
OSMANLILARIN YÜKSELİŞ ÇAĞINDA TÜRK DENİZ TEŞKİLÂTI 

 

XV. asır sonlarından XVIII. asra kadar Türk Donanması, dünyanın en büyük deniz 

kuvvetiydi. Bilhassa XVI. yüzyılda Türk - Osmanlı deniz gücü, dünyanın geri kalan bütün 

devletlerinin deniz güçlerinin toplamından fazlaydı. Bu büyük donanma, muazzam bir teşkilâta 

dayanıyordu. 

Türk deniz kuvvetlerinin başı, halk arasında “Kapdan-paşa” denen Kapdân-ı Deryâ idi XVI. 

asır sonlarına kadar beylerbeyi (oramiral) rütbesini taşırdı. Bu tarihten başlayarak çok kere vezir 

(büyük -amiral) rütbesi verildi. Dîvân-ı Hümâyûn’un yanı bakanlar kurulunun tabiî üyesiydi. 

Kapdân-ı Derya, Akdeniz ve Karadeniz’deki Türk deniz kuvvetlerine komuta ederdi. Atlas 

Okvanusu’na çıkan Türk filoları da Cezayir beylerbeyiliğine, dolayısıyla Kapdâiı-ı Deryâ’ya 

bağlıydı. Ayrıca Kapdân-ı Deryâ’ya değil, doğrudan doğruya hükümete bağlı 4 amirallik vardır 

Tuna Kapdanhğı, Hind Kapdanlığı, Fırat Kapdanhğı ve Hazar Kapdanhğı. 

Tuna Kapdanı, Tuna nehrinin üzerinde bulunan Türk ince donanmasının amiraliydi. Tuna 

deltasından Budapeşte’ye kadar Tuna nehrini kontrol ederdi. 

Hind Kapdam’na “Süveyş Kapdanı”, “Mısır Kap-dam” da denirdi. Hind Okyanusu, Umman 

Denizi, Kirildeniz ve Basra Körfezi’ne bakardı. Fırat Kapdanı, Fırat ve Şattularab üzerinde iki 

nehir trafiğini kontrol ederdi. Hazar Kapdanlığını, XVI. asır sonlarında Özdemiroğlu Osman 

Paşa kurmuştu. Merkezi Bakû idi. 

“Donanmay-ı Hümâyûn” denen Osmanlı imparatorluk donanmasının gemileri, her 7-8 yılda 

bir yenilenirdi. Bir tekneyi 8 yıldan fazla kullanmak kanuna aykırıydı. XVII. asır ortalarına 

kadar her yıl 40 savaş gemisi ve ihtiyacı karşılayacak sayıda küçük gemi yapılırdı. XVII. asır 

ortalarında bu kamın bırakıldı ve Türk Donanması, eski önemini kaybetti. Olağanüstü 

durumlarda 100, hattâ 200 savaş gemisi yapıp donatmak devletin iktidarı dahilindeydi ki, 

dünyanın başka hiçbir devletinin gücü böyle bir şeye yetmezdi. Padişahlar, orduya verdikleri 

önemin aynısını donamaya da verirlerdi, II. Selim, Haliç’teki hasbahçesinin bir kısmını 

Tersâne’ye bırakarak, fazladan 8 kadırganın tezgâhlanmasını sağlamıştı. 

Bir Türk Savaş gemisinde en az bir imam, bir müezzin, bir doktor, bir operatör, levazım 

subayları ve başka yardımcılar bulunurdu. Orta büyüklükte bir kadırganın mürettebatı, forsalar 

dışında 750 kişiydi. Bir kadırgada 200, büyük bir baştardada 504 forsa kürek çekerdi. Bazen 

çok büyük baştardalar yapılır ve bunlarda forsalarla beraber 3.300’den fazla insan bulunurdu. 

Türklerin 3.000 küsur tonluk gemileri olduğunu biliyoruz ki, esas yapı malzemesinin kereste 

olduğu o devre göre çok büyük bir tonajdır. 

Türk Donanması’nın eski önemini kaybetmiş olduğu XVIII. asır başlarında bile Türk savaş 

gemileri, dünyanın en büyük ve bakımlı tekneleriydi. Bu yıllarda İstanbul'a gelen İngiliz 

gezgini Richard Pöcocke, İstanbul limanında yatan bazı Türk savaş gemilerinin, devrin en 

büyük İngiliz savaş gemisi olan Royal Sovereign’den daha büyük olduğunu yazar. Aynı gezgin, 



1.600 mürettebatı, 110 topu olan bir Türk teknesini anlatır ve komuta güvertesinden başka üç 

güvertesi ve bir yedek güvertesi olduğunu, boyunun 56 metre, genişliğinin 15 metre, 

derinliğinin 6,5 metre bulunduğunu yazar. Pococke'tan bir çeyrek asır önce İstanbul'a gelen 

Fransız gezgini de la Montraye (dö la Monre), limanda gördüğü Türk Donanması'nı şöyle 

anlatır: “Gemiler her zaman için harekete hazır ve silâhbaşı durumundaydı.. Türk kadırgaları 

çok büyüktü. Çok bakımlıydılar.. Mürettebatın kılık kıyafeti de pek düzgündü. Teknelerin 

üzerinde Türk üslûbunda, göz kamaştırıcı, bir güzellikte yaldızlı nakışlar ve oymalar vardı". 

İmparatorluğun yüze yakın kıyı şehrinde tersane ve tezgâhlar vardı. Bunların en büyüğü, 

İstanbul’daki Haliç Tersanesi idi. Avrupa devletleri bile bu tersaneye gemi ısmarlarlardı. 

Esasen 7 - 8 yıl Türk Donanması’nda hizmet gören gemiler, topları çıkarıldıktan sonra, ya Türk 

armatörlerine veya Avrupa'ya satılırdı. 

Haliç Tersânesi'nin âmiri, “Tersâne Emini" denen bahriye müsteşarıydı. Tersâne Emini 

amirallerden değil, daha çok sivillerden, bilhassa maliyecilerden seçilirdi. Tersâne ve 

Donanma’nın her türlü masrafından sorumluydu. Maiyetinde liman kapdanları, mühendisler ve 

yüzlerce memur bulunurdu. Tersâne’nin teknik âmiri ise, “Ser-Mîmâr-ı Tersâne-i Âmire" denen 

gemi inşaat başmühendisiydi. Emrinde 10 mühendis ve 400 usta vardı. Elinde gümüş bir asâ 

taşırdı. Tersâne’deki esir işçilerden “Forsa Zindânı Kâtibi” denen yüksek memur sorumluydu. 

“Mahzen Kâtibi”, seferden dönen gemilerin onarılmasına bakar, getirdikleri ganimetten devlet 

hissesi olan beşte bire de Hazîne namına el-koyardı. Bütün bu memurlar, Tersâne Emîni’ne 

istediği anda doğru ve düzenli bilgi vermekle mükellefti. Haliç Tersânesi, 137 savaş gemisini 

aynı anda tezgâha koyup birkaç ay içinde indirmeye yeterli kapasitede, dünyanın en büyük gemi 

inşaat kurumuydu. 

Kapdân-ı Deryâ da, denizde olmadığı ve hükümet toplantılarına katılamadığı zamanlarda 

Tersâne yakınlarında, Kasımpaşa'daki makamında otururdu. Kasımpaşa ve yakın çevresinde 

100.000 kişi yaşardı. Tersânedeki işçilerin sayısı 30.000 i esir forsa, 30.000 i Türk olmak üzere 

60.000 kadardı. Forsalar Avrupa'da olduğu gibi boğaz tokluğuna ölünceye kadar çalıştırılmaz, 

hür işçiler gibi ücret alırlardı. Ücretlerini biriktirenler değerlerini ödeyerek hürriyetlerine 

kavuşurlardı. Haliç çevresinin asayişinden Kapdân-ı Deryâ sorumluydu. Her gece kapdanlardan 

35 i, yanında 300 bahriye azabı (deniz piyadesi) olduğu halde nöbet bekler ve sokakları 

dolaşırdı. 

İmparatorluğun çeşitli yerlerinde Türk Donanmasının kürek, yelkenbezi, çuha fabrikaları ve 

dökümhaneleri vardı. Devlet gerileyip para kaynaklan azalınca, bu muazzam teşkilât gittikçe 

küçüldü ve Türk Donanması, eski önemini kaybetti. 
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