası, III. Murat 

Dönemi’nde Atlas 

Okyanusu’na dayanan Batı 

Akdeniz kıyıları, IV. Mehmet 

Dönemi’nde ise Girit’in 

alınmasıyla Akdeniz Osmanlı 

Devleti’nin hâkimiyetine girdi.



 Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler, Coğrafi Keşifler öncesinde ticari 

açıdan önemli gelirler elde etmişlerdi. Keşifler sonrası Atlas 

Okyanusu’na komşu olan ülkelerin ticareti gelişince Akdeniz ticareti 

eski önemini yitirdi. Bu durumdan en çok Venedik ve Ceneviz gibi 

Akdeniz ticaretinde söz sahibi olan ülkeler olumsuz etkilendi. Osmanlı 

Devleti de keşiflerden olumsuz etkilenen ülkelerden oldu.



Osmanlı Devleti, 

Akdeniz’de üstünlüğü 

ele geçirerek ticari ve 

siyasi açıdan Avrupa’yı 

kendine bağımlı hâle 

getirmeye çalışırken Ümit 

Burnu’nun keşfi bütün bu 

çabaları boşa çıkardı. 

Ümit Burnu’nun keşfi 

Baharat Yolu’nun ticari 

önemini azalttı. 



 Diğer taraftan Amerika’nın keşfi ve diğer keşifler zinciriyle Avrupa ülkeleri 

yönünü batıya veya farklı alternatif ticaret yollarına çevirdi. Bu durum Akdeniz’in 

uluslararası ticari bölge olma özelliğini kaybetmesine sebep olurken paralelinde de 

Osmanlı Devleti’nin bu sulardaki varlığını ve hâkimiyetini önemsizleştirdi.



 XV. yüzyılın sonlarına kadar Akdeniz gözde ticaret merkezi limanlarını 

bünyesinde barındırmıştı ancak bu tarihten itibaren Coğrafi Keşifler 

Dönemi ile birlikte Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanlar ön plana 

çıkmaya başladı. Buna paralel İspanya ve Portekiz (İber Yarımadası) 

devletleri de deniz ticareti sayesinde ekonomileri güçlenen 

devletler olmuşlardı. XVII ve XVIII. yüzyıllarda deniz ticareti sayesinde 

ekonomilerini güçlendiren diğer devletler Hollanda, Fransa ve 

İngiltere olmuştur. 



 Dünya ve Avrupa ekonomisi için büyük öneme sahip olan ticaret 

yolları, Batı Avrupa devletleri tarafından denetim altına alındı. Bu 

durum Osmanlı Devleti’nin ticari alanda zayıflamasına ve siyasi 

olarak da Avrupa karşısında güç kaybetmesine sebep oldu. 

Avrupa’nın XVI. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti karşısındaki 

yükselişinin nedeni ticarette sağladığı üstünlüktür.



Deniz ticaretini canlı tutmak isteyen Osmanlı Devleti, 

Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi. Bu durum 

Akdeniz ve Karadeniz’deki ticaretin yabancı devletlerin 

tekeline girmesine sebep oldu. Bunun yanında Osmanlı 

Devleti’nin askerî başarısızlıklarının ardından imzaladığı 

anlaşmalarla yabancı devletlere, kendi topraklarındaki 

gayrimüslimleri koruma hakkını vermesi aslında Osmanlı 

tebaası olan tacir gayrimüslimleri zaman içinde iş 

birlikçi-varlıklı kimseler olarak adlandırılabilecek bir 

niteliğe bürüdü. 



Bütün gayrimüslimler bu kapsam içinde değildirler. Fakat 

liman bölgelerinde ticaret yapanların çoğunun yabancı 

firmalarla ortaklığa girdikleri, onların temsilciliklerini 

aldıkları, hatta çifte vatandaşlık imkânlarını kullanarak 

ticari çıkarlarını yükseltmeye çalıştıkları görüldü.



Osmanlı Devleti, İnebahtı Savaşı’ndan (1571) Girit Adası 

Seferleri’ne (1645) kadar Akdeniz’de ciddi bir savaş 

olmamıştır. Savaşsız geçen bu dönem Osmanlı 

denizciliğinin gerilemeye başladığı dönemdir. Osmanlı 

donanmasında geri kalmışlığın nedeni hareketsizlik 

oldu. Donanma artık çalışmadığından, 

yenilenmediğinden ve bakımsızlıktan kullanılamaz hâle 

geldi.



Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Akdeniz’deki en büyük 

güç idi. Bu yüzyılda gerçekleştirilen fetihlerle bölgedeki 

en büyük siyasi güç olmasının yanında ekonomik 

alanda da son derece iyi bir konumdaydı. XVII. yüzyılın 

başlarında da durum aynıydı fakat 1645’te Doğu 

Akdeniz’de Osmanlı Devleti ile Venedik arasında 

başlayan mücadelelerde donanmadaki eksiklikler 

ortaya çıkmaya başladı.



 Donanmada zayıflığı gidermek için de gemi 

teknolojisinde birtakım değişiklikler gerçekleştirildi. Bu 

bağlamda kürekli gemilerin yerine yelkenli gemilere 

geçiş süreci başlatıldı. İlk senelerde donanmanın 

Venedik kalyonları ile yaptığı savaşlarda, 

kalyoncularımızın acemilikleri yüzünden başarısızlıklar 

yaşanmış olsa da XVII. yüzyılın sonlarında girilen deniz 

savaşları galibiyetle sonuçlandı.



Akdeniz’deki sorunlardan biri de izinli korsanlıktır. Bir iktidarın 

bilgi ve gözetimi dâhilinde olmasına karşın herhangi bir yasal 

dayanağı bulunmayan gemi ele geçirme olayları izinli korsanlık 

olarak adlandırılmaktadır. Avrupa devletleri savaş dönemlerinde 

denizde düşmanlarını yıpratmak amacıyla izinli korsanları 

kullandı. Osmanlı Devleti bu korsanlara karşı tarafsız kaldı. 

Osmanlı Devleti, sularında izinli korsanlık yapanlara yönelik 

denetleme mekanizmasını korsanlara tanınan haklardan dolayı 

işletemedi. Bu korsanlar genellikle Osmanlıya rakip devletlerin 

gemilerine saldırdı. 



 Osmanlı Devleti, bu 

korsanlara mütekabiliyet 

(karşılıklılık) ilkesi çerçevesinde 

diğer devletlerin uyguladığı 

hukuku uyguladı. Tüm 

yaptırım ve tedbirlere 

rağmen izinli korsan 

saldırılarının önlenememesi 

bu tarihlerde Osmanlı 

Devleti’nin kendi sularına 

hâkim olamadığının bir 

göstergesidir.



Osmanlı Donanmasında Revizyon

 Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet ile birlikte karaların yanında 

denizlerde de hâkimiyetini güçlendirmişti. Kanuni Sultan Süleyman 

ile başlayan süreçte Karadeniz ve Akdeniz’in dışında Kızıldeniz, 

Basra Körfezi ve Afrika kıyılarında dönemin güçlü denizci devletleri 

olan Portekiz, Hollanda ve İngiltere’yle mücadele etti. Osmanlı 

Devleti donanmadaki gemileri ve maharetli bahriyelileri 

sayesinde denizlerde çağdaşı olan devletlerden geri kalmadı ve 

onlar karşısında baskın güç oldu. Osmanlı Devleti’ni denizlerin 

hâkimi konumuna getiren gemiciliğin gelişimini üç ayrı dönemde 

incelemek gerekmektedir.



 Osmanlı Devleti donanmada esasen Venedik gemi inşa tekniğini 

uygulamasına rağmen özellikle 1534’te Kaptan-ı Derya Barbaros 

Hayrettin Paşa ile kendi bilgi ve becerileriyle Osmanlı Devleti’ne has 

gemi inşa etme ve donanma oluşturma yoluna gitti. Büyük yelkenli 

gemiler, rüzgâr esintisinin çok olduğu açık denizlerde, okyanuslarda 

uzun yolculuklarda ve korsanlara karşı mücadelede oldukça kullanışlıdır 

ancak yaz mevsiminin uzun sürdüğü Akdeniz’de havanın 

durgunluğundan dolayı pek tercih edilmemiştir. Akdeniz’de daha çok 

kürek gücüyle hareket edebilen, her koya rahatça girip çıkabilen, küçük 

limanlara rahatça yanaşabilen kadırgalar tercih edilmiştir.



XVI. yüzyıl, Akdeniz’de yelkenli gemilerde boyut olarak bir önceki 

yüzyıla göre küçülmenin yaşandığı bir dönem oldu. Bunun sebebi 

XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti donanmasında Barbaros Hayrettin 

Paşa Modeli’nin uygulanmasıdır. Bu modelde, manevra kabiliyeti 

yüksek, savaşta hızlı hareket edebilen, rüzgâr gücüne bağımlı 

olmayan gemiler ve genellikle kadırgalar tercih edildi



XVII. yüzyılın ortalarına kadar devam eden süreçte 

kürekle hareket edip yelkeni yardımcı olarak kullanan, 

donanmanın bel kemiğini oluşturan çektiri sınıfı yerini 

büyük yelkenli kalyon gemilerine bıraktı.



Kürek Gücünden Rüzgâr Gücüne Geçiş

Osmanlı Devleti donanmada Barbaros (Kızıl Sakal) 

Hayrettin Paşa Modeli’ni XVII. yüzyılın ortalarından 

itibaren terk ederek dönemin revaçta olan kalyon 

modeline geçiş yaptı. Kalyona geçiş bir anda 

olmayıp uzun görüşmeler, araştırmalar ve tartışmalar 

neticesinde gerçekleşti. Venediklilerin gerek Girit 

savunmasında gerekse Çanakkale Boğazı 

ablukasında kalyonları kullanması Osmanlı 

Devleti’nde “kalyona kalyonla karşılık verilmesi” 

anlayışını zorunlu kıldı.



1682 yılından itibaren kalyon üretimi için tersanelerde sistemli 

çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede Garp Ocakları ile iş birliği 

yapıldı, tecrübeli kimselerden faydalanılma yoluna gidildi. 

Kalyonlar üretildikçe Osmanlı donanması (Karadeniz, Akdeniz 

donanmaları) takviye edildi. Bu dönemden sonra donanmada 

kalyonlar sayısal olarak öne çıktı. 1685-1699 yılları arasında 

kalyonlar ile girilen deniz mücadelelerinde elde edilen başarılar, 

kara mağlubiyetlerinden dolayı arka planda kaldı.



Bahriye Kanunnamesi (1701) ile kalyon üretimine hız 

verilmiş, kalyonlar ebat olarak büyütülmüş ve 

geliştirilmiştir.



İki günü birbirine eşit olan

ziyandadır.




