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Boğaziçi, Haliç, Marmara, Karadeniz… Denizlerle ve su yollarıyla bu kadar iç içe olan ve 

dört milyona yaklaşan karayolu araç sayısıyla trafiğiff  artık durma noktasına gelmiş dünyanın 

sayılı güzel şehirlerinden olan İstanbulumuz. Hep merak etmişimdir, bu şehirde yollarda 

olan yirmi milyona yakın insan neden ulaşımda Boğaziçi’ni, Haliç’i, Marmara ve Karadeniz’i

kullanmaktan bu kadar yoksundur ve bu mahrumiyette şehri yönetenlerin mi yoksa şehirde

yaşayanların mı payı daha fazladır. İşte “Osmanlı İmparatorluİİ ğu u’ndan Günümüze İstanbul’daİİ

Kent İçİİ i Deniz Ulaşımı” yalnız bu sorunun cevabını değil, Antik Çağ’dan günümüze deniz 

ulaşım araçlarını, karşılığında kullanılan terimleri, Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet

döneminde İstanbul’daki tüm deniz ulaşımını anlatan çok önemli bir çalışma. Reşit Saffet ffff

Atabinen ve arkadaşları tarafından 6 Kasım 1923’te kurulan ve tam 98 yıldır ülkemizin tanı-

tımı, tarih, kültür ve sanat değerleri üzerine çalışmalar ve yayınlar yapan Türkiye Turing ve

Otomobil Kurumuna çok yakışan bir eser. Bu önemli çalışmayı titizlikle hazırlayarak bilim, 

eğitim ve kültür dünyamıza kazandıran Sayın Prof. Dr. Reşat Baykal hocamızı kutluyorum.

TTOK’nun kıdemli üyelerinden olan Sayın Prof. Dr. Reşat Baykal’a yıllarca çalışarak ta-

mamladığı eserini Turing’in yayınlamasını hiçbir telif ve menfaat gözetmeden kabul ettikleri

için kurum adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Sunuş
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Osmanlı dönemi denizcilik tarihi ile ilgili genelde tarihçilerin yaptığı akademik çalışma-

ların dışında, kaynaklara ve özellikle arşivlere dayalı çalışmaların sayısı oldukça azdır. Arşiv 

belgelerine dayalı çalışmalar oldukça zaman alıcı ve sabır gerektiren işler olmasına karşın, 

hem güvenilir hem de değerlidir. Bu türden çalışmaları yapanların mesleki bilgisi yanında 

yabancı dil bilgisinin de çok iyi olması gerekir. Eğer Osmanlı arşivlerini inceliyorsanız, uzun 

süre Arapça ve Farsça’nın aşırı ölçüde etkisinde kalan Türkçeyi iyi bilip, Arap harflerine 

göre yazılı kayıtları rahatça okuyup yorumlayacak derecede iyi bir Arapça bilginizin olma-

sı gerekir. Aksi halde Türkçenin Arapça harfler ile yazımından Latin harfler ile yazımına 

geçilmesi sonucunda Arapçanın yazım, okunuş ve seslendirmesinden kaynaklanan birçok 

sorun yaşanacağı dikkate alınmalıdır. Şayet yabancı ülkelerin arşivlerini inceliyorsanız, çok 

iyi derecede yabancı dil bilginizin olması gerekir. Ayrıca tek bir arşiv kaynağına bağlı kalma-

dan konuyla ilgili değişik ülkelerin arşivlerini de inceleyerek çapraz kontroller yaparak bir

sonuca varmak daha güvenli bir yoldur.

Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemi Türkçe-

si oldukça sade ve anlaşılır olmasına karşın, 15. yüzyılın yarısından sonra Arapça ve Farsça 

kelimeler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bir yandan İslam dininin etkisiyle Arap-

çadan, diğer taraftan edebiyatla ilgili gelişmelerin dayattığı Farsçadan alıntılar artmaya baş-

ladı. Dönemin eğitim kurumu olan medreselerin etkisi ve devletin yazışma usulü, Osmanlı 

imparatorluğu döneminde Arapça ve Farsça kelimelerin kullanımını yaygınlaştırdı. Bu ya-

bancı kökenli kelimelerin kullanımında özellikle edebiyatçılar tarafından bu alıntı kelimele-

re asıl anlamları yanında yeni anlamlar da yüklenmiştir. Ayrıca kullanılan bazı kelimelerin; 

“serasker” örneğinde olduğu gibi yarısı Farsça yarısı Arapça veya “sebzevat” sözcüğünde 
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olduğu gibi kelimenin kökü Farsça, eki ise Arapçadır. Bu nedenle bu türden kelimelerin gü-

nümüz Türkçesindeki karşılıklarını bulmak için Arapça ve Farsça sözlükler yerine Osmanlı 

Türkçesi sözlüklerini kullanmak daha güvenli bir yoldur. Bu nedenle ulusal birliğin temelini

oluşturan dilin yabancı sözcüklerden arındırılmasını sağlamak gerekir. Osmanlı döneminde 

13. ve 20. yüzyıllar arasında Anadolu’da ve Osmanlı imparatorluğuna bağlı yerlerde yazım 

ve yazışma dili olarak kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle adeta karma bir dil haline 

gelen ve Arap harfli alfabe kullanan Osmanlıcayı kolayca anlaşılır hale getirmek için başla-

tılan Türkçeyi sadeleştirme çalışmalarında ise, bazen aşırılığa kaçılmıştır. Bir moda halinde 

dilimize giren ve bu kelimeler; eşya yerine obje, iş hanı yerine plaza, sunucu yerine spiker, 

tanıtım yerine demo, ucuzluk yerine damping örneklerinde olduğu gibi, Türkçesi olduğu 

halde gereksiz olarak kullanıp yaygınlaşan yabancı kökenli kelimelerdir.

Bu durum günümüzde de iş yerlerine İngilizce, dini yapılara Arapça ad koymak şeklinde 

devam etmektedir.

Ölümcül salgın yerine pandemi, bulaşma yerine enfekte olma, yan etki yerine kompli-

kasyon, aletli solunum yerine entübe denmesi de sağlık alanında kullanılan bu kapsamdaki

son örneklerdir. Ayrıca başka dillerin kuralları da Türkçe de kullanılmaya başladı. “Kadı-

köy vapuruna bindim” yerine “Kadıköy vapurunu aldım”, çıkılmaz yerine çıkış yapmayın

denmesi de bu türden örneklerdir. Günümüzde batı dillerinden alıntı kelimelerin Türkçeye

girdiği gibi, Osmanlı imparatorluğu döneminde etkin dilleri olan Arapça ve Farsçanın dili-

mizde kullanımı da oldukça fazlaydı. Bunların dışında dilimizde kullanılan çok sayıda İtal-

yanca ve Yunanca kökenli denizcilik terimleri vardır. Yabancı sözcükler konusunda özellik-

le bu konuda yazılmış sözlüklere bakılmasını öneririm. Bu bağlamda birçok dil uzmanının 

vurguladığı gibi; yabancı sözcükler yerine Türkçemizdeki eşdeğerini kullanmaya özen gös-

termeliyiz. Diğer bir sorun da, askeri ve sivil deniz ticaretinde aynı kavram için kullanılan 

farklılıklara bakıp bunları da belirtmek gerekir. Türkçe yayınlarda kullanılan teknik sözcük-

ler arasındaki farklılıklar, meslektaşlar arasında bile anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu 

nedenle zorunlu haller dışında kabul görmüş Türkçe sözcükleri özenle kullanmaya gayret 

ettim. Ayrıca Osmanlı dönemindeki yayınlarda kullanılan Arapça ve Farsça ve Batı dilleri

kökenli sözcükleri okurların anlamakta zorlanacağı düşüncesiyle, bunların asıl kullanımla-

rını verirken, varsa günümüzdeki karşılıklarını ve anlamlarını da vermeye çalıştım. Böylece 

İstanbul’un deniz ulaşımı serüvenine ilgi duyan herkesin anlayabileceği sade bir dille anlat-

ma amacına umarım ulaşabilirim. 

Bilgiyi ilk kaynağından almanın en doğru ve güvenilir yol olacağından hareketle, uzun 

süre konunun uzmanı tarihçilerle görüşerek kararsızlıklarını gidermeye çalıştım. Onların 

değerli görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarıma devam ettim. Birinci elden kaynak-

lar olarak arşiv kayıtları ve arşive dayalı olarak yapılmış akademik çalışmalar şüphesiz çok 

değerliydi. Bunların dışında eski dönemin basınında çıkan yazılar, eski ve yeni ihtisas söz-

cükleri ile çok kapsamlı olmasa da, bazı yayınlarda beklenmedik bilgi ve ipuçlarının bulaca-

ğıma her zaman inandım. Bu nedenle hep bir şeylerin arayışı içinde oldum. “Gezen tilki ya-

tan aslandan nasipli idir” ifadesini kanıtlarcasına yeni bilgiler edinmek için adeta çalışmanın 

kölesi olarak yorulmak bilmeden devamlı çalışarak, ulaşılabilecek tüm kaynaklara erişmeye 

çalıştım. Geçmişe ait bilgilerin belgelere dayalı olarak tarafsız bir yorumla gelecek nesillere 

aktarılması gerekir. Tarihi gerçekleri yeni bir tarih anlatısı geliştirerek değiştiremezsiniz.
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Çünkü zaman her şeyi alıp götürür, fakat tarihi gerçekleri asla gizleyemez. Bilgilerin belgeli

olmasını, tarihi gerçeklerin garantisi gibi görmek gerekir.

Antik tarihin incelenmesindeki en temel sorun; o döneme ait bilgilerin sadece bir kıs-

mının kayıtlı ve belgelenmiş olması ve bu belgelenmiş kısmında ancak bir bölümünün gü-

nümüze ulaşmış olmasıdır. Günümüze kadar ulaşan kısımlarının da arşiv ve arkeolojik ça-

lışmalarla ortaya çıkarılması ayrı bir sorundur. Yazının icadından önceki dönemlerle ilgili

bilgileri elde etmedeki güçlüğün yanında, yazının icadından sonra da matbaanın olmayışı

nedeniyle yazılı eserler çoğaltılamamış, sadece kısıtlı sayıda el kopyaları çıkarılabilmiş fa-

kat bunların da birçoğu kaybolup günümüze ulaşamamıştır. Geçmiş medeniyetlerden kalan 

eserleri bulmak, tarih ve sanat açısından incelemek arkeolojinin konusudur. Diğer taraftan 

geçmişle ilgili bilinenlerin çoğunu, o dönemlerde yaşayan tarihçilerin çevreleri, geçmişleri

ve dönemleri hakkında yazdıklarından öğrenmekteyiz. Her ne kadar bazen yazarın bakış

açısı ve ön yargıları eserlerini etkilemiş olsa da, onların ilk elden yaptıkları açıklama ve ta-

nımlar eski dönemleri anlamak için oldukça önemlidir.

Geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman belirterek inceleyip araştıran ve bu bilgileri gele-

cek nesillere aktaran tarihçilerdir. Bu bağlamda arkeologların ortaya çıkardığı maddi ka-

nıtların tarihi malzeme olarak kullanımı da önemlidir. Arkeolojik malzeme çok önemli

olsa da, yazılı bilgiler ve özellikle arşiv belgeleri tarihsel araştırmanın temel kaynaklarıdır. 

Bu bilgilerin okunması ve özenle yorumlanması gerekir. Bu nedenle geçmişi yöntemli bir 

şüphecilik anlayışı ile incelemek gerekir. Geçmişin aydınlatılması yönünden arkeolog ve 

tarihçiler arasında bir benzerlik vardır. Arkeologlar tarihi kalıntılara zarar vermeden top-

rağı özenle kazıyarak geçmişi aydınlatmaya çalışırken, tarihçiler de arşivleri dikkatlice ta-

rayarak geçmişi aydınlatıp gelecek kuşaklara iletmeye çalışırlar. Bu kapsamda tarihçilerin 

çok geniş bir yelpazede farklı mesleklerin tarihini de yazdıklarını düşününce; işlerinin ger-

çekten çok zor olduğunu belirtmek gerekir. Tarihçilerden her mesleğin uzmanlık isteyen 

mesleki ve teknik terimlerini bilmeleri beklenmemelidir. Bu nedenle özel uzmanlık isteyen 

konularda tarihçilerin konunun uzmanıyla birlikte çalışarak veya yazdıklarını bir uzmana 

okutarak gerekli düzeltmeleri yaptırmaları en akılcı çözüm olur. Böylece terim yanlışlıkları

sorunu giderilmiş olur. Mevcut yayınlar incelendiğinde bu sorununun çözüme kavuştuğu 

söylenemez. Şayet sorun halledilmiş olsaydı; mevcut yayınlarda rastlanan gemi uzunluğu,

geminin arka tarafı, ıskartaya ayrılmış gemi, itfaiye gemisi, karnı geniş gemi, karın karına

yanaşma, ağaç gemi ve gemi parkı, kızaklı gemi gibi kelimeler kullanılmaz. Bunların yerine 

sırasıyla gemi boyu, geminin kıçı, hurdaya ayrılmış gemi, yangın söndürme gemisi, dolgun

gemi, borda bordaya yanaşma, ahşap gemi ve gemi fiff losu ve ayaklı tekne gibi doğru terim-

ler kullanılırdı. Bu türden kullanımlar yukarıdaki örneklerle sınırlı olmayıp oldukça fazla-

dır. Bu bağlamda değişik meslek alanlarında temel yayın yapanların, yayınlarının sonuna

bir teknik terimler sözlüğü ekleyerek Türkçe ve yabancı dildeki karşılıklarını vererek tarih-

çilere yardımcı olmanın yanında Türkçe diline de katkıda bulunmuş olurlar. Tarihçiler ve 

denizciler inceledikleri dönemin deniz teknolojisi, tersanesi, askeri ve sivil kurumlarının

idari yapısı ve personeli konusunda çalışmalarını sürdürürken, aynı dönemin mimarla-

rı da bölgedeki saray, kasır ve tersane yapıları konusundaki uğraşılarıyla konuya önemli

katkılar yapmaktadırlar. Birbirini tamamlayan bu çalışmaların birlikte değerlendirilmesi

daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Aslında konuyla ilgili doğru kavram bulup kullanmak için, 

konuyu iyi bilmek gerektiği asla unutulmamalıdır. Tarihçilerin yüksek lisans, doktora ça-
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lışmaları ve bilimsel yayınları dışında, konuyla ilgili denizcilik alanında uzmanlık eğitimi

alanlar tarafından yazılmış bir kitap bulunmamaktadır. İstanbul’un kent içi deniz ulaşımı 

konusunda yayınlanmış çok sayıda kitap; gemi ve deniz ulaşımına özel ilgisi olan ve bir 

hobi olarak ilgilenen grafiff ker, ressam, doktor, diş hekimi, hukukçu, gazeteci, dil bilimci, 

coğrafyacı, iktisatçı, sosyolog, felsefeci, edebiyatçı, inşaat mühendisi ve makine mühendisi

gibi meslek dışı kişiler tarafından yazılmıştır. Denizciler tarafından yazılmış yeterli eser ol-

mayınca bu eksikliği konuya ilgi duyanlar gidermeye çalışmışlardır. Bu şekildeki yayınların

bir kısmı; deniz ulaşımı yerine bölgedeki yerleşim, sosyal yaşamı, iklim ve tarihi konulara 

ve gemilerin görsel tanıtımlarına daha fazla ağırlık vermiştir. Bazı yayınların ise oldukça 

yararlı bilgiler içerdiğini belirtmek gerekir. Başta bilgi, belge ve fotoğraf kaynaklarının be-

lirtilmesinde olduğu gibi bazı temel eksiklerine rağmen bu eserlerin yazılmış olmalarını bir 

kazanım olarak düşünmek gerekir. 

Bu kitap Osmanlı’dan günümüze kadar İstanbul’da kent içi deniz ulaşımı konusunda ya-

zılmış pek çok eserden beslenmiş olmakla birlikte, dikkatlice okunduğunda onlardan farklı 

bir tarzda hazırlanmış bir çalışma olduğu hemen fark edilecektir. Bu çalışma farklı bir bakış

açısıyla yorumlanan kurgusu, özenle kullanılan Türkçe dili, denizcilik terimlerinin doğru ta-

nımlanması, Haliç, Boğaziçi, Adalar ve Marmara Denizi’ndeki deniz ulaşımıyla İstanbul’un 

tüm ulaşım bölgelerini kapsayan içeriğiyle gerçekten farklı ve kapsamlı bir çalışmadır. 

Ayrıca yazar, konunun hem teorik hem de uygulama alanında yurtiçi ve yurtdışında 

çalışmış ve konuyla ilgili ülkemizin deniz ulaşımı, gemi yapımı ve deniz teknolojisi, mühen-

dislik eğitimi gibi konuyla ilgili önemli kurumlarında uzun yıllar üst düzey görevlerde de

bulunmuştur. Bu nedenle kitap, gemi inşaatı yüksek mühendisi, emekli bir öğretim üyesi

tarafından yazılmış olmasıyla da farklı bir ilk uygulamadır. 

Uzun bir süre önce kenti içi deniz ulaşımında bir eksikliği gidermek amacıyla belgelere 

dayalı bir çalışma yapmayı planlayıp önemli gördüğüm konuları not etmeye başlamıştım. 

Ancak, ‘‘Kalem kağa ıda ilk adımını atarken hep nazlanır” sözünü kanıtlarcasına kitap şek-

linde yazmaya başlamam bir hayli zaman aldı.  Bu girişimden bir süre sonra salgın hastalık 

dönemi nedeniyle eve kapanınca çalışma daha yoğun olarak devam edip meslek yaşamımın 

60. yılında elinizdeki kitap haline  geldi. Bu yoğun çalışma döneminde yorum, öneri, kaynak 

kitap, fotoğraf, belge temini, arşiv çalışması ve benzeri katkıda bulunan meslektaşlarımın, 

arkadaşlarımın, dostlarımın ve eski öğrencilerimin değerli katkılarını ve özverili desteklerini

hep şükranla hatırlayacağımı bilmelerini ister, onlara gönülden teşekkür ederim. Onların 

yardımları olmasaydı kitap bu derece kapsamlı olamazdı. Bu bağlamda kitabın yazım, dü-

zenleme, baskıya hazırlama, baskı ve kapak tasarımı konusunda emek ve destek verenlerin 

sayısı o kadar arttı ki onlara şükranlarımı ayrı bir sayfa açarak belirtmem gerekti. 

Başta gerek kaynak kitap temin etmede gerekse şehir hatları ve İBB arşiv bilgilerine ulaş-

mamda büyük destek veren değerli öğrencim ve meslektaşım Sinem Dedetaş’a teşekkür ede-

rim. Birçok belgede Osmanlıca, Farsça ve Arapça olan ifadelerin doğru Türkçe karşılıklarını 

öğrenmeme severek yardımcı olan, uzun uzun tartışan dostum Doç. Dr. Aras Neftçi’ye cö-

mertçe sunduğu katkılarını hep güzel bir anı olarak hatırlayacağım. Deniz Müzesi, Atatürk 

Kitaplığı, IRCICA ve Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu SALT kütüphanelerinde hizmet 

sunanlara teşekkür ederim. 
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Adalar İETT İşletme Müdürü İlker Aksoy’un adalardaki ulaşım ve elektrikli araçlar ko-

nusundaki katkıları kitabı zenginleştirmiştir. Kitabın yazımı, sayfa ve kapak düzenlemesine 

özenle yapan Tarkan Togo ile değerli eşi Tuğçe Togo ve ailemizden biri olarak gördüğüm 

Meryem Dikili’ye içtenlikle teşekkür ederim. İstanbul’un ulaşımı ile ilgili bu kitabın Türkiye

Turing ve Otomobil Kurumu olarak basılmasını sağlayan başta kurumun başkanı Bülent

Katkak olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve başlangıçtan basım sonuna kadar yayın 

koordinatörlüğünü özveriyle sürdüren Tülay Taşdemir’e özellikle teşekkür ederim.

Ayrıca okuyucuların her yerde rahatça okuyabilmeleri için kitabın insanların çanta-

larında rahatça taşıyabileceği boyutta olması bilinçli bir seçimdir. Mevcut bir eksikliği

gidermek amacıyla yazılmış olan bu kitabın deniz ulaşımı konusunda eğitim gören, araş-

tırma yapan ve uygulamacı olarak çalışanlara yararlı olacağını umut ediyorum. Değerli

okurların yapacakları her türlü öneri, eleştiri ve düzeltme şeklindeki katkılarını aşağıda 

belirtilen adrese bildirmelerinden mutluluk duyacak titizlikle değerlendireceğimi özellikle

belirtmek isterim. 

Prof. Dr. Reşat BAYKAL                                                                    

baykalr@itu.edu.tr

05334525908   

  

    Temmuz, 2021, İstanbul
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Antik çağda insanlar nehir, göl ve deniz kıyılarında ilkel deniz araçlarıyla taşımacılık ve 

avcılık yapıyorlardı. Bu bağlamdaki ilk uygulamalar olarak; Yeni Zelanda yerlilerinin saz de-

metleri üzerine oturarak gölleri geçişi, Iraklı çobanların tulum şeklinde soyulup şişirilen keçi

ve koyun (davar) derileri üzerinde nehirleri aşması, Hindistan’ın güneybatısında yaşayan 

Tamil yerlilerinin kollarının altında bir kütükle kıyı boyunca sürüklenerek balık avlayışla-

rı verilebilir. Pakistan’ın güneyinde Hint Okyanusu kıyısındaki Sindliler’in ise geniş ağızlı 

küplerin üzerine yatarak avlanışları verilebilir. Nehir ve göl kıyılarında yaşayan ilk çağlarda-

ki insanlar bu araçları kullanırken kendileri de suyun içinde bulunuyordu. 

Sallar 

Bir süre sonra insanlar suya girmeden kendilerini su üzerinde tutacak ve açık denizlere 

açılmalarını sağlayacak araçların arayışına başladılar. Uzun uğraşılar sonunda insanlar, de-

nize düşen ağaç kütüklerinin yüzmesinden esinlenerek ulaşım gereksinimlerini karşılayan 

ve birkaç kişi üzerinde taşıyan sallar yaptılar. Sallar, ağaçların bol olduğu bölgelerde ağaç 

gövdelerinin bir araya getirilmesiyle yapılıyordu. Ağacın az, sazlıkların bol olduğu Nil Nehri

kıyıları ile Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağı kesimlerindeki bataklıklarda ise sallar, birbirine 

bağlanmış çok sayıda saz demetleri ve bambulardan yapılıyordu(Şekil-1). 

Antik Çağın İlkel Deniz Araçları

  Şekil-1 Ağaç ve sazlardan yapılmış sallar
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Dicle ve Fırat nehirlerinin çok hızlı aktığı ve kayalık olan yukarı kısımları gibi böl-

gelerde bu türden salları kullanmak seyir güvenliği yönünden sakıncalıydı. Bu nedenle

bu nehirlerden ulaşım amaçlı yararlanmak isteyen bölge sakinleri ahşap bir iskelet altına

koyun ve keçi derilerinin dikkatlice soyulmasıyla elde edilen hayvan postlarının şişirilme-

siyle oluşturulan tulumların bağlanmasıyla sallar inşa etmişlerdi. Bu salların taşıma ka-

pasitesini, taşınacak yük ve yolcuya göre ahşap iskele altına yerleştirilen tulumların sayısı 

belirliyordu. Bu sallar kayalık bölgeden geçerken bir iki deri tulum delinse bile, sağlam 

kalan tulumlar salın su üstünde kalmasını sağlıyordu. Sallar suyun akış yönünde ilerli-

yordu. Daha sonra basit ağaç dalları kullanılarak sallara yön verme yolu bulundu. Bu ağaç 

dallarının yerini zamanla ağaç sırıklar aldı. Salların akıntıya ters doğrultuda aynı rotada

geriye dönüşü mümkün değildi. Bu nedenle sefer sonunda ulaşılan yerde salların ahşap 

iskeletleri sökülüp satılıyor, tulumların ise havası boşaltılıp kurutularak hayvanlara yükle-

nip başlangıç yerine geri götürülüyordu.

Hızlı akıntıların olmadığı yerlerde kullanılan sallarda bazen şişirilen tulumların yerine, 

daha hantal fakat ucuz olan çömlekler de kullanılmaktaydı. Antik çağdaki denizcilik ve kul-

lanılan deniz araçlarıyla ilgili en ayrıntılı bilgiler kaynak [1]’de verilmektedir. Bu bölümün 

yazımında yararlandığım bu kaynaktan alınan birkaç fotoğraf yukarıda sözü edilen araçların 

daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda Şekil-2’de sazlardan yapılmış kayık biçi-

minde bir sal, Şekil-3’de şişirilmiş tulumları üzerinde kaleye doğru yüzen askerler, Şekil-4’te 

ise Asurluların keçi tulumları üzerindeki bir salla taş taşımaları görülmektedir.

Şekil-2 Sazlardan yapılmış kayık biçiminde bir sal [1]



5

İlkel Kayıklar

Başlangıçta nehir ve göl gibi sularda ulaşım amaçlı kullanılan araçlar saz ve ağaçtan ya-

pılan sallar ile Asurlular tarafından kullanılan davar (koyun, keçi) tulumları üzerinde ahşap 

iskeletlerle oluşturulan şamandıralı sallardı. Bundan sonraki gelişme yük ve yolcu taşıma-

cılığında kayıkların kullanılmasıdır. İlk kayıklar; ağaç dallarından tekne biçiminde oluştu-

rulan iskelet şeklindeki bir gövdenin üzerine koyun postu gerilerek söğüt dalları, saz, ip ve

sırımlarla örülmesiyle yapılmışlardır. Başlangıçta bu işlem için çakmak taşından bıçak ve 

kemikten yapılan iğneler kullanılıyordu. M.Ö 700’lü yıllara ait Asur kabartmalarından Aşağı

Fırat sakinlerinin büyük taşları taşıyabilecek “sepet işi kayık” d” iye bilinen kayıkları kullan-

Şekil-3 Şişirilmiş tulumlar üzerinde yüzen Asur askerleri[1]

Şekil-4 Şişirilmiş tulumlar üzerindeki bir sal ile taş taşınması[1]
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dıkları bilinmektedir. Şekil-5’te Asurluların sepet kayık ile taş taşımaları ve su içinde keçi

tulumları üzerinde balık avlayan adamlar görülmektedir. Hayvan derilerinden yapılan bu 

tür kayıklar İngiltere’de de kullanılmıştır. Önce hafiff f ağaçlardan kayığın omurga ve postaları 

yapılıyor, daha sonra sepet şeklinde örülüp üstü deri ile kaplanıyordu. İlkel kayığın en basit 

şekli küp kayıklardı. Bir kişi taşıyabilecek kapasitede “küp kayık” Şekil-6’da görüldüğü gibi

basit küplerden yapılmaktadır. Küp kayık, içinde kaya bulunmayan nehirler için uygundur.

Bu bağlamda Mısırlılar, Nil deltasının bataklık olan kollarında küp kayıkları kullanmayı ter-

cih etmişlerdir. Mezopotamya’da sepet işi kayık, Mısır’da ise küp kayıkların kullanılmasının 

sebebi her iki bölgede de ormanlık alanlar az olduğundan ağacın pahalı olmasıdır. Ağacın 

bol olduğu yerlerde ise, kayıklar ağaçtan kanolar şeklinde veya kütüklerin oyulması şeklinde 

yapılıyor ve bu nedenle bazı aletlere ihtiyaç duyuluyordu. Bu kapsamda İspanya’dan Hindis-

tan’a kadar tüm ormanlık bölgelerde kütükten kayıkların izlerine rastlanmaktadır. 

Şekil-5 Sepet kayıkla taş taşıyan askerler ve balık avlayan adamlar [1]

Şekil-6 Vatikan Müzesi’nde bir vazo üzerinde küp kayık [1]
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Böylece günümüzdeki ahşap kayıkların ilk biçimleri ortaya çıkmıştır. Kütükten kayığı

açık deniz koşullarına uygun hale getirmek için kütük kayıkların her iki yanına kaplama 

tahtaları üst üste yerleştirilerek gemi teknesi oluşturulmuş, bu suretle kütük kayıkta küçü-

lerek tekne omurgası halini almıştır. Kaplama tahtaların birbirine ve kayığa tutturmak için

ne kullanıldığı konusu belirgin değildir. Fakat bazı ipuçlarına dayanarak birbirlerine ip veya

sırımlarla birleştirildiği söylenebilir.  Hindistan’ın güneydoğusunun kıyılarındaki Madras’ta 

kaplama tahtalarının boyuna birleşme yerlerinin (armuzların) su geçirmemesi için kalafat 

yerlerinin üzeri halatlarla kaplanıyordu. Antik dönemde de benzer bir teknik kullanılmıştır. 

Bir de Mısır’da Gize Piramitleri’nin yakınında ilk örnekleri ortaya çıkan “örme kayıklar”

vardır. Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya’ya bağlı Zanzibar adası ve Güney Arabistan 

kıyılarında kullanılan küçük örme kayıklar, İran Körfezi girişindeki İran ile Umman ara-

sındaki Hürmüz Boğazı’nda da görülmüştür. Mezopotamya’da Dicle ve Fırat nehirlerinin, 

Mısır’da da Nil Nehri’nin bu bölgelerde uygarlığın doğuşuna etkisi vardır. 

Su yolu taşımacılığı olarak düşünüldüğünde, Nil Nehri’nin Dicle ve Fırat’a göre önemi

daha fazladır. Çünkü Dicle ve Fırat’ın kuzey kollarının kayalık ve sığ olmasından dolayı, be-

lirli bir kısmı ulaşım için kullanılmaktadır. Ayrıca bölgede hâkim rüzgârların akıntı yönün-

de olması, ters yöne ulaşıma olanak tanımamaktadır. Bu nedenle bölgede buharlı gemilerin

kullanımına kadar, teknelerin akıntıya ters yönde hareketi ancak kıyı boyunca insanların 

tekneleri çekmesi ile hallediliyordu. Bu ise pratik ve uygulanabilir bir çözüm değildi. Nil 

Nehri boyunca ulaşım, akıntı yönünde yapılabildiği gibi bölgeye hâkim rüzgârların akıntıya

ters yönde esmesi de ters doğrultuda yelken kullanımını sağlıyordu. Böylece Nil Nehri’nde

her iki yönde de ulaşım yapılabiliyordu. 

Mısır’ın temel sorunu ağacın azlığıdır. Bölgede yaygın olarak bulunan akasya ağacı ise 

kolayca kırıldığı için tekne yapımı için uygun değildi. Bu nedenle M.Ö. 4000 yıllarında Mı-

sırlılar deniz ulaşımında birbirine bağlanmış sazlardan yaptıkları salları kullanıyordu. Za-

manla geliştirdikleri tekniklerle bu araçları şekillendirip tekne biçimini verdiler ve kürek 

yapmasını öğrendiler. Dümen de yaparak daha büyük tekneler inşa ettiler. Böylece basit bir 

sırıkla yön verilen sallardan sonra eş zamanlı çekilen kürekli tekneler dönemi başlamıştır. 

İlk Yelkenli Tekneler

Mısırlıların rüzgâr kuvvetinden yararlanmaya keşfiff nden sonra tekne yapımında yeni bir

dönem başladı. Başlangıçta kayığın ön tarafına Şekil-7’de görüldüğü gibi teknenin baş tara-

fına eğrelti otu veya hurma yaprağı yerleştirerek, arkadan rüzgâr estiğinde kürek çekmeden 

teknenin belirli hızda ilerlemesini sağladılar. M.Ö. 3500 yıllarında Mısırlılar bu ilkel yelken 

yerine saz veya yapraklardan örülen bir yelkeni, kayığın ucuna yerleştirilen bir direğe tak-

tılar. Böylece Mısırlılar yelkenli tekneleri kullanan ilk halk olarak rüzgâr kuvvetinden nasıl 

yararlanacağının öncüleri oldular. 

Bu dönemden kalan mezar taşlarının süsleyen resimler, kayıklar hakkında bilgi veren

önemli kaynaklardır. Mısırlı tekne ustaları sazlardan yapılan salları geliştirerek değişik bi-

çimde kayıklar inşa etmişlerdir. Sazlardan yapılan kayıklar; hafiff f, manevra yeteneği fazla ve 

su çekimi az olan bir tekne olduğundan, kıyı boyunca sıralanan bataklıklarda ve nehirden 

ayrılan kanallarda ilerlemek kolaylaşmıştı. 
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Ahşap Teknelerin Kullanımı ve İsimlendirilmesi

Mısırlılar M.Ö. 3000’de taş mezarlar inşa etmeye başlamışlardı. Bunun için gerekli olan 

taşların, taş ocaklarından şehirlere su yolu ile taşınması gerekiyordu. Mısır’ın meşhur pi-

ramitlerinin dış yüzeyini kaplayan taşlar nehrin ötesinden getirilmiştir. Aynı şekilde tapı-

naklarda kullanılan granitlerin bir kısmı da Assuan’daki ocaklardan taşınmıştır. Bu kadar 

ağır yükleri taşımak için Mısırlı tekne ustaları saz yerine ahşap kullanımına yönelmişlerdir. 

Kısa sürede ahşap işlemeyi beceren ustalar saz kayıkların zarif biçimlerinde ahşap tekneler 

yapmaya başladılar. Yapılan kayıkların bir kısmı sadece kürekli yapılırken, bazılarında ise 

küreğe ek olarak yelken donanımı da vardı.

Küçük teknelerde yelkenler, Nil Nehri kıyılarında yetişen otsu bir bitki olan papirüsten 

yapılırken, büyük teknelerde ise yelken ketenden yapılmış olup, dikey şeritler şeklinde di-

kilmesinden oluşuyordu. Halatlar ise palmiye, papirüs ve çeşitli bitkilerden yapılıyordu. Bu 

dönemde deniz araçları hem kürek hem de yelken kullanıyordu. Bu konuda Kızıldeniz ve

Somali kıyılarına yapılan seferler mezar taşlarına yapılan kabartmalarla kalıcı hale getiril-

miştir.

Yelkenli tekne tarihinin başlangıcı olarak, Nil Nehri’nin sakin suları ve hafiff f rüzgârlarına 

göre tasarlanmış tekne donanımının açık denizdeki rüzgârlarla ve dalgalarla baş edebilecek 

hâle dönüşmesini alabiliriz. Teknelerini yelken ile donatan ilk denizciler Mısırlılardır. Bu 

şekilde inşa edilen ilk tekneler kadırgalardır. Bilindiği gibi yelkenler kürekçilerin işini kolay-

laştırıyordu. Bir süre sonra kadırga personeli sadece yelken kullanarak teknelerini hareket 

Şekil-7 19.yy’da eğrelti otundan yelkeni olan bir kayık[1]
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ettirebileceklerini fark ettiler. Böylece akıntının ters yönünde kürek çekmesine gerek kalmı-

yordu. Çünkü Nil Nehri’nde rüzgâr su akıntısının tersine esmektedir. Sadece yelkenlerini

açarak akıntıya ters yönde hareket sağlanabiliyordu. Sonuçta kadırgaların yanında sadece 

rüzgâr kuvvetiyle hareket eden tekneler de ortaya çıktı. M.Ö. 2000 yıllarında dar ve uzun 

yelkenler yerine, kısa ve geniş olanları kullanılmaya başlandı. Buhar gücünün ortaya çık-

masına kadar sadece Akdeniz’de değil, aynı zamanda denizlerin her tarafında egemen olan

tekne, yelkenli ticaret gemisiydi. M.Ö. 1400’de görülmesine karşın kuşkusuz daha önceden 

de kullanılıyordu.

Yük ve yolcu taşımaya yarayan araçlar genel olarak taşıt, ulaşım aracı veya vasıta olarak 

adlandırılır. Ulaşımın karada, suda veya havada yapıldığına göre de ulaşım araçları isim-

lendirilir. İnsanların nehir, göl ve denizlerde kullandıkları ilk deniz araçları olan sallardan

sonra insan gücüyle hareket ettirilen kürekli tekneler dönemi başlamıştır. Başlangıçta daha 

dolgun ve küçük boyutlu bu kürekli deniz araçları sandal diye adlandırılıyordu. Sandallar 

özel hizmet aracı olarak kullanıldığı gibi bazen de birkaç yolcu taşıma ve balıkçılık amacıyla 

kullanılıyordu. Kürekli sandallar zamanla gelişerek daha narin, hızlı, zarif, daha büyük bir 

yapıya kavuşarak değişik tipte yapılıp kayık diye anılmaya başladılar. Büyüklüğüne göre kü-

rek sayıları artan, yük ve yolcu taşıyan türleri olduğu gibi süslü ve konforlu gezinti teknesi

veya balıkçı teknesi olarak da kullanılıyordu.

Bizans döneminde kentin başlıca ulaşım aracı olan kayıkların gelişimi İstanbul’un fet-

hinden sonra yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla hızlandı. Bölgede artan nüfus kayık tra-

fiğiff ni de artırmıştır. 19. yüzyılda Haliç ve Boğaziçi’nde ulaşım aracı olarak kayıklar kullanı-

lıyordu. Dolmuş usulü yolcu taşıma işi çok eskiden beri İstanbul’da kayıkçıların kullandığı

bir sistemdi. Kent içi karayolunda taksilerle dolmuş usulü yolcu taşıma işi kayıkçıların uy-

gulamasından çok daha sonra başlamıştır. Ekonomik kriz nedeniyle taksi fiff yatlarının artma-

sı üzerine taksiye binme güçleşti. Bu nedenle sürekli taşıdığı yolcuların kaybeden bir taksi

şoförünün girişimiyle Nişantaşı Eminönü arasında ilk dolmuş taksi sistemiyle yolcu taşı-

macılığı başlamıştır [2]. Bu başlangıçtan sonra dolmuş sistemi İstanbul’un değişik semtleri

arasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul’un artan nüfusuyla birlikte kayıkçı 

esnafı da çoğalmış ve kayıkçılığın önemi de artmıştır. Yapılan tespitlere göre değişik amaçlar 

için özel ve kamu hizmeti olarak kullanılan 100’den fazla kayıtlı kayık türü olduğu belirlen-

miştir. Bu kayıkların isimleri ve başlıca özellikleri kayıklarla ilgili bölümde özetlenmiştir. 

Deniz araçlarının sallardan sonraki gelişimi sırasıyla insan gücü ile hareket eden kürekli

kayık ve sandallar, rüzgâr gücünden yararlanan yelkenli tekneler ve buhar makinası ile ça-

lışan yandan çarklı ve pervaneli buharlı gemiler şeklindedir. Bunları daha sonra da benzin 

motorları, dizel motorlu ve türbinli gemilerin gelişimini takip eder. Denizcilik kesiminde 

bu gelişmeler kısaca; saldan küreğe, kürekten yelkene, yelkenden buhar makinalı sisteme 

geçiş diye özetlenir. Son olarak da buhar makinasından türbin ve dizel makinasına geçişini

belirtebiliriz. 

İleriki bölümlerde ayrıntılı olarak kürekli tekneler dönemi, yelkenli tekneler dönemi ve

buharlı tekneler dönemi incelenecektir. Bu nedenle bu konularda bu bölümde daha fazla 

ayrıntı verilmeyecektir. Bu bölümde sadece mekanik sevk sistemleri ve değişik görüşlere 

göre gemilerin sınıflandırılmalarından söz edeceğiz. Böylece günümüzde kullanılan tüm 

gemilerin kullanılma amaçlarına ve çalışma prensipleri ve sevk şekillerine göre nasıl ayırt 
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edildikleri konusunda genel bir değerlendirme yapmış olacağız. Deniz araçlarının sevk sis-

temlerine göre yapılan bu değerlendirmeleri tekne inşaatı yönünden de yapabiliriz. Tarihsel 

gelişim sürecinde gemi ana gövdesinin yapımında da ağaçtan çeliğe ve perçinden kaynağa 

geçiş gibi çok önemli değişiklikler oldu. Bunlardan sonraki gelişme; bilgisayar destekli gemi

tasarımı ve üretimine olanak sağlayan mekanizasyon ve otomasyondur. [3] Böylece kıyı şe-

ridi, nehir ve göl kenarlarında yaşayan insanlar, gerek deniz ulaşım olanağından gerekse 

deniz ürünlerinden yararlanmak amacı ile sırasıyla kürekli, yelkenli ve makinalı deniz araç-

larını kullandılar. 

Osmanlı Döneminde Deniz Ulaşımı Araçlarının Gelişim Evreleri

Tarih boyunca insanların denizden ve deniz ürünlerinden yararlanmak amacı ile kul-

landıkları deniz araçlarını, bu araçları hareket ettiren sevk sistemlerindeki gelişmelere göre 

incelemek doğru bir yaklaşım olur. Bu bağlamda Osmanlı döneminde deniz araçlarının geli-

şimine, bu araçların hareketini sağlayan güç kaynakları ve sevk cihazlarına göre üç dönemde 

incelemek uygun olur. 

Birinci dönem imparatorluğunun kuruluşundan 17. yüzyılın sonuna kadar devam eden 

kürekli tekneler dönemi, ikinci dönem 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden yelkenli

tekneler dönemi, üçüncü dönem ise Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar süren bu-

harlı gemiler dönemidir. Buhar makinasından sonra buhar türbinleri, benzin ve dizel mo-

torları gemilerde kullanılmaya başladı. Makinalı deniz vasıtalarında, kullanılan makinenin

cinsine göre iki grup altında sınıflandırabiliriz. Makinanın çalışmasını sağlayan yakıtın yan-

ması buhar kazanı veya reaktörde olduğu gibi makinanın dışında ayrı bir cihazda oluyorsa, 

bu tipten makinalara “dıştan yanmalı makinalar” d” iyoruz. Şayet yakıt makinası kendi için-

de yanıyorsa bunlara da “içten yanmalı makinalar” den” ir. Bu tanımlamaya göre teknelerde 

dıştan yanmalı olarak buhar makinası, buhar türbini ve nükleer güç; içten yanmalı makine 

olarak da benzin motoru, dizel motoru, gaz türbinini belirtebiliriz. 

Bunların dışında teknelerde güç kaynağı olarak henüz ticaret gemilerinde kullanılmayan 

şimdilik denizaltı ve yatlarda kullanılan yakıt pillerini de belirtmek gerekir.

Gemilerde Kullanılan Mekanik Sevk Sistemleri

Deniz araçlarının su içinde hareketini sağlamak için kullanılan en eski mekanik sevk 

sistemi bir silindir etrafına yerleştirilmiş kanatçıklardan oluşan çark veya padıl (paddle) de-

nen sistemdir. Bu uygulama ile daha önceleri küçük sanayi kuruluşları ve değirmenlerde su 

akımından güç elde etmek için yararlanılan su çarkları, bu kez tersine olarak; belirli bir gü-

cün su akımına dönüştürülmesinde kullanılmıştır. Kanatlı çark sisteminde; verimin düşük 

ve değişken oluşu, düşük devirli makinalarla çalışma zorunluluğu ve sistemin büyüklüğü 

gibi sakıncalar; insanları başka sevk sistemi arayışlarına yöneltmiştir. Bir yandan kanatlı 

çark sistemi üzerinde çalışmalar devam ederken, diğer taraftan yel değirmenindeki kanat

sisteminin, su altında gemiye itici kuvvet oluşturan bir eleman haline dönüştürmeye yönelik 

çarkların başlaması ile klasik pervane çalışmaları yoğunlaşmıştır. Karada buhar makinasıyla 

çalıştırılan ve su pompası olarak kullanılan sistem, gemiye uygulanarak su jeti ile ilk gemi
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sevkinin ilk uygulaması yapılmıştır. Böylece kanatlı çark, su jeti, yatay ve düşey eksenli, pod-

lu, kanatları ayarlanabilen ve nozullu gibi çok değişik pervane uygulamalar ile gemilerin

mekanik sevk sistemlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Gemi gövdesinin su üstündeki

kısmı hava ile, su altındaki kısmı ise su ile temas etmektedir. Su içerisinde belirli bir hızla

hareket eden gemi yüzeyine, onun çevreleyen akışkan ortamlarının sürtünmesi ve oluşan

dalgalar ve esen rüzgârın oluşturduğu kuvvetler geminin hareket yönüne ters doğrultuda 

direnç kuvvetleri şeklinde ederler. Geminin istenilen hızda gitmesi için, gemi içindeki ana 

makinanın gücünün kullanarak gemi hareketini engelleyici direnç kuvvetleri toplamından

daha büyük bir itme kuvveti oluşturacak sevk cihazları gerekir [4].

Yandan ve Kıçtan Çarklı Sevk Sistemi

Buhar makinalı gemilerdeki kanatlı çark sistemi tercihen iç ve sığ sularda çalışan yandan 

çarklı vapurlarda kullanılıyordu. Gemi ortasında sancak ve iskele taraflara yerleştirilen su 

çarklarını, buhar makinasından sağlanan güçle döndürerek teknenin su içerisinde ilerle-

mesini sağlayan sistemi ilk kez Amerikalı saat tamircisi mucit John Fitchy yapmıştır. Dü-

şük devirli makinaların kullanımı, denizli havalarda verim kayıpları, sistemin bakım-tutum 

güçlüğü, bu sevk türünün kullanım alanını sınırlayan etkenlerdi. Ayrıca modern makinala-

rın yüksek olan devir sayılarını çark için uygun olan düşük devirlere düşürmek de önemli

kayıplara yol açmaktadır. İlk kullanılan çarklar sabit kanatlı olarak yapılmışlardır. Bunların 

basit ve sağlam yapıları yanında, verimleri düşüktür. Daha sonra yapılan hareketli çark ka-

natlarının daha ağır ve karmaşık oluşu, çabuk aşınıp hasara uğrayabilmesi sistemin sakın-

calarını oluşturmaktadır. Gemi yan taraflarına yerleştirilen çarklardan oluşan sistem büyük 

bir manevra üstünlüğü sağlar, fakat geminin yalpa yapması durumunda çarklar belirli bir 

zaman farkıyla suya girip çıktığında sevk verimleri önemli ölçüde azalıyordu[4] 

Yandan çarklı sistemde çarkların devir sayıları dakikada 30-40 arasında değişir. Bu sis-

temde kullanılan düşük devirli makinalar ve çarklar nedeniyle, gemi iç hacminde kayıplar 

oldukça fazla oluyordu. Özellikle dar ve sığ su yollarında çarklar, gemi kıçına yerleştirilir. 

Böylece gemi içindeki hacim kayıplarının azaltılması yanında, çark çapı daha küçük tutula-

rak devir sayıları dakikada 40-50’ye yükseltiliyordu. Şekil-8’de hareketli kanatlı çark sistemi

görülmektedir. 

Şekil-8 Hareketli kanatlı çark sistemi [5]
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Pervaneli Sevk Sistemi

Pervanenin 1840’larda gemilerde kullanılmaya başlanmasıyla, rüzgâr gücünden yarar-

lanan yelkenli tekne, buhar gücünden yararlanan buhar makinalı ile yandan çarklı buhar 

makinalı ve pervaneli vapurlar diye üç farklı sevk sistemi oluşturdu. 

Günümüz gemilerinde sevk cihazı olarak, su jeti ve değişik tipte pervaneler kullanılmak-

tadır. Daha önce belirtildiği gibi küçük deniz araçlarının hareketi, sandal, kayık türü araçlar-

da insan gücü ile çekilen küreklerle, yelkenli teknelerde ise rüzgâr kuvvetinden (gücünden) 

yararlanılmaktadır. Bilindiği gibi podlu pervaneler kendi eksenleri etrafında 360 derece dö-

nebilecek şekilde tasarlanırlar. Bu türden sevk sistemi olan gemilerin yüksek manevra yete-

neği olduğundan dümene gerek duymazlar. Pervanenin kova biçiminde hidrofiff l kesitli bir

halka (nozul) içinde çalışması halinde daha fazla itme kuvveti sağlanır. Ayrıca nehir ve göl

gibi sığ sularda çalışan gemilerde nozullar, pervane için koruyucu bir eleman olma görevini

de sürdürür. Böylece gemiyi su içerisinde hareket ettirmek için, güç kaynağı olan ana maki-

neden sağlanan gücü, pervane mili (şaftı) vasıtasıyla pervane veya diğer tip sevk cihazlarına 

iletip gerekli itme kuvveti sağlanır. Şekil-9’da değişik pervane tipleri görülmektedir. 

a -  Azimut Pervane Sistemi

b - Su jeti



13

Pervanenin kullanımı ile çark sorunu ortadan kalktığı için, gemi gövdesinde kazanılan 

hacımlara, yelkenli tekneler gibi, buhar makinalı pervaneli gemilerde de gemi topları yer-

leştirebildiler. 

Değişik Ölçütlere Göre Gemilerin Sınıflandırılması

Makine gücünün gemilerde kullanılması daha büyük gemilerin yapılmasını sağladı. Bu 

sırada ağaç yerine demir ve çelik malzeme kullanılmaya başladı. Kullanılan araçlar zamanla 

daha fazla yük ve yolcu taşımak, daha kısa sürede daha uzaklara gitmek isteği ile teknolojik 

yeniliklerden yararlanarak sürekli bir gelişme gösterip günümüz deniz araçlarına ulaşılmış-

tır. Bu gelişme, geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Günümüzde daha hassas 

ve daha çabuk gemi tasarımı ve imalatını en ekonomik biçimde gerçekleştirmek için bilgi-

sayarların kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece “bilgisayar destekli gemi tasarımı ve

imali” dönem” i başlamıştır. 

Gemiler, tek tip veya değişik tipten büyük kapasitede yükleri bir seferde en ucuza taşıyan 

araçlardır. Bir geminin bir seferde taşıdığı yük, geminin taşıma kapasitesine bağlı olmak 

üzere; yüzlerce tren, binlerce tır veya uçakla taşınabilir. Bu nedenle gemiler taşıma araçları 

içerisinde hızları en düşük olmasına karşın, en ekonomik yük taşımacılığını yaparlar. Buna 

karşın günümüzde uzun sefer süreli yolcu taşımacılığı denizden hava yoluna kaymıştır. Bu-

nun başlıca nedeni 1950’li yıllardan sonra gelişen hava taşımacılığının deniz yolu ile rekabet 

edebilir hale gelmesidir.

Ekonomi sınıfı ile ucuza yolcu taşıma, ucuz tarifeli (charter) yolcu taşımacılığında, uzun 

mesafeler için jetlerin kullanılması, büyük yolcu kapasiteli uçakların yapımı sonucunda, 

uçakların konfor, hız ve kapasitesini artırıp fiff yatını ucuzlatması hava taşımacılığının tercih 

edilme nedenlerinin başlıcalarıdır. Uzun mesafeli uluslararası ve ulusal yolcu taşıması artık 

tamamen uçaklarla yapılmaktadır. Modern yolcu taşımacılığı tatil ve dinlenme amaçlı ola-

rak lüks gemilerle ülkelerarası limanlara yapılmaktadır. Bu gemiler, turistik gezi seferleri

ile eğlenme ve dinlenme amaçlı kullanılan konforlu, estetik, lüks ve hızlı gemilerdir. İklimi

güzel, tarihi ve görülmeye değer enteresan yerler arasında lüks bir ulaşım sağlayan paket 

c - Standart pervane

Şekil-9 a,b,c Değişik pervane örnekleri
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turlar düzenleyen turistik gezinti gemileri olarak bilinirler. Bu gemiler müşterilerine her 

türlü olanağı sunan adeta yüzen bir şehir gibi hizmet verirler. Deniz taşımacılığında değişik 

zorunluluk ve isteklere göre, gemilerin farklı tip, büyüklük, hız ve değişik farklı malzeme 

ve yapım teknikleriyle yapılmasında; ekonomik nedenler ve teknolojik gelişmeler en önde 

gelen ve en etken olan etmenlerdir.

Yük ve yolcu taşımak ve deniz ulaşımına destek hizmetleri sunan, tatil, spor, eğitim ve

askeri amaçla yapılmış farklı tip ve büyüklükteki gemileri değişik görüşlere göre sınıflan-

dırabiliriz. Bu bağlamda gemileri; sevk şekilleri, çalışma prensipleri, çalıştıkları sulara, ya-

pıldıkları malzemelere, üst yapı şekillerine ve kullanılış amaçları gibi değişik ölçütlere göre 

sınıflandırabiliriz. Bu gruplamalarda dikkat edilmesi gereken temel özellik tüm gemi tiple-

rini kapsamasıdır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanlar, gemileri kullanış amaçlarına

ve çalışma prensiplerine göre sınıflandırmadır. Kullanış amaçlarına göre gemileri sınıflan-

dırmayı da iki farklı şekilde yapabiliriz. Birincisi tüm deniz araçlarının ulaşım amaçlı kul-

lanılan ve ulaşım dışı amaçlı kullanılan gemiler olarak Tablo-1 ve Tablo-2’de gösterildiği

gibi belirlemektir. İkinci yol ise Tablo-3’te gösterildiği gibi Askeri gemiler, Ticaret gemileri, 

Yatlar ve Spor Tekneleri ve Açık Deniz Araçları başlıkları altında dört farklı grup halinde 

tüm gemileri toplamaktır. Çalışma prensiplerine göre de, gemileri hidrostatik kuvvetle Ar-

chimedes(Arşimet) prensibine göre, hidrodinamik kuvvetle ve aerostatik kuvvetle çalışan 

gemiler şeklinde Tablo-4’deki gibi sınıflandırabiliriz. 
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Ayrıca  sevk sistemlerine göre gemileri; rüzgar gücü, buhar gücü, motor gücü, gaz türbi-

ni, nükleer güç ve elektrik  gücü kullanan deniz araçları olarak da sınıflandırabiliriz.

Yüksek Süratli Tekneler

Su yüzeyinin üstünde giden ve normal gemilere göre daha hızlı giden yüksek süratli tek-

nelerin en yaygını olarak bilinenleri kayıcı tekneler, ayaklı tekneler, katamaranlar ve hava

yastıklı teknelerdir. Yüksek süratli teknelerin hidrostatik, hidrodinamik, aerostatik ve aero-

dinamik kuvvetlere göre sınıflandırılması Tablo-5‘te gösterilmiştir.  

Aerostatik

• Hava yağlamalı
araçlar    

- Kademeli kayıcı

- Tekne

- Yapay hava 

- kaviteli tekne   

- Hydrokeel

• Hava bölmeli araçlar

- ACV

- SES

• Çevresel hava jetli
araçlar

- Amfiff bik ACV 

Hidrodinamik 

• Kayıcı Tekneler     

- Tek gövdeli

- Çok gövdeli

• Ayaklı Tekneler

• Yarı kayıcı tekneler

Aerodinamik

• Hava kaldırmalı 
katamaran

• Zemin etkili araçlar

- WIG

- PARWIG

Hidrostatik 

• Deplasman  
Tekneleri

- Tek gövdeli

- Çok gövdeli

• SWATH

Tablo 5  Yüksek Süratli Teknelerin Sınıflandırılması [3]

Kayıcı tekneler yüksek hızlarda baş tarafı su yüzeyinden yukarı kalkarak kıçı üzerinde 

adeta kayarak giderler. 

Katamaran tekneler ise iki narin tekne gövdesinin birleştirilerek oluşan teknelerdir.

Bunların diğer bir şekli de dar su hattı alanlı “swath” denilen katamaran teknelerdir.

Ayaklı tekneler (hydrofoil crafta sftft ): Bu araçlar düşük hızlarda normal gemiler gibi hareket

ederken, yüksek hızlarda ise hidrodinamik kuvvetin etkisiyle gövdelerini su yüzeyi üzerine 

kaldırıp suyla teması sadece kesitleri uçak kanadı biçiminde olan ayaklarıyla sağlarlar. Böy-

lece suyla temas eden tekne yüzeyini azaltarak daha yüksek hızlara erişirler. Şekil 10’da farklı

tipte ayaklı tekne şekilleri görülmektedir.



20

Hava Yastıklı Tekneler (Air Cushing Vehicles – ACV)VV

Hava yastıklı tekne (hovercraft) su içinde hareket ettiği gibi, su yüzeyi ile araç arasında 

oluşturulan ve aşağı doğru üflenen basınçlı hava üzerinde kayarak su yüzeyinde yükselip

bataklık, nehir, göl, karlı, buzlu yerler ve yumuşak zeminler üzerinde hareket edebilen araç-

lardır. Bu nedenle hem suda hem su ve karanın belirli bir yükseklikte üzerinde gidebilen 

amfiff bik özelliği olan taşıtlardır.

Hava Yastıklı Katamaran Tekneler (Surface EffE ect-Shffff ips-SES)i

Esnek olmayan sert yan duvarları ve esnek etek yerine kullanılan baş ve kıçtaki sızdır-

maz hava yastıkları ile klasik hava yastıklı teknelerden farklıdır. Bu nedenle amfiff bik özelliği

olmayan bu tip teknelerin katamaran şeklindeki gövdeleri arasında baş ve kıçta esnek hava 

yastığı şeklinde etekleri vardır. Hidrostatik ve aerostatik kuvvetlerle desteklenen bu tip me-

lez teknelerde kuvvetlerin yüzdesi araç tipine göre değişmektedir.

Yukarıda kısaca belirtilen yüksek süratli tekneler (High Speed Crai fta s)ftft  hakkında daha faz-

la bilgi için yazarın kaynak [3]’te verilen kitaba bakılması önerilir. Şekil-11’de farklı tipte 

yüksek süratli teknelerin orta kesit şekilleri görülmektedir.

Şekil-10 Farklı Tipte Ayaklı Tekneler

1

2

3
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Şekil-11 Farklı Tipte Yüksek Süratli Tekneler [3]

SES (Hava yastıklı katamaran)

Yüzey yarıcı ayaklı  tekne

SWATH

Çeneli kayıcı tekne

ACV (Hava yastıklı tekne)

Suya batık ayaklı tekne

Katamaran

Yuvarlak karinalı yarı kayıcı tekne





BÖLÜM 2

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN

GÜNÜMÜZE GEMİ VE DENİZ ARAÇLARI

KARŞILIĞI KULLANILAN TERİMLER





25

Tarihsel Gelişim Sürecinde Deniz Araçları

Osmanlı döneminden günümüze kadar gerek imparatorluğa bağlı kıyı bölgelerinde; ge-

rekse Haliç, Boğaziçi ve Marmara Denizi kıyı şeridi boyunca yayılı İstanbul’da kent içi de-

niz ulaşımında kürekli, yelkenli, buharlı ve motorlu gemiler dönemlerinde değişik adlarla

deniz araçları kullanılmıştır. Zaman zaman Türkçe, Arapça, Farsça ve Osmanlıca Türkçesi

ile isimlendirilen bu deniz araçları arasındaki kavram karışıklığını önleyip, kanunun tam 

olarak anlaşılmasını sağlamamız gerekir. Bu nedenle kullanılan terimler kolayca anlaşılır bir

şekilde tanımlanmalıdır. Bu tanımlamalar gerektiği gibi yapıldığında; tarihsel gelişim süre-

cinde yolcu ve yük taşınmasında kullanılan deniz araçlarının gelişme evreleri ve İstanbul’da 

deniz ulaşımını sağlayan kamu ve özel kesim deniz kuruluşları ve ülkenin ulaşım politikala-

rını daha gerçekçi bir biçimde değerlendirebiliriz.

Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yılları arasında Bağdat’ta Türkçe-Arapça yazı-

lan “Divânü Lugati’t Türk” (DLT) Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür. İdris Bostan’ın kaynak 

[7]’de yazdığı gibi DLT’de belirtildiğine göre; gemi kelimesi Oğuz ve Kıpçak lehçelerinde 

“kemi”, diğerlerinde “kimi” şeklinde kullanılıyordu. Su üstünde giden taşıt anlamında kul-

lanılan Oğuzca “kemi” sözcü” ğü Balkan dilleri aracılığı ile Macarcaya da geçmiştir. İslâmi

literatürde gemi karşılığı çok sayıda kelime kullanılmış ve aynı kelimelerle farklı zamanlarda 

değişik gemi türlerini belirtmesi deniz tarihi araştırmalarında da karışıklıklara yol açmıştır. 

Osmanlı kaynakları ve arşiv belgeleri gemi karşılığında Arapça “sefiff ne”, Farsça “keşti” kel” i-

melerinin yaygın bir biçimde kullanıldığını göstermektedir [7].

Genel anlamda gemilere sefiff ne veya merkeb deniyor ve bunlara bazı sıfatlar eklenerek 

de özel gemi tipleri ifade ediliyordu. Ayrıca eskiden gemi karşılığı sefiff ne, fülk ve cariye keli-

meleri de kullanılmıştır. Ayrıca Hz. Nuh’un gemisi de “Sefiff ne-i Nuh” diye adlandırılıyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde; Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde yapılan nehir taşı-

macılığında kullanılan yöreye özgü sal ve kayıklar türünde; kelek, şahtur, gırab, belem ve 

benzeri adlarla kullanılan araçlar da mevcuttu. Bu kısa bilgilendirmeden sonra şimdi eski

dönemlerde kullanılan başlıca deniz araçlarını, kelime etimolojilerini de dikkate alarak ta-

nımlamaya çalışalım.

Arapça, Farsça ve Türk Lehçelerinde 

Deniz Araçları
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Osmanlı’dan Günümüze Deniz Ulaşım Araçları

Sal: Nehir, göl ve deniz kıyılarında kullanılan ilk deniz araçları, saz ve bambudan yapılan ve

su yüzeyinden belirli bir yükseklikte yüzen, kenarlarında korkuluğu olmayan düz güverteli

sallardır. Aynı boyda kesilip dal ve budakları temizlenen kalın ağaç gövdelerinin birleştiril-

mesiyle de sallar yapılmaktaydı. Uzun sırıklar kullanılarak gideceği yönler belirlenen daha 

sağlam yapıdaki ağaç sallar, sazlardan yapılanlara göre daha güvenli deniz araçlarıydı. Ge-

nelde su akıntıları yönünde ilerleyen salların az da olsa karadan çekilenleri de vardı. Baş-

langıçta ağaç dalları ile sallara yön verilirken, zamanla bu dalların yerini ağaç sırıklar aldı. 

Türkçede sal sözcüğü; sevk etmek, bırakmak, azat etmek anlamlarında da kullanılır. Fakat 

biz deniz ulaşım aracı olarak kullanılan saldan söz ediyoruz.

Kelek: Çok eskiden kara yolundan kervanlarla yapılan ulaşımının bir parçası da nehir ula-

şımıydı. Özellikle bakır, odun, inşaat malzemesi, arpa, buğday, hacimli ve ağırlı yüklerin 

kuzeyden Mezopotamya’nın aşağı kesimlerine nakledilmesinde binlerce yıl Fırat ve Dicle 

nehirlerinin akıntılarından yararlanan kelekler kullanılmıştır. Keleklerle insan ve yük ta-

şımacılığı, motorlu taşıtlar hayatımıza girmeden önce Fırat ve Dicle nehirleri ile bölgedeki

taşımacılığın bir parçası olarak uzun yıllar devam etmiştir. Kelekler 19. ve 20. yüzyılda hâlâ 

yörenin kullanılan başlıca taşıtlarındandı. Antik Çağ Mezopotamya İmparatorluğu döne-

mindeki gibi kelekler şişirilmiş tulumlar üzerine tahtalar yerleştirilerek yapılıyordu. Ülke-

mizde özellikle Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde, bu nehirler birleştikten sonra da Şattüla-

rap adını alan nehirde, nehrin akış yönünde kuzeyden güneye doğru kullanılan kelekler sal 

türü bir deniz ulaşım aracıdır. Kuzeyde Diyarbakır ve Bilecik’ten başlayıp güneyde Bağdat 

ve Basra’ya kadar olan iskelelerde eşya ve yolcu taşımacılığı geleneksel kelek denen sallar 

üzerinde yapılıyordu. Kelek yapımı için önce birer arşın (68 cm) aralıklarla sağlı sollu di-

zilen ağaç sırıklardan (bahçıvan sırığı) kirişler hazırlanıyor, onların üzerine ince çubuklar 

ve kamış destekleri yerleştirilerek dört köşe basit bir iskelet yapılıyordu. Daha sonra deriye 

zarar vermemek için bıçak az kullanılarak sadece göğüs kısımları olabildiğince az kesilerek 

yüzülen keçi ve koyun derilerinin kesik yerleri dikilip ayak kısımları bağlanarak tulumlar 

hazırlanıyordu. Derisi biraz daha kalın ve sağlam olması nedeniyle erkek keçi (teke) derisi, 

koyun derisine göre tercih ediliyordu. Üflenerek şişirilen tulumların üzerine yerleştirilen 

dört köşe iskelete bağlanarak sal türü deniz aracı olan kelek tamamlanıyordu. Tulumların 

sağlam olması için davar (koyun ve keçi) derileri şişirilerek, ustalıkla soyularak tulum şek-

linde çıkarılırdı. Kışlık bakımı iyi yapılan bir tulumu 2-3 yıl kullanmak mümkündür. Daha

sonraki dönemlerde keleklerde tulumlar yerine traktör ve kamyon iç lastiklerinden yapılmış

yeni nesil kelekler kullanılmaya başlanmıştır. 

Şekil-12’de kelek yapımı, Şekil-13 ve 14’te ise, Dicle üzerinde keleklerle yapılan taşımacı-

lığın bir örnekleri görülmektedir.
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Şekil-12 Kelek yapımı [9]

Şekil-13 Keleklerle taşımacılık [10]
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Kelekler Fırat’tan çok Dicle Nehri’nde kullanıyordu. Bunun nedeni Dicle üzerinde su-

yun derinliğinin daha az olmasıdır. Kelekçiler tarafından kürekler, akıntının hızıyla ilerle-

yen araca yön vermek için kullanılırdı. Keleği idare etmek için keleğin büyüklüğüne göre iki

ile altı kişi görev alırdı. Keleklerde kullanılan tulumların sayısı; taşınacak yükün miktarına, 

nehir suyunun mevsimine göre az veya çok oluşuna göre değişmekte olup sipariş üzerine 

yapılırdı. Bu sayı genelde 50-400 adet arasında değişmekle beraber Bağdat-Basra arasında 

da bu sayı iki katına çıkabiliyordu. Yaklaşık 4-5 metre boyunca 100-120 tulumdan oluşan 

bir kelek 1,5 ton civarında yük taşıyordu. Normal boyutlarda bir keleğin taşıma kapasitesi

4-5 ton kadardı. Eskiden bölgede nakil aracı olarak kullanılan develerin 200 kg, katırların

80 kg, eşeklerin 50 kg yük taşıyabildiği düşünüldüğünde; keleklerin ticari ve askeri yükle-

rin taşınmasındaki önemi daha iyi anlaşılır. Ayrıca güneyde Basra Körfezi yoluyla Umman 

Denizi’ne bağlantısı da ulaşım ağını büyüten bir olanaktı. Keleklerde yolcu olarak seyahat 

edenler; kendilerini gündüz güneşten, gece soğuk ve rutubetten ayrıca herhangi bir zaman-

da yağacak yağışın etkisinden korumak için ilave ücret ödeyerek Şekil-15’de görüldüğü gibi

kelek üzerine küçük kulübeler yaptırabiliyordu. Altı tahta döşeli adeta çardağı andıran bu

kapalı bölmelerin üstü ve yanları kilimlerle örtülü oluyordu. Genelde geceleri ay ışığından 

yararlanılır, gerektiğinde mumlar yakılırdı. Kelekler sadece suyun akıntısı yönünde hareket 

ederek geri dönmeleri mümkün değildi. Bu nedenle yolculuk sonunda kelekler sökülüp ah-

şap kısımları satılıyor, tulumlar ise söndürülüp kurutularak merkepler (eşekler) ve mekkare 

develeri ile seferin başladığı yere geri götürülüyordu. Keleklerin seferleri sonunda yüklerini

boşalttıkları bölgelerde daima kiralık develer beklerdi. Böylece tulumlarını kiraladıkları de-

Şekil-14 Dicle üzerinde nehir taşımacılığı [9]
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velerle Musul ve Diyarbakır gibi yörelere geri götürürlerdi. Diyarbakır’ın kuzeyinde Toros-

ların eteklerinde ormanlık bölgede kelek tulumlarının bağlandığı ahşap iskelet için gerekli

ağacı bulmak kolaydı. Fakat güneye indikçe ağacın yerini bataklık kamışları ve sazlar alırdı. 

Bu nedenle keleklerin vardığı yerlerde ahşaptan iskeletleri satmak kolaydı. Çünkü hurma-

dan başka ağacın yetişmediği Mezopotamya’da Torosların çam, meşe ve gürgeninin alıcısı 

oldukça fazlaydı. 

Keleklerde Güneydoğu Toroslardan kesilen odunlar, kaya tuzu, inşaat malzemesi, ma-

den cevheri, Diyarbakır’ın arpa ve buğdayı Dicle Nehri üzerinden Musul, Bağdat ve Basra’ya 

taşınıyordu. Diyarbakır ve Bağdat arası keleklerle 20 gün kadar sürüyordu. Bağdat’taki Os-

manlı ordusunun buğday gereksinimi de yüzyıllar boyunca keleklerle karşılanmıştır. Türk-

çede olgunlaşmamış kavun ve meyveler için de kelek sözcüğü kullanıldığı gibi büyükbaş ve

küçükbaş hayvanların boğazlarına takılan nedeni çıngıraklara da bazı yörelerde kelek denil-

mektedir. İçi boş ses çıkaran anlamında kullanılan kelek sözcüğü hakaret ve şaka amacıyla 

da mecaz anlamda da kullanılır. Kelek adamı, keleklerle işim olmaz bu türden örneklerden-

dir. Türkçe, Arapça ve Kürtçe kelek olarak adlandırılan bu ilkel araçlara Akadca “kalakku”,

Asur yazılarında “kaluka”, Aramicede “kalak”, Sümerce “kola” den” iliyordu. 

Keleklerin ne biçim araçlar olduklarını daha iyi kavrayabilmek için, aşağıda Dicle ve Fı-

rat nehirlerinde yük yolcu taşımasını gösteren Şekil 13-17 arasındaki fotoğrafların dikkatlice 

incelenmesinı öneririm. 

Şekil-15 Sal şeklinde ve üzerinde kulübe olan kelek
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Şahtur: Dicle ve Fırat nehirlerinde keleklerle birlikte şahtur adı verilen basit kayık türü araç-

larda yaygın olarak kullanılıyordu. “Meşhuf” olarak da bff ilinen şahturlar; altları düz bir iki

metre genişliğinde, 4-6 metre uzunluğunda zift ile kalafatlanmış yelkenli ahşap kayıklardı. 

Kelekler gibi akıntı yönünde hareket etmekle birlikte yelkenleri ve “meblah” veya grafa adı

verilen kısa kürekleri sayesinde hızları artırabiliyordu. Merdi denilen sırıklarla sahile veya 

suyun tabanına basılarak araç yönlendiriliyor veya karadan iple çekiliyorlardı. Altları düz 

Şekil-16 Fırat Nehri’nde yük ve yolcu taşıyan bir kelek [11]

Şekil-17 Dicle’de keleklerle Diyarbakır önlerinde taşımacılık [11]



31

ve genişlikleri az olduğu için nehir yatağının dar, akıntının fazla olduğu yerlerde keleklere

oranla daha rahat hareket edebiliyorlardı. Bu nedenle Dicle’de kelekler kullanılırken, debisi

yüksek olan Fırat Nehri’nde şahturlar hizmet veriyordu. 

Fırat üzerinde ticari mal, Felluce ve Museyyela kazalarına kadar dikdörtgen şeklindeki

bu kayıklarla taşınıyordu. İnce yapılı olduklarından kelekler kadar yük taşıma kapasiteleri

yoktu. Güneşten korunmak için hafiff f kumaştan gölgelikleri vardı. Küçük tekneler oldukları 

için yolcular için kapalı bölgeler yapılamıyordu. Şahturların görünümü ile ilgili fiff kir edin-

mek için kaynak [11]’den alınan fotoğraflar Şekil-18 ve Şekil-19’da gösterilmiştir.

Dicle ve Fırat nehir taşımacılığının temelini kelekler ve şahturlar oluşturmakla beraber, 

bölgede büyüklüklerine göre muhiyei , trade, saciye i ve grab gibi çeşitli adlar verilen küçük 

yelkenli tekneler de vardı. Umman sahillerinden Basra’ya kadar kullanılan uzun, sivri ve

keskin başlı grablar eski dönemin kalyonlarını andırıyordu.

Belem: Irak’ta Şattülarap ve Basra taraflarında kullanılan altları düz ve kano biçiminde uzun 

bir kayık olan belemlerin büyüklerine meşhuf vef mehile adı verilirdi. Belemler daha çok neh-

rin bir kıyısından karşı kıyısına kısa mesafeli taşımada adeta köprü görevini üstleniyordu. 

Bu küçük ahşap kayıklar sığ sularda kolay hareket edebilmek için 8-10 metre uzunluğunda 

yaklaşık bir metre genişliğinde altları düz olarak yapılıyordu. Genellikle iki kürekli veya kı-

yılardan merdi adı verilen gönderlerle itilerek kullanılırdı. Bu tekneler merdiler yardımı ile 

hareket ediyor ve uygun rüzgâr bulduklarında da yelken açıyorlardı.

Şekil-18 Fırat Nehri’nde asker taşıyan şahturlar [11]

Şekil-19 Dicle Nehri kıyısındaki şahturlar [11]
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Kuffa:ffff Kamıştan ve hurma dallarından sepet gibi örülerek yuvarlak olarak yapılmış, üstü

deri ile kaplanıp iç ve dış yüzeyleri ziftlenen yuvarlak kayık veya sepet kayık diyebileceğiniz 

deniz araçlarına Arapça Kuffa (kufa) denffff iliyordu. Türkçede kaba ve dayanıklı sepetlere veri-

len küfe adının büyük olasılıkla buradan geldiği sanılmaktadır. Bu küçük yuvarlak kayıklar, 

nehirlerin iki kıyısı arasında karşılıklı geçişi sağlamak için kullanılıyordu. Bu araçların hare-

keti tahta parçaları kullanılarak bir veya iki kişi tarafından sağlanıyordu. Sadece Fırat Neh-

ri’nde kullanılan bu araçların Şekil-20’de görülen fotoğrafı bize yeterli bir fiff kir vermektedir. 

Şekil-20 Kuffa denffff ilen yuvarlak kayık (İ.Ü. Nadir Eserler, fotoğraf koleksiyonu)

İlk çağ tarihçilerinden Heredot’un belirttiğine göre; çok eski dönemlerde Ermenistan 

bölgesinde yetişen ürünleri Fırat Nehri üzerinden Babil’e taşıyan iki çeşit ulaşım aracı söz 

konusuydu. Bunlardan sepet şeklinde sıkıca örülmüş olan 19. yüzyılda kullanılan küfeye,

diğeri ise şişirilmiş hayvan tulumlarından sal şeklinde yapılan keleklere benzemekteydi. 

Keşti: Farsçada keşti gemi anlamındadır. Keş sözcüğü Farsça çeken anlamındadır. Bu kap-

samda kemankeş yay çeken, cefakeş çile çeken, esrarkeş esrar çeken (içen), afyonkeş afyon

çeken (içen) anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca Farsça “keştiban” kaptan demektir. Benzer 

şekilde keşti-gah liman, keşti-ger gemr i yapımı, keşti-buhari buharlı gemi, keşti-gam ise gam 

gemisi yani dünya anlamındadır. 

Sandal: Birkaç kişi taşıyabilecek biçimde yapılmış, kürek çekilerek suda ilerlemesi sağlanan 

küçük deniz araçlarına verilen addır. Çoğu kez kürekle hareket eden sandallara günümüzde 

içten ve dıştan takma motor takarak, hem kürekli hem de motorlu olarak kullanılmaktadır.

Sandallar, az sayıda insan taşımada, özel hizmetlerde ve olta balıkçılığında kullanılan dolgun 

ve 5-6 metre boya kadar küçük deniz araçlarıdır. İlk örnekleri sanlon ağacından yapıldığı

için Yunanca “sandalion” sözcüğünden dilimize sandal olarak geçmiştir.

Diğer dillerdeki karşılıkları da şöyledir:

İngilizce sandalie, Latince Sandalina, Fransızca sandale, İspanyolca sandalin, İtalyanca 

sandalo, Hollandaca sandale, Felemenkçe sandal, Yunanca sandalon veya sandalion, Arami-

ce Süryanice ve Farsçada da sandal sözcüğü kullanılır. 
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Gemilerde ve plajlarda can güvenliği amacı ile kullanılan tiplerine cankurtaran sandalı 

denir. Kazaya uğrayan gemilerin yolcuları ve gemi personelini (adamlarını) kurtarmak için

kullanılan sandallara tahlisiyei sandalı veya fiff lika da denir[14,17].

Sandallar biçimlerine, kullanış amaçlarına, yapıldıkları yere ve gemide bulundukları ko-

numa göre isim alırlar. Bu bağlamda ayna kıçlı sandal, balıkçı sandalı veya oltacı sandalı, 

Ayvansaray sandalı, kıç sandalı veya kıç fiff likasını sayabiliriz.

Kayık: Osmanlı döneminden günümüze kadar farklı tip ve büyüklükte kullanılan ve su üze-

rinde kayıp giden küçük deniz araçlarının genel adıdır. İnsanı su üzerinde kaydırıp götüren 

kayık kaymak fiiff linden türetilmiştir, öz Türkçe bir isimdir. Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Di-

van-ı Lügati’t Türk’ün 396. sayfasında belirtilen qayak (kaymak) ve qanaq, Argu ve Bulgar 

lehçelerinde de kaymak anlamındadır. Yine aynı sayfada belirtilen qaygut sözcüt ğü ise kayık 

anlamındadır. Türkçe olan kayık sözcüğü Farsça, Bulgarca, Sırpça gibi komşu ülkelerin dil-

lerinde de kullanılmıştır. Başlangıçta kürekle hareket eden daha sonra yelkende kullanan 

kayıkların taşıdıkları yüke, kullanma amaçlarına, kürek veya kürekçi sayılarına, kullanıcı 

veya özel yolcularına göre çok çeşitli tipleri olup her birinin özel bir adı vardır. Kayıkların

çeşitleri ve özellikleri bundan sonraki “kürekli tekneler dönemi” bölümünde ayrıntılı olarak 

verildiğinden bu bölüm için bu kısa tanımlama yeterli görülmüştür. Şekil-21’de İstanbul’da 

değişik kayıklar görülmektedir.  Kürekli bir tekne olan kayığa İngilizce “boat” Fransızca

“caique” Almanca “das Bout” veya “der Kahn” denir.

Askeri amaçla kullanılanlar dışında genel olarak kayıkları yolcu taşımacılığında kulla-

nılan umumi kayıklar, hususi kayıklar ve ticari kayıklar olarak üç sınıfa ayırmak mümkün-

dür[17]. Şekil 21’de İstanbul’da kullanılan kayıklar görülmektedir. 

Şekil-21 İstanbul’da kayıklar [12]
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Yat: Yarış ve özel geziler için kullanılan yelkenli ve/veya motorlu tekneye yat denir. İngilizce 

“yacht” olan ismin okunuşu Türkçe olarak kullanılmıştır. Motorlu olanları motoryat dt iye 

adlandırılır. 

Mavna: Eskiden İstanbul Boğazı kıyılarında köy gibi yerleşim yerleri ile şehir merkezi

arasında pazar kayıklarına ilaveten mavnalar da yük taşırdı. Mavnalar, İstanbul ile Mar-

mara ve Karadeniz limanları arasında kereste, buğday, kömür ve eşya taşıyan yelkenli bir 

teknedir. Liman içinde ise, kürekte kullanan orta boy bir ulaşım aracıdır. Ayrıca Osmanlı 

donanmasında mavna adıyla anılan yüksek bordalı savaş gemileri de vardı. Mavna Arapça 

Ma’une sözcüğünden dilimize geçmiş olup, erzak naklinde kullanılan tekne anlamındadır. 

İspanyollar magora, İtalyanlar maona, İngilizler barge, lighteri , ark, hoy, scow, Fransızlar

la peniche, la allege, la chaland, la mahonne ve Almanlar Schleppkahn, Prahm, Schute

gibi farklı isimler kullanıyordu [11]. The Lingua Franca in the Levand’da Kahone, Filippo 

Argenti Regola del Parlare Turco’da ise “Maona” sözcüğünü kullanmaktadır. Mavnaların 

askeri ve ticari amaçla kullanıldığına göre değişik çeşitleri vardır. Şimdi bunları sırayla

belirtmeye çalışalım.

1) Venedik’te ortaya çıkan mavnaların, her biri 6-7 adamla hareket ettirilen 28-30 sıra 

küreğine rağmen hem biraz yavaş hem de manevra yeteneği düşüktür. XVII. yüzyıl başları-

na kadar Osmanlı donanmasında askeri mavnalar kullanılırdı. Bunlar kürekle sevk edilen ve 

çektiri sınıfı denilen yüksek bordalı, geniş gövdeli, iki katlı 26 oturaklı, kıç tarafı yuvarlak, 20 

topu bulunan güçlü bir savaş teknesiydi. Yaklaşık 50 metre boyunda, 10 metre genişliğinde 

ve üzerinde topları olan mavnaların daha dolgun ve içleri tenekelerle kaplı olup cephane

taşıyanlarına “cephane mavnası” denirdi. Osmanlılarda çektiri sınıfı tekneler küçükten bü-

yüğe doğru, pergerde, kalite, kadırga, baştarda ve mavna olarak bilinirdi. 

2) İstanbul boğazı kıyılarındaki köyler ile İstanbul arasında çalışan mavnalar olduğu gibi

İstanbul ve Marmara ve Karadeniz limanları arasında çalışan ve çeşitli yükleri taşıyan “kıyı 

ticaret yelkenlisi” denilen mavnalarda vardı. Şekil-22a-b’de İstanbul’da kullanılan değişik 

mavnalar görülmektedir.

3) Sığ kıyılarda limanlara yanaşmayan veya liman tesisi olmayan kıyılarda gemiler kıyı 

açıklarında demirleyip şamandıralara bağlanırdı. Bu durumda gemi ile kıyı arasında yükle-

me-boşaltma işlerinde mavnalar kullanılırdı. 

4) Mavnaların ticari amaçla kullanıldığı farklı bir uygulama da nehir taşımacılığında rö-

morkörler tarafından çekilerek veya itilerek taşınan kendi başına hareket edemeyen içinde 

makinası olmayan mavnalarla yük taşımasıdır.  Mavnaların kıçtan römorkörlerle itilerek 

hareket edişleri Şekil-23’de görülmektedir. Su yolunun genişlik ve dönemeçlerine uygun ola-

rak yan yana ve art arda getirilip gruplandırılan mavnalar, güçlü römorkörlerle Şekil-24’de 

görüldüğü gibi çekilmektedir.
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Haydarpaşa İskelesi’nde mavnalar

Sarıyer Yenimahalle Mavna ve Kayık İskelesi

Şekil-22a İstanbul’da Mavnalar [27]
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5) Yelken ve dümeni olmayıp dalyanlarda taşıma işlerinde kullanılan “dalyan salapurya-

sı” da denen küçük mavnalara “dalyan mavnası” da denir [14].

6) Ticari mavna olarak İstanbul limanında yükleme-boşaltma işlerinde kullanılan mav-

nalar da vardı. Ahmet Hamdi Başar 1929 yılında basılan “İstanbul Limanı” isimli kitabında, 

deniz araçlarını yaşıma kapasitelerine göre aşağıda belirtildiği gibi sıralanmıştır:

a) 1-5 ton yük taşıyanlara, su kayığı ı

b) 6-15 ton yük taşıyanlara, salapurya

c) 16-30 ton yük taşıyanlara, kayık

d) 31-60 ton yük taşıyanlara, mavna

e) 61-100 ton taşıyanlara, büyük mavna

7) Makinası olmadığı için kıçtan römorkörlerle itilen mavna sistemleri Şekil-23’te, bir 

zamanlar ambar ve güvertelerinde dikdörtgen prizması şeklinde özel mavnaları taşıyan lash 

gemileri vardı. Şekil-24’te lash gemisi mavna grupları ve onları çeken bir römorkör görül-

mektedir. 

Karaköy ve Eminönü İskeleleri’nde mavna ve sandallar

Şekil-22b İstanbul’da Mavnalar [27]
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Deniz Araçlarına Verilen Genel İsimler

Türkler Anadolu’ya geldikten sonra denizcilikle ilgilenmeye başlamışlardır. O dönem-

de köklü bir denizcilik geleneği olmayan Türkler, zamanla fethettikleri ve ilişki kurdukları 

denizcilikte ileri ülkelerden hem denizciliği öğrenmişler hem de onların kullandıkları de-

nizcilik terimlerini kendilerine uyarlamışlardır. Bu türden kelimeler, Osman İmparatorluğu

döneminde Arapça ve Farsça iken, zamanla Yunanca, İtalyanca, Latince, Fransızca ve İn-

gilizce şeklinde yaygınlaştı. Cumhuriyet döneminde bu uygulama, Amerikan donanma ve 

tersaneciliğini örnek alan askeri tersanelerimiz tarafından devam ettirilmiştir. Bu bağlamda 

İngilizce denizcilik terimlerinin Türkçe okunuş şekilleriyle dilimize yerleşmesi, Deniz Kuv-

vetleri komutanlığına bağlı askeri tersanelerimizin uygulamaları ile sağlanmıştır. Bunun ka-

nıtı olarak yaklaşık 60 yıl önce Gölcük tersanesi tarafından yapılmış olan bir çalışma, tersane 

içi kullanım içine hazırlanan notlar sözlük haline getirilip bir kitap şeklinde basılmış olup, 

Şekil-23 Kıçtan itmeli romorkör-mavna sistemi [3]

Şekil-24 Lash gemisi mavnalarının römorkörle çekilişi[3]
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bende de halen bir kopyası mevcuttur. Bu bağlamda Deniz Kuvvetleri gerek askeri tersanele-

ri gerekse mühendis ve teknik elemanlarıyla denizcilik sektörümüze birçok konuda önderlik 

ettiğini de şükranla belirtmemiz gerekir.

Bu kapsamda bahriyenin İTÜ’de sivil gemi inşaatı mühendisliğinin kurulmasında, Türk 

savunma sanayiinin gelişmesinde, MİLGEM ve GENESIS projesi uygulamalarıyla sivil de-

niz sektörüne insan gücü kaynağı sağlamasıyla, çelik gemi yapımı ve kuru havuz inşaatı 

gibi alanlarda Türk toplumuna öncülük ettiği başlıca konular olarak belirtebiliriz. Bu genel 

açıklamalardan sonra şimdi gemi araçlarının belirli tiplerini kapsamak üzere verilen genel 

isimlendirilmeleri örneklerle belirtmeye çalışalım. Deniz araçlarına verilen bazı isimler sa-

dece aracın türünü belirtir, fakat hangi amaçla kullanıldığını belirtmez. Bu isimler sadece 

belirti bir tip deniz araçlarını açıklayan genel bir tanımlamadır. Bu sözcüklerin başına bir 

veya iki kelime eklenerek hangi tip yük, yolcu ve araba taşıyacağını çalışma sistemi veya han-

gi sularda çalışacağı belirlenir. Yük gemisi, şehir hattı gemisi, sahil güvenlik gemisi, buharlı 

gemi, araba vapuru, yolcu sefiff nesi, kayıcı tekne, yarış teknesi ve pazar kayığı bu kapsamdaki

örneklerdir. Daha önce kayıkla ilgili kısa bilgiler verip kürekli tekneler bölümünde çok ay-

rıntılı bilgiler vereceğimizi belirtmiştik. Bu nedenle bu başlık altında sadece tekne, sefiff ne, 

vapur ve gemi sözcüklerinden ne anlamadığımızı belirtmeye çalışacağız.

Tekne: Nehir ve göl gibi iç sularda ve denizlerde seyreden her boyda kürekli, yelkenli, 

buharlı ve motorlu deniz taşıtlarına verilen genel bir isimdir. Daha çok turistik bölgeler-

de gezi amaçlı kullanılan deniz araçları için tekne tanımı kullanılır. Bu türden kullanım 

kapsamında, gezi teknesi, yarış teknesi, yelkenli tekne, kürekli tekne ve balıkçı teknesi gibi

örnekleri sayabiliriz. Ayrıca su üstü gemilerine göre daha küçük boyutlu fakat daha hızlı

giden deniz araçlarına da genel bir isim olarak yüksek süratli tekneler denilir ve farklı

çalışma prensiplerine göre gruplandırılırlar. Bu kapsamda kayıcı tekne, ayaklı tekne, hava 

yastıklı tekne, katamaran (ikiz tekne veya çift gövdeli tekne) ve hava yastıklı katamaran 

tekneleri sayabiliriz. Yüksek süratli teknelerin askeri amaçlı olarak kullanılan türleri kul-

lanım amaçları ve donanımlarına göre askeri terminolojiye göre isimlendirilirler. Belirti-

len örneklerden de anlaşılacağı gibi tekne sözcüğü genelde nispeten küçük boyutlu deniz 

araçları için kullanılmaktadır. Kısa mesafeli kent içi deniz ulaşımı için uygun olmayan

yüksek süratli tekneler ve askeri amaçlı olarak kullanılan tekne tipleri için kaynak [3]’e 

bakılmasını öneririm. Ayrıca tekne sözcüğü deniz taşıtlarının makine ve donanımların dı-

şında kalan ana gövdesini belirtmek için de kullanılır. İngilizce “hull”, Fransızca “corps”,

Almanca “Schiffsrumpf” sözcüklerffff inin karşılığı Türkçe tekne kelimesi kullanılır. Türk-

çede hamur teknesi, duş teknesi, çamaşır teknesi şeklinde kullanımlar ise, denizcilik dışı

tamamen farklı kullanım şekilleridir.

Yelkenli Tekne: Rüzgârın şişirdiği yelkenlerin yardımıyla yol alan deniz aracının genel adı-

dır. Deniz, göl ve akarsularda kullanılan yelkenli tekneler; teknenin şekli, yelkenlerinin sayı-

sı ve yelkenlerin düzenine göre farklı isimler alırlar. Türk sularında en yaygın olarak kullanı-

lan yelkenli, sabit salmalı olan “gulet“ ”tir. Yelken sözcüğü çırpınmak, uçuşmak anlamındaki

“yelke“ ” fiiff linden Türkçe “en” eki alarak türetilmiştir. Sanayi öncesi bir teknolojiyi ifade eden 

yelkenli teknelerin dünyadaki ilk örnekleri kalyon ve karavelalardır. Yelken, eski Türkçede 

koşturmak, acele etmek anlamındaki “yel“ ” sözcüğünden alıntıdır. Bilindiği gibi dilimizde yel 

sözcüğü rüzgâr anlamında kullanılmaktadır. 
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Sefiff ne: Arapça gemi karşılığı sefiff ne kelimesi kullanılmaktadır. Deniz araçlarının genel bir ta-

nımı olarak kullanılan sefiff ne sözcüğünün çoğulu sefain (sefa’in)dir. Osmanlı arşiv kayıtları ve 

o dönemin sözlüklerinde gemi ve sefain sözcükleri eş anlamlı kullanılmakla beraber, sefiff ne 

sözcüğünün daha yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Arapça olan sefiff ne kelimesi Ara-

mice/Süryanice sapinä (sephinä) veya sapintä, Akatça sapänu”, Osmanlı Türkçesinde de sefiff ne 

olarak kullanılıyordu. Sefiff ne kelimesi önüne bazı sıfatlar eklenerek özel tip gemiler tanımla-

nıyordu. Bu bağlamda; yolcu sefiff nesi, zırhlı sefiff ne, sahil sefiff nesi, sefiff ne-i Nuh, ahen sefiff ne (çele ik 

veya demir gemi), vapur sefiff nesi (buharlı gemi), ceng vapur sefiff nesi (buharlı savaş gemisi), va-

pur-i hümayun sefiff nesi (padişahın buharlı gemisi), kebir vapur sefiff nesi (büyük buharlı gemi), 

kompozit sefiff nesi ve tüccar sefiff nesi örneklerine verebiliriz. Benzer şekilde sefiff nenin çoğulu olan 

sefain sözcüğünün kullanımını; Seyr-i Sefain İdaresİİ i, Sefai in-i harbiyei  (savaş gemileri), Sefain-i

kebire (büyük gemiler), sefain-i ticariyei  (tüccar veya ticari gemileri) örnekleriyle belirtebiliriz. 

Vapur: Fransızca buhar anlamındaki “vapeur” sözcüğü Türkçede vapur ismiyle kullanılarak 

sözcüğe farklı bir anlam yüklenmiştir. Türkçe vapur sözcüğü buhar makinası ile çalışan bu-

harlı gemiler anlamıyla; Fransızca “bateau a vapeur” yerine kullanılmıştır. Aslında “vapeur”

sözcüğünün karşılığı olan buhar ve buğu kelimeleri de Arapçadır. Buharlı gemilere İngilizce 

“steamshipi ” dendiği için buharlı gemiye verilen ismin başında S/S harfleri konur. Örneğin

gemi baş kısmında S/S Samsun yazıyorsa, Samsun gemisinin buharlı gemi olduğu anlaşılır. 

Benzer şekilde dizel motoru ile çalışan gemilerin isimleri önüne İngilizce “motorshipi ” ismin-

den dolayı M/S harfleri konur. Bu nedenle buhar gücü ile çalışan vapur ile motorlu geminin

farkı aşağıda belirtildiği gibi ifade edilir:

“Bütün vapurlar gemidir ama

Her gemi vapur değie ldir.” 

Buhar makinalı gemiler daha sonra yandan çarklar yerine pervane kullanmaya başla-

dılar. Ayrıca buhar makinalarından sonra, gemilerde yine buhar gücünü kullanan buhar 

türbinleriyle çalışan pervaneli gemilerde buharlı gemi olarak bilinirler. Yukarıdaki ifadeye 

benzer şekilde buhar makinalı, yandan çarklı, buhar makinalı pervaneli ve buhar türbinli

gemilerin farkını belirtmek için aşağıdaki ifade yaygın olarak kullanılır.

Her buharlı gemi yandan çarklı olmasa da

Her yandan çarklı bir buharlı gemidir

Vapur kelimesi buhar gücüyle çalışan deniz araçlarının genel adı olduğundan, önüne 

bir sıfat eklenerek geminin tipi belirtlenir. Bu bağlamda Araba vapura,Şehirhattı vapuru, 

Nehir vapuru, Haliç vapuru, Boğo az vapuru, Hazğğ ine-i Hassa vapurları şeklindeki örnekleri

çoğaltabiliriz. Osmanlı döneminde buhar makinasıyla çalışan fabrika ve imalathanelere “va-

purhane” deniliyordu. Tophane-i Amire Vapurhanesi, Tüfekhane Vapurhanesi gibi örnekler 

bu türden kullanımlardır. Günümüzde vapur sözcüğü sadece araba vapurları için kullanıl-

maktadır. Bu vapurlarda eskisi gibi buharlı değil dizel motorludur. 

Gemi: (ship, schi iff  bateauffff ): Suyun kaldırma kuvveti ile yüzebilen ve istenilen yönde hareket 

ettirilebilen yük ve yolcu taşımacılığı, özel görevler ve yurt savunması amacı ile değişik bo-
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yut ve biçimlerde yapılan deniz araçlarının genel adıdır. İslami literatürde gemilere “sefiff ne”

ve “merkeb” de deniliyordu. Merkeb sözcüğü gemi dışında binilecek şey ve eşek anlamla-

rında da kullanılmaktadır. Merkeb sözcüğüne bazı sıfatlar eklenerek özel gemi tipleri ifade 

edilmiştir. Örneğin; merkeb-i kebir (büyük gemr i), merkeb-i saki (ağır yük gemisi), merkeb-i

hafff fffiff (haff iff f yük gemisi), merkeb-i tavil (uzun geml i), katı yük taşıyan yük gemileri şilep, sıvı 

ve gaz yükleri taşıyanlar ise tanker dr iye adlandırılır. Farklı türden gemiler için daha önce 

verilen Tablo 1,2, ve 3’e bakılması önerilir. Bu tablolardan da görüldüğü gibi gemi sözcüğü

önüne bazı sıfatlar eklenerek gemi tipi belirlenir. Bu bağlamda ticaret gemisi yolcu gemisi, 

yük gemisi, dökme yük gemisi, savaş veya harp gemisi gibi örnekler verebiliriz. 

Buharlı Gemi (steamship, dampfschi iff  bateau à vapeurffff ): Buhar kazanlarında üretilen su 

buharını kullanan buhar makinalı veya buhar türbinli gemilere buharlı gemiler denir. Bi-

lindiği gibi bir damla su, buhar haline gelince genişleyerek çok daha fazla yer kaplar. Bu 

genişlemeden doğan kuvvet sanayide ve denizcilikte hareket ettirici güç olarak kullanılır.

Pistonlu buhar makinalı gemiler, 18. yüzyılda Avrupa ve Amerika’da başarılı deneyimlerden 

geçtikten sonra özellikle 19. yüzyılda yaygın olarak kullanılmıştır. Şekil-24’de buharlı bir

yolcu gemisi görülmektedir.

Şekil-25 Buharlı bir yolcu gemisi

Yandan Çarklı Gemi: Buhar makinesi (steam engine) buharın sahip olduğu ısıl (termik) 

enerjiyi kullanarak mekanik enerji elde etmeye yarayan makinadır. Bilindiği gibi buhar ma-

kinalarında kullanılan buhar, çeşitli tipleri olan buhar kazanlarında üretilir. Buhar makinalı 

gemi ise, hareket enerjisine su buharı gücünden alan deniz taşıtıdır. Bu nedenle bu araçlara 

eskiden, İngilizce isminden esinlenerek türetilen istimbot (steamboat, steamship, steameri ) 

denirdi. Yirminci yüzyılın hemen başında savaş ve ticaret gemilerinde kullanılmaya başla-
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yan buhar türbinleri ile çalışan türbinli gemiler, buharlı gemilerin hem daha büyük hem de 

daha gelişmiş şekilleridir. Pistonlu buhar makineli gemilerde sevk cihazı olarak gemi orta-

sında sancak ve iskele taraflarına yerleştirilerek ve geminin hareketini sağlayan kanatlı çark-

lar kullanılabildiği için, bu gemiler yandan çarklı gemiler diye adlandırılıyordu. Bu nedenle 

buhar makinalı gemi ve yandan çarklı gemi aynı gemiyi belirten eş anlamlı kelimelerdir.

Buharlı gemi ise, hem yandan çarklı hem pervaneli hem de buhar türbinli gemiyi kapsar. Bu

nedenledir ki “Her buharlı gemi yandan çarklı değie ldir” ifadesi yaygın olarak bilinir. Yandan 

çarklı gemilerin ticari tekne olarak hem yük hem de yolcu taşıyan olduğu gibi Türklerin

geliştirdiği araba taşıyan, araba vapuru denen tipleri de vardı. Yandan çarklı araba vapurları 

hakkında ayrıntılı bilgiler bu kitabın Şirket-i Hayriye bölümünde; araba vapurları Suhulet vet

Sahilbent’in öyküsü başlığı altında verilmiştir.

Tahtelbahir (taht-el bahir): Su altında ve su yüzeyinde hareket edebilen deniz aracı olup,

Türkçe denizaltı sözcüğünün karşılığıdır. Kökeni Arapça olan “taht-el bahir”, altında anla-

mındaki “taht” ve deniz anlamındaki “bahr” sözcüklerinin bileşmesiyle oluşmuştur. 

Türbinli ve Motorlu Gemiler: Buhar türbinli, benzin ve dizel (diesel) motorlarının en-

düstride kullanılmaya başlamasından sonra bunlardan denizcilik kesimi de yararlanmaya 

başladı. Termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılan türbinler büyük gemilerde de 

başarıyla kullanılmaya başlamıştır. 19. yüzyılın sonlarında benzin motorlarının ardından di-

zel motorunun da icadından bir süre sonra, gemilere uygulanarak motorlu gemiler dönemi

başladı. Böylece buhar makinalarının yerini dizel motorları almaya başladı. Bir süre sonra

da buhar makinalarının gemilerde kullanımı sona erdi. Motorlu gemi ve türbinli gemi ifa-

desi, geminin tipini belirleme, sadece makinasının tipini belirleyen genel bir tanımlamadır. 

Eğer motorlu gemi sıvı yük taşıyorsa bu motorlu tankerdir veya yat motorlu ise motoryat 

denilir. Benzer şekilde diğer tip gemilerde motorlu veya dizel motorlu dökme yük gemisi, 

yük gemisi veya yolcu gemisi denilerek farklı gemi tipi belirlenir.

Bu çalışmanın asıl amacı kent içi deniz ulaşımı olduğundan askeri veya donanma gemi-

lerinin türleri ve tanımları belirtilmemiştir. Kitabın kürekli ve yelkenli tekneler kısımlarında

ayrıntıya girilmeden Osmanlı dönemindeki savaş teknelerinin sadece isimleri verilmiştir. 

Cumhuriyet dönemini kapsayan savaş gemilerinin isimleri ise Tablo-2’de daha önce belir-

tilmişti.

Askeri gemiler konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin, Kaynak [3]’te be-

lirtilen “Gemiler ve Açık Deniz Yapıları” isimli kitabın “askeri gemiler” bölümüne ve o bö-

lümde belirtilen diğer kaynaklara bakmalarını öneririm. Bu bölümde ise , Osmanlı’dan gü-

nümüze kadar kullanılan deniz araçlarını tanımlamak için kullanılan genel isimlendirme 

de kullanılan sözcüklerin kökenleri ve yabancı dillerdeki karşılıkları kısaca belirtilmiştir.

Ayrıca günümüzde az bilinen ve eskiden nehir taşımacılığında kullanılan araçlar özellikle 

fotoğrafları da eklenerek biraz daha ayrıntılı anlatılmıştır.





BÖLÜM 3

KÜREKLİ TEKNELER DÖNEMİ
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Giriş

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra imparatorluğun değişik bölgelerinden 

insanların şehre gelmesini programlayarak kent nüfusunun artmasını sağlamıştır. İstanbul’a 

gelenler yerleştikleri bölgelere geldikleri yörenin adını vermişlerdir. İmparatorluk sınırla-

rı içindeki değişik yörelerden gelen Rum, Musevi, Ermeni ve Arnavut kökenli insanlar da 

vardı. Mora’dan gelen Rumların Fenere, Selanik Yahudilerinin Tekfur Sarayı civarına, Sava 

Yahudilerinin Hasköy’e, Arnavutların Silivrikapı’ya yerleştirilmeleri bunun örnekleridir.

İstanbul’un semtlerine verilen isimlerin her birinin bir nedeni veya öyküsü vardır. Bazen 

semte, değişik bölgelerden gelenlerin veya yerleşim işini düzenleyenlerin ismi verilmiştir.

Örneğin Gelibolu Tersanesi’nde çalışan bazı usta ve teknik elemanlar aileleriyle birlikte İs-

tanbul’a getirilerek tersane civarına yerleştirilmiştir. Bu işin organizasyonunu Kasım Paşa

düzenlediği için tersane civarındaki bölgeye Kasımpaşa adı verilmiştir. İstanbul semtlerin-

de sıkça rastlanan paşa isimleri olarak Siyavuşpaşa, Piyalepaşa, Davutpaşa, Cerrahpaşa ve 

Mahmutpaşa, Gedikpaşa örnekleri verilebilir. Böylece İstanbul’da çeşitli esnaf ve sanatkâr 

grupları ile değişik millet ve dinden insanlar birlikte yaşamaya başlamışlardır. 

İstanbul’da Kara Ulaşımı

Tüm kavimlere ve inançlara kucak açan İstanbul’da Osmanlı döneminde kara yoluyla 

ulaşım binek ve yük hayvanları ile yapılıyordu. İnsanlar yük ve eşya taşımak için öküz, man-

da ve beygir koşulan çok değişik arabalar kullanıyordu. İstanbul’un uzak semtlerinde oturan 

esnaf iş yerlerine at, katır ve eşekle gidip gelirlerdi. Bu nedenle halkın önemli bir kesimi

binmek ve yük taşımak için hayvan beslerdi. Bu dönemde vezirler ve devletin ileri gelenleri

devlet dairelerine atla gidip gelirlerdi. Daha sonraları kış mevsiminde arabaya, yazları ise ata 

binilmesi usulü getirilmiştir. Fatih Camii civarında at pazarı diye bilinen yer, atların alınıp 

satıldığı bir alandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin merkez binasının olduğu bölge eski-

den hayvan koşum takımlarının yapılıp satıldığı saraçların bulunduğu çarşıydı. Bu nedenle 

bölgeye Saraçhane adı verilmiştir.

Kayıklar ve Çeşitleri
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İstanbul’da Kürekli Teknelerle Deniz Ulaşımı

Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktasında yer alan ve üç imparatorluğa başkentlik et-

miş olan İstanbul, Marmara Denizi, Haliç ve Boğaziçi denen İstanbul Boğazı’nın kıyıları bo-

yunca yayılmış bir şehirdir. İstanbul’un 1701 tarihindeki görünümü ile ilgili Topkapı Sarayı

müzesi’ndeki bir fotoğrafı Şekil-26’da görülmektedir.

Şekil- 26  İstanbul’un 1701 tarihindeki görünümü [27, 29]

Sahillerin büyük bir kısmı 15., 16. hatta 17. yüzyıllarda yerleşim alanı değildir. Kıyının

hemen gerisinde tepelere doğru yükselen ağaçlarla kaplı yeşil bölgelerin yaşam alanı olarak 

iskan edilmeleri daha sonra olmuştur. Deniz kıyılarının yerleşim alanı hâline gelmesiyle,

kentin semtleri arasında bağlantıyı sağlamak önemli bir sorun hâline gelmişti. Bu dönemde

sahiller ve köy yaşamı sürdüren insanların şehir merkezindeki devlet dairelerine gidebil-

meleri, her türden ihtiyaç maddelerini alabilmeleri ve yetiştirdikleri ürünleri götürüp sata-

bilmeleri için gerekli olan ulaşım kayıklarla sağlanıyordu.  Çünkü kıyı şeridindeki yerleşim

yerinin dik ve yamaçlı oluşu nedeniyle sahil boyunca karayolu ağı yetersiz kalıyordu. Kara-

dan genelde yaya, binek hayvan veya yük hayvanları ile yapılan ulaşım hem daha zahmetli

hem de daha uzun süreliydi. Bu nedenle kayıklarla yapılan ulaşım tercih ediliyordu. Kara 

ulaşımında at ve araba ancak belirli sosyal seviyede bulunanların kullandıkları araçlar

olduğundan, halkın çoğunluğu genellikle yaya olarak gidebiliyordu. Buna karşılık kü-

çük deniz ulaşım aracı olan kayıklar, her kesimden halkın binebileceği taşıtlardı. Ayrıca

toplumun farklı gelir durumunda olan kesimlerine ulaşım hizmeti veren çok farklı kayık 
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türleri de yapılmıştı. İstanbul’un iskeleleri arasında ulaşım hizmeti veren deniz araçlarının

genel bir ayırım olarak kayık türleri de yapılmıştı. İstanbul’un iskeleleri arasında ulaşım

hizmeti veren deniz araçlarını genel bir ayırım olarak kayık, pereme ve mavna şeklinde sı-

nıflandırabiliriz. Bilindiği gibi kayık, su üzerinde kayıp giden küçük deniz araçlarının genel

adıdır. Kayık denildiği zaman ne çeşit olduğunu veya hangi amaçla kullanıldığını anlaya-

mayız. Bu nedenle kayıklar taşıdıkları yüklere, kullanış amaçlarına, kullanan sahiplerine 

ve kürek sayılarına göre çok çeşitli olup her biri değişik isimlerle anılırlar. Bu isimlere göre 

de; kayığın biçimini, büyüklüğünü, ne amaçla kullanıldığını anlayabiliriz. Genel ayırımda

belirttiğimiz Yunancada geçit anlamındaki peremeler, yolcu ve beraberindeki yükü taşıyan 

kayıklardır. Mavnalar ise genelde Boğaz’daki köyler ile İstanbul’a uzak iskelelerde şehir 

merkezi arasında yük taşıyan kayıklardı. Peremeler 16. yüzyılda ve 17. yüzyıl başlarında 

en önemli bir ulaşım aracı iken, kayıklar 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul 

kıyılarının egemen ulaşım aracı olmuştur. Şimdi değişik amaçlar için kamu ve özel kesimde

deniz ulaşım aracı olarak kullanılan kayıkların adları ve hangi amaçla kullanıldıkları alfa-

betik bir sırayla kısaca belirtelim.

Değişik Amaçlar İçin Kullanılan Kayıklar ve Sandallar

Ada Yavrusu Kayığı: İstanbul ve Marmara’ya özgü zarif bir kayık olan ada yavrusu, iki

veya üç çifte kürekli gerektiğinde yelken de kullanan, Boğaziçi ve Adalara yolcu taşımacılığı

yapan bir teknedir. Ada yavrusunun yaklaşık 9 metre boyunda alamana benzeri bir tekne

olduğu varsayılmaktadır [14].

Ağ Kayığ ğı: Ağla balık avlandığında, ağları avlanma yerine götürüp getiren kayıktır [12].

Aktarma: Osmanlı döneminde aktarma farklı anlamlarda kullanılmış olup bunların başlı-

calarından üçünü belirtmek gerekir [14]. 

1. Osmanlı döneminde düşmandan alınan ve yedekte getirtilen gemilere aktarma de-

nirdi. Ayrıca donanmanın malzemelerini bir yerden başka bir yere aktaran teknelere 

de bu adın verildiği belirtilmektedir.

2. Karadeniz’de üzerinde balık avlama gereçleri bulunmayan fakat avlanan balıkları hız-

la kıyıya ulaştırmak için kullanılan kayıklara aktarma kayığı, motorlu olan kayıklara 

da aktarma motoru denirdi.

3. Ticari gemi taşımacılığında aktarma, bir geminin yük ve yolcularını başka bir gemiye 

aktarılması anlamında da kullanılır.

Alamana: Alamana aslında iki parçalı olan bir ağ donanımının adıdır. Alamana denilen 

balıkçı tekneleriyle, alamana ağları 22-24 metre derinliğe inecek biçimde denize serilerek 

palamut, torik ve lüfer avında kullanılır. Alamana tekneleri yük taşıma ve gezinti amaçlı da

kullanılırdı. Ticari taşımacılıkta kullanılanlarına ticari alamana denir. Bu bağlamda Bozcaa-

da’dan şarap ve İzmir’den incir türü malların İstanbul’a taşındığını belirtebiliriz [14].

Bu tekneler genelde kürekle sevk edilmek üzere tasarlanmış olup nadiren de olsa yelken-

de kullanırlardı. 
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Alamarga Sandalı: Bazı kayıtlarda “alarga sandalı” olarak geçen bu den” iz aracı, eskiden

tekneleri yedekte çekmek için kullanılan büyük fiff likalara denilirdi. Aslında “alamargayla 

yürümek” terimi de teknenin çekilerek götürülmesi anlamındadır [14].

Alamatra: Balıkçı teknelerini tanımlamak için genel olarak alamatra terimi kullanılır. Bu-

nun Yunanca sürütme ağ için kullanılan “anametrota” sözcüğünden türetildiği sanılmak-

tadır. Balıkçı tekneleri çoğunlukla kullanıldıkları ağa göre isimlendirilir. Bu nedenle günü-

müzde alamatra yerine gırgır teknesi ve trol teknesi isimleri kullanılmaktadır. Bu teknelerin 

dalgaları göğüsleyen baş yapıları, baş kısmında yüksekçe kaptan ve personel yerleri, ağın

taşınması ve avlanan balıkların konması için geniş bir orta bölme ve ayna kıç başlıca özel-

likleridir [14].

Algarina: İtalyanca “argagno” denilen, üzerinde vinç şeklinde bir kaldırma sistemi olan

yüzen aracın adıdır. Bundan esinlenerek denize bir şey indirmek veya denizden bir şey 

çıkarmak için kullanılan duba şeklindeki araca algarina denir [14].

At Kayığı: At, eşek ve benzeri yük hayvanı taşıyan kayıklardır. Üsküdar ile İstanbul ara-

sında atlar bu kayıklarla taşınıyordu. Askeri alanda at veya atla süvarisinin taşınması için 

bu tekneler kullanılırdı. Tımarlı sipahilerin nakli için özellikle Çardak-Gelibolu arasında 4

kürekli mavnalar kullanılırdı. Bu nedenle bunlara “at mavnası” da den” irdi [14].

Ateş Kayığı: Yangın tulumbaları ve tulumbacıları taşıyan bu kayıklar, yangınları söndür-

mek için kullanılırdı. Günümüzdeki modern yangın söndürme gemilerinin görevi eskiden

ateş kayıkları ile yapılıyordu. Ayrıca askeri amaçlı olarak düşman gemilerinde yangın çıkar-

mak amaçlı ateş gemileri gibi kullanılan kayıklara da ateş kayığı denirdi. Igrıp kayıklarının 

ateşle avlanmada kullanılanları ateş kayığı olarak bilinirdi [14].

Balıkçı Kancabaşı: Bakınız “Kancabaş.”

Balıkçı Kayığı: Bunlar balık avlayıp taşıyan kayıklardır. 9 metre boyunda iki kürekli olan-

ları ağ ile avlanırken, 7,5 metre boyunda tek çifte kürekli olanlar paraketa, çapari ve el ol-

tası ile balık avlayabiliyordu. Osmanlı döneminde 9 metreden 12,5 metreye kadar değişen

farklı alamana ve 13-14 metre boyunda kancabaş tipi balıkçı kayıkları vardı. Alamanaların

bazıları voli ve ığrıp kayıkları adını alıyordu. Ayrıca çırnık, foroz, dalyan, ateş, depozito,

peş, madrabaz ve mercan kayıkları da bu gruba alınabilir. Bunlara ilaveten su, tuz, funda,

at, buz ve çöp taşıyan; batıkları çıkarmada, haberleşmede kullanılan çeşitli iş kayıklarını

da belirtmek gerekir. Çeşitli kentlerin bölgesel olarak kullandığı, nehirlerde kullanılan ve

donanmanın kullandığı kayıklar da vardır [14]. Balık avcılığında kullanılan baş tarafı daha

yüksek balıkçı kayıklarına baş biçimleri nedeniyle kancabaş denilmekteydi. 

Balıkçı Sandalı: Bir veya iki çifte kürekli, ayna kıçlı Boğaziçi’nin amatör balıkçılarının kul-

landığı sandaldır. Kıç altında av takımlarının konulduğu küçük bir sandıkları vardır. Boğa-

ziçi yapımı balıkçı sandalları, Boğaz’daki dalga nedeniyle daha yüksek, Ayvansaray yapımı

olanlar ise, daha yatık ve basık tipli teknelerdir. İstanbul’da haziran-eylül ayları arasında 

esen kabak melteminin denizde oluşturduğu dalgaların serpintisi balıkçı kayıklarının içine
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girmezken balıkçı sandalları buna karşı koyamaz ve sandalların içine girerek balıkçıyı rahat-

sız ederdi. Balıkçı kayığı ile balıkçı sandallarının bir farkını da bu durum belirledi. Balıkçı 

sandallarına “oltacı sandalı” da den” irdi [14]. 

Baltabaş Sandalı: Bu aracın keyif için binilen, yelken açarak gezilen, geniş ve güvertesi düz 

bir kotra olduğu Kaynak [17]’de belirtilmiştir. 

Barka: Türkçe, büyük sandal anlamındaki sözcüğün bazı kaynaklarda İtalyanca “barca”dan 

Türkçeye geçtiği Kamûs-i Bahri’de ise “vercare”den geldiği belirtilmekte, Bizans kaynakla-

rında da “barkä, balka” ve “barkopula” adları sıkça geçmektedir. Kıç tarafı yüksek tek direkli

tekne tipindedir.

Belem: Şattülarap ve Basra bölgelerinde kullanılan altı düz ve uzun, kano şeklinde bir kayık 

türüdür. Basra’da görev yapan Süleyman Nutki belemin büyüklerine “meşhuf” ve “mehile”

adını verildiğini belirtir [14].

Beş Çifte: Bakınız “Çifte”.

Bostancıbaşı Kayığı: Bostancıbaşıya özel, kanca başlı, hızlı bir kayık. Padişahı koruma gö-

revini üstlenen kolluk kuvvetlerini taşıyan kayık olduğu için bunlara “kol kayığı ı” veya “bos-

tancı kayığı ı” da den” irdi [14].

Bot: Bot sözcüğünün Arapçada kayık ve sandal anlamına geldiği, İngilizceye de buradan 

“boat” olarak geçtiği bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Günümüzde genellikle gezi teknele-

rinin kullandığı ağaç ve plastik malzemeden veya şişirilebilir malzemede yapılan şişme, kıç-

tan takma motorlu küçük sandallardır. Spor amaçlı veya kıyı balıkçılığı için de kullanılırlar. 

Ayrıca “bot” sözcüğü küçük savaş gemilerinin adlandırılmasında; torpidobot, gambot veya 

hücumbot örneklerinde olduğu gibi de kullanılırlar. [14] Gemilerin su kesimine yakın yer-

leri temizleme ve boyama amaçlı kullanılan 3-5 metre boyundaki ağaç teknelere de “borda 

botu” denilmektedir. Bu bağlamda hafiff f malzemeden yapılmış kano tipi dar ve uzun kayık-

lar iki ucu da palalı tek bir kürekle (padıl kürekle) tekne kenarına temas etmeden yürütülen

küçük teknelere de padılbot (paddle boat) denir [14].

Buz Kayığı: Buzdolabının ve soğutma sisteminin olmadığı eski dönemlerde özellikle yazın 

yiyecek ve içecekleri soğutmak ve yiyeceklerin bozulmalarını engellemek için kar ve buz kul-

lanırdı. Bu nedenle kışın dondurulan kar, kalıplar hâlinde kesilerek iskelelerde bekleyen buz 

kayıkları ile taşınırdı. Bu türden buz kalıplarını taşıyan özel kayıklara buz kayıkları denirdi. 

Bu tür kayıklarla Eminönü İskelesi’ne getirilen buz kalıpları ilgili esnafa dağıtılırdı [14].

Çapar: Karadeniz’de kıyı taşımacılığında kullanılan mavna türü küçük boy bir teknedir.

Çekeleve: Çekeleve kürekli ve yelkenli orta koy bir hizmet teknesidir. İstanbul’un odun, 

kömür ve Tersane-i Amire’nin kereste ihtiyacını karşılayan bir deniz aracıdır. Osmanlılar

İtalyanca “saccoleva”, Rumca “sakko leva” isimlerinden esinlenerek “sakaleva” ismini de

kullanmışlardır [14]. 
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Çektiri: Osmanlı İmparatorluğu’nda kürekli teknelerin ortak adı çektiridir. Askeri ve sivil 

tekneler için kullanılan bu terim “çektirir” ve “çektirme” olarak da kullanılmaktaydı [14].”

Çektirme: Kıyılarımızda ticari taşımacılıkta kullanılmış tek direkli, yelkenli orta boy bir tek-

ne olup daha sonraları motor da kullanılmıştır. Gerektiğinde limanda iskeleye yanaşırken 

kürek de kullanan çektirmeye çok yük almasından veya yük çekmekten dolayı çektirme adı-

nın verildiğini belirtenler de vardı. Yöresel kullanımlarına göre farklı tipleri; Bartın çektir-

mesi, Şile çektirmesi ve İzmir çektirmesi diye adlandırılır [14].

Çember/Çenber: Eskiden İstanbul’un odun ve kömür ihtiyacını karşılamak amacı ile kulla-

nılan, kıç tarafı yuvarlak orta boy, kürek ve yelkenli bir teknedir [14].

Çırnık veya Çirnik: Türkçeye Slavcadan geçen çırnık terimi üç farklı tekne için kullanıl-

mıştır. Birincisi “Çırnık kayığı ı”dır. Aslında Tuna bölges” ine özgü bu kayık türü Karadeniz 

kıyılarında da kullanılan kürekli 5-6,5 metre boyunda bir kayıktır. Çırnık teknesi ise, ticari

taşımacılık amacı ile kıyılarımızda kullanılan orta boy bir deniz aracıdır. Çırnığın son türü 

ise Bodrum Çırnığı ı diye bilinen tek direkli Latin yelkenli süngercilerin kullandığı yaklaşık 11 

metre boyunda bir teknedir [14].

Çete Kayığı: Eskiden nehirlerde askerin ve topların taşınmasında kullanılan teknelerdir. 

Karadeniz kıyıları, Azak Denizi ve Tuna Nehri başlıca kullanım bölgeleridir.

Çifte: Bir teknenin kürek ve kürekçileri söz konusu olduğunda “çift” ve “çifte” sözcükleri

karışıklığa neden olmaktadır. Bu nedenle öncelikli bu konuyu açıklığa kavuşturalım. “Çifte” 

sözcüğünü kayığın bir adam tarafından çekilen iki küreği anlamındadır. Birinin iki şeyi aynı 

anda kullanmasını anlatmak için çifte kelimesi kullanılmaktadır. “Çifte kürek” ise her küreği

bir kürekçinin çektiği anlamındadır. Buna göre “Beş çifte” beş çift kürekli kayık veya tekne

anlamındadır. Böylece kayıklar üç çifte, beş çifte gibi çift adetlerine göre sınıflandırılmakta-

dır. Ayrıca çifte yerine “oturak” kelimesi de kullanılmaktadır. [17] Kaynak [14]’te belirtildiği

gibi beş çifte adı altında dört değişik tekne tanımlanmıştır.

1. Beş Çift Kayık:ft  Osmanlı Devleti’nin ileri gelenleri ve yöneticilerinin kullandığı beş

çift küreği olan, günümüzün makam araçları gibi kullanılan teknelerdi.

2. Beş Çifte Filika: Hep gemilerinin komutanlarının kullandığı beş çift kürekli özel fiff -

likalardır.

3. Beş Çifte Sandal: Yük taşımaya uygun, beş çift kürekli ve yelkende kullanılan büyük 

sandaldır. 

4. Varna Beş Çiftesi (Çiftelisi):i  Karadeniz yapımı olan bu kayıkların özellikle Ruslar 

tarafından ateş kayığı olarak da kullanıldığı belirtilmektedir. 

Şekil-27’de  2 çifte kürekli sandal ve Şekil-28’de ise, 2 çifte kürekli kayık görülmektedir.
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Şekil-28   2 Çifte kürekli kayık [29]

Şekil-27   2 Çifte kürekli sandal [29]
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Dalyan Kayığı: Bilindiği gibi dalyan, balık avlamak amacıyla deniz ve göl kıyılarında

ve nehir ağızlarında denize çakılı kazıklar üzerinde ağaç ve ağlarla yapılmış bir düzenek 

olup üzerinde bir dinlenme kulübesi ile biraz daha yüksekte küçük bir gözcü kulübesin-

den oluşmaktadır. Dalyan kayığı ise, dalyanlarda yakalanan balıkların kıyıya taşınması

ve dalyan gözcülerinin karaya gidip gelmesinde kullanılan küçük ve az su çekimli kayık-

lardır [14].

Dalyan mavnası: Taşımacılıkta kullanılan ve salapurya diye adlandırılan küçük mavnalar 

şeklindeki bu tekneler, dalyanlarda taşımacılık işlerinde kullanılan kürekli deniz araçlarıdır. 

Dalyanlarda görevli balıkçılar tarafından kullanılan bu küçük mavnalar “dalyan salapurya-

sı” olarak da b” ilinirler [14] (s. 101 ve 346).

Depozito Kayığı: Sünger avcılığı yapan dalgıç ve diğer personelin hizmetinde kullanılan 

geniş güverteli büyük kayıklardır [14]. 

Dolap Kayığı: Denizdeki batıkların çıkarılmasında ve taşınan atıklarla dolup su derinliği

azalan limanların temizlenmesinde tarak dubası yerine eskiden kullanılan bir deniz aracıdır.

Dalgıçlar tarafından batığa bağlanan halatların teknedeki dolap denilen çekme düzeneğiyle 

çekilmesiyle batıklar çıkarılırdı [14].

Dolmuş Kayığı: Dolmuş sistemi ile yolcu taşımacılığı çok eskiden beri kayıkçılar tarafından

kullanılmaktaydı. Karada taksi tipi araçlarla dolmuş usulü yolcu taşımacılığı denizdeki uy-

gulama örnek alınarak daha sonra başlatılmıştır. Bu sistemdeki dolmuş kayıkları, devletçe

belirlenen bir ücretle yolcu alıp, kayık dolunca hareket ederlerdi. Eskiden Eyüp, Eminönü, 

Galata, Üsküdar ve Kadıköy’de kullanılmaktaydı. Günümüzde Emirgan-Kanlıca ve Yeni-

köy-Beykoz gibi yörelerde özel sektör motorları dolmuş usulü hizmet vermektedir [2].

Duba: Çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılan altı düz, gövdesi büyük ve geniş küreksiz 

tekne. Baş ve kıç kısmı dikdörtgen veya yuvarlak yapılan dubalar, yaptıkları işe veya kullanış

amacına göre isim alırlar. Bu kapsamda, çamur dubası, tarak dubası, top dubası, cephane 

dubası, fener dubası ve köprü dubasını belirtebiliriz. Köprü oluşturmak için kullanılan du-

balara, İngilizce pontoon isminden esinlenerek Türkçe olarak ponton ismiyle de anılırlar. 

Ayrıca batıkları ve su altındaki nesneleri çıkarmak veya bazı ağırlıkları deniz indirmek için 

üzerinde kaldırma araçları yerleştirilmiş yüzen vinçler de bu gruba girer [14].

Elçi Kayığı: Yabancı elçilerin kullandıkları kayıklar olup Arapça ismi nedeniyle “Sefaret 

kayığı” veya “süfera kayığı” olarak da bilinirler. Bu teknelerin biçimleri süs ve döşemeleri

ve kürekçi sayılarıyla ilgili kuralları vardı. Başlangıçta beş çifte olan elçi kayıkları zamanla 

değişerek çifte sayıları artmıştır. Ayrıca ülkelerin bayraklarını teknelerinin baş kısmına ta-

kabiliyorlardı [14] [17] ve [22].

Filika: Gemilerde kullanılan sandal tipi küçük tekneleri İtalyanca “feluca” ve Batı dillerinde 

feluca ve fellucca olarak kullanılmıştır. Türkçede ise, değişik denemelerinden sonra fiff lika 

olarak adlandırılmıştır. Osmanlı döneminde kullanılan üç çeşit fiff lika vardır. Ticari taşıma-

cılıkta kullanılanlara “ticari fiff lika” olarak ” isimlendirilmiştir. 
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Padişaha ait saltanat kayıklarından kadırga veya kemane başlı denen kürekli kayıklara “fiff li-

ka-i hümayun” den” irdi. Filikanın asıl kullanım alanı donanmadır. Askeri gemilerin matafo-

ralarına asılı olarak taşıdıkları yelkenli ve kürekli güvertesiz küçük teknelere “askeri fiff lika” 

denilir. Donanmada kullanılan fiff likaların; sandal, işkampaviya, cankurtarma fiff likası, tahli-

siye fiff likası, davlumbaz fiff likası, kik, bot ve patalya gibi adlarla da anılırlar. Ayrıca fiff likalarda 

değişik tipten yelkenler de kullanılmaktadır [14]. Gemilerin kıç taraflarında mataforaları-

na asılı olarak taşınan ve özel tertibatlarla denize indirilen fiff likalara “kıç fiff likası” den” ir. Şe-

kil-29’da 3 çifte tahlisiye(kurtarma) fiff likası görülmektedir.

Şekil-29   3 Çifte tahlisiye fiff likası [29]

Filika-i Hümayun: Bakınız “Filika ve Saltanat Kayığı”

Foroz Kayığı: Dalyanlarda balığın taşınmasında kullanılan küçük bir kayıktır. Aslında “fo-

roz” sözcüğü Yunanca balık ağının bir çekişte tuttuğu balık miktarını belirtir. Bu sözcük 

Osmanlı döneminde balık taşıyan kayıkları tanımlamak için kullanılmıştır [14].

Funda Kayığı: Yeni yapılan tekneyi kurutmak için yakılan fundaları Boğaz’da karşı kıyıya 

taşıyan kayıklardır. 

Futa/Fita: İtalyanca “fuota” denilen uzun, hafiff f ve narin yapılı bir çifteden beş çifteye kadar 

yapılan kayıklar ülkemizde fota diye bilinirler. Fota hem gezi teknesi, hem donanmada fiff li-

ka, hem de yarış kayığı olarak kullanılmıştır [14].

Geç Kayığı: Bakınız “Keç.”
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Geçici Kayığı: Boğaziçi’nden Pazar kayıklarının hareketinden sonra İstanbul’a müşteri gö-

türmek üzere, iskeleye gelen dört tek kürekli kayıktır.

Gelibolu Kayığı: 16. ve 17. yüzyıllarda kullanılan Gelibolu’ya özgür bir kayıktır. Donan-

mada askeri amaçlı ve asker taşınmasında kullanılan bir teknedir. Evliya Çelebi Gelibolu 

kayığının örneğine pek rastlanmayan bir biçimde olduğunu belirtir [14].

Hassa Kayığı: Has bahçelerde bulunan padişaha ait özel kayıklara hassa kayığı denirdi. Yalı 

köşkü önündeki Kayıkhane’de bu türden kayıkların bakımları yapılırdı. 

Hanım İğnesi: Saray mensubu hanımlar, paşa hanımları ve zengin halkın kullandığı lüks,

narin ve hızlı olan bu tekneler piyade kayıklarının küçük ve zarif bir türüdür [14].

Hünkar Kayığı: Padişahların gezme ve resmi ziyaret amaçlı bindikleri kayıklara hünkar ka-

yığı denir. Padişahın gezilerinde kullandığı “fiff lika-ı hümayun” ve “sandal-ı hümayun” gibi

kayıklara hünkar kayığı da denirdi. Ayrıca padişahların törensiz geziler ve kıyafet değiştire-

rek saraydan ayrıldığında bindiği “tebdil kayığı” gibi kayıkları da vardı [14].

Iğrıbar: Yunanca griparion veya gryparion denen teknelere Osmanlılar ağrıbar, ağırbar gibi

değişik adlar vermiş, sonuçta Iğrıbar adıyla kayıtlara geçmiştir. Kürekli ve yelkenli olan bu 

tekne kıyı taşımacılığında, balıkçılık ve donanmada kullanılmıştır [14].

Iğrıp: Yunanca griphes/gryphos bir balık ağı çeşidi ve onun kullanıldığı kayığın adıdır. Bi-

zanslılardan Osmanlılara geçen ve değişik yazılış şekillerinden sonra ığrıp şeklini almıştır. 

Hamsi, istavrit ve uskumru gibi su yüzeyine yakın balıkların avlanmasında kullanılan ağ ve 

bu ağı atan kayıklara ığrıp denir [14].

İnebolu kütüğü/İnebolu kayığı: İnebolu ve civarına özgü, yelkenli ve kürekli bir kayıktır.

Değişik boyutta yapılan kayıkların küçük olanları açıkta bekleyen gemiler ile kıyı arasında 

yük ve yolcu taşıma işini yaparlar. Büyük olan ları ise şehirlerarası taşımacılık yaparak keres-

te ve diğer yükleri taşırlar [14] [25]. Şekil 30’da İnebolu kayığı gösterilmiştir.

İskele Piyadesi: Bakınız “Piyade.”

İzmir Kayığı: İzmir civarına özgü, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmış kürekli ve yel-

kenli bir teknedir. Üstten mekik biçiminde görünen kayığın başı ve kıçı aynı tek direkli

aşırma yelkenli tekne günümüzde kullanılmamaktadır [14].

Kancabaş: Başları kancaya benzer biçimde olan küçük teknelerin genel adıdır. Kancabaşla-

rın, kürek veya yelkenle sevk edilen değişik tipleri vardır. Osmanlı padişahlarının törensel 

gezilerinde kullandığı “Sandal-ı hümayun” kayıklarına ba” ş biçimlerinden dolayı kancabaş

denirdi. Teknenin baş kısımlarına boya veya oyma tekniği ile süslemeler yapılırdı. Balıkçı 

kancabaşı denen tipleriyle Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de balık avcılığı

yapılırdı. Kancabaşlarla özellikle kolyoz, uskumru ve sardalya tipi balıklar avlanırdı. 
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Donanma kancabaşı denen tipleri asker, erzak ve cephane taşımada kullanılırdı. Boğaziçi

köylerinin balıkçıları kancabaş tipi tekneleriyle Moda’da kürek çekerek yarışlarda düzen-

lerlerdi. 

Kano: Eni tek kişiye göre, boyu birkaç kişinin oturabileceği şekilde dar ve uzun tekne olup, 

tek bir pagayla (kano küreği) hareket ettirilebilen hafiff f küçük kayıktır. Karayipler dilindeki

“kanu” kel” imesine Fransızca “conet” denirken, tekne Türkçeye “kano” olarak geçmiştir.

Karamürsel: Osmanlıların kullandığı orta boy yelkenli bir teknedir. Başlangıçta askeri amaçlı 

yapılan karamürsel zamanla sivil taşımacılıkta ticari amaçlı olarak da kullanılmaya başlamıştır. 

Yük katırı benzetmesiyle anılan tekne XVII. yüzyıl başlarına kadar kullanılmıştır. Hem kürek 

hem de yelkenle giden, İstanbul ile Marmara sahilleri arasında işleyen ticari Karamürseller, 12 

metreden 24,3 metreye kadar değişik boylarda yapılmıştır. Baş ve kıç kasaraları daha yüksek 

olan “kebir Karamürseller” donanmanın erzak ve cephanes” ini taşıdıklarından daha büyük bo-

yutluydular. Ahalinin eşya ve mahsulünü taşıyan Karamürseller de vardı [14].

Kayık: Osmanlı’dan günümüze deniz ulaşım araçları bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği

gibi kayık su üzerinde kayıp giden küçük deniz araçlarının genel adıdır. Çok çeşitli tipleri bu

bölümde özel isimleriyle belirtilmiştir.

Keç: İki direkli yelkenli orta boy bir teknedir. İngilizce “ketch” olarak bilinmektedir. XVII. 

yüzyılda kıyı ticaret teknesi olarak çalışmışsa da sonradan donanmada haberleşme işinde kul-

lanılmıştır. Osmanlı donanmasında taşıma işlerinde “geç teknesi” adıyla kullanılmı” ştır [14].

Şekil-30   İnebolu kayığı [29]
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Kırlangıç Kayığı: Saray kadınlarının bindiği kayıktır. Osmanlı donanmasında haber ulaş-

tırma ve karakol görevlerinde kullanılan yelkenli teknelere de kırlangıç denirdi. Bu nedenle

saltanat kırlangıcı ve donanma kırlangıcı şeklinde iki farklı türü vardı. Filika-i hümayunların

baş kısımlarında kuş heykelciği olduğundan dolayı bunlara kırlangıç denirdi [14].

Kik: Bu tekneler İngilizce “gigi ”, g İtalyanca “gighi ” olarak bilinirler. 1895 yılında İngiltere’den 

getirtilen “futa”lar örnek alınarak yalı sahiplerince yaptırılan bu deniz araçlarına kik adı ve-

rilmiştir. Gövdesi uzun, genişliği az krem veya maun renge boyalı kik, zarif ve narin kürekli

bir teknedir. Binek kiki, donanma kiki ve yarış kiki şeklinde üç farklı amaçlı kullanılan üç 

tipi vardır. 

• Binek KiKK ki: Rahat ve kullanışlı akışları ve bazılarının dümenin olması nedeniyle Bo-

ğaziçi’nde oturanların uygun görüp kullandıkları teknedir.

• Donanma KiKK ki: Osmanlı donanmasında 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında fiff lika 

olarak kullanılmıştır. Teknelerin baş omuzluklarındaki yıldızların sayısı hizmet ver-

dikleri amirallerin rütbesini göstermektedir.

• Yarış KiKK ki: Dümencili ve dümencisiz yapılan dar ve uzun yarış kayıklarıdır. Kürekçi-

ler ve tekne açısından farklı gruplara ayrılarak yarışlar düzenliyordu [14].

Kireç Kayığı: Sönmüş kireç taşıyan kayıktır.

Kolcu Sandalı/Kayığı: Osmanlı döneminde güvenlik işlerinde kullanılan deniz araçlarına 

kolcu sandalı veya kol kayığı denirdi. Kıyıları korumakla görevli deniz kolcuları tarafından

kaçaklığı önlemek amacıyla kolcu sandalları kullanılırdı [14].

Kömür Kayığı: Eskiden kömür taşımak için kullanılan kayıklardı. Günümüzde büyük dök-

me yük gemileriyle kömür taşıması yapılmaktadır. 

Küfe: Osmanlı’dan günümüze deniz ulaşım araçları kısmında kuffa dffff iye ayrıntılı olarak an-

latıldığı gibi kamış veya hurma dallarından sepet gibi örülerek üzerleri derilerle kaplanıp 

ziftlenerek oluşturulan yuvarlak kayık veya sepet kayık olarak da bilinen kayıklarıdır. Dicle 

ve Fırat nehirlerinde kullanılan kayıklardır. 

Kütük: Karadeniz kıyılarında kabuk yöntemi ile yapılmış teknelerdir. Teknenin önce dış

(borda) kaplamaları sonra içinin eğrisel postaları omurga üstüne gelecek şekilde sağlamca 

çakılır. Böylece antik çağda kullanılan büyük ağaç kütüklerinin oyularak yapıldığı ilkel deniz 

araçlarını anımsattığı için kütük diye adlandırılmıştır. İnebolu kütüğü ü ve Örenye Kütüğü ü bu

türden teknelerdir [14]. Kereste, odun, kömür ve kum taşınmasında kullanılırlar. 

Liman Sapaluryası: Bakınız “Salapurya.”

Limbo: Limanlarda ve sığ sularda kullanılan düz bir yük teknesidir. Ayrıca bir ticaret 

gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemine de limbo

denilir. 
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Şekil-31  5 Çifte kürekli mabeyn kayığı [29]

Marmara Kayığı: İzmit ve İznik’te inşa edilen bu tekneler, genelde Marmara Denizi’nde ça-

lışırdı. Çok değişik tipleri bulunan baş ve kıçta güverteleri olan ortalama 15 metre boyunda 

genişliği fazla olan teknelerdi. Orta kısımları açık olduğu için kıyı taşımacılığında yüklerin 

üstü örtülürdü.   

                       

Mabeyn Kayığı: Saray görevlilerinin kullandığı beş çifte kürekli kayıktır. 

Madrabaz Kayığı: Dalyanlarda balık alıp satanların kullandığı kayıktır. 

Mavna: Gemi ve deniz araçları karşılığında kullanılan terimlerle ilgili Bölüm-2’de verilen 

mavna tanımına ve Şekil-22’ye bakınız.

Menzil Kayığı: Osmanlı döneminde haberleşmenin ulaklarla (haberci de denen haber gö-

türen kişi) yapıldığı dönemde menzil adıyla konaklama istasyonları kurulmuştu. Böylece 

menzilci denen kişilerle haberleşme olanağı sağlanıyordu. Adalarda görev yapanlar ve on-

larla haber ulaştıranlar için menzil kayıkları bulunduruluyordu. Bu kayıkların nehirlerde 

kullanılanlarına “menzil şaykası” den” iliyordu [14] [17,7] [7,14,17].

Mercan Kayığı: Mercan balığı avlamakta kullanılan kayıklardır. 

Meşhuf: Fırat ve Dicle nehirlerinde kullanılan ve şahtur olarak da br ilinen bu basit kayık türü

için Osmanlı’dan günümüze deniz ulaşım araçları kısmına bakınız. 

Mezbele Kayığı: Çöp türü yükleri taşıyan kayık. Özellikle kayıkhane-i hassalarda bulunan

ve saraya ait çöplerin taşınma işinde kullanılan kayıklardır. 

Müşkirat Kayığı: Müşkirat sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş olup alkollü içkiler anla-

mındadır. Bu nedenle alkollü yükleri taşıyan kayıklar “müşkirat kayığı ı” olarak adlandırılır.



58

Odun Kayığı: Odun taşımakta kullanılan kayıklardır. 

Oltacı Sandalı: Boğaziçi oltacı sandalı da denilen bu tekneler için balıkçı sandalına bakınız.

Pazar Kayığı: Halkın alışveriş işlerinde kullandığı bu tekneler, eşya yük ve yakıt da taşırlar. 

İstanbul ile Boğaziçi köyleri ve Adalar arasında taşımacılıkta kullanılan kürekli büyük kayık-

lar Haliç hattında da çalışmışlardır. Pazar kayıkları, yolcu taşıyan diğer kayıklardan olduk-

ça farklı görünümde 50-60 yolcu alabilen 12-15 metre boyunda, 2,5-3,0 metre genişliğinde 

sağlam yapılı deniz araçlarıdır. Yelken kullanılması yasak olan pazar kayıklarında kürekçiler 

dışında bir de dümenci bulunurdu. Aslında pazar kayıklarına önceleri yelken de takılırdı. 

Ancak acemilik ve dikkatsizlik nedeniyle oluşan kazalar sonucunda can kayıpları arttığı için

yelken takmaları yasaklandı. Hamlacı denen kürekçiler; güçlü kuvvetli, uzun boylu, yakışıklı 

kişilerden seçilirdi. Hamlacıların her biri bir küreği ayakta çekerdi. Erkek yolcular pazar

kayığının boş tarafına kadın yolcular ise orta ve arka bölümünde otururlardı. Boğaziçi köy-

lerinin her türlü sebze, meyve ve pazara götürecekleri diğer yiyecek maddeleri sepet, küfe, 

hurç ve sandıkları içinde pazar kayıklarıyla taşınırdı. Pazar kayıkları, sadece bağlı oldukları 

iskelenin yük ve yolcularını taşıyabilirdi. Bir kısım pazar kayıkları; zengin kişiler, paşalar ve 

hatta padişah tarafından yaptırılarak cami, hamam ve okul gibi yerlere vakfedilirdi. Böylece

satılmamak koşulu ile kayıklar bu kurumlara bağışlanıyordu. Pazar kayıkları ayrıca Boğa-

ziçi köylerinde yapılan düğünlerde ve mehtap gezilerinde de kullanılırdı. Kayık ve pereme 

yalnız yolcu taşırken, pazar peremesi ve pazar kayığı hem yolcu hem de yük taşırdı. Mavna 

ise sadece tahıl, kereste, eşya ve benzeri yükleri taşımakta kullanılırdı. İstanbul’da kullanılan 

pereme ve mavna dışında kalan kürekli deniz taşıtları değişik isimli kayıklar olarak adlandı-

rılmıştır [14]. Şekil-32’de pazar kayığı görülmektedir.

Şekil-32  Pazar kayığı [10]

Pereme: Peremeler yolcu ve beraberindeki yükü taşıyan kayıklardır. Peremelerin Osmanlı

deniz ulaşımında fetihten beri kullanıldığı kaydı da [26] belirtilmiştir. Eni boyuna göre dar 

olan tekne, kürekli olmasına karşın yelken de kullanmaktadır. Pereme sözcü Yunanca geçit

yeri anlamındadır. Bizanslı tarihçiler Beyoğlu’na karşı yaka anlamında Pera veya Pere adını

vermişlerdi. Daha sonra Cenevizliler Beyoğlu bölgesine “Pera” adını verdiler. Bu dönemde 

Konstantinopolis ile Pera arasında ulaşımı pereme denen küçük tekneler sağlıyordu [17]. 
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Hem yolcu hem de yük taşıyan peremelere “pazar peremesi” de den” irdi [26] [14,17,22,26].

1640 yılında peremelerin; pereme, yılandili, peremo ve kaba pereme olarak çeşitlendiği gö-

rülmektedir. Yılandili peremeler dört ve altı kürekliydi. Kaba peremelerinde dört ve altı kü-

rekli olur. Peremelerin ise 2,4 ve 6 küreklisi vardı [14], [17], [26], [27].

Şekil-33 Pereme [18]

Şekil-34   Piyade kayığı [10]

Peş Kayığı: Peş sözcüğü Farsça art veya arka anlamındadır. Bazı teknelerin kıç kısmına ko-

nan yardımcı sandallara (fiff likalara) peş kayığı denir [14].

Piyade: Piyade sözcüğü, Farsça yaya ve yaya kara askerlerini tanımlamak için kullanılan 

askeri bir terim olup aynı anlamıyla Türkçede de kullanılmaktadır. İtalyanca “p“ iata” ve Yu-

nanca “p“ iyatai ” düz dipli mavna anlamındadır. Burada sözü edilen “piyade” ise zarif, süslü 

bir deniz aracıdır. Yapıları farklı olmasa da, kullanım ve süsleri açısından “iskele piyadele-i

ri” ve “yalı piyadeleri i” olarak ikiye ayrılırlar. İskele piyadeleri isteyenin kiralayabildiği daha 

sade ve gösterişten uzak bir çifteden üç çifteye kadar olan kayıklardır. Yalı piyadeleri ise, 

onu kullanan kişinin görevinin önemine uygun süslü ve bir çifteden beş çifteye kadar olan 

kayıklardır. Bu kayıkların boyları kürek sayılarına göre değişir. Örneğin küçükler 5 metre

boyda iken, çifteler 9 metre civarındadır [14].



60

Ponton: Bakınız “Duba.”

Safra Kayığı: Eskiden boş gemilerin belirli bir su çekiminde dengeli seyirlerini sağlamak 

için diplerine (sintinelerine) konulmak üzere taş, kum ve maden ve benzeri maddeleri taşı-

yan teknelere safra kayıkları denirdi. Daha sonraları gemi dibindeki bölmelere deniz suyu ve

yakıt alınarak ağırlık taşımaya gerek kalmadı.

Sal: Bakınız “Bölüm-2 Osmanlı’dan Günümüze Deniz Araçları.”

Salapurya: Kürek, yelken veya çekilerek hareket ettirilen ve taşımacılıkta kullanılan küçük 

boy mavnalara salapurya denilirdi. Limanlarda, dalyanlarda ve Bartın yöresinde kullanılan 

farklı tipleri vardı. 

• Liman Salapuryası: Limanlarda gemilerin yanaşacağı rıhtımların olmadığı dönemler-

de gemiler liman açıklarında denirlerdi. Eskiden İstanbul limanı da böyleydi. Açıkta

demirleyen gemilerden yükleri kıyıya ve kıyıdaki yükleri de gemiye taşıma işi liman 

salapuryasıyla yapılırdı.

• Dalyan Salapuryası: Dalyanlardan kıyıya balık taşımak için kullanılan iki çifte sandal-

lardır. Bu teknelere “dalyan mavnası” da denilirdi. 

• Bartın Salapuryası: Bartın yöresinde kullanılan dar, altı düz küçük teknelerdir.

Sandal: Bakınız “Bölüm-2 Osmanlı’dan Günümüze Deniz Araçları.”

Saltanat Kayığı: Osmanlı padişahı ve saray mensuplarını taşıyan özel olarak yapılmış kayıklara 

saltanat kayığı denirdi. Bunlar tekne olarak kadırga, fiff lika, sandal, kayık ve piyadeii şeklinde sınıf-ff

landırılır. Buna göre de fiff lika-i hümayun vei sandal-ı hümayun gibi isimlendirilirler. Daha önce

belirtildiği gi ibi padi işahın gezme ve resmi zi iyaretler ii için kullandığı kayıklara hünkar kayığı ığğ  denir. 

Ayrıca padişahın tanınmadan gezmek istediğinde merasim yapılmadan bindikleri kayıi ğa tebdil 

kayığı ığğ  denirdi. [14] Saltanat kayıklarının döşemesi, yapısı, uzunluğu, kürek adedi, süslemesi vei

köşklü oluşları konusunda pek çok bilgi mevcut olup, bu ayırıcı özelli ikleri ile hemen belli olurlar.i

Saltanat kayıklarında köşk bulunması sadece padişahlara özgüdür. Saltanat kayıklarının kürekçi-

leri di iğer kayıklardan daha fazladır. Kürekçiler kırmızı serpuş (başlık, şapka) giyerlerdii i. 

Sandal-ı Hümayun: Osmanlı padişahlarının kullandığı 13 çift kürekli, baş kısmı geriye 

doğru kıvrık, köşklü kayığa sandal-ı hümayun denirdi. Geriye doğru kıvrık baş biçimle-

ri nedeniyle bunlara kancabaş adı da verilmektedir. Padişah törensel Boğaz gezilerine yalı 

köşkünde Sandal-ı Hümayun ile başlar dönüşünü fiff lika-i hümayun ile tamamlardı. Filika-i

hümayunları üzerinde kuş heykeli olduğu için “kırlangıç” adı da verilirdi. Padişahın halkla 

birlikte sayfiff yeye gidişine göç denç irdi. Bir günlük geziye gitmelerine biniş, sıradan kayıklarla 

birkaç kişiyle yapılan gezintiye tebdil biniş denirdi. 

Saz Kayığı: Boğaziçi’nde düzenlenen mehtap gecelerinde içinde saz takımı ve müzisyenleri

taşıyan kayıktır.
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Şekil-35  Saltanat kayıkları  [29]

a)13 Çifte kürekli köşklü saltanat kayığı

b) Çifte kürekli köşklü saltanat kayığı c) 7 Çifte kürekli saltanat kayığı
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Sepet Kayık: Dicle, Fırat ve Şattülarap nehirlerinde kullanılmış sepet şeklinde bir kayıktır.

Küfe de denilen bu kayıklar Dicle Fırat’ın kuzeyinde söğüt ağacından örülerek üstü deriyle 

kaplanan sonra da ziftlenen basit ilkel deniz araçlarıdır. Bu araçlar büyüklüğüne göre bir 

veya birkaç kürekle hareket ettirilir. Sepet biçimindeki deniz araçları güneyde hurma ve 

palmiye dallarından örülürler. Biçimlerinden dolayı bunlara yuvarlak kayık diye de bili-

nirler. [14 ] Bölüm-2 Şekil-20’de gösterilen yuvarlak kayığın tahtadan yapılan bir benzeri

Şekil-36’da görülmektedir.

Şekil-36  Sepet Kayık

Su Kayığı: Teknelere gereken içme suyu taşımak için kullanılan bu kayıklara su fiff likası da

denirdi. Bu kayıklarla su, fıçı veya yelken bezinden torbalar içinde taşınırdı.

Şahtur: Bakınız Osmanlı’dan günümüze deniz ulaşım araçları

Şat: Baş ve kıçı baltabaş biçiminde saçtan yapılmış kendi kendine hareket edemeyen motor-

suz bir mavnadır. Sığ sularda, nehirlerde ve liman içinde kömür ve eşya taşımada römorkör 

yedeğinde çekilerek kullanılırdı. Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşmesinden sonra Şattülarap 

adını alan nehirin kısaltması veya Fransızca adı “chatte” dan esinlenerek Türkçeye şat adıyla 

geçmiştir.

Şayka: İngilizce Chaika diye bilinen bu tekne başlangıçta Tuna havzasında kullanılan kayık 

zamanla Osmanlıda farklı şayka çeşitleri ortaya çıkmıştır. Tuna ve Karadeniz kayığı ola-

rak kullanılan şaykaların eş ve benzerleri Kazak şaykalarıdır. Dinyester, Dinyeper, Don ve 

Volga nehirleri ve Karadeniz şaykaların genel kullanımı olanlarıdır. Ticari şaykalar ise iki

direkli, yelkenli teknelerdir. Bunların tüccar şaykaları veya Akdeniz şaykaları olarak bilinen-

leri yük ve yolcu taşırdı. Tuz taşımak amacıyla tuz şaykaları yapılırdı.  Ayrıca yapanın adıyla

anılan farklı biçimde şaykalar da vardı. Osmanlılarda nehirlerde haberleşme amaçlı menzil 

şaykaları kullanılırdı.
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Şile Kayığı: Genellikle odun, kömür ve soğan taşıyan bir kayıktır.

Taka: Karadeniz’e özgü kıyılarda yük ve yolcu taşıyan öne doğru eğimli kemane başlı tek 

direkli teknelerdir.

Tarlakoz: İki çifte balıkçı kayıklarına tarlakoz denirdi. Çekme ağların küçüklerine de tarla-

koz denilmekteydi [14].

Taş Kayığı: İnşaatlar için taş ve mermer taşıyan kayıklardır. Cami gibi büyük yapıların ya-

pımı için taş blokları taş kadırgaları denen teknelerle taşınırdı [14].

Tebdil Kayığı: Bakınız “Saltanat Kayığı”

Tanzifat Kayığı: İstanbul’un çöp ve atıkları belediye hizmeti olarak şehrin kıyılarında “tan-

zifat i iskeleleri” denen yerlerde toplanırdı. Bu ” iskelelerdeki çöp ve atıklar tanzifat kayıkları ile 

Marmara Denizi’ne adaların açıklarına boşaltılırdı [10, 14, 17].

Tombaz: Nehirlerde özellikle Tuna Nehri’nde kullanılan altları düz güvertesiz teknelerdir.

Çok farklı amaçlar için kullanıldıklarından dolayı tombaz mavna, tombaz köprü ve tombaz 

kayık gibi adlarla anılırlar. Erzak ve asker taşındığı gibi kolaylıkla köprüye de dönüştürüle-

bilirlerdi [7] [14].

Üstü Açık: Osmanlı döneminde nehir taşımacılığında kullanılmış kürekli bir kayıktır. Ge-

nellikle Tuna Nehri’nde kullanıldığı için açık-ı Tuna, Tuna açığı ı veya sadece açık olarak 

da bilinirdi. [14] Tuna Nehri’nde üstü açık teknelerle asker, top, cephane, deve, zahire gibi

yükler taşınırdı [7] [14].

Vüzera Kayığı: Vezirlerin hizmeti için kullanılan beş çifte kayıktır.

Varagele Filikası: Kıçtan kara yatan geminin kara ile ulaşımını sağlamak üzere, iskeleden 

karaya verilen gergin bir halat üzerinde gidip gelmekte kullanılan fiff likaya verilen addır [14].

Yağ Toplama Sandalı:ğ Kaza sonucu veya başka nedenlerle deniz yüzeyine yayılan petrol 

ürünlerini toplamak amacıyla yapılmış özel tekne.

Yağlı Kayık: Deniz suyu içerisinde daha hızlı gitmesi için suyla temas eden dış gövdesi yağ-

lanan kayıktır [14].

Yalı Piyadesi: Bakınız “piyade”

Yalı Sandalı: Boğazda yalı sahiplerinin özel tekneleridir. Genelde 5-5,5 metre boyunda yalı 

hizmet tekneleri kışın balık tutma, yazın ise gezinti amaçlı kullanılırdı. Yalı sahipleri kayık-

larını kayıkhanelerinde makaralı bir donanımla askıya alarak korurlardı.

Yılan Dili Kayık: İnce, uzun, narin ve hızlı kayıktır.
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Yüzer Atık Toplama Teknesi: Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan plastik şişe, poşet ve 

benzeri yüzer çöpleri deniz ortamından temizlemek gerekir. Denize yayılan bu çöpler sahil-

lerde görüntü kirliliği oluşturması yanı sıra deniz canlıları yönünden de tehlikelidir. Ayrıca 

deniz araçlarına da zarar vermektedir. Bazen çöpün cinsine göre de pis koku yaymakta ve 

insan sağlığı yönünden de tehlikelidir. Bu nedenle denizde yüzen çöpleri toplayan araçlar 

yapılmıştır. Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet veren araçlarını belirtebi-

liriz. Bu amaçla kullanılan küçük teknelere mezbele kayıkları denilmektedir. Deniz yüzeyine 

yayılan sıvı yakıtları toplayanlara da yağa  toplama teknelerğ i denir. Eskiden deniz yüzeyine 

temizlemede dolap kayıkları kullanılıyordu.

Zangoç Kayığı: Dokuz çifte kürekli bir kayıktır. Kaçakların izlenmesinde kullandığı gibi iç-

lerine yeniçeriler konulurdu. Boğaz köylerine baskın yapanlara karşı güvenlik amaçlı olarak 

kullanılanlara kolca kayığı ı ve kol kayığı ı da denirdi. 

Zevrak ve Zevrakçe: Zevrak, Arapça kayık ve sandal anlamındadır. Nehir, göl ve denizlerde 

kullanılan kürekli küçük kayıkların genel adıdır. Bunların küçüklerine zevrakçe denir. Zev-

rak gemi, saltanat kayığı ve fiff likayı belirtmekte kullanıldığı gibi Edirne’de Tunca Nehri’nde

gezi amaçlı kullanılan teknelerde bu adla anılırdı[14]. 

Değişik tip kayıkların görünümleri için, Şekil-37’den Şekil-40’a kadar, mavnalarlarla ilgili

olarakta Bölüm 2’de Şekil-22’deki fotoğraflara bakılması yeterli bir fiff kir verir.

Şekil-37  1885 tarihinde Bakırköy İskelesi [10]
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Şekil-38  Eminönü 1890 [10]

Şekil-39  Haliç girişinden Beyoğlu görünüşü [10]
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Deniz ulaşımında kullanılan büyük tekneler için Osmanlı döneminde çoğunlukla gemi

yerine Arapça sefiff ne kelimesi kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar 

gemi karşılığında kullanılan yabancı kökenli kelimeler ayrıntılı olarak daha önce belirtilmiş-

ti. Daha küçük boyutlu deniz araçlarının genel adı olan kayık ise öz Türkçe bir isimdir. De-

niz ulaşımında kullanılan kayıkları genel bir ayırım olarak umumi kayıklar, hususi kayıklar 

ve ticari kayıklar şeklinde üç grup olarak sınıflandırabiliriz. Ancak bu ayırımda kayıkların 

genel kullanım amacı belirlenmekle beraber, bu genel amaçla ne demek istendiğini belirgin

değildir. Kayıklara verilen isimlerin nedenleri düşünüldüğünde, onları Tablo-6’da belirtil-

diği gibi, taşıdıkları yüklere, kürek sayılarına, kullanıcı veya özel yolcularına ve yaptıkları iş

veya kullanma amacına göre dört grup halinde sınıflandırmak daha doğru bir yaklaşım olur.

Şekil-40 Arnavutköy’de kayıklar 

Tablo-6 Kayıkların İsimlendirilmesi

Kayık isimlendirme şekli Kayık ismi

Taşıdıkları yüklere göre Odun kayığı, kömür kayığı, funda, kireç, buz, at, 
mezbele, müşkirat, pereme, mavna vb.

Kürek sayılarına göre Piyade, iki çifte, üç çifte, dört çifte

Kullanıcılarına veya özel yolcularına göre Saltanat kayığı, hünkar kayığı, sefiff r kayığı, 
saz kayığı, hanım iğnesi kayığı, mabeyn vb

Yaptıkları iş veya kullanma amacına göre Pazar kayığı, dalyan kayığı, dolap kayığı, menzil
kayığı, balıkçı kayığı, ateş kayığı, dolmuş kayığı,
çırnık vb 
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Bir toplulukta veya kuruluşta yer alan kişileri görev ve yetkilerine göre sınıflandırma 

sistemine kısaca hiyerarşi denilmektedir. Kayıklar arasında da benzer bir durum vardır. Ka-

yıklara binen kişilerin görev ve yetkilerine göre; kayıkların biçimleri, büyüklükleri kürek 

sayıları ve konfor durumları değiştiği gibi, bir de önem derecelerini belirleyen sıralaması 

vardır. Buna göre padişah taşıyan kayıklar en başta yer alırdı. Saltanat kayıkları ilk sırayı 

alırken pereme ve sandallar son sırada yer alıyordu. Haliç’te ve Boğaziçi’nde yolcu ve eşya 

taşımacılığı kayıkçı ve mavnacı esnafı, vakıf kurumlarından sorumlu günümüzdeki Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’nün görevlerini yapan “Evkaf-ı Hümayun Nezareti”ne ba” ğlı olarak faa-

liyetlerini yürütüyorlardı. Taşımacılık zorunlu bir hizmet sayıldığı için kayıkların taşıma 

ücretleri devlet tarafından belirlenirdi.

Kıyılarda ve sayfiff ye yerlerinde oturan devlet büyüklerinin ve zenginlerin gösterişli ka-

yıkları ve kayıkhaneleri vardı. Osmanlı döneminde kayık yapımı ile denizcilikle ilgili alet, 

araç ve malzemelerin yapım ve satış yeri Galatadır. Cumhuriyet döneminde ise ahşap tekne 

yapımı Ayvansaray bölgesinde yoğunlaşmıştır. Kayıkların süslenmesi, çifte sayısı, güvenli

seyir yapmaları ve gedik sistemine uyulması konularında bazı düzenlemeler oluşturulmuş-

tur. Gedik, sanatın icrası ve ticaret yapabilme anlamını taşır. Gedik sisteminde, aralarına 

fazladan giren bir kişinin kazançlarını azaltacağı düşüncesiyle esnaf sayısı muhafaza edil-

meye çalışılmaktadır. Kayık yapan ustalar rekabet ve ünlü olma arzusuyla daha narin, daha 

hızlı ve zarif tekneler yapmak için çaba göstermişlerdir. Ayrıca kayıkların yazılı olan ve yazılı 

olmayan bazı kuralları vardı. Örneğin taşıma ücretleri, kayıkçı kıyafetleri ve kayıkların özel-

likleri yazılı olarak belirlenirken; pazar kayıkları dışındaki kayıklara kadınlarla erkeklerin 

aynı kayığa binmemeleri, şemsiyeli hanımların Saray önünden geçerken şemsiyelerini kapa-

maları gibi yazılı olmayan kuralları arasındaydı.

Her kayık ve pereme bir iskeleye bağlı olup, bağlı olduğu iskeleye ait yük ve yolcuyu ta-

şımak zorundaydı. Ayrıca kayıkçıların meslek ehli olup kefiff li olmadan iş yapması mümkün

değildi. İstanbul iskeleleri arasındaki başlıca ulaşım hatları Üsküdar hattı,  Galata hattı, Bo-

ğaziçi hattı iken İstanbul’a daha uzak olan Mudanya, Ağva ve ğğ Şile ve benzeri hatlar da vardı.

Kent içi ulaşım hatları dışındaki şehir dışı hatlar diyeceğimiz bu hatları iki kısma ayırmak 

gerekir. İstanbul’a yakın yerler olarak Pendik, Kartal, Maltepe, Gebze, Çatalca iskeleleri; İs-

tanbul’a uzak yerler olarak da Ağva, ğğ Şile, Karamürsel, Çınarcık, Gelibolu, Mudanya, Gemlik 

ve İzmit’i sayabiliriz.

16. yüzyılda Haliç ve İstanbul Boğazı’nın her iki kıyısındaki ve Marmara Denizi kıyısın-

daki iskeleler ile İstanbul’a yakın ve uzak yerlerdeki iskeleler Tablo-7’de belirtilmiştir. Daha 

sonraki yüzyıllarda iskelelerde bazı değişiklikler olmuştur. İskelelerin 17. ve 18. yüzyılda uğ-

radığı değişiklikler için [8,20 ve 22] no’lu kaynaklara bakılması önerilir. Deniz taşımacılığın-

da yaygın olarak kullanılan dolmuş sisteminin 15. yüzyılın ortalarından itibaren kullanıldığı

tahmin edilmektedir. Denizcilerden esinlenerek taksicilerin dolmuş sistemini başlatmaları 

çok daha sonra Eminönü-Nişantaşı arasında başlayarak yapılmıştır.
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İstanbul’da yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarını deniz ulaşımıyla karşılaması için is-

keleler belli konumlarda yapılıyordu. Bazı iskelelere verilen isimlerde verdikleri hizmetle-

re göre belirleniyordu. Haliç’in güney kıyıları boyunca Bahçekapı’dan Balat’a kadar belli

ürünlerde uzmanlaşmış iskeleler sıralanmaktaydı. Bu iskelelerin başlıcalarını aşağıdaki gibi

sıralayabiliriz:

a- Meydan ve Bahçekapı İskelelerİİ i: İzmit, Karadeniz, Marmara ve Ege adalarından ge-

len ürünlerin boşaltıldığı yerlerdi.

b- Hasır, Zindankapı ve Yemis İskelelerİİ i: İstanbul’un taze meyve ve sebzesi ile kuru 

yemişi konusunda hizmet veriyorlardı.

c- Odun İskelesİİ i: Değişik yerlerden gelen odun ve inşaat kerestesine tahsis edilmişti

d- Balat İskelesİİ i: Değişik bölgelerden gelen her cins yiyecek maddesine hizmet veri-

yordu.

e- Yağa kapanı ğğ İskelesİİ i: Galata’da yağ alım satımının yapıldığı yerdi.

f- Sebzehane İskelesİİ i: Sebze yükleme boşaltması yapılıyordu.

g- Eminönü İskelesİİ i: Canlı hayvan, insan ve eşya taşıması yapılıyordu.

h- Hasköy İskelesİİ i: Tuğla, kiremit gibi inşaat malzemeleri taşınıyordu.

i- Kuruçeşme İskelesİİ i: Kum ve çakıl nakliye yapılan yerdi.

j- Üsküdar İskelesİİ i: İnsan, canlı hayvan ve eşya nakli yapıldığı yerdi.

k- Unkapanı İskelesİİ i: Buğday ticaretinin yapıldığı ve un depolarının olduğu yerdi.

Osmanlı döneminde büyük tartı aletlerine kantar anlamına gelen kapan deniyordu. Sa-

tılan malın adıyla birlikte bu bölgeler yağkapanı, balkapanı, unkapanı gibi adlarla anılmaya

başlamıştır. Böylece büyük tartı aleti olmaktan çok toptan zahire ürünlerinin alınıp satıldığı

yerlere kapan denmiştir.

Haliçteki İskeleler
Eminönü, Yemiş, Unkapanı, Cibali (Cebeali) Ayaz-
kapı, Balat, Eyüp-i Ensari, Kağıthane, Sütlüce Has-
köy, Meyyid, Kasımpaşa, Azapkapı

İstanbul Boğazındaki İskeleler

Tophane, Fındıklı, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, 
Arnavutköy, Rumelihisarı, Kanlıca, Anadolu Hi-
sarı, Çengelköy, İstavroz, (Beylerbeyi’nden sonra), 
Üsküdar

Marmara Denizindeki İskeleler Kumkapı, Çatladıkapı, Ahırkapı

İstanbul’a yakın iskeleler Pendik, Kartal, Maltepe, Gebze, Çatalca

İstanbul’a uzak İskeleler
Ağva, Küçükağız,Tokardan, Kancık, Güyeş, Şile,
Karamürsel, Çınarcık, Gelibolu, Mudanya, Gem-
lik, İzmit

Tablo-7  İstanbul ve Civarındaki İskeleler
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Boğaziçi’nde yazlık ev kiralayan üst düzel gelir grubundan olanlar yolculuklarını küçük 

kayıklar veya Pazar kayıkları ile yapıyorlardı. Ayrıca Boğaziçi kıyısındaki yalılar ise kendi ka-

yıkhanelerindeki kayıklarını kullanıyorlardı. Zamanla Boğaziçi’nde oturanların sayısı artınca

ulaşıma olan taleplerin artmasıyla ulaşım olanakları da gelişmesini sürdürmüştür. Deniz araç-

larının içleri oyulmuş ağaç kütükleri ile başlayan ve çağımızın motorlu gemilerine kadar süren 

gelişim süreçlerini kesin tarihleri ile belirlemek mümkün değildir. Fakat deniz araçlarının ha-

reketini sağlayan sevk sistemleri veya eskilerin deyimiyle tahrik sistemlerine göre belirlemek 

en doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olur. Daha önce “kürekten makinalı gemilere geçişin öyküsü”

bölümünde belirtildiği gibi; kayıkların kullanıldığı kürekli gemiler döneminden sonra sırasıyla 

yelkenli tekneler, buhar makinalı ve buhar türbünü gemileri kapsayan Buharlı gemiler (vapur-

lar) dönemine benzin ve dizel motorlu gemiler ve nükleer güçle sevk dönemi izlemiştir.

Osmanlı döneminde yaklaşık 50 yolcu taşıyabilecek kapasitedeki Pazar kayıklarında se-

pet, küfe, hurç, sandık, küp, çuval gibi eşyalar da taşınırdı. Hamlacı denilen kürekçilerin

ayakta çektikleri küreklerle sevk edilen tekneler.  Boğazın Avrupa sahilinde Sarıyer, Büyük-

dere, Yeniköy, Emirgan, Rumelihisarı, Arnavutköy, Anadolu yakasında Beykoz, Kanlıca 

Anadoluhisarı ve Kandilli semtlerine sefer yapardı.

Pazar kayıkları Şirket-i Hayriye kurulduktan sonra da daha ucuza yük taşıdıkları için va-

purlarla rekabetini 20. Yüzyılın başlarına kadar sürdürdü. Aslında vapurların çalışmaya başla-

masından sonra kayıkların yolcu taşıma işi tamamen sona ermeyip, kullanım şekilleri değişti. 

Vapurlar iskeleye yanaşmayıp açıkta demirlediklerinde veya iskele olmadığı için açıkta durma 

zorunda olduklarında, yolcuların vapurla sahil arasındaki ulaşımı kayıklarla sağlanıyordu. Ka-

yıklar Haliç ve Boğaziçi kıyılarında saray, yalı ve her türden yapının vazgeçilmez bir parçası 

olmuştur. Rüzgar gücünden yararlanan yelken kullanılmadan önce sadece insan kuvvetiyle 

hareket eden kayıkların yolcu, yük ve eşya taşıyan türleri olduğu gibi bazı özel hizmet yapan-

ları da vardı. Yelken döneminde bir kısım tekneler hem yelken hem de kürekle kullanıyordu. 

Günümüzde ise içten ve dıştan takma motorlu tipleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saint Petersburg ve kuzeyin Venedik’i diye adlandırılan Stockholm gibi adalar üzerine 

kurulmuş şehirler ile Venedik ve Amsterdam gibi kentlerin kanallardan oluşan yapısı, kent 

içi ulaşım ve turistik geziler için fazla süratli olmayan teknelerin kullanımını gerektirmiştir.

Bu kentler içinde sadece Venedik’de kendine özgü denizyolu ulaşım aracıyla öne çıkmıştır. 

Bu kapsamda Venedik denince gondolları hatırladığımız gibi, içinden deniz geçen şehir diye 

de tanımlanan İstanbul denince de, bir zamanlar Kağıthane’deki sandal sefaları ve boğazda-

ki mehtap gezileriyle kayıklar akla gelmektedir. Haliç dışında Marmara denizi ve İstanbul 

boğazında mesafelerin daha uzun, yer yer şiddetli akıntıların olması daha hızlı ve daha na-

rin teknelerin kullanımını gerektirmiştir. Bu nedenle kullanılış amaçlarına göre çok çeşitli

büyüklük, tip ve konforda zarif kayıklar yapılmıştır. Bu kapsamda özel tipteki kayıklardan

bazılarını şöyle sınıflandırabiliriz.

a- Üsküdar, Eyüp ve Kadıköy gibi yerlerden müşteri alıp İstanbul’a getiren halkın bin-

diği dolmuş kayıkları

b- Boğaziçi köylerinden ve iskelelerinden sabahları yolcu ve yük alıp dönüşte yolcu ya-

nısıra yolcuların satın aldığı yükleri de taşıyan Pazar kayıkları
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c- Boğaziçi’ne ve çoğunlukla adalara yolcu taşıyan ada yavrusu kayıkları

d- Boğaziçi’nde mehtap gezileri düzenleyen saz kayıkları

e- Padişah ve saray mensuplarını taşıyan saltanat kayıkları

f- Balıkçı kayıkları, ateş kayıkları ve değişik tipte yükleri taşıyan kayıklar

Dolmuş sistemlerinin ne zaman başladığını belgelere dayalı olarak belirleyemiyoruz. 

Ancak XVI. Yüzyılı ortalarından itibaren başladığını düşünmek abartılı bir tahmin olmaz. 

Kayıkların döşemeleri ve kayıkçıların giyimleri ile ilgili belirli kurallar vardı.

Bu kapsamda saray kayıkları, devlet ileri gelenlerinin, elçiler ve halkın değişik kesimlerin

kullandığı kayıkların belirli farklılıkları vardı. Boğaziçi başta olmak üzere yerleşim yerleri-

nin artması, sayfiff ye alışkanlığının giderek çoğalması sonucunda özellikle Boğaziçi ve ada-

lara ulaşım talebini arttırdı. Bu nedenle geleneksel ulaşım aracı olarak kullanılan kayıklar 

yetersiz kalmaya başladılar. Kayıkların kötü hava şartlarına uygun olmayan yapıları ve seyir

güvensizlikleri ve toplu taşıma aracı olarak taşıma kapasitelerinin az olması yetersiz kalma-

sının başlıca sebepleriydi. Bu nedenle başlangıçta kürekten yelkene geçişle başlayan değişim 

süreci, yabancı şirketlerin girişimiyle başlatılan buhar makinalı gemi işletmeciliğinin Os-

manlılar tarafından benimsenmesi ile buharlı gemiler dönemine geçilmiştir.

Kayıkçılar yaz mevsiminde kendilerine çok yakışan, belde kuşakla sınırlı, beyaz pamuklu 

şalvar, geniş kollu ipek bir ceket ve gösterişli mavi ipek püskülüyle normal kırmızı fesleriyle 

göz alıcıydı. Şekil-41’de örnek bir kayıkçı kıyafeti görülmektedir [18].

Şekil-41 Kayıkçı kıyafetleri [18]
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Deniz kıyısında yaşayan insanlar çok eski dönemlerden beri yaşadıkları coğrafiff  bölgeye

göre değişik malzemelerden farklı biçim ve özellikle deniz araçları yaparak, kullanmışlar-

dır. Ormanlık yerlerde yaşayanlar ağaç kütüklerini birleştirerek sallar ve kütüklerin içleri-

ni oyarak oyma kayıklar yapmışlardır. Ağaçların olmadığı yerlerde tekne yapımında saz ve 

bambular kullanılmış veya Eskimoların yaptığı gibi üzerlerine fok balıklarının derilerini ge-

rip kaplayarak ilkel deniz araçlarıyla ulaşımı sağlamışlardır. Bu türden kayıklar Eskimolar, 

İskandinav ülkeleri ve kuzey kutbuna yakın yerlerin kıyılarında yaşayanlar tarafından kul-

lanılmıştır. Bu tür kayıkların benzerleri daha sonraları kanvas bezinden yapılmıştır. Akıntı 

yönünde ilerleyen bu kayıklara daha sonraları önce basit ağaç dallarıyla yön verilirken za-

manla dalların yerini sırıklar, elle kullanılan kürekler ve son olarak da teknenin yanlarına 

(bordalarına) dayanarak çekilen kürekler aldı. Bu arada tekne biçimlerinde sağlanan geliş-

melerle kürekli teknelerin türleri çoğaldı.

Teknelerde direk ve yelken kullanımı M.Ö. 4000’li yıllarda başladı. İlk büyük tekneler 

çöllerle kaplı Mısır’da ulaşımı su yolu ile sağlamak amacıyla Nil Nehri’nde kullanılmıştır. 

Mısırlılardan sonra Fenikeli denizciler Akdeniz’de yayılmaya başladılar. Yunanlılar ise tit-

reme adlı tekneleri kullanıyordu. Roma kadırgaları ise kürek yanında direğe çekilen yelken-

ler yardımı ile rüzgâr gücünden yararlanıyordu. Boyu 30 metreyi geçen Roma teknelerinde 

kürek yanında dört yakalı basit bir yelken kullanılıyordu. Kuzeyde Viking teknelerinde de 

kürekle beraber basit bir kare yelken kullanılıyordu [20].

Aslında Mısırlıların rüzgâr gücünden yararlanmayı keşfiff nden sonra, kayıkların ön tara-

fına eğrelti otu veya hurma yaprağı yerleştirerek rüzgâr estiğinde kürek kullanmadan belirli

hızla teknenin ilerlemesini sağlamaları ilk yelken uygulamasıdır. Daha sonra Mısırlılar saz 

ve yapraklardan örülen bir yelkeni, kayığın baş tarafına konulan bir direğe takarak rüzgâr 

gücünden yararlanmanın öncüleri oldular [3].

Uzakdoğu’da ise yöreye özgü özel tekneler vardı. Ortaçağ’da Akdeniz’de üçgen biçimin-

de Latin yelkenleriyle donatılmış savaş ve ticaret tekneleri kullanılıyordu. Karavela denen bu

tekneleri ilk kez Portekizliler ve İspanyollar yaparak coğrafiff  keşiflerinde kullandılar. XVII. 

yüzyılda boyları ve hızları artan yelkenli tekneler, Avrupa ülkeleri ile bu ülkelerin hayli

uzakta olan sömürgeleri arasında yük taşımacılığı yapıyordu.

Kürekten Yelkene Geçiş
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Buhar makinesinin gemilerde kullanılmasıyla yelkenli tekneler taşımacılıktaki önemle-

rini kaybettiler. Zamanımızda büyükleri yelkenli ve motorlu gezinti teknesi ve özel yatlar

şeklinde hizmet verirken, farklı yapıdaki küçük tipleri ise yelken sporunda kullanılmayı sür-

dürmektedir.

Osmanlıda gemi tiplerinin gelişmesi daha önce de belirtildiği gibi üç ana döneme ayrılır. 

İlk dönem Osmanlı imparatorluğunun kuruluşundan 17. Yüzyılın ortalarına kadar süren 

kürekli tekneler dönemidir. İkincisi kürekli tekneleri takip edip 19. Yüzyılın ortalarına ka-

dar devam eden yaklaşık iki asırlık kalyon veya yelkenli tekneler dönemidir. Son dönem 

ise yelkenli teknelerden sonra başlayıp Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar süren 

buharlı gemiler dönemidir [1] [10].

Yelkenli Tekneler

Rüzgâr gücünden yararlanmak için yelkenlerle donatılmış deniz araçlarına yelkenli

tekne denir. Yelken bezinden değişik biçimlerde yapılıp tekne direğine uygun bir biçim-

de takılan donanımlara da yelken denir. Kullanılan yelkenlerin her bir kenarına yaka 

denir. Yelkenler genelde yamuk veya kare biçiminde dört yakalı veya üçgen biçiminde 

üç yakalı olurlar. Akdeniz bölgesindeki insanlar, açık denizlere göre daha güvenli deniz

koşulları olan yakın sahillerde başlangıçta kürekli tekneler kullanmışlardır. Kürekli tek-

nelere zaman içinde yelken de takılmaya başlayarak bu tip tekneler iyi deniz koşullarında 

yekenle, kötü hava ve deniz koşullarında ise kürek kullanarak seyirlerini sürdürmüşler-

dir. Antik belgelerde genelde yamuk veya kare biçimli dört köşeli yelken şekli görüldü-

ğünden, üçgen biçimli yelkenin bundan esinlenerek yapıldığı söylenmektedir. İngilizce

“Lateen”, Fransızca “Latine” diye adlandırılan yelken üçgen biçimli yekendir. Bu yelken,

ahşap serenler üzerine çekilip teknenin direğine uygun bir biçimde bağlanarak kullanılan

üçgen yelken dilimize İngilizce ve Fransızca isminden esinlenerek “Latin Yelken” olarak 

geçmiştir. Tüm Akdeniz ülkelerinde kullanılan üçgen biçimli Latin yelkeni her yöne dö-

nen serenler ve manevra yeteneği nedeniyle tercih edilmeye başlandı. Bu nedenle Latin

yelkeni balıkçı sandallarından korvet ve kalyonlara kadar her türlü teknede başarıyla kul-

lanılmıştır. 

Ticari tekne olarak yelkenli bot, yelkenli tekne ve yelkenli yatlar şeklinde değişik boyut-

larda yelkenli tekneler vardır. Genel olarak yelkenli tekneleri tekne tipleri direk ve yelken 

düzenleri ve salma tiplerine göre sınıflandırabiliriz. 

Teknenin ana gövde sayısına göre; tek gövdeli olanlar (monohull), çift gövdeliler (Cata-

maran) ve üç gövdeliler ise (Trimaran) şeklinde isimlendirilmiştir. Direk sayıları ve yelken 

düzenlemelerine göre de farklılıklar gösterip gruplandırıldığı gibi, teknenin altına konan

denge sağlayıcı ağırlıklara göre de uzun salma, fiff n salma, sürgülü salma ve ikiz salma gibi

değişik salma tipleri kullanılır [2b].

Akdeniz kökenli olan Latin yelkenli tekneler özellikle İtalya ve İspanya’nın kuzeydoğusu 

ile Fransa’nın güneyinde Akdeniz sahil şeridine bitişik yaşayan Latin kökenli Katalanların 

sembolü olan deniz araçlarıdır. Yuvarlak yelkenli Katalan kayıkları ile Fransa’nın güneydo-

ğusunda Provence bölgesinin sivri yelkenli espigaderin Latin yelkenli teknelerin iki ana gru-

bunu oluştururlar. Latin yelkenli tekneler genelde, balıkçı teknesi, ticari tekne, gezi ve yarış

amaçlı kullanıldığı gibi güvenlik ve kılavuzluk hizmetlerinde de kullanılır. Ayrıca kalyon 

denen savaş teknesi olarak da kullanılır. Bu nedenle Akdeniz’de egemen olan Latin yelkenli
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tekneler Osmanlı donanmasına da örnek olmuşlardır. Dolayısıyla Latin yelkeninin savaş ve

ticari teknelerde kullanımı kısa sürede yaygınlaştı.

Eski Mısır, Fenike, Roma ve Bizans kültürü birbirini etkilemiştir. Bu etkileri özellikle 

Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de görmekteyiz. Milattan önceki yıllarda Akdeniz’in do-

ğusunda Lübnan’da yaşayan Fenikeliler denizci bir topluluktu. Lübnan dağlarında yetişen 

sedir ağaçları, ahşap tekne yapımı için iyi bir malzemeydi. Bu nedenle Fenikeliler sedir ağaç-

larından yaptıkları teknelerle Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de dolaşıp denizcilik bilgilerini bu

bölgelere yaydılar.

Değişik yelkenli tekne tipleri aşağıdaki şekillerde görülmektedir.

Şekil-42 Kürekli ve Yelkenli Tekne

Şekil-43 Akillas Milas’ın çizdiği yelkenli tekne
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Osmanlı İmparatorluğu Sularında Kullanılan Yelkenli Teknelerin Kökeni

Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu sularında değişik ülke-

lerin etkisiyle çeşitli yelken tipleri görülmüştür. Bu konuda hangi bölgelerin hangi ülkelerin

etkisindeki yelkenlileri kullandığını kısaca belirtirsek;

- Karadeniz’de Amasra ve Sinop’ta Bizans ve Cenevizlilerin etkisine,

- Marmara’da özellikle İstanbul’un Galata bölgesinde Venedik, Malta ve Berberi yel-

kenlilerinin etkisine,

- Ege’de Ayvalık, Foça, İzmir ve Bodrum’da Yunanlıların etkisine,

Şekil-44 Hisar önlerinde yelkenli tekneler  

Şekil-45 Tophane önlerinde bir yelkenli   
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- Adriyatik bölgesinde Venedik ve Yunan etkisine,

- Cebelitarık’a kadar uzanan Garp Ocakları denen bölgede Fransız, İspanyol ve Berberi

etkisindeki yelken karakteristiklerine rastlanılmaktadır [6b].

Osmanlı Donanmasında Kalyonların Kullanımı

Akdeniz bölgesinde özellikle sivil ticaret gemileri konusundaki bilgilerimiz oldukça sı-

nırlıdır. Başlangıçta savaş ve ticaret gemilerinin görünümleri benzer iken zamanla görü-

nümlerinde değişiklikler başladı. Ticaret fiff lolarının gelişimi yelkeni ön plana çıkardı ve kü-

rekli araçlar daha çok liman içi hizmetlerde kullanılmaya devam etti. Akdeniz bölgesinde 

kullanılan kürekli çektiri veya çektirme tipi denen kadırgalardan rüzgâr gücünden yarar-

lanmayı kalyonlara geçiş süreci Osmanlı donanmasının XVII. Yüzyılda yaşadığı önemli bir 

değişim sürecidir. Bu bağlamda Girit seferi Osmanlı denizciliği için bir dönüm noktasıdır.

Girit seferiyle Osmanlıların yelkenli tekneleri görerek kadırgaların yetersizliğini fark ettiler. 

Özellikle Venedik donanmasındaki yelkenli tekne olan kalyonların gücünü gören Osmanlı-

lar bundan sonra kalyon inşaatına başlamışlardır [2]. böylece Osmanlı devleti 1648 yılındaki

Girit seferini fetihle sonuçlandırmasına rağmen, savaşlarda kadırgaların güçsüzlüğünü fark 

edip onların yerine kalyonların kullanılması gerektiğini anlamıştır. Bu nedenle Sadrazam 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa donanmada kalyon yapı-

mını hızlandırmıştır. Bu gelişmeler sonunda da XVII. yüzyıl sonlarında kadırga savaş gemisi

olarak terk edilmiştir [7].

Aslında kalyon bir yelkenli gemi türü olduğu kadar, yelkenle hareket eden savaş gemile-

rinin genel adıdır [6]. Venedik lehçesinde galion, İtalyanca galeona, İspanyolca galeon, Yu-

nanca galea, eski Yunancada galeos sözcüklerinin Türkçe karşılığı kalyondur. Kadırgadan

kalyona geçişin asıl nedeni, kadırgalar insan gücüyle hareket ettikleri için çok sayıda görevli

insan (mürettebat) bulunuyordu. Bunların su ve yiyecekleri ile cephane taşıması nedeniyle, 

taşıma kapasitesi sınırlıydı. Bu durum teknelerin uzaklara gitmesini engelliyordu. Bu ne-

denle uzun mesafe seyirleri için Latin yelkenler ön plana çıkmaya başlayınca savaş tekneleri

ve diğer teknelerde kullanımı yaygınlaştı. Böylece seyir sırasında sığınacak limanları az olan 

uzun seyirlere uygun olmayan kadırgalar yerine, rüzgâr gücünden yararlanan yelkenli kal-

yon tipi teknelerin kullanımı yaygınlaştı.

Deniz Ticaretinde Kalyonlar

Osmanlılar donanmanın tamamının kalyonlardan oluşmasını öngören Bahriye Karar-

namesinin uygulamaya sokulmasından sonra, 1708’de tüccar kalyonlarıyla ilgili bazı dü-

zenlemeler yapıldı [9]. Bu dönemde Mısıra giden sadece 3-4 tüccar gemisi kalyon, diğerleri

fırkate tipi küçük teknelerdi. Bu nedenle korsan kalyonları bu tekneleri ele geçirip, persone-

lini esir alması nedeniyle deve tüccarların yaptıracağı gemi tiplerini belirleyip kontrol ede-

rek, yapılan düzenlemelerin kurallara uygun olmasını sağlamaya çalışmıştır. Böylece kalyon 

hem tüccar hem de savaş gemisi olarak kullanılmıştır.

Kalyonlarla kadırgalar arasında malzeme, inşa şekli, personel, cephane ve savaş gereçleri

yönünden farklılıklar vardır. Her iki tekne de, ahşaptan yapılmasına karşın kalyonlarda kul-

lanılan ahşap çeşidi daha fazladır. Aslında kalyon, kadırga örnek alınarak yapılan ve boyu
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daha uzun teknedir. Kalyonun büyüklüğüne göre, değişen çeşitli tipte sütun ve seren direk-

lerinin ve yelkenleri olması nedeniyle kadırgalardan daha pahalı teknelerdir. Kalyonların 

büyüklüğüne göre, değişen toplarından da söz etmek gerekir. Ayrıca kalyonlarda savaşçı 

ve personel olarak, teknedeki insan sayısı daha fazladır. 18. Yüzyıl boyunca gelişmelerini

sürdüren kalyonlar 19. Yüzyıl ortalarından itibaren yerini buharlı makinalı teknelere bı-

raktı [1d].

Türkler Anadolu’ya geldiklerinde, önceleri deniz kıyılarında başlattıkları denizcilik giri-

şimlerini geliştirerek açık deniz ve okyanuslara açıldılar. Türklerin Osmanlı öncesi deniz-

cilik faaliyetleriyle ilgili kaynakların yetersizliği nedeni ile ayrıntılı olarak belirgin değildir. 

Türkler Anadolu’ya geldikten sonra, denizciliği öğrenmeye başlayıp önemini kavramışlar-

dır. Osmanlı devleti başta Venedikliler olmak üzere çağdaş denizci devletleri örnek alarak 

donanmasını güçlendirmiştir. Bu dönemde donanmada kullanılan tekneler kürekli ve yel-

kenli ile yalnız yelkenli olmak üzere iki çeşitti.

Osmanlı dönemindeki kürekli ve yelkenli savaş ve ticaret gemilerini biçimsel yönden 

daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için, onları uzun uzun anlatmak yerine kısa ve öz ta-

nımlamalarına uygun fotoğraflar ekleyerek sunmak okuyucuya daha iyi fiff kir vermektedir. 

Bu bağlamda hatırladığım çok yararlı ve yeri geldiğinde kullanılması gereken Çinli fiff lozof 

Konfüçyüs’un bir ifadesinden söz etmek istiyorum. “Bir görüntü bin kelimeye bedeldir” ifa-

desi bazen “Bir resim bin sözcüğü e bedeldğğ ir” şeklinde de söylenir. Çok gerçekçi bir yaklaşımı 

belirleyen bu ifadeyi ülkemizden bir örnekle açıklamak istiyorum. Ülkemizden yurt dışına 

yasal olmayan bir şekilde şişme botlarla gitmek isteyip de botların batmasıyla hayatını kay-

beden yabancı uyruklu bir çok insanla ilgili gazete ve televizyon haberlerini izleyip bir süre

sonra hatırlamaz olduk. Fakat televizyonlarda izlediğimiz “Aylan Bebeğie ” asla unutmadık.”

Anlatılanları fotoğraflarla zenginleştirerek sunmayı, öğretin üyeliğim süresince ve tüm çalış-

malarımda bilinçli olarak daima uygulayıp, ne kadar etkili ve öğretici bir yöntem olduğunu 

gördüm. Bu nedenle Osmanlı dönemi savaş ve ticaret gemileri konusunda anlattıklarımızın 

okuyucuda bir ikilem yaratmaması için, önemli gördüğüm bazı fotoğrafları eklemeyi uygun 

gördüm. 

Asıl konumuz İstanbul’da kent içi deniz ulaşımı olduğundan kürekli, yelkenli ve maki-

nalı teknelerin sadece ulaşımla ilgili ana özellikleri belirtilmiştir. Gemilerin tasarımı, yapımı

teknikleri ve donatımları konusunda daha ayrıntılı bilgiler için verilen kaynaklara bakıl-

masını öneririm. Geniş sınırları olan Osmanlı İmparatorluğunda, ticari tekne yapımcılığı

konusunda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyısında bulunan çok sayıdaki tersane 

ve atölye tarzındaki gemi yapım merkezlerini belirtebiliriz. Yelkenli tekneler döneminde, 

Osmanlı ticaret gemileri özel gemi işletmelerine aitti. Bu nedenle tekneler, sahibinin veya 

bazen de yapan ustanın isteği ve zevkine göre boyanırdı. Teknelerin isimlerini ise, genelde 

tekne sahipleri belirlerdi.
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Çeşme Deniz Savaşı ve Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un Kuruluşu

Denizlerden yararlanmayı iyi bilen ülkeler, önemli kazançlar sağlayarak ülkelerinin re-

fah düzeyini yükseltmişlerdir. Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı ise, denizciliğin önemini

yeterince kavrayamadığından geri kalmıştır. Her ne kadar Sokullu Mehmet Paşa, “yelkenler“ i

atlastan, halatları ibrişimden ve zincirleri gümüşten gemiler” yapılabileceğini ifade etse de; 

iyi yetişmiş insan gücü olmayınca, yeterli teknik özellikte gemi yapılamayacağını Osmanlı 

geç ve acı deneyimler sonunda öğrenebilmiştir. Bunun en belirgin örneği, Çeşme Deniz 

Savaşı’dır. Osmanlı deniz tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturan Çeşme Deniz 

Savaşı’nın en çarpıcı yanı; Rus donanmasının Saint Petersburg civarındaki Kronstadt lima-

nından çıkıp, Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz’e geçip, Çeşme’ye gelerek Osmanlı Donan-

masını yakarak yok etmesidir. Bu yenilgi nedeniyle Cezayirli Hasan Paşa, yenilginin asıl 

nedeninin, gemilerin gerektiği gibi inşa edilmediği ve personelin devrin teknik bilgilerini

yeterince öğrenememiş olmasından kaynaklandığını padişah III. Mustafa’ya açıkça bildi-

rir. Bunun sonucunda gemi inşaatı yapmak, deniz ve kara haritalarını çizecek elemanlar 

yetiştirmek üzere 18 Kasım 1773 tarihinde Kasımpaşa’daki tersane alanı içinde ülkemizin

ilk ciddi ve uzun ömürlü teknik eğitim kurumu olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun

kurulmuştur.

Bu mühendishanede başlangıçtaki mühendislik eğitimi, gemi inşaatı ve haritacılık konu-

sunda olduğundan, gemi inşaatının ülkemizde eğitimi verilen ilk mühendislik alanı olduğu-

nu söyleyebiliriz. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adı ile açılan bu okul, askeri ve bilimsel 

içeriklerini geliştirerek, askeri kısmı Deniz Harp Okulu, sivil kısmı ise İstanbul Teknik Üni-

versitesi adıyla günümüze kadar gelmiştir. Okul, uzun eğitim öğretim süreci içinde zaman 

zaman idari, eğitim ve öğretim yönlerinden bazı değişikliklere uğramıştır. Ancak askeri kıs-

mının Türk donanması için ihtisaslaşmış eleman olarak deniz subayı ve askeri mühendis

yetiştirme düşüncesi hiçbir zaman değişmemiştir. Bu dönemde denizcilik ve gemi yapımı 

konusunda yabancı uzmanlardan yararlanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda

Buharlı Vapurlar Dönemi
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1824 yılında yapılan düzenlemeyle “Mekteb-i Bahriyei ” kurulmuş ve buraya bağlı olarak 

“Gemi Yapımı Tekniği Bölümü” ile “Harita Tekniği ve Coğo rafya Bölümüğğ ” oluşturulmuştur.

Gemi Yapımı Tekniği Bölümünü bitirenlerine “mimar” deniyordu. Aslında gemi inşaa-

tı mühendisliğinin İngilizce karşılığı olan Naval Architecture’ın, Türkçesi gemi mimarıdır. 

Bu nedenle Tersane-i Amire kayıtlarında tersane mimarı, Tersane-i Amire sermimarı gibi

ünvanlarla gemi inşaatı mühendisleri denmek istenmektedir. Osmanlı kayıtlarında gemi ve

tersaneyle ilgili konularda mimar olarak belirtilen ifadeyi, gemi inşaatı mühendisi olarak 

anlamak gerekir.

Harita Tekniği ve Coğrafya Bölümünü bitirenler ise ;gemilerde çalışmaya   yelkenli savaş

teknesi olan biriklerde katiplikten başlayarak, gemi kaptanlığına kadar terfiff  edebiliyorlardı. 

Ancak öğrenci ve öğretmenlerin aldıkları maaşla geçinememeleri nedeniyle okulu bırakarak 

başka işlere yönelmeleri, yeni bir düzenlemeye gidilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Buharlı Gemiler Politikası

Osmanlı Donanmasının çok önemli kayıplar verdiği üç önemli deniz savaşı sırasıyla

İnebahtı, Çeşme ve Navarin savaşıdır. İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı deniz tarihinde ye-

nilgiyle sonuçlanan ve donanmanın büyük kayıplar verdiği ilk büyük savaş olarak kabul

edilmektedir. 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı ve Haçlı donanmaları arasında Korint Körfe-

zinde, İnebahtı yakınlarında yapılan bu savaşta, Osmanlı Donanması büyük kayba uğramış-

tır. Çeşme Deniz Savaşı; Rus Donanmasının St. Petersburg yakınlarındaki deniz üssünden 

hareket edip, Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Çeşme’ye gelip, 1770’de Osmanlı Donanmasını 

yakmasıyla sonuçlanan ikinci büyük yenilgidir.

Navarin Deniz Savaşı ise 20 Ekim 1827’de İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarına karşı, 

şimdi Yunanistan topraklarında kalan Navarin Limanında Osmanlı Donanmasının üçüncü 

yenilgisini aldığı bir savaştır. Aslında bu yenilgileri iyi analiz etmek gerekir. 

Buhar makinalarının deniz araçlarında hareket ettirici bir kuvvet olarak kullanılması, de-

niz taşımacılığında yeni bir dönemi başlattı. Amerikalı Robert Fulton’un 1827’de Clermont 

adlı yandan çarklı bir gemiyle Hudson Nehri üzerinde başarılı bir seyir yaptı. Bundan sonra

1819’da Amerikalı, 1822’de İngiliz ve 1823’te Fransızlar uzun yola elverişli buhar makinalı 

vapurlarıyla Atlantik’i geçtiler. Böylece yandan çarklı vapurların kullanımı yaygınlaştı. Os-

manlı Donanması ise, ilk buharlı teknesini Clermont’tan 21 yıl sonra 1928’de İngiltere’den 

satın aldı.

Çeşme faciası Osmanlı donanmasının artık Batı anlayışında olması gerektiğini ortaya

koymuştur. Bu nedenle Çeşme olayı Osmanlı deniz tarihinde yeni bir devrin başlaması-

na neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun buharlı deniz araçlarını edinme politikası, 

Tersane-i Amire’de gemilerin ahşap gövdelerini inşa etmek ve yurt dışından vapur satın 

almak esasına dayanıyordu. Osmanlı karasularında çalışan yabancı bayraklı vapurlarla re-

kabet ederek, onların etkinliğini azaltmak isteyen Osmanlı Devleti, ilk iş olarak İngiltere’den 

birbiri adına iki adet buhar makinalı yandan çarklı ahşap tekne satın almıştır. Daha sonraki

yıllarda ise, Tersane-i Amire’de vapurların ana gövdeleri olan tekne kısmını inşa edip, ya-

pamadığı kazan, makine ve aksamını İngiltere’den satın almaya başlamıştır. Tersane-i Ami-

re’de bu şekilde 1837 ile 1853 yılları arasında 15 civarında tekne yapılmıştır.

İngiltere’den satın alınan ilk vapur 1828 yılında Osmanlıya satılmak üzere getirilmiş

olan Swift adlı buhar makinalı ahşap gövdeli teknedir. Osmanlı döneminde pistonlu buhar 
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makinalı bir geminin ilk kez kullanımı, Türkçe hızlı veya çubuk anlamına gelen Swift adlı

vapurun satın alınmasıyla başlamıştır. Böylece Osmanlı kayıtlarına vapur ve buharlı gemi

kavramı, swift’in alımıyla girmiştir.

Buharlı gemi ve buğu terimleri daha önceki yıllarda Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın 

sadrazama gönderdiği bir yazıda geçmektedir. Mısır’ın, Osmanlı Devletine bağlı bir eyalet

olarak ayrı bir otorite olmasından dolayı bu ayrım yapılmıştır.

Aslında swift satılmak üzere şartlı olarak getirilmişti. Satış işini organize eden tüccarlar 

tekne satılmazsa, İstanbul ile Karadeniz ve Akdeniz arasında çalıştırmayı düşündüklerini, 

eğer işletme için izin alamazlarsa teknenin İngiltere’ye geri götürüleceğini beyan ediyorlardı. 

1828 yılında Darphane-i Amire tarafından satın alınan Swift, çalıştırılmak üzere Tersane-i

Amire emrine verilmişti. Satın alındıktan sonra, tekne eski kaptanı Kelly’nin yönetimin-

de çalıştırılmıştır. Gemi ortasındaki uzun bacasından çıkan buhar nedeniyle halk arasında 

Arapça buhar anlamına gelen Buğu sözcüğü nedeniyle Buğu u Gemisi olarak anılmaktadır. 

(Şekil-46)

Aslında bu dönemde buğu gemisi ve buğu vapuru sözcüklerinden daha çok buharlı gemi

anlamında “vapur sefiff nesi” terimi kullanılıyordu.

Şekil-46 Swift Vapuru
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Swift’in satın alınmasından bir yıl sonra 30 Mayıs 1829 tarihinde İngiltere’den, Swift’ten 

biraz daha büyük Hilton Joliffeffff isimli ikinci bir yandan çarklı, ahşap gövdeli bir vapur satın 

alınmıştır. Bu tekneye bir süre sonra Arapça büyük anlamına gelen “kebir” ismi verilirken, 

Swift”e de küçük anlamında “Sagir” isminin verilmesi uygun görülmüştür. Vapurların her 

ikisi de saatte en fazla 6 deniz mili hız yapabiliyordu.

Her iki vapur da savaş teknesi olarak pek etkin olamadıklarından; genelde akıntıya karşı

dalga ve şiddetli rüzgâr halinde hareket etmekte zorlanan yelkenli teknelerin yedekte çekil-

mesi ile yük, yolcu ve malzeme taşınmasında kullanılmıştır. 1831 yılında İstanbul’a gelip 

Tersane-i Amire’yi ziyaret eden Dr. James Ellsworth De Kay anılarında; iki vapurdan Ke-

bir’in aslında İskoç alamanası denen yelkenli bir tekne olduğunu ve sonradan boyu uzatılıp 

değişiklik yapılarak buharlı vapur haline getirildiğini belirtmiştir. Ayrıca Sagir isimli vapu-

run da oldukça çürümüş durumda olduğunu yazmıştır. Gerek buhar makinalı gemilerin in-

şaatı gerekse haberleşme tekniklerindeki gelişmeler denizcilerin açık denizlere açılarak daha 

uzak yerlere gitmelerini sağlamıştır. Zamanla kentin büyümesi deniz ulaşımına olan talebi

arttırmıştır.

Buhar makinalı vapur işletmeciliğinin gelişmesi sonucunda da 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren kent içi ulaşımda da buhar gücüyle çalışan vapurların kullanımı gündeme gelmiştir. 

Aslında Karadeniz’e çıkmakta zorlanan yelkenli tekneleri yedekte çekmekte görevli yabancı

bayraklı vapurlar, Boğaziçi’nde artan talebi karşılamak için 1837 yılında yolcu taşımacılığına 

da başlamışlardı. Buna karşın 1838 yılında da Osmanlı bayraklı teknelerle yolcu ve yük ta-

şımacılığı başlatıldı. Bu bağlamda Tersane-i Amire’ye ait vapurlardan biri İstanbul, Bandır-

ma, İzmit ve Tekirdağ arasında ulaşım hizmeti vermeye başladı. Bu girişimlerin ardından da

Boğaziçi, Haliç ve Marmara’da vapur işleten kamu ve özel işletmeler şekillenmeye başladı. 

Böylece Boğaziçi’nde Şirket-i Hayriye, Haliçte Haliç Vapurları Şirketi, Marmara Denizinde 

de Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi kuruldu.

Önce Hazine-i Hassa ve onun ardından da Şirket-i Hayriye’nin kurulması buharlı gemi

taşımacılığını ve vapurların sayısını artırmıştır. Bu kapsamda yabancı devletlerin denizcilik 

işletmelerinin Osmanlı Karasularında daha önce başlattıkları taşımacılık hizmetlerine de-

vam ettiklerini de belirtmek gerekir. Bu bağlamda önemli kuruluşlar şöyleydi; 1833 yılın-

da Rus Odesa Şirketi Karadeniz’den İstanbul’a seferler başlatmıştı. 1834 yılında Avusturya 

Tuna Şirketi faaliyet alanını İstanbul’a kadar uzattı. 1837’de İngilizlerin Peninsula ve Orien-

tal gemi şirketleri de çalışıyordu. Ayrıca Fransa’nın Messageries ve Avusturya’nın Lloyd şir-

ketleri Doğu Akdeniz’de düzenli hizmet veriyordu. Yabancı vapur işletmelerinden özellikle 

Avusturya vapur kumpanyasının 1830 yılından beri Doğu Akdeniz, Marmara Denizi ve Ka-

radeniz’deki liman ve iskeleleri arasında önemli miktarda ticari mallar taşıyordu.

Aslında ticaret gemilerinin Boğazlardan Karadeniz’e serbest geçişinin başlangıcını 1774 

yılındaki Küçük Kaynarca Antlaşması sağlamıştır. Bu antlaşma ile önce Rusya, Karadeniz’de 

taşımacılık yapma ve Boğazdan geçiş hakkını aldı. Rusya’yı sırasıyla 1784’de Avusturya,

1799’da İngiltere, 1802’de Fransa ve diğer ülkeler izledi. 1856 tarihli Paris Antlaşması ile 

Boğazlar herkese açıldı. 

Makine gücünün kullanılması, daha büyük gemilerin yapılmasına olanak sağladı. Kulla-

nılan araçlar; daha fazla yük ve yolcu taşımak, daha kısa sürede daha uzaklara gitmek isteği

ile teknolojik yeniliklerden de yararlanarak sürekli bir gelişmeyle günümüz deniz araçlarına

ulaşmıştır. 

Teknolojik gelişmeler ve artan gereksinmeler sonunda; boyutları büyüyen, tipleri deği-
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şen, hızları ve seyir alanları artan daha karmaşık yapıdaki deniz araçlarının tasarım ve yapı-

mında daha kapsamlı teorik ve deneysel çalışmalar yapmak zorunlu olmuştur.

Bu gelişme süreci geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de devam edecektir. Bu 

durum denizciliğin bilimsel yönünü ve önemini göstermektedir. 

Uzun sefer süreli deniz aşırı yük taşımacılığı, kısa süreli yakın sahil yük taşımacılığı, iç

sular taşımacılığı ile kıyı şeritlerinde deniz yoluyla kent içi yolcu ve yük taşımacılığının öne-

mi büyüktür.

Osmanlı şirketlerinin 1840’lı yıllarda en donanımlısı Hazine-i Hassa kumpanyasıydı.

Bu şirket bir yandan yabancı şirketlerle rekabet ederek onların tekelini kırmaya çalışır-

ken, aynı zamanda sahibi olduğu vapurlarla Trabzon, Samsun, Varna, Selanik ve İzmir’e 

düzenli seferler yapmaya çalışıyordu. Şirket 1850 yılına kadar Darphane, bu yıldan sonra 

ise Hazine-i Hassa Nezareti tarafından idare edildi. Buhar makinalarının ilk uygulamaları 

İngiliz Mühendis Thomas Savery’nin maden ocaklarında biriken suları dışarı atmak için

buhar gücüyle çalışan “madencilerin dostu” adını verdiği bir tulumbayı yapmasıyla başladı.

Sanayi devriminin sembolü olan pistonlu buhar makinalarının denizcilik alanında ilk uy-

gulamaları olarak yelkenli teknelerde kullanılan, yelken yerine buhar makinasının, yandan 

çarklı sistemin çarklarını döndürmek için kullanılmasıdır. Sanayi devrimi ile buhar gücü-

nün hareket ettirici kuvvetinin anlaşılması ve gemilerde kullanılması büyük gelişmelere yol 

açtı. James Watt buhar makinesinin daha pratik etkili ve endüstride çok sayıda uygulama 

alanı bulan bir modelini geliştirerek, 1769 yılında buluşunun resmi belgesini aldı. Bundan

sonra 1776’da başarıyla üretilen buhar makinaları ticari olarak satılmaya başladı. Boutton 

ve Watt’ın 25 sene süren ortaklığı, devamlı buhar makinesi üretti. Buhar makinelerinin 

gemilerde tam olarak kullanımını sağlayan James Watt’tır. Böylece 18. yüzyıl sonları ve 19. 

yüzyıl başlarında buhar makinalarının gemilerde kullanımı hayli artmıştı. İlk başarılı bu-

har makinalı tekneler, James Watt’ın mevcut buhar makinalarını geliştirerek 1775 yılında 

patentini almasından sonra ortaya çıktı. Buharlı gemilerde kullanılan çark sistemi nehir 

ve göl gibi iç sular için uygun iken, okyanus gibi açık denizlerde pek elverişli değildi. Bu-

nun başlıca nedenleri; gerek çarkları döndürmek için düşük devirli makinaların kullanılışı,

gerekse denizli havalarda sancak ve iskele tarafındaki çarkların belirli bir zaman farkıyla

suya girip çıkmasının sevk verimini azaltması ve sistemin bakım-tutumunun zorluğuy-

du. Bu nedenle yandan çarklı vapurların okyanus seyirlerinde, çoğu kez buhar makinası

yerine teknenin yelken sistemini kullanmaktaydı. Ayrıca kanatlı çarkları döndürmek için 

kullanılan makinaların düşük devirli olması makinaların büyük boyutlu olmasını gerekti-

riyordu. Gerek makinaların gerekse çarkların fazla yer kaplaması kısıtlı tekne kapalı alanını

daraltıyordu ve tekneye istenen sayıda top veya ağır silah yerleştirilemiyordu. Bu durumda

yandan çarklı teknelerin etkin bir savaş gemisi olmasını engelliyordu. Bu nedenle buharlı

vapurlar daha çok yelkenli tekneleri yedekte çekme, yolcu ve yük taşıma işlerinde kullanıl-

mıştır. Buna karşın, buhar makinası ile nehir gemilerinin akıntı yönüne ters istikamette 

ilerlemesi kolaylaşmıştı. Buharlı gemi, ortasında yükselen bacası ve çıkan buhar ile yan-

larındaki çarklarıyla yelkenli tekneden farklı görünümdeydi. Bu teknelere yandan çarklı 

gemi demeden sadece buharlı gemi demek yeterli olmaz. Çünkü buharlı gemi ifadesi buhar

makineli pervaneli gemiler ve buhar türbinli gemileri de kapsar. Bu nedenle buhar maki-

nalı yandan çarklı gemi veya sadece yandan çarklı vapur demek daha uygun olur. Osmanlı 

denizciliğinde buharlı gemi teknolojisinin yerleşmesinde Hazine-i Hassa Kumpanyası ve

Şirket-i Hayriye’nin önemli katkıları olmuştur.
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Hazine-i Hassa İngiltere’den sonra aldığı ve Tersane-i Amire’de inşa ettirdiği vapurlarla 

Karadeniz, Marmara ve Ege’de deniz ticaretini geliştirmiştir. Şirket-i Hayriye ise, kurulu-

şundan itibaren Boğaziçi’nde yolcu taşımacılığı yaparak yeni yerleşim yerlerinin açılması ve

ulaşımını sağlamıştır. Aslında Osmanlıların yelkenli gemiler döneminde dünya donanmala-

rı arasındaki iyi konumun buharlı gemiler döneminde biraz azaldığını belirtmek doğru bir

değerlendirme olur. Bu kapsamda Tersane-i Amire’de 1837 yılında başlayan buharlı vapur-

ları belirtelim.

Tersane-i Amire’de 1837-1845 Yıllarında Yapılan Yandan Çarklı Vapurlar

1- Eser-i Hayr Vapuru; Tersane-i Amire’de inşa edilen ilk buharlı vapur, Amerikalı

Foster Rhodes’un yapıp, 1837 tarihinde Aynalıkavak’ta denize indirilen 39,6 metre 

boyundaki Eser-i Hayr’dır. Bu vapurun çark, makara ve aksamları İngiltere’den satın

alınmıştır.

2- Mesir-i Bahri Vapuru; Foster Rhodes’un denetiminde Amerikalı üç mühendis tara-

fından Amerikan tarzında yapılan vapur, 6 Ağustos 1838 tarihinde denize indirilmiş ve

daha sonra iç donanımı tamamlanmıştır. Vapur 48,7 metre boyunda olup, 120 beygir 

gücünde iki silindirli bir buhar makinasının gücüyle yan tarafındaki çarkları döndürü-

lerek hareket ediyordu.

3- Tair-i Bahri Vapuru; Tersane-i Amire’de Rhodes’un yaptığı yandan çarklı vapur, 16 

Haziran 1839 tarihinde denize indirilmiştir. Dönemin yapım tekniğine uygun olarak 

ahşap gövdeli 68,19 metre boyunda, 140 beygir gücünde bir buhar makinesiyle sevk 

ediliyordu.

4- Eser-i Cedid Vapuru; Aynalıkavak sahasında F. Rhodes tarafından inşaatının yapıl-

ması kararlaştırılan bu fiff rkateynin belirli aksamlarının İngiliz tüccar Lebon tarafından

getirilmesi için 2 Nisan 1839’da sözleşme imzalanmış. Bu arada Sultan II. Mahmut’un 1

Temmuz 1839’da vefatından sonra gücünü kaybeden F. Rhodes istifa ederek 1840 yılın-

da ülkesine dönmüştür. Rhodes’un yerine Tersane-i Amirede çalışan Reeves atanarak 

gemi inşaatına devam edilmiştir. Eser-i Cedid 1842’de denize indirilmişti. Güvertesine 

10 top yerleştirilen vapur, 60 metre boyundaydı.

5- Peyk-i Ticaret Vapuru; Yandan çarklı 44,3 metre boyunda ve 50 beygir gücünde bu-

har makinası olan gemi yolcu ve yük gemisi olarak Aynalıkavak sahasında inşa edilmiş

olup, 19 Mart 1846’da denize indirilmiştir. Sermimar Süleyman Bey tarafından inşa

edilmiştir.

6- Mecidiye ve Taif Vapurları; her iki vapur da Tersane-i Amire’ye sipariş edilen fırka-

teyn sınıfı yandan çarklı 83,3 metre boyundaydı. Ahşap tekneli fırkateyn buhar maki-

neleri 450 beygir gücündeydi. 8 Nisan 1847 tarihinde isimleri verilen tekneler 9 deniz 

mili hız yapabiliyordu.

7- Eser-i Nüzhet ve Persendide Vapurları; Ahşap tekneleri Tersane-i Amire’de yapılan 

tekne masrafı Tersane Hazinesinden, makine ve aksamları ise, Maliye Hazinesinden 

karşılanmıştır. Sekiz deniz mili hız yapan vapur 44,3 metre boyunda olup, 60 beygir

gücünde buhar makinası vardı. Her iki gemiye de 27 Ekim 1847’de isim verilmiştir.

8-  Feyz-i Bari ve Saik-i Şadi Vapurları; Her iki vapur da Mecidiye Taif vapurları gibi 83,3 

metre boyunda ve 450 beygir gücünde pistonlu buhar makinasıyla sevk ediliyordu. Her 

iki tekne de 7 Ekim 1847’de denize indirilmiştir.
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9- Eser-i Hadid Vapuru; Osmanlı donanmasında teknesi sacdan inşa edilen vapur Eser-i

Hadid’dir. Aslında hadid sözcüğü demir veya demirden yapılmış anlamına geldiği için

isminden de sac tekneli gemi olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür gemileri ilk kez İngiltere 

1840 yılında Great Britain adıyla buhar makinalı pervaneli olarak inşa etmiştir. Vapur, 

Baruthane-i Âmire’ye bağlı küçük demir fabrikasında inşa edilen 61,3 metre boyunda 

olup, mühendis Philips tarafından yapılmış ve 25 Kasım 1848 tarihinde denize indiril-

miştir.

10- Vesile-i Ticaret Vapuru; Yandan çarklı Vesile-i ticaret gemisinin boyu 35,6 metre olup, 

60 beygir gücünde bir buhar makinası vardı.  Sermimar Süleyman Bey tarafından 1847-

1848 döneminde inşa edilmiştir. Vesile-i Ticaret gemisi 1853 Kırım Savaşı sonrasında

İstanbul’da posta işleri için diğer küçük boyutlu Persendide Peyk-i Ticaret ve Hümaper-

vez gemileriyle birlikte görevlendirilmiştir.

11- Tarak Gemileri; Osmanlı tersanesinde askeri ve ticari amaçlı gemilerin yanında bir de

özel hizmetler için de vapurlar inşa edildi. Bu deniz vasıtalarından biri de tarak vapur-

larıydı. Deniz, nehir, göl, kanal ve liman gibi yerlerde ulaşım ve ulaşım dışı hizmetler

için kullanılan deniz araçlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla su tabanından katı 

maddeler çıkarılarak su derinliği artırılır. Deniz dibini tarayarak değişik yöntemlerle katı

maddelerin çıkarılarak karada veya denizde uygun yerlere dökülmesi tarak gemisi denen 

özel hizmet araçlarıyla yapılır. Osmanlı Devleti’ne ait bazı limanların temizlenmesi için 28 

Aralık 1850’de tüccar Karabet ile bir sözleşme yapılarak, yapılacak 3 adet tarak gemisi için

makinaların ithali sağlanmak istenmiştir. Ayrıca tarak gemileri deniz dibinden çıkardığı

katı maddelerin konulacağı çamur dubaları da 15 ton kapasiteli olarak yapılacaktı. Deği-

şik nedenlerle tekne inşaatına geç başlanmış, iki tarak vapurundan İzmit’tekinin inşaatı 3 

Mart 1859’da bitmiş fakat makine ve diğer aksamlarının yetiştirilmesi ise 7-8 ay daha vakit

almıştır. Bu sırada diğer tarak gemisinin tekne inşaatı ise devam etmekteydi.

Osmanlı Döneminde Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisine 

Yabancı Uzmanların Katkısı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim, sağlık, mühendislik, spor ve benzeri alan-

lardaki Batı tarzı modern gelişmelerin tümü, askeri alanda başlayıp sonra sivil alanda da

kurumsallaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda yurt savunması gibi ulaşım politikalarını 

da askeri hedefler belirliyordu. Bu kapsamda gemi inşaatı, deniz teknolojisi ve ulaşımdaki

uygulamaların öncülüğünü de Bahriye veya günümüz Türkçesiyle Deniz Kuvvetleri üstlen-

miştir. Askeri teknoloji alanındaki yenilikleri izleyerek, kendi ülkesindeki gelişmelere katkı 

sağlamayı en fazla III. Selim istemiştir. Bu bağlamda devletin yaptığı anlaşmalar, belirlediği

kurallar ve bu kurallar dışı gelişen olanaklarla değişik ülkelerden farklı alanlarda hizmet 

vermek için İstanbul’a uzmanlar geliyordu. Bu kitabın yazım amacı doğrultusunda, sadece 

gemi yapımı, tersane, denizcilik eğitimi ve donanma konularında hizmet veren yabancı uz-

manlardan kısaca söz edeceğim. Osmanlıya hizmet sunmak için yaklaşık on farklı ülkeden 

uzmanlar getirildi. Bunların arasında daha fazla ve etkin hizmet sunanlar Fransız, İsveç, 

İngiliz ve Amerikalı uzmanlardır. Bu nedenle genelde bu ülkelerden gelen başlıca uzmanları 

belirtip, çok kısa olarak da diğer yabancı uzmanlar ve Osmanlı uyruklu uzmanları belirte-

ceğim.
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Fransız Uzmanlar

Osmanlı askeri gemi teknolojisine destek vermek için, 1780 tarihinden itibaren fark-

lı tarihlerde Fransız teknik yardım grupları İstanbul’a gelerek Tersane-i Amire’de iki ülke

arasındaki antlaşma kapsamında çalışmaya başlamışlardır. Fransız teknik ekibinde İstanbul 

Konsolosluğunda ateşe olarak atanan deniz haritaları hazırlamakla görevli Binbaşı Laurent 

Jean François Truquet de vardı ve mühendishanede ders de veriyordu. Bu uzmanın Türkçe 

ders notları ile gemi manevrası konusunda kitabı da vardı. Daha sonra aslen İsviçreli olup, 

Paris’te doğan gemi inşaatı mühendisi Jean Jacques Sebastian Le Roy, Toulon tersanesinde 

çalışan bir teknik ekiple İstanbul’a gelip “Ser kalfa-yı kalyon” ünvanıyla tersanede işe baş-

ladı. Le Roy’dan sonra 1784’te gelen ekip, gemi inşaatçı Du Rest; marangoz, burgucu, kalfa 

ve ustalardan oluşan yedi kişilik bir teknik heyetti. Le Roy ve Du Rest Tersane-i Amire’de 

çalışan ilk uzmanlardı. 1784-1788 yılları arasında Le Roy ve ekibi gemi inşaatı konusunda 

önemli hizmetlerde bulunmuştur. Dört yıllık dönemde çeşitli türlerde fırkateyn, korvet, pe-

reme, topçeker türünde 112 adet deniz aracı inşa etmişlerdir. Bu gemilerin yapımı yanında, 

Le Roy mühendislerin yetişmesi için eğitim alanında da önemli katkılarda bulunmuştur. 

Ruslar ve Avusturyalılar, Türk donanmasındaki bu gelişmeleri kendi çıkarları açısından sa-

kıncalı gördüklerinden, mühendishane ve tersaneye destek veren Fransız uzmanların geri

çekilmesi için Fransa’ya başvururlar. Bu girişim sonucunda, Fransız uzmanlar 27 Eylül 1788 

tarihinde ülkelerine geri dönerler. Toussaint Petit ve meslektaşları Le Brun ve Jean Baptiste 

Benoit İstanbul’a gelen ikinci grup Fransız ekibinde yer almıştı. 1793 yılında İstanbul’da hiz-

met vermeye başlayan Le Brun döneminde de kalyon türü tekneler inşa edilmiştir. Jacques 

Balthazard Le Brun’un kendisi gibi mühendis olan kardeşi Polid Brun da 1796’da göreve 

başladı. Osmanlı Devleti’nde hizmet eden en önemli gemi inşaatı mühendislerinden biri

olan Le Brun Hendesehanede gemi inşaatı dersleri de veriyordu.

1799 yılında bir fermanla Le Brun, İstanbul dışındaki bölgelerde görevlendirilmesi üzeri-

ne, haber vermeden bir Rus gemisiyle Rusya’ya gider ve 1799 yılından 1835 yılında ölümüne 

kadar Rusya’da görev yapar. Rusya’ya giderken kendi yerine Benoit isimli bir mühendisi

önerir. Böylece Jean Baphiste Benoit, Le Brun’un görevlerini üstlenir. Ayrıca Hendesehane-

de de gemi inşaatı derslerini vermeye başlar.

Osmanlıya hizmet etmek için gelen üçüncü grup Fransız ekibinde Pierre Ferrogeon ile 

dört arkadaşı bulunuyordu. İstanbul’da üç yıl kalan Ferrogeon 1798’de Paris’e geri dön-

dü. Bu gruptaki Fransız mühendisler arasında Gemlik’te kalyon inşaatı için görevlendirilen 

Panyota’da vardı.

Yabancı uzmanlar Türkçe bilmedikleri için Ermeni tercümanlardan yararlanılıyordu.

Böylece Türkçe’ye çevrilen ders notları, Fransız elçiliği matbaasında basılıyordu. Çeşme ye-

nilgisinden sonra kurulan Bahriye Mühendishanesine Baron de Tott’la başlayan yabancı 

uzman destekleri, Fransız istihkâm ve denizci teknik eğitmenlerin destekleriyle,  okul yeni

bir ivme kazandı. Bu kapsamda Lafiff tte Clave ile Monnier öğrencilere hem teorik hem de 

uygulamalı dersler verdiler.  Tondu ise, denizcilere astronomi dersi verirken Truquet de 

coğrafya, seyir ve manevra dersleri veriyordu.
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İsveçli Uzmanlar

17 Temmuz 1789 tarihinde İsveç’le Osmanlılar arasında imzalanan antlaşma ile var olan 

teknik yardımlaşma güçlendirilmeye çalışılmıştır. İstanbul’un İsveç Büyükelçiliği’nde tercü-

man Moralca’nın yardımları İsveçli uzmanların İstanbul’da çalışmasını sağlamıştır.

Bu kapsamda 1790 yılının baharında Rosenblad ve Ranchat isimli İsveçli iki mühendis 

İstanbul’a gönderilmiş fakat yeterince etkili bulunmadığı için 25 Ekim’de ülkelerine geri

dönmüşlerdir. Bu başarısız başlangıçtan sonra, 7 Haziran 1795’te 10 kişilik önemli bir teknik 

ekip İstanbul’a geldi. İsveç ekibinde hem mühendis hem de asker olan A.E. Rhode, Maluen, 

Carlstrand, Frederic, Ludwig Af Klenberg gibi uzmanlar vardı. Daha sonra gelen uzmanlar

arasında Rhode’ye yardımcılık yapacak olan Lakos da vardı. Rhode başkanlığında gelen he-

yetteki Frederick L.Af Klenberg gemi inşaat mühendisi olup, hizmet süresince birkaç gemi

inşa etmişti. 

Bu dönemde yeni İsveçli uzmanlar gelerek havuz projesine katılmışlardır. Bunlar ara-

sında daha sonra Rhode’nin yardımcısı olan Lakos 21 Şubat 1804 tarihine kadar çalıştı ve 

Fransızların hazırladığı havuz projesine göre daha uygun bulunan taş havuzun inşaat Rhode 

başkanlığındaki İsveç ekibine verilmiştir. Günümüzdeki Haliç tersanesinin Kasımpaşa ka-

pısına yakın 3 numaraları havuzun inşaatına Rhode Şubat 1797 yılında başlamış ve üç yıl 

içinde bitirmiştir. 7 Haziran 1795 tarihinde Rhode’un ekibiyle gelen teknik elemanlardan

Malmen, Carlstrand ve Hallen; Tersane-i Amire’deki kara havuzu inşaatında çalışmışlardır. 

Bu havuz daha sonraki yıllarda Sultan Abdülaziz döneminde 1874-1876 yıllarında boyu uza-

tılarak büyütülmüştür. Bu havuzun yaklaşık yarı boyundan sonraki karaya bağlantılı kısmı, 

daha geniş ve zemini daha yüksektir. Bunun nedeni geniş ve dar bölme arasına ara kapak 

koyarak arkada gemi tekne inşaatı yapılırken, önde ise gemileri havuzlayabiliyorlardı. 1806 

yılında halen görevde olan Rhode 1811’de İstanbul’da vefat etti.

İngiliz Uzmanlar

Osmanlılar bu dönemde değişik yollar deneyerek, İngiliz uzmanlardan yararlanma yo-

luna gitmiştir. III. Selim tahta çıkmadan kısa bir süre önce, iki ülke arasında yapılan bir

antlaşma gereğince bir kalyon inşaatçısının İstanbul’a gönderilmesi istenir. İngiliz elçisinin 

girişimlerine rağmen bu istek gerçekleşmez. Yeni bir fırkateyn yapımına karar verildiğinde 

iki İngiliz subayı İstanbul’a gelir. Bu subaylardan biri gemi tasarımı (inşâ-i sefain) ve gemi

imalatı (imâl-i sefain) konularında uzman iken, diğeri karacı uzman subaydı. Gemici uzma-

nı denemek amacıyla çizdirilen gemi modeli beğenilir. Ayrıca Tuna Nehri kıyısındaki do-

nanmada çalışmak üzere geometri ve gemi inşaatı konusunda iki uzman daha gelip hizmet 

etmeye başladılar. Başka bir uzman da Richard White idi. Göreve başladıktan bir süre sonra 

görevden alınan Tersane-i Amire’de dört marangoz ve bir tercümanla birlikte çalışan, de-

nizcilik işleriyle ilgili Spurring bir ara işi bırakmış fakat İngiliz özel elçisinin ricasıyla tekrar 

göreve başlamıştır.

İngiliz Devlet Arşiv kayıtlarına göre, gemi ile 1799 yılı kışında İstanbul’a gelen Spurring

gemi inşaatçısı olarak görev yapar. Bir ganbot (gunboat) inşa eder fakat itici tavırları nedeniyle 

başka görev verilmez. Lord Elgin’in araya girmesiyle tekrar göreve başlar. Bu duruma rağmen 

Spurring haber vermeden Kıbrıs’a gider, daha sonra Rodos’ta inşa edilen bir brik tipi teknenin

inşaatında görevlendirilir. Bundan sonrası için ise kayıtlarda bir bilgiye rastlanmaz.
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İstanbul’a gelen bir diğer mühendis General Nathaniel Cook’tur. Yapılan anlaşma gereği

1796’da Osmanlı devletinde çalışmaya başlar. Karadeniz’deki Osmanlı donanmasının Rus 

donanmasını tahrip etmesi ve Osmanlıların Avusturya’ya saldırması gibi önerileri gereksiz 

bulunarak görevden alınır. Osmanlı deniz teknolojinin yanı sıra farklı alanlarda da hizmet 

veren İngiliz mühendis Baily/Bailey’dir. Müslümanlığı kabul edip Selim adını almıştır. Eği-

tim faaliyetlerine de katılan Selim, mühendishaneden Hüseyin Rıfkı Teoman ile birlikte İn-

gilizce bir eseri “Usül-i Hendese” adıyla Türkçeye çevirmiştir. Ayrıca İngilizce, Fransızca ve 

İtalyanca kitapları Türkçeye tercüme etme işinde görevlendirilmiştir.

Tersane-i Amire’de havuz kuyularında kullanılan “tulumba-i nariyei ” adıyla geçen bu-

har gücüyle çalışan makarayla ilgili olarak İngiltere’ye gönderilmiştir. Kabakçı isyanından 

(1907) sonra görevine son verildiği ve ülkeyi terk ettiği veya isyan sırasında öldürüldüğü 

rivayet edilir.

Diğer Yabancı Uzmanlar

Bu kapsamda 1794 yılında tüfek ve mermi üreten silah fabrikasında çalışan iki İspanyol 

ile 1790 yılında Andon/Antoin isimli Avusturyalı köprü mimarı müslümanlığı kabul edip 

Mustafa adını alır. Venedik asıllı Yazup (Joseppo) Rodos’ta inşa edilen kalyon inşaatında 

marangoz olarak çalışmıştır. Cenevizli demirci Yakomi, Tersane-i Amire’de demir araç ve 

gereçlerin üretiminde görev aldı.

Osmanlı Uyruklu Uzmanlar

Osmanlı uyruklu birçok uzmandan;

- Çamlıcalı kalfa mimar Kara Yorgi,

- Petro ve Manol Kalfa marangoz,

- 1828 Mukaddes Sadık Bey,

- Mimar Hristo,

- Hem gemi inşaatı hem de burgucubaşı olarak çalışan Nikoli/ Nikolay Kalfa, Anastas 

Kalfa, Mühendis Tomas, Nevşin Kalfa, İsmail Kalfa, Molla Mustafa gibi isimleri belirtebili-

riz.

Osmanlı Devletinin denizcilik uzmanları ilk buhar makinalı vapuru (gemiyi) satın al-

dığı 1828 yılından itibaren, buharlı teknelerin yelkenli teknelere göre oldukça farklı bir 

teknoloji kullandığının farkındaydılar. Osmanlı döneminde buharlı gemilerde çalışan ilk 

yabancı personel 1828 yılında satın alınan Swift vapurunun kaptanı Kelly ve gemi çarkçı-

başısıydı.

1828 yılından itibaren buhar makinalı teknolojiyi kullanmaya başlayan ve 1840’tan sonra 

yeni teknolojiyi benimseyen Osmanlı, bu vapurların personeli ile ilgili tüzüğü (nizamna-

meyi) ancak 1849’da hazırlamıştı. İngiliz uzmanların İstanbul’a gelerek buhar makinelerini

kullanan bu yeni teknolojiyi vapur ve imalathanelerde uygulamaları; bu kapsamdaki perso-

nelin daha iyi yetişmelerini ve sayılarının artmasını sağlayan önemli bir etken olmuştur. Ay-

rıca Bahriye mektebinin bu teknolojiye uygun olarak yeniden yapılanması da bu gelişmeyi

hızlandırmıştır. 1839-1845 yılları arasında İngiltere’den getirilen Amiral Baldwin Walker

Osmanlı donanmasında danışmanlık yapmıştır.
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Aslında 1932 yılından itibaren Tersane-i Amire’de vapur aksamı yapan imalathanelerde 

İngiliz ustalar çalışıyordu. Bir devlet kurumu olan Hazine-i Hassa Kumpanyası da kendi

vapurlarında yabancı kaptan çalıştırması, Şirket-i Hayriye’nin kaptan alımına özen gösterip 

yabancı kaptan çalıştırmada bazı özel koşullar araması da gemide çalışacak Türk persone-

lin eğitimine katkı yapıyordu. İngiltere’den uzmanlar getirmesi yanında, İngiltere’de kendi

uzmanlarını yetiştirmek ve eğitmek istiyordu. Buharlı gemilerin gelişmesi doğrultusunda 

Osmanlı Bahriyesi, yeni teknolojiyi uygulayarak Türk personel yetiştirmek amacıyla İngil-

tere’ye mühendis, teknik eleman ve öğrenci gönderme şeklinde oldukça yararlı faaliyetler 

yapıyordu. Bu bağlamda Ağustos 1842’de mühendishaneden denizci ve karacı olmak üzere

6 kişi İngiltere’ye gönderildi. Gönderilen denizciler gemi inşaatı mühendisliği ve seyr-i sefer

alanlarında uzmanlık eğitimi aldılar. Bu ilk gruptan sonra 1847’de yedi kişilik bir öğrenci

grubu, 1851 yılında da 18 kişilik bir ekip gönderildi. Böylece Osmanlıda buharlı gemi tekno-

lojisinin temelini oluşturan bilgi ve deneyimler kazanılmıştı.

Buharlı gemilerin ahşap teknelerinin yapımını beceren Osmanlı, bu vapurların makine, 

kazan ve ekipmanlarını İngiltere’den ithal ettiği için bu teknolojiyi iyi bilen mühendis ve 

çarkçıları o ülkeden sağlamak en akılcı yoldu. Bu nedenle 1838 yılından itibaren çok sayıda 

İngiliz mühendis, çarkçı ve kazan ustası gibi teknik personel Tersane-i Amire’de çalışarak 

yararlı hizmetler yapmışlardır.

Amerikalı Uzmanlar

20 Ekim 1827 tarihinde bugün Yunanistan topraklarında bulunan Navarin’de İngiliz, 

Rus ve Fransız donanmaları Osmanlı ve Mısır donanmalarını yakmıştı. Bu nedenle Osman-

lılar deniz gücünün büyük bir bölümünü kaybetmişti. Navarin faciasına kadar İngiliz ve

Fransız gemi inşaatı mühendislerinden yararlanan Osmanlı bu olaydan sonra savaş gemi-

lerinin yapımı için yeni arayışlara yönelmişti. Bu bağlamda savaş gemileri yapımında ileri

teknolojiler kullanan Amerika Birleşik Devletlerinden yararlanmak isteniyordu. Bu sırada 

7 Mayıs 1830 tarihinde Osmanlı ve ABD temsilcileri arasında imzalanan imzalanan “Türk 

Amerikan Destek Ticaret ve Seyr-i Sefer Antlaşması” ile iki ülkenin diplomatik ve ticari iliş-

kilerinin yeni bir döneme girmesi bekleniyordu. Dokuz maddelik antlaşmanın gizli bir de 

ek maddesi vardı. Buna göre ABD’nin Osmanlı donanması için maliyet fiff yatına gemiler 

yapması ve İstanbul Tersanesinde (Tersane-i Amire) Amerikalı mühendisler tarafından 

gemi inşa edilmesi kapsamında teknik yardım yapılması öngörülüyordu. Bu gizli maddenin 

Amerikan Senatosunca reddedilmesi sıkıntı yarattı. Bu sıkıntının giderilmesi için ABD Baş-

kanı Andrew Jackson, II. Mahmut’a bir mektup yazarak durumu açıkladı. Fakat antlaşma II. 

Mahmut tarafından imzalanmadığı için yürürlüğe girememişti.

Bu sırada önemli bir gelişme yaşandı. Ekonomik zorluklar, çocuklarının kaybı ve adı

politik bir skandala karıştığı için zor günler yaşayan New York’un ünlü gemi inşaatı mü-

hendislerinden Henry Eckford kendi tasarımı “United States” isimli gemiyle 10 Ağustos 

1831 tarihinde İstanbul’a gelip Galata limanına demirledi. Eckford, Brooklyn Tersanesin-

de kendisinin yaptığı bu gemiyi Osmanlıya satmak istiyordu. Yapılan görüşmeler sonunda

II. Mahmut 150.000 dolara gemiyi satın almıştı. Padişah II. Mahmut bu gelişmeyi olumlu

görüp gizli maddesi kabul edilmeyen 1830 yılında iki ülke temsilcilerinin imzaladığı ant-

laşmayı Ekim 1831 tarihinde imzalayarak onayladı. Satın alındıktan sonra “Mesîr-i Ferah” 

ismi verilen bu ilk Amerikan gemisiyle Osmanlı donanmasında Amerikan Savaş gemileri
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dönemi başlıyordu. 10 Ağustos 1831 tarihinde İstanbul’a gelen United States adlı korvette

Eckford ile birlikte uzun süre onun yardımcılığını yapan Foster Rhodes ile 15 gemi ma-

rangozu bulunuyordu. Bu sırada Eckford ile görüşen liman reisi ve Serasker Paşa onun 

İstanbul’da kalarak Osmanlı için harp gemilerinden birer adet yapması ve gemi inşaatı

hakkındaki fiff kirlerini yazılı olarak vermesini istemişlerdir. Eckford hazırladığı raporda 

Amerikan tersanelerindeki faaliyetleri anlatarak, Osmanlı harp gemisi yapımında deği-

şiklik yaparak Amerikan usulü gemi yapımını öğretmesi ve Tersane-i Amire’de çalışabil-

mesi için şartlarını sıralamıştır. Eckford’un raporu padişah tarafından uygun görülmüş ve 

Eckford satışını yaptığı geminin işlemleri tamamlandıktan sonra, 1832 yılında Tersane-i

Amire’de göreve başlamıştır. Onun Aynalıkavak’ta yaptığı kotra Temmuz 1832’de denize

indirilmiştir. Amerika’dan Türkiye’ye parçalar halinde getirilen meşe iskelet üzerine 70 

top çeker bir fırkateyn üzerinde çalışmaya başlar. Amerika’da kerestenin bol ve sağlam 

olması nedeniyle gemi inşaatı kerestelerini Amerika’dan ithal etme yolu uygun bulun-

muştur.

Eckford’un Tersane-i Amire’deki çalışması ne yazık ki kısa sürdü ve savaş teknesinin 

inşaatını tamamlayamadı. Dönemin salgın hastalığı koleraya yakalanan Eckford, 12 Kasım

1832 tarihinde aniden öldü.

Eckford’un vefatından sonra, onun gemi inşaatı yöntemlerini bilen Foster Rhodes Ay-

nalıkavak’ta çalışmaya başlamıştır. Osmanlı’da hem en uzun süre gemi yapan hem de en 

etkili olan gemi inşaatı mühendisi Foster Rhodes’tur. Rhodes, Eckford’un yapımına baş-

ladığı 70 toplu fırkateyni ve 1832 senesinde inşaatına başlanan Mahmudiye kalyonunu ta-

mamlamıştır. Bundan sonra Aynalıkavak’ta inşa edilen Nusretiye Kalyonu 26 Mayıs 1835 

tarihinde denize indirildi. 1834-1835’te Nev-eser  askonasını 1835-1836 yılında Bersetü  ko-

terini inşa etmiştir. Aynalıkavak sahasında inşa ettiği Nizamiye fırkateyni, Kevs-i Zafer Briği

Müjde-resen ve Sür’at koterleri 20 Ağustos 1937’de denize indirildi. Rhodes daha sonraki

yıllarda uskurlu (pervaneli) gemiye dönüştürülecek olan Peyk-ü Zafer kalyonunu Sinop’ta 

1841-1842’de inşa etti.

Rhodes, yelkenli tekneler yanında Osmanlı Donanması için ilk buharlı vapurları da yap-

mıştı. 1834 yılından itibaren yelkenli gemi yapan Rhodes, 1837’den itibaren Osmanlılara 

üç buharlı gemi inşa etmiştir. Eser-i Hayır, Nasir-i Bahri ve Tair-i Bahri vapurlarının in-

şaatından sorumlu birinci kişiydi. Tersane-i Amire’de inşa edilen ilk buharlı vapur Eser-i

Hayır’dır. Rhodes’un başka bir buharlı vapuru 16 Haziran 1839’da denize indirilen Tair-i

Bahri vapurudur. 

Sultan II. Mahmut için Aynalıkavak’ta 1838’de Mesir-i Bahri vapuru inşa edilmiştir.

Peyk-ü Ticaret vapuru sermimar Süleyman Bey tarafından havuzda 1845-1846’da inşa 

edildi. Vesile-i Ticaret vapuru sermimar Süleyman Bey tarafından havuzda 1847-1848’de 

inşa edildi. Eser-i Nüzhet ve Persendide eş vapurlarının inşaatları 24 Haziran 1848’de bitti. 

Eser-i Ticaret Vapurunu Sermimar Mehmet Bey yaptı.

Tarak gemilerinin 30 Ekim 1845’te inşaatı devam eden inşaatı için, makine ve aksam 

Londra’dan getirildi. Üç adet tarak gemisi için Karabet Bezirgan ile sözleşme yapılmıştı.

Tersane-i Amire baş mimarı Mehmet Bey Amerikalı mimarlardan sonra tersanede inşa 

edilen vapur ve yelkenli teknelerde önemli görevler aldı. Buharlı gemilerle ilgili daha ayrın-

tılı bilgiler için yararlanılan kaynaklar kısmında belirtilen yayınlara bakılması önerilir.
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Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Gemilere İsim Verilmesi

Kamu ve özel sektör deniz araçlarının devletin belirlediği belirli kurumlarda sicil ka-

yıtlarının olması zorunludur. Bu kayıtlarda; kürekli, yelkenli ve makinalı ticaret ve savaş

teknelerinin teknik özellikleri, inşa edilen ülke, tersane, tarih, bağlı olduğu liman ve benzeri

bilgilerin yazılı olması zorunludur. Gerek kayıtlarda gerekse diğer işlemlerde gemilerin bir-

birinden ayırt edilebilmesi ancak gemilerin bir isminin olmasıyla mümkündür.

Osmanlı döneminde gemilere isim verme geleneği kürekli teknelerden yelkenli kalyon-

lara geçişin gerçekleştiği 17. yüzyılın ikinci yarısında başlar.

Başlangıçta gemiler, özel bir isim yerine “Hızır Reis’in Kadırgası” örneğinde olduğu gibi

geminin kaptanı, yelkenlide reisin, kumandanın veya sahibinin adıyla anılmışlardır. 18. 

yüzyılın başlarından itibaren teknenin fiff ziksel görünümü baş ve kıç şekilleri, baş ve kıçta-

ki süslemeleri, saltanatın ve ünlü denizcilerin isimleri gemilerin isimlendirilmesinde önem 

kazandı. Böylece başlayan isimlendirme geleneği zamanla farklı isimlendirme şekillerini de 

kapsayarak yaygınlaştı.

Şimdi Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde kürekli, yelkenli ve makinalı de-

niz ulaşım araçlarına verilen isimleri belirli gruplar şeklinde sıralayalım.

a- Doğada bulunan aslan ve kaplan gibi vahşi hayvan, kartal ve şahin gibi yırtıcı kuş, çıyan

ve anka gibi mitolojik hayvan ismi verilenler,

b- Hamidiye, Mecidiye, Reşadiye ve Fatih gibi Osmanlı Sultanlarının adları verilenler,

c- Baş ve kıç şekilleriyle anılan kalyonlarda örnek olarak büyük gül başlı, küçük gül başlı, 

beyaz at başlı, ejder başlı, al at başlı, yılan başlı, küçükay kıçlı,  çifte yıldız kıçlı, mavi kıçlı 

ve yıldız bahçeli isimleri sayılabilir.

d- Barbaros Hayrettin Paşa ve Turgut Reis gibi ünlü denizci isimleri verilenler,

e- İmparatorluğun çeşitli bölgelerinin adını taşıyan teknelere örnek olarak Sakız, Midilli, 

Taşoz, adları ile Basra, Musul, Samsun, Malatya, Sultanhisar gibi şehirler sayılabilir.

f- Donanmaya yapılan bağışlarla sağlanan gemilere Gayret-i Vataniye, Muvanet-i Milliye, 

Yadigar-ı Millet, Numune-i Hayat gibi isimler verildi.

g- Üç kantarlı kalyon örneğinde olduğu gibi gemi güvertesindeki top ve ateşli silahlara 

göre isim alan gemiler de vardı. 

h- Görev yaptığı işe göre isim alanlar da vardı. Bu bağlamda postacılıkta hizmet yapanlara 

Sefiff ne-i Mektep, taşımacılık yapanlara Fırkateyn-i Aktarma gibi örnekleri söyleyebiliriz. 

i- Gemilere güç, özgüven, çeviklik, cihat, zafer çağrısı yapan hamasi ve destansı isimler de 

veriliyordu. 

j- Gemilerin estetik yönünü vurgulamak amacıyla, sülün ve ceylan gibi isimler de uygun 

bulunuyordu. 

k- Ayrıca bazen gemi yapımına destek sağlayanların isimlerinin verildiği örnekler de vardı.

l- Dini çağrışımları olan veya yaratıcıdan zafer ve yardım dileyen isimler de kullanıldı. 

Allah’ın bazı sıfatları olan isimlerin Arapça ve Farsçaları olarak isim ya da sıfat tamla-

maları şeklinde kullanıldı. Feyz-ü Hüda, Mazhar-ı Tevfiff k, Nusret’ü Yezdan Hüdaverdi, 

Hıfz-ı Hüda, Keremi Baht bu kapsamdaki örneklerdendir.

m- Eskiden önemli denizcilik olaylarına katılıp hurdaya ayrılan bazı gemilerin hatıra ve 

başarılarını canlı tutmak amacıyla isimleri yeni inşa edilen gemilere veriliyordu. 

n- Kalyonlara verilen özel isimler arasında, denizle ilgili olanlar daha fazlaydı. Örneğin

Melek-i Bahrî, Anka-yı Bahri, Seyyah-ı Bahrî, Sayyar-ı  Bahrî, Seypayı Bahrî gibi. 
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o- Yabancı ülkelerin gemilerine verdikleri isimler incelendiğinde, farklı ülkelerin gemilere 

verdikleri isimler arasında benzerlikler görülür. 

p- İstanbul ile Boğaziçi arasında yolcu taşımak için kurulan ve Osmanlının ilk anonim 

şirketi olan Şirket-i Hayriye’nin 77 gemilik fiff losunda 1 adet de araba vapuru vardı. Ge-

milerine genelde Arapça ve Farsça kökenli adlar uygun görülmüştür. Bunların isimleri

ve Türkçe anlamları Şirket-i Hayriye bölümünde belirtilmiştir. 

Osmanlı döneminde gemilere isim verme bir gelenek haline gelerek bu amaçla törenler 

düzenlenmiştir. Sultan veya sultanın yetkilendirdiği kişilerle belirlenen isimlerin gemilere 

verilmesi; devlet erkanı, tersane işçileri ve halkın da katıldığı denize iniş törenleri sırasında

verilerek adeta bir şölen şeklinde kutlanırdı. Cumhuriyet döneminde de bu gelenek sürdü-

rülmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Posta Taşımacılığı

Osmanlı döneminde taşımacılık alanında olduğu gibi, posta dağıtımı işinde de yetersiz-

lik vardı. Bunun başlıca nedeni düzenli bir posta örgütünün olmayışı ve ulaşım araçlarının 

eksikliğiydi. Aslında buhar makinalı vapurların yelkenli teknelerin yerini almasıyla posta 

dağıtımı işi hızlanmıştı. Fakat Osmanlı posta sistemi henüz gerekli hizmeti istenen düzeyde 

veremiyordu.

Bu dönemde Osmanlı sahilleri arasında posta taşımacılığına yabancı şirketler başlamıştı.

Fransız “Messageries Maritimes” Avusturyalı “Lloyd ve Rus “Odesa” şirketleri posta ta-

şımacılığı yapan başlıca yabancı kuruluşlardı. Posta ticaretinde yabancıların egemen olması, 

Osmanlı postalarının yerli vapurlarla taşınmasını gündeme getirmiştir. Böylece Osmanlı 

Devletinde tarifeli yolcu ve eşya taşımacılığı 1844 yılında, Tersane-i Amire’nin Mesir-i Bahri

vapuruyla Marmara sahillerinde İzmit, Gemlik, Bandırma ve Tekirdağ hattında Eser-i Hayr

vapurunda Boğaziçi’nde seferlere başlamıştı. 1860’lı yıllarda Marmara hattı büyütülerek İz-

mir, Sisam ve Girit’e kadar uzatılmıştı.

1850-1870 yılları arasında küçük büyük değişik vapurlarla özel izinle çalışan posta şir-

ketleri vardı.

Bunlar şube açmadan birer postahane gibi çalışan gemilerle hizmet veriyorlardı. Bunlar-

dan biri de Amirote Vapur Kumpanyasıydı. 1896 yılında Osmanlı Hükümeti Floryo Vroko-

tino, Hamidiye ve Hacı Davut Kumpanyaları ile posta taşıma anlaşması yapmıştı. Kapitülas-

yonlar kapsamında Osmanlı topraklarında kurulmuş olan yabancı posta merkezlerine ilave 

olarak, irili ufaklı birçok vapur şirketlerinin olduğunu da belirtmek gerekir.

Osmanlı haberleşme tekeline aykırı olarak çalışan bu şirketlere engel olamadığı gibi, 

taşımacılıktaki yetersizliği nedeniyle bazen onlardan yardım almak durumunda kalmıştır. 

Kapitülasyonlar ekonomik ve ticari ayrıcalıklar içermektedir. Bir devletin bir başka devlete 

kendi topraklarında bazı ayrıcalıklar vermesi anlamında kullanılan kapitülasyonların, Os-

manlıdaki başlangıcını 1535 yılında Fransızlara verilen bazı haklar oluşturur. Bu türden ay-

rıcalıklar, 1569’dan 1740 yılına kadarki yıllarda da tekrarlanır. Zamanla bu haklardan diğer 

ülkeler de yararlanmaya başlarlar. 

Ekonomik, idari ve eğitim konularını kapsayan kapitülasyonlar kapsamında yabancı 

devletlere Osmanlı topraklarında gemi işletme ve taşımacılık serbestliği verilmiştir. Aslında 
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kapitülasyon antlaşmaları karşılıklı her iki taraf için geçerli olsa da, bundan ekonomisi güçlü 

olan Avrupa ülkeleri kazançlı çıkarken, ekonomisi zayıf olan Osmanlılar zarar etmiştir.

Kapitülasyonların sıkıntılarından ancak Atatürk döneminde 24 Temmuz 1923 tarihinde 

İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Antlaşması ile kurtulabildik.
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Boğaziçi

Asırlardır dillerde dolaşan “Yedi Tepeli İstanbulİİ ” ifadesi doğal olarak şehrin yedi tepe üze-

rine kurulduğunu akla getirmektedir. Aslında bu ifade ile İstanbul diye bilinen tarihi yarıma-

dadaki Suriçi bölgesinde deniz seviyesii inden biraz yüksekçe olan yerler belirtilmek istenmiştir. 

Açıkçası tepe diye belirtilmek istenen, Sultanahmet’ten Edirnekapı’ya kadar uzanan bölgedeki

tarihi yapıların ve camilerin olduğu yerlerdir. Bu bölgeleri kısaca Sultanahmet, Çemberlitaş, 

Beyazıt, Fatih, Yavuzselim, Edirnekapı ve Kocamustafapaşa olarak belirtebiliriz.

İki kara ve iki deniz arasında dar ve uzun bir deniz yolu olan İstanbul Boğazı, Karadeniz ile

Marmara’yı birbirine bağlarken, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayırmaktadır. Karade-

niz’den Marmara’ya uzanan suyolu olarak İstanbul Boğazı, İstanbul kentinin boynu ya da bo-

ğazı gibi düşünülerek burada oturan Türkler tarafından Boğaziçi olarak adlandırılmıştır. Daha 

önce Rumlar da Boğazı; boru, boğaz ve boyun anlamında “Lemon” diye adlandırıyordu. Lai -

tincede bu ad “Bosphorus” diye söyleniyordu. Pontus ai ğzı, Bizans Ağzı ve Batı Ağzı gibi adlar

da kullanılıyordu. Aynı benzetmelerle Boğaz, Karadeniz’e çıkışı (geçişi) sağladığı için “Pontus 

çıkışı” Marmara’ya geçişi veya girişi nedeniyle de “ii Pontus gig rişi” de deniyordu. Eskiler yöreye

işlevi, adları ve benzetmelerle değişik adlar taktılar. Burası özellikle “Vosporos” diye de adlandıi -

rılıyordu. Bu ad Yunanca “Voso” ve “Poros” sözcüklerinden oluşuyordu. Bunlardan Voso inek 

ya da öküz, Poros ise geçit anlamına geliyordu. Bu bağlamda vosporos “Öküz veya Dana geçidi”

anlamındaydı. Kimi yazarların, Boğazda yaşayanların karşı kıyıya geçmek için sallar yaptırıp 

öküzlerle çektirdikleri için vosporos adının buradan gelmiş olabileceğini belirttiklerini yaz-

maktadır. Bu konuda yazılmış kimisi mitolojik birçok anlatı vardır. Ayrıca Azak Denizi ile Ka-

radeniz arasındaki boğaza da eskiden Bosphoros denirken, iki boğazı karıştırmamak için Azak 

Boğazına daha sonra “Khimeria Bosphorusu” denmeye başlanmıştır.

Boğaziçi
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Uluslararası bir suyolu olan İstanbul Boğazı’ndan yabancı gemilerin geçişi “Montreux 

Sözleşmesi” ile belirlenmiştir. Ayrıca Anadolu ve Avrupa kıyıları boyunca ve her iki yaka 

arasındaki kent içi deniz ulaşımı ve birbirine ters yönde ilerleyen akıntı sistemleri dikkate 

alındığında, İstanbul Boğazı seyir zorlukları ve yoğun deniz trafiğiff  olan dünyanın sayılı geçiş

yollarından biridir. Bu nedenle İstanbul’un kent içi deniz ulaşımının üç önemli ayağından 

biri olan Boğaziçi’ndeki deniz ulaşımı denince akla bu amaçla kurulmuş ilk anonim şirket 

olarak Şirket-i Hayriye’yi getirmektedir.

Şirket-i Hayriye’nin Kuruluşu ve İlk Vapurları

Kürek ve yelken devrinden sonra buhar makinalı gemilerle başlayan deniz ulaşımı, hız 

kazanarak yeni bir dönemi başlattı. İstanbul limanına ilk buharlı gemi II. Mahmut dönemin-

de 1828 tarihinde gelen swift (sağir) isimli gemi olmasına karşın, Boğaziçi’nde buharlı tekne-

lerle düzenli ve yeterli yolcu taşımacılığı ancak Şirket-i Hayriye’nin kurulmasıyla başlamıştır. 

[1] Şirket-i Hayriye’nin kuruluşundan önce Boğaziçi’ndeki ulaşımla ilgili olarak Tarih-i Lütfiff

Efendi’nin belirttiğine göre; 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar İstanbul Boğazı’nın kıyıları

yoğun bir yerleşim yeri olarak kullanılmıyordu. Bunun başlıca neden ulaşım olanaklarının 

kısıtlılığı ve sert geçen kış mevsiminin bölgede yaşamı güçleştirmesiydi.[2] Bu nedenle 19.

yüzyılın başında Anadolu yakasında Kanlıca’dan sonra Karadeniz’e kadar uzanan kıyılar, Ru-

meli yakasında da Yeniköy’den sonraki kıyılar halk tarafından pek bilinmeyen balıkçı köyleri

şeklinde yerleşim yerleriydi. Aslında Boğazın her iki kıyısındaki yerleşim yerlerinin çoğu 

köy gibiydi. “Bu nedenle bölgedeki yerlerin günümüzde de kullanılan isimlerinin Mecidiye-

köy, Ortaköy, Arnavutköy, Boyacıköy, Yeniköy, Çengelköy, Vaniköy olması da bu durumdan 

kaynaklanıyordu [3].

19.yüzyıl ortalarına doğru toplumsal yaşam alanındaki köklü değişiklikler ve modernleş-

me eğiliminin artışı, yazlık eve alışkanlığını da yaygınlaştırıyordu. Bu durum Boğaziçi’nde

yaz kış oturma isteğini artırıp, İstanbul ile arasındaki deniz ulaşımının önemini ve gerekli-

liğini belirliyordu. Bu dönemde Boğaziçi’nde yolcu taşımacılığının yegane aracı olan kayık-

lar yaz, kış sürekli hale gelmekte olan ulaşım talebini güvenli ve yeterli şekilde karşılayacak 

durumda değildi. Bu nedenle buharlı gemilerle taşımacılık yapacak bir denizcilik şirketine

gerek duyuluyordu.

Boğaziçi’nde üst gelir grupları ile bürokratların yerleşmesi Tanzimat’tan sonra başlamış-

tır. Dönemin vezir ve hükümet üyelerinin Boğazda oturmaları ise, Padişahın iznine bağlıydı.

Bunların kıyı şeridindeki yalılara gidişleri kayıklarla sağlanırdı. [4] Zamanla boğaz bölgesine

rağbet artınca, bu eğilimi dikkate alan biri Rus diğeri İngiliz iki yabancı şirketin Boğaziçi’n-

de yolcu taşımacılığını 1837 de başlatması hükümetçe hoş karşılanmaz. Bu nedenle yerli

bir işletmenin kurulması düşünüldü. Bu bağlamda önce Tersane-i Amire’nin bir vapuru ile 

Boğaziçi iskeleleri arasında ulaşım başlatılır. Bu hizmet Tersane-i Amire’ye verilmiş olan Hü-

mapervaz isimli vapurla yapılır.  Dönemin haftalık resmi gazetesi Takvim-i Vekâyi’nin 1851

yılı 447 nolu sayısındaki bir ilanda bu vapurun seferleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Bu

ilana göre köprüden hareket eden vapur yolcularını Boğazın kıyısındaki köylere bıraktıktan

sonra geceyi İstinye’de geçirip ertesi günü iskeledeki yolcuları alarak köprüye gelir, Tersane-i

Amire vapurlarına bu seferleri şirket-i Hayriye’nin kuruluşuna kadar devam eder. Ayrıca

Eser-i Hayr vapurunda Boğaziçi’ne yolcu taşıdığını belirtmemiz gerekir. Batı’da ekonomik 

gelişme sağlayan anonim şirketlerinden örnek alarak Boğaziçi’nde düzenli sefer yapacak bir
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şirketin kurulmasına düşünen, Şekil-47’de fotoğrafları görülen Keçecizade Fuat Paşa ile Ah-

met Cevdet Paşa konuyu aralarında tartışıp şirketin ilk tüzük taslağını hazırlarlar. Bursa’daki

tatillerinden İstanbul’a dönünce Şirket-i Hayriye adını verdikleri kurumun kuruluş çalış-

malarına başlarlar. Konuyu hükümet gündemine alır ve Sultan Abdülmecit’in 1850 tarihli

iradesiyle şirketin kurulmasına karar verilir.

Şekil – 47 Keçecizade Fuat Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa [1]

Şekil-48’de Sultan Abdülmecit’in Mustafa Reşit Paşa’ya gönderdiği 13 Ocak 1851 tarihli

emirde ise şirketin kurulmasını ve iskelelerin yapılmasını onayladığını ve şimdilik 25 senelik 

imtiyaz süresi verilebileceği belirtilmiştir. Şirketin kuruluş şekli hakkında Lütfiff  Efendinin 

el yazması eserlerinin birinde şöyle denilmektedir: 1851 yılının bayındırlık faaliyetlerinden

biri, devlete önem verilip Boğaziçi sahillerine hizmet vermek üzere Şirket-i Hayriye isimli

bir vapur şirketinin kuruluşudur. Bu şirketin tüzüğüne göre gerekli işlemlerin yapılmasına

girişildi. Şöyle ki; Osmanlı Devleti uyruğundaki herkesin hisse almalarına izin verilerek, her

bir hisse 3000 kuruşa satışa çıkarıldı. İlk önce 1500 daha sonra 500 hisse eklenerek toplam

2000 hisseden oluşan Şirket-i Hayriye kuruldu. Şirketin toplan 150 kişi olana hissedarlarının

isimleri ve kaç adet hisselerinin bulunduğunu belirten liste Takvim-i Vekayi gazetesinin sayı 

436-492, s 2-4’te yayınlandığını gösteren 1851-1852 tarihli belge Şekil-49’da görülmektedir. 

Bu listede en çok hisseye sahip olan padişah ve hanedan üyelerinden sonra sırayla Sadrazam, 

Şeyhülislam, Serasker, Hariciye Nazırı gibi önemli kişilerden sonra sırayla halktan hisse sa-

hibi olan kişilerin isimleri ve hissedarların ne kadar hisseye sahip oldukları belirtilmiştir.

Sadrazam Mustafa Reşit Paşa her sınıftan önde gelen kişilerle ilişki kurarak Şirket-i Hay-

riye’nin hisselerinin alımına özendirmiştir. Değişik kaynaklarda belirtildiği gibi, Şirket-i

Hayriye’nin kuruluş aşamasında Mustafa Reşit Paşa büyük çaba sarf etmiştir. Ayrıca Şirket-i



106

Hayriye hissedarları arasından uygun olanların seçilerek daimi bir komisyon oluşturulması

hakkında padişahın bir emri de vardır.

Şirketin isminde kullanılan “Hayriye” sözcüğünün gerekçesi olarak üç yaklaşım ileri sü-

rülmektedir. Birincisi halk “hayır” ile ilgili sözcükleri seviyor. İkincisi şirketin kurulması ha-

yırlı bir iştir. Üçüncü olarak da Avrupa ile ticaret yapan Müslüman tüccarlar için kullanılan 

“Hayriye tüccarları” ismiyle ilişkilendirilir.

Şekil-48  Şirket-i Hayriye’nin kurulmasının onaylandığını belirten Sultan Abdülmecid’in Emri

BOA ,Y.EE,  94/21           13 Ocak 1851  [5]
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Şekil-49  Şirket-i Hayriye hissedarlarının isimleri ve hisse adetleri

Takvim-i Vekayi, Sayı: 436-492 ,s.2-4         1851-1852  [5]
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Hangi nedenle olursa olsun, ülke için yararlı bir girişim olan kuruluşun adı, resmi kayıt-

larda “Şirket-i Hayriye” olarak geçmektedir. Birçok kaynak, Padişah Abdülmecit’in sadra-

zama gönderdiği 13 Ocak 1851 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas Evrak 94/21 

nolu belgeyi esas alarak Şirket-i Hayriye’nin kuruluş tarihini 1851 olarak belirtmektedir. Şir-

ketin hisse senetlerinin 830’unun 7 Aralık 1850 tarihinde başta Padişah Abdülmecit ile Vali-

de Sultan olmak üzere, devlet erkanı, memur ve tüccarlar tarafından satın alınmış olmasını

gerekçe gösteren Ali Akyıldız ise, şirketin kuruluşunun 1850 yılı sonbaharında olduğunu 

belirtmektedir [18]. Şirketin kuruluşu ile ilgili rapor, önce hükümetin 15 Eylül 1850 tarihli

oturumunda görüşülerek olumlu bulunmuş ardından 30 Eylül 1850’de padişah Abdülmecit

tarafından onaylanmıştır. Ayrıca, Şekil-50’de görüldüğü gibi Şirket-i Hayriye yazışmalarda 

kullandığı evraklardaki logosunda 1851 tarihinin yazılı olduğunu da dikkate almak gerekir.

Şekil – 50 Şirket-i Hayriye’nin resmi yazışmalardaki logosu

Aslında Şirket-i Hayriye’nin kuruluş tarihinin 1850 sonbaharı veya 1851 yılı başlangıç 

aylarında olması çok önemli değildir. Çünkü belirtilen kuruluş tarihleri arasındaki fark sa-

dece birkaç aylık bir süredir. Ayrıca şirketin kuruluşundan hemen sonra İngiltere’ye sekiz 

vapur alımı ile ilgili sipariş verilir. Şirket hemen taşımacılığa başlayamadığından şirketin

vapurları gelinceye kadar Tersane-i Amire vapurlarından biri Arnavutköy, Kandilli, Kayalar 

ve Emirgan hattında çalışmak üzere tahsis edildiği Şekil-51’de görülen 13 Mart 1851 tarihli

belge ile belirlenmektedir. 

Şirket-i Hayriye’nin kendi vapurlarının faaliyete geçtiği 1852 yılına kadar Boğaziçi se-

ferleri tersane vapurları tarafından yapılmıştır.  Bu nedenle kuruluş tarihinden daha önem-

lisi şirketin Boğaziçi’nde kendi vapurlarıyla düzenli taşımacılığa başladığı tarih olup, bu

da ancak sipariş edilip gelen ilk gemi grubunun ikisiyle başlatılmıştır. Bu kapsamda Şekil-

52’de görüldüğü gibi 21 Kasım 1851 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA) İrade Dahi-

liye 14792 nolu kayıtta, Şirket-i Hayriye’nin Londra’dan gelen ve boyası değiştirilmek üzere 

Tersane-i Amire’ye çekilen vapurlardan ilkine “Rumeli” isminin verildiği hakkında padişah 

emri görülmektedir. Rumeli vapuru Şirket-i Hayriye’nin baca numarası “1” olan Şekil-53’de 

fotoğrafı görülen ilk vapurudur. Rumeli vapurunun işletmeye verilmesi hakkındaki yazı ise, 

16 Şubat 1852 tarihlidir. BOA Bab-ı Asafiff  Amedi Kalemi 35/94’de kayıtlı olup Şekil-54’de 

görülmektedir.
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Şekil-51    Tersane-i Amire vapurlarından birinin Şirket-i Hayriye’ye tahsis edildiği konusundaki belge [5]

Şekil-52    Londra’dan gelen ilk vapura Rumeli ismi verilmesi hakkında padişah emri [5]
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Şekil-53 Şirket-i Hayriye’nin 1 numaralı Rumeli Vapuru

Şekil-54 Rumeli vapurunun işletilmek üzere ihaleye verilmesiyle ilgili yazı [5]
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Benzer şekilde Şirket-i Hayriye tarafından Londra’dan getirtilip boyası değiştirilmek üze-

re Tersane-i Amire’ye çekilen vapurlara hangi isimler verildiği hakkında Osmanlı arşivi ka-

yıtlarında bulunan üç belge daha vardır. Bunlar tarih sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

- 4 Ocak 1852 tarihli BOA, İ.D.H 15053 ile Beylerbeyi Şekil-55

- 1 Şubat 1852 tarihli BOA, İ.D.H 15152 ile Tarabya Şekil-56

- 29 Haziran 1852 tarihli BOA, İ.D.H 15661 ile Beşiktaş ve Bebek vapurlarının adları

verilmiştir. Şekil-57

Şekil-55 Şirket-i Hayriye vapurlarından birinin daha geldiği ve boyası değiştirilmek üzere 
Tersane-i Amire’ye çekilen vapura “Beylerbeyi” adının verildiği padişah emri

BOA, İ.DH,  15053  4 Ocak 1852 [5]
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Şekil-56  Şirket-i Hayriye vapurlarından birinin daha geldiği ve boyası değiştirilmek üzere 
Tersane-i Amire’ye çekilen vapura “Tarabya” adının verildiği padişah emri

BOA, İ.DH, 15152 [5]

Şekil-57 Şirket-i Hayriye için gelen iki vapura “Beşiktaş ve “Bebek” isimlerinin verildiği hakkında  
padişah emri

BOA, İ.DH,   15661,     29 Haziran 1852 [5]
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Bu belgelerden Şirket-i Hayriye vapurlarının 1852 yılı başlarında İstanbul Boğazı’nda ta-

şımacılığa başladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 14 Mayıs 1852 tarihli Takvim-i Vakayı gazetesi-

nin Boğazda iki vapurun seferlerinden bahsetmesi de, Şirket-i Hayriye vapurlarının 1852 yılı

başlarında yolcu taşımaya başladığını kanıtlamaktadır. Ancak Şirket-i Hayriye başlangıçta 

İngiltere’den gelen gemilerin işletmesini ihaleyle özel işletmecilere vermiştir. Bu nedenle şir-

ketin gemilerine kendisinin işletmesi 1854 yılında gerçekleşmiştir.  Bu konunun ayrıntıları

Şirket-i Hayriye’nin farklı yönetimleri kısmında verilmektedir.

Padişahın, sadrazam Raşit Paşa’ya Şirket-i Hayriye’nin kuruluş ve yararlarını belirten fer-

manında özetle şu hususlar belirtilmiştir.

Boğaziçi ile İstanbul arasında gidip gelenlere kolay ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacı 

ile Tersane-i Amire de iki vapuruyla hizmet veriyordu. Ancak yaz mevsiminde yazlık şeklin-

de oturanlarla, kış mevsiminde de bölgede kalanlara bu vapurlar yeterli değildi. Sabah akşam

çalışan bu iki vapurun yetersizliğinden bir kısım halk eskiden olduğu gibi kayıklarla seyahat 

ediyordu. Şirket-i Hayriye’nin yolcu taşımacılığına başlamasıyla; hem bölgeye daha sık ara-

lıklarla seferler yapılacak hem de Boğaziçi’ne ilgi artacaktı. Başlangıçta Şirketin iki vapuru

Anadolu yakasında, biri Üsküdar-İstanbul, bir diğeri İstanbul-Beykoz hattında, üç vapurda 

Rumeli yakasında İstanbul-Sarıyer hattında hizmet verecekti. Ayrıca üç vapurda rüzgâr ve 

akıntı nedeniyle Karadeniz’e çıkmakta zorlanan teknelerle karaya oturanları kurtarıp yedek-

te çekerek kılavuzluk hizmeti vermekte kullanılacaktı. Böylece, Şirket-i Hayriye’nin görevi

Boğaziçi hattında yolcu ve eşya taşımanın yanında Karadeniz’e çıkmakta zorlanan yelkenli

teknelerin Karadeniz’e çıkana kadar yedekte çekecekti.

Sultan Abdülmecid’in onayı ile 13 Ocak 1851’de Şirket-i Hayriye kurulmuş ve İngil-

tere’ye sipariş edilen vapurlardan ikisinin gelmesiyle de 1852 yılında Boğazda yolcu ta-

şımacılığı başlamıştır. Boğaziçi’nde vapur işletme hakkı 25 seneliğine Şirket-i Hayriye’ye

verildiğinden, bölgede rekabet ve karışıklığı önlemek amacıyla Tersane-i Amire’nin bu

hatta çalışan iki vapuru Marmara hattına verildi. Böylece bu gemiler İzmit, Tekirdağ, Geli-

bolu, Gemlik ve Varna’ya çalışmaya başladılar. Bu dönemde Boğaziçi’ne çalışan vapurların

yanaşacakları uygun iskele yoktu. Mevcut ufak iskelelere ancak pazar kayıkları yanaşabi-

liyordu. Bu nedenle yandan çarklı gemiler yerleşim yerlerine geldiklerinde, uygun bir su

derinliğinde kıyıdan açıkta bir yerde duruyordu. Vapurla kıyı arasındaki yolcu ulaşımı

sandal ve kayıklarla yapılıyordu. Bu şekilde yolcuların tekne ile kıyı arasında gidip gel-

meleri hem zor hem de tehlikeli oluyordu. Bazen kazayla denize düşenler olurdu. Buna 

rağmen ilk yıllarda köprüden Boğaz’a günde karşılıklı altı sefer yapılıyordu. Ama henüz 

yazılı bir sefer düzeni yoktu. Bir dönem sık sık olan kazalar nedeniyle gemilere “zaptiye”

denen askeri polis örgütüne mensup kişiler konuldu. İstanbul Boğazı’nın her iki yakasın-

da vapur bekleyen yolcular için iskelelerde bekleme salonları da yoktu. Bu nedenle kötü 

hava koşullarında yolcuların vapurları beklemek için uygun bir yer bulmaları güçtü. Bu 

amaçla Boğazın Anadolu ve Rumeli sahilinde vapurların uğradığı yerleşim yerlerine iske-

le ve bekleme salonlarının yapımına karar verildi. Böylece vapurlar kıyıya yanaşabilecek,

yolcuların iniş binişleri kolaylaşacak ayrıca yolcular rüzgâr, kar, yağmur ve güneş etkisinde 

kalmadan bekleme salonlarında rahatça vapurlarını bekleyecekti. Batı da ekonomik geliş-

me sağlayan anonim şirketlerini örnek alan Şirket-i Hayriye kuruluş işlemlerinin tamam-

lanmasından sonra; 1851 yılında Galatalı Banker Emanuele Manolaki Baltazzi aracılığı

ile Şekil-58’de belirtildiği gibi Londra’ya altısı yolcu taşımacılığında ikisi de yedekte gemi

çekmek işinde kullanılmak amacıyla sekiz adet yandan çarklı vapur sipariş etmiştir. Mo-
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nolaki siparişleri Londra’daki oğlu ile yazışarak yürütmektedir. Siparişten bir süre sonra 

Monolaki Şirket-i Hayriye’ye yazdığı bir mektupta; vapurları inşa edecek şirketin 5-6 bin 

liralık bir indirim yaptığını ve bu parayı Şirket-i Hayriye’ye bırakacağını bildirir. Şirkette 

büyük bir memnuniyet oluşturan bu mektup, padişaha takdim edildiğinde; Monolaki’nin

bu dürüstçe davranışına karşılık, Padişah kendisine şirketin on hissesinin verilmesini em-

reder. Londra’da inşa edilecek vapurun inşaatına orada nezaret etmek üzere Kaptan Kaliçi

görevlendirilir. (Şekil-59) Sipariş edilen 6 yolcu vapuru, 188 tonluk, 46,6 boyunda, 9,8 m 

genişliğinde ve 2,9 metre su çekiminde ahşap gövdeli, 60 beygir gücünde buhar makinalı 

ve yandan çarklıydı. Yedekte gemi çekmek için sipariş edilen iki tekne ise, 140 tonluk ve 80 

beygir gücündeydi. İngiltere’de White adasında John Robert White’in East Coast İng. tez-

gahlarında yapımına başlanan vapurların makinaları ise Mozdli isimli fabrika yapımıydı. 

Sipariş edilen ilk vapurlara 1’den 6’ya kadar baca numarası verilmiştir. Ayrıca bu vapurla-

rın baca numarası sırasına göre; Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, Tophane ve Beşiktaş

adları verilmiştir.

Şekil-58   Şirket-i Hayriye’nin 8 adet vapur ihalesi     BOA, Buyruldu Defteri-3,s.115-120 [5]
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Şekil-59     Şirket-i Hayriye’nin Londra’da inşa edilip, getirilecek sekiz vapuruna, orada nezaret etmek 
üzere Kaptan Kaliçi’nin gönderilmesi ve bunlara konulacak isimlerin pusulada yazılı isimlerden veya uy-

gun olanlardan seçilmesi hakkında padişah emri.     7 Şubat 1851      BOA, İ.DH,  13629 [5]

Boğaziçi’nde Şirket-i Hayriye gemilerinin çalışmaya başlamasıyla verilen imtiyaz gereği

Boğaz hattında sadece Şirket-i Hayriye’nin gemileri taşımacılık yapmaya başladı. Bu nedenle 

Tersane-i Amire gemileri ile Rus ve İngiliz gemilerine Boğazda çalışma izni verilmedi.

Boğaziçi’nde çalışmaya başlayan vapurların sayısı artmaya devam edip ulaşım hizmetleri

rahatlarken, kayıkçılar da yolcu bulmakta zorlanıyordu. Kazançları azaldığı için durumdan

mutlu olmayan kayıkçılar vapurları engelleme girişimlerinden de bir sonuç alamadılar. Çün-

kü bazı olumsuzluklara rağmen Boğaz halkı Şirket-i Hayriye vapurlarından memnundu. Pa-

zar kayıklarıyla hayli uzun süren ulaşım vapurlarla daha kısa sürede daha rahat ve güvenle

yapılıyordu.
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Zamanla seferlerin daha düzenli hale gelmesiyle daha güvenli ve iyi hizmet vermek için

uyulması gereken kuralları içeren bir de tüzük (nizamname) hazırlandı. Bu tüzüğün içeri-

ğindeki önemli hususları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz [3].

a- Şirket çalışmaları Osmanlı uyruklu olacaktır.

b- Şirket vapurları köprüdekikk  dört i iskeleye yanaşacaklardır. Bunlar Eminönü ve Karaköy’dekikk

Üsküdar 1,2 ve 3 nolu iskelelerdir. Hükümet bu iskelelere başka vapurların yanaşmasına izin 

vermeyecektir.

c- İthal edİİ ilecek kömür için şirket gümrük ödemeyecektir.

d- Şirket ihtiyaç halii inde Üsküdar-Kabataş-Sirkeci hattında araba vapurları da çalıi ştırabilecektir.

e- Şirketin vapurları her yıl Tersane-i Ami ire yetkikk lilerinden oluşan bir heyet tarafından kontrol 

edilecektir.

f- Bahriye nezaretii inden diploması olmayan kaptan ve makikk nistlere vapurlarda görev verilme-

yecektir.

g- Vapurlar sisli, karlı, tipili havalarda hareket etmeyecek arıza hali inde en yakın iskeleye bağ-

lanacaktır.

h- Her vapur görünen yerlerde can yelekleri bulunduracaktır.i

i- Vapur hareket ederken iskele kapıları kapanacaktır.

j- Vapurlar liman kurallarına uyacak ve birbiri ele yarıi ş etmeyecektir.

k- Başlangıçta, bağnazlık nedeniyleii idarenin vapurlarına kadınlar binemiyordu. Fakat yabanii -

cıların vapurlarına binebiliyorlardı. Türk vapurlarına da kadınların bii inme sorunu çözüldü. 

Kadınlar için ayrı salon yapılacak, kışın salonda soba yakılacaktır.

l- Vapurda kadınlar için ayrı yer ayrılmış olacak, ayrıca bir de tuvalet bulundurulup temiz ol-

ması sağlanacaktır.

m- Kışın vapurlarda soba yakılacak ve gereği kadar gaz lambası bulundurulacaktır.i

n- Vapurda çay ocağı bulunacak ve satılan mallar ucuz ve en iyii iyy  ci insten olacaktır.

o- Aşırı içkikk li olan yolcular dıi şarı çıkarılacaktır.

p- Vapurlarda dilenmek yasaktır. Görevliyken polii is, jandarma erleri ve postacılar ücretsi iz va-

purlara binebilecekti.

q- Köprü ile Kavaklar arasında çalıştırılacak vapurların hızları 12 deniz mili olacaktı.

Vükela Vapurları

Şirket-i Hayriye’nin seferlerinden sonra Boğaziçi’ne gidiş geliş kolaylaşınca, bölge yaz-kış

oturulacak bir yerleşim yeri olmuştur. Devlet erkanı ve gelir düzeyi yüksek olanlar Boğazi-

çi’nde yalı satın alıp sürekli oturmaya başladılar. Ahşap ve kağir ustalarının özenle yaptıkları

yalılar, Boğazın her iki yakasında çoğalıp deniz kıyılarına farklı bir görünüm vermeye başla-

dılar. Her yalının özel kullanımı için kayık veya sandal tipi tekneleri vardı. Bu nedenle yalısız 

ve kayıksız Boğaziçi’nin olmayacağı kanısı yaygındır. Babıali’de çalışıp Boğaziçi’nde oturan 

bürokratların gidiş-gelişleri için Şirket-i Hayriye bunlar için daha hızlı ve konforlu vapurlar 

çalıştırmaya başladı. Bu vapurlara Osmanlı döneminde hükümet üyeleri, bakanlar ve vekil-

lere hizmet amaçlı ayrılmış vapurlar anlamına gelen “Vükela Vapurları” deniliyordu [19, 23].

İkinci Abdülhamit döneminde vükela vapurlarının seferlerine son verildi. Bunların yeri-

ne Şirket-i Hayriye vapurlarının bazı bölmeleri vezirlerle devlet erkanına tahsis edildi.
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Şirket-i Hayriye’nin Farklı Yönetim Dönemleri

Şirket-i Hayriye’nin kurulduğu yıllarda Osmanlıda ticaret gemilerinin işletmeciliği ye-

terince bilinmemektedir. Osmanlı İmparatorluğunda tüm devlet kuruluşları askeri alanda 

başlatıldığından gemi yapımı ve işletmeciliğinde de Bahriye önderlik etmiştir. Bu nedenle 

savaş tekneleri konusunda belirli bir birikim olmasına karşın, ticari teknelerin yapımı tekno-

lojisi ve işletmeciliği konusunda ülkede uzman eleman yok denecek kadar azdı. Ayrıca yurt 

dışı ile sıkı iletişim gerektiren bu türden işler, belirli bir eğitim düzeyi ve iyi derecede yabancı

dil bilmek gerektiriyordu. Osmanlılarda okuma yazma oranının düşük, yabancı dil bilgisinin 

ile çok az olması nedeniyle Osmanlı uyruklu Ermeni ve Rum vatandaşlar bu işler için uygun 

gözüküyordu. Aslında uygulamalar da bu yönde olmuştur.

Şirket-i Hayriye Yönetiminde Tüccar İşletmeciler veya Mültezimler Dönemi

Şirket-i Hayriye’nin ilk genel kurulu Ticaret Bakanlığında toplanır. Şirket-i Hayriye hisse-

darları arasından uygun olanlar seçilerek daimi bir komisyon oluşturulması hakkındaki öne-

ri kabul edilir ve gerekli şeçim yapılır. Ayrıca şirketin işletilmesinin açık artırmayla birisine 

verilmesi kararı alınır. Böylece oluşturulan Şirket-i Hayriye Komisyonu, öncelikle Boğazın 

iki kıyısında yapılacak iskelelerin yerlerini belirler ve La Fonten isimli bir tüccar da şirketin

işlerini yürütmek üzere geçici olarak müdürlüğe getirir.

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğunda birçok kamu hizmeti imtiyaz yöntemiyle özel 

sektör tarafından yapılmaktaydı. Osmanlı döneminde açık artırmayla devletten kiralama 

yapan kişilere mültezim denirdi. Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel

karşılığında kişilere toplatılma yöntemine iltizam ve vergi toplayan kişiye de mültezim 

denirdi. Bu bağlamda 3 Ocak 1852 tarihinde şirket vapurlarının iltizamla idaresi karar-

laştırıldı.

Bu karar uyarınca vapurlar 6 yıl süreyle Antuan Kalcıyan ve Agop Bilezikciyan’a ihale

edildi. Bu bağlamda mültezimlerle 22 maddelik bir sözleşme imzalandı. Böylece belirli bir 

ücret karşılığında mültezimler (işletmeciler) vapurların Boğaziçi hattında işletilmesi görevi-

ni üstlendiler.

İngiltere’ye sipariş edilip gelen ilk dört vapur 1852 yılı ilkbaharından itibaren Boğazi-

çi’nde çalışmaya başlarlar. Yabancı gemiler ve tersane gemilerinin boğazda çalışması son-

landırılmasına rağmen, vapur işletmeciliğinde deneyimi olmayan tüccarlar bir süre sonra 

sözleşme koşullarını yerine getiremezler ve sorunlar başlar. Bu nedenle hükümet sözleşmeyi

sonlandırır ve yeni koşullarla ihaleye çıkar. Bu arada, işletmecilerden Agop Bilezikciyan vefat

ettiği için,  hükümet yeni ihalede önceliği diğer işletmeci Antuan Bilezikciyan’a tanır. Fakat 

Bilezikciyan’ın yeni koşulları kabul etmemesi üzerine ihale Mıgırdıç Kalfa’ya verilir. Ancak 

yeni işletmeci Mığırdıç Kalfa da bu işi yürütemez, kira taksitlerini ödemede zorluklar ya-

şayıp Şirket-i Hayriye’ye olan sorumluluklarını yerine getiremez ve görevi bırakmak ister. 

Mıgırdıç Kalfa da tazminat istemeyeceği konusunda yazılı bir belge vererek 27 Haziran 1854

tarihinde vapurları Şirket-i Hayriye’ye geri verir ve görevini bırakır. Yeni ihale yapılıncaya

kadar Şirket-i Hayriye Komisyonu vapurları yönetir. Bir süre sonra şirketin işlerini yönet-

mek üzere Ticaret Nezaretinin denetiminde toplanan Şirket-i Hayriye daimi komisyonu şir-

ketin hissedarlarından Tüccar Ali Hilmi Efendi başkanlığında 7 kişiden oluşan şirketin ilk 

idare Meclisi oluşturulur. (B.O.A. İ DH nr 23333 – 2  Aralık 1856) Böylece Şirket-i Hayriye’de
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yeni bir dönem başlar. Bu başlangıçla beraber, Şirket-i Hayriye artık kendi gemilerini kendi-

sinin çalıştırdığı bir dönemi başlatmış olur.

Ali Hilmi Efendi ve Reşit Efendi Dönemi

Kendine özgü uzmanlık ve deneyim isteyen gemi işletmeciliğinin tüccar ve benzeri meslek-

ten olmayan kişilerle yürütülemeyeceği belli olmuştur. Böylece yaptıracağınız bir işin iyi sonuç 

vermesi için işi uzmanına yaptırmak anlamındaki “Ekmeğie  ekmekçiye ver, bi ir ekmek de üste

ver” atasözünün doğruluğu kanıtlanmış oluyordu. Bu nedenle 30 hissedardan oluşan “Daimi

Komisyon” toplanarak hissedarlardan Ali Hilmi Efendi’yi bu işin üstesinden gelir düşüncesiylei

Şirket-i Hayriye’nii in müdürlüğüne getirdi. Aslında Sakız’lı olan Ali Hilmi Efendi de Türkçe

ve Rumca bilen dönemin tüccarlarındandır. Şirketin aracı kişilerle yürütülemeyeceğini fark 

eden yeni müdür ilk iş olarak dört kişiden oluşan bir idare meclisi kurmuştur. İdare meclisinde 

Galata’da tüccar Paul Anyan, kuyumcu Kevork Bahçevanyan,  ViVV yana’da oturan tüccar Yakup 

Yakupyan ve Kamil Paşanın kethüdası Hüseyin Hakkı Efendi bulunmaktaydı. Bir süre sonra 

Karadeniz’e vapur işletme gerekçesi ileri sürülerek Ali Hilmi Efendi’nin 1864 görevden ayrıl-

ması sağlanarak yerine Nazif Paşa’nın kethüdası Reşid Efendi atanmıştır.

Reşit Efendinin bir buçuk yıl kadar süren müdürlük döneminde de mevcut sorunlara çö-

züm getirilemedi. Bu dönemde fiff loya 17 Haliç ve 18 Asayiş vapurları satın alınmıştır. Bilet-

çilerin yolsuzluğu nedeniyle Hüseyin Haki Efendi’nin başkanlığında bir soruşturma heyeti

kuruldu. Soruşturma sonunda Reşit Efendi görevden uzaklaştırılarak yerine Hüseyin Haki

Efendi getirildi.

Hüseyin Haki Efendi 1825 yılında Girit Adasının kuzeyinde 

adanın en büyük şehri Kandiye’de doğmuştur. Dokuz yaşında

yetim kalınca, amcası tarafından Mısır’a gönderilmiştir. Mı-

sır’da Nankâh Medresesi’nde Arapça, Türkçe ve Farsça eğitim

görmüştür. Zeka ve yeteneğini fark eden Mısır Valisi Mahmut

Ali Paşa,  oğluna Türkçe ve Fransızca öğretmesi için onu yanına 

almıştır. Mehmet Ali Paşa’nın ölümünden sonra Hüseyin Haki

İstanbul’a gelmiştir. Bilgili, zeki, dürüst ve yenilikçi bir kişi olan 

Hüseyin Haki Şirket-i Hayriye’nin idare meclisi üyesiyken, Re-

şid Efendi’nin müdürlükten ayrılmasından sonra Ağustos 1866

tarihinde müdürlüğe getirildi. Şekil-60’da fotoğrafı görülen Hü-

seyin Haki öncelikle bir idare meclisi kurmuş ve başkanlığına 

da Mısırlı Andon Beyi getirmiştir. Şirketi kendisiyle birlikte 10

kişiden oluşan bir meclisle yönetti.

Şirketin merkezi Galata’da Mehmet Ali Paşa hanında üç 

odalı bir yerdi. Şirketin faaliyet alanı genişleyince yönetim

binası önce Galata’da Kozluca Hana, sonra da Sirkeci’de Kosova Han’ a nakledilmiştir. Bir

müddet sonra Galata Fermenciler’de aldıkları arsaya kendi binalarını yapmış ve 1910 yılında

burada hizmet vermeye başlamışlardır. Şirketin Bahçekapıdaki Nafra Han’ında bulunan ida-

Şekil-60  Hüseyin Haki 
Efendi, 1825 -1895 [1]

Hüseyin Haki Efendi Dönemi
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resi uygun olmadığından Galata’daki Mehmet Ali Paşa Han’ının üç odası kiralanarak buraya 

taşınılmıştır. Şirket-i Hayriye buradan yine Galata’da Tuzlayıcı Handa oradan da Bakırhane 

binasına taşınmıştır. Daha sonraları Sirkeci’de Kosova Han’a nakledilmiştir. Son olarak da 

Galata Fermencilerde 1908 yılında Ali Bey’in müdüriyeti döneminde yaptırılan Şekil-61’de 

görülen  binaya 1910 yılında geçilmiştir.

Şekil-61  Şirket-i Hayriye’nin Galata’daki İdare Merkezi [6]

1869 yılında Seyyar, Taraklı, Surat ve Tayyar isimli vapurlar satın alınmıştır. Bu dönemde 

Londra’ya üç vapur ile birlikte bir de araba vapuru ısmarlanır. Araba vapuru  Suhulet’in öy-

küsünü ayrıca ayrıntılı olarak anlatacağız. Bilgili, zeki ve dürüst kişiliğiyle bilinen Hüseyin 

Haki Efendi’nin 1866’dan 1894 yılına kadar süren müdürlüğü dönemi Şirket-i Hayriye’nin 

en başarılı yıllarıdır. Şirketin gelişmesi için gerçekten önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu 

nedenle ona Şirket-i Hayriye’nin ikinci kurucusu demek yanlış bir tanımlama olmaz.

Hüseyin Haki döneminde yapılanları kısaca şöyle özetleyebiliriz;

1- İlk iş olarak yeni bir yönetim oluşturdu.

2- Muhasebe kayıtlarını inceleyerek aksaklıkların kaynaklarını belirledi ve yolsuzlukları

önlemek için çift defter usulünü uyguladı.
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3- Vapurlara yolcuların sorunlarını yazmaları için sayfaları numaralanmış şikayet def-

terleri koydurtarak, aksayan işleri belirleyip, onları gidermeye çalıştı

4- Boğazda iskelesi olmayan yerleşim yerlerine iskele yapımını ele alıp, kendi dönemin-

de Kabataş, Üsküdar, Sarıyer (Mesaburnu) ve Harem iskelelerini yaptırdı.

5- Köprüdeki iskelelerin bekleme salonlarına, vapurların hareket saatlerinin yazılacağı

tabelalar astırıp tabela yanlarına birer saat koydurdu.

6- Vapurlara en az sekiz adet cankurtaran simidi bulundurma zorunluluğu getirildi.

7- En önemli başarısı ise, arkadaşlarından destek alarak dünyada ilk kez araba vapuru 

projesini gerçekleştirmesidir.

8- Bütün bu önlem ve yeniliklerle, şirketin gelir düzeyini artırarak her konuda şirketi en 

parlak dönemini yaşatmasıdır.

Şirketin emekli memurlarından İskender Efendi’nin anlatımına göre 1875 yılında kişi-

sel bir olay üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Paşa’nın dedikoduları karşısında Hüseyin 

Haki Efendi istifa eder. Rauf Bey idare meclisi başkanı eski müdürlerden Ali Hilmi Efendi de

ikinci kez müdür olarak atanır. Hüseyin Haki’nin istifasından üç ay geçmeden şirketin hisse

senetleri değer kaybeder ve işletmenin durumu gittikçe kötüleşir. Bu durumda Hüseyin Haki

Efendi kurtarıcı görülerek tekrar göreve davet edilir. Fakat Hüseyin Haki görevi kabul etmez. 

Daha sonra Sadrazam Ali ve Yusuf Kamil Paşaların ısrarlı üzerine istifasından 11 ay sonra

Hüseyin Haki Efendi yeniden Şirket-i Hayriye’nin İdare Meclisi Başkanı olarak göreve başlar 

ve 1895’te vefatına kadar görevini sürdürür.

Araba Vapurlarının İlk Örneği Suhulet ve Sahilbent’in Öyküsü

Günümüz deniz ulaşımının vazgeçilmez gemilerinden olan araba vapurlarının ilk örneği

olan Suhulet’in tasarımı Şirket-i Hayriye döneminde Hüseyin Haki Efendi’nin çabaları ve 

önderliğinde gerçekleşmiştir. Şirket-i Hayriye’nin Boğaziçi’nde deniz ulaşımını başlatmasıy-

la İstanbul Boğazı’nın Anadolu ve Rumeli yakaları arasında ve kıyıları boyunca ulaşım dü-

zenli bir şekilde devam ediyordu. Fakat arabaların, atların, kasaplık hayvanların ve ordunun 

top arabası, cephane ve teçhizatının boğazın iki kıyısı arasında geçişini sağlamaya uygun bir 

gelim yoktu. O yıllarda denizciliğin önemli merkezlerinden Lonra’da bile, Thames Nehri’nin 

karşılıklı kıyıları arasında gerili iki zincirin çekilmesiyle gidip gelen sal benzeri ilkel deniz 

araçları üzerinde araba ve benzeri yükler taşınıyordu. Bu dönemde Osmanlıda, Boğazda ara-

ba ve hayvanların karşıdan karşıya geçişini mavnalarla yapmak hem çok tehlikeli hem de 

hayli zaman alıyordu. Özellikle at, koyun, sığır, manda gibi hayvanların Boğazda bir sahil-

den karşı sahile geçirilmesinde önemli sorunlar yaşanıyordu. Derme çatma ahşap iskeleden

ite kalka mavnalara bindirilmek istenen hayvanlar korkar, ürker ve korkan hayvanları zapt 

etmeye çalışırken bazen iskeleler çöker, hayvanlar ve insanlar denize düşerler, kısacası tam

bir kargaşa yaşanırdı. Ayrıca bazı mevsimlerde esen sert rüzgarlar ve şiddetli akıntıların ol-

duğu Boğazda, Thames Nehri’nde olduğu gibi zincirler arasında büyük teknelerin çekilmesi

mümkün değildi. Bu sorunu çok iyi bilen Şirket-i Hayriye’nin müdürü Hüseyin Haki Efendi

bu duruma bir çözüm bulmak için büyük çaba sarf ediyordu. Sonunda sorunu çözmek için

düşündüklerini, şirketin kendi gemilerinin bakım ve onarımı için kurduğu Hasköy Atölyesi-

nin baş sorumlusu gemi inşa mühendisi (gemi mimarı) Mehmet Usta ve yıllarca müfettişlik 
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yapmış İskender Efendi ile tartışarak tasarlanan araba vapuru planına son şeklini vererek 

çizimleri tamamlandı. Böylece daha önce dünyada bir benzeri yapılmamış olan tekne tipi

oluştu. Bu tekne, yapılan plana göre arabaların giriş çıkışlarını ve park etmelerin rahatlıkla 

yapabilmeleri için düz güverteliydi. Üst güvertesinde yolcuların alındığı bölüm ile kaptan

köşkü vardı. Baş ve kıç tarafı aynı olup açılıp kapanabilen kapaklarla donatılmış bu tekne,

günümüzde araba vapuru ve feribot dediğimiz deniz araçlarının dünyadaki ilk örneğiydi.

Şimdi plana göre geminin yapılması gerekiyordu. O dönemde Tersane-i Amire ve diğer

Osmanlı tersanelerinde buhar makinalı gemilerin sadece tekne kısmı denilen ana gövdele-

ri ahşaptan yapılıyor; makine, çark ve diğer aksamı yurt dışından özellikle İngiltere’den sa-

tın alınıyordu. Ayrıca kapaklar nedeniyle teknenin sacdan yapılması gerekiyordu. Şirket-i

Hayriye kuruluşundan itibaren buhar makinalı yandan çarklı gemilerini İngiltere’den satın 

alıyordu. Bu nedenle geminin İngiltere’de yaptırılması kararlaştırıldı. Bundan sonra Lond-

ra’daki Maudslay Sons & Fields Tersanesi ile yapım için görüşmeler başladı. Başlangıçta 

araba vapurunun yapımında İngilizler kararsız davranır. Hüseyin Haki Efendi ile Mehmet 

Usta Londra’ya giderek çizimler üzerinde projeyi anlatarak onların kuşkularını giderirler. 

Sonuçta 1871 yılında araba vapurunun yapımıyla ilgili anlaşma imzalanır. Böylece boyu

47,7 m, genişliği 8,5 m ve su çekimi 3,1 metre olana 450 beygir gücünde tek silindirli buhar 

makinasıyla 7 deniz mili hız yaparak sac tekneli yandan çarklı araba vapurunun yapımı 

1871 yılında tamamlanır. Baca numarası 26 olan vapura kolaylık anlamına gelen “Suhulet”

ismi verilir.  Araba vapuru suhuleti İngiltere’den İstanbul’a getiren İngiliz Kaptan teknenin

havaleli, su çekimi az ve boş olması nedeniyle seyri sırasında hayli zorluk çeker, hatta bir-

kaç kez batma tehlikesi geçirir. Bu nedenle kaptanın böylesine maceralı bir yolculuğa bir 

daha çıkmayacağına yemin ettiği söylenir. Sonuçta İngiliz kaptan yönetiminde İstanbul’a 

gelen Suhulet, 1872 yılı başlarında hizmet vermeye başlar. Şekil-62’de Suhulet gemisi gö-

rülmektedir. 

Şekil-62 Araba vapuru Suhulet
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Suhulet ilk seferini Kabataş–Üsküdar arasında yapmıştı. Böyle bir geminin gelişi kayıkçı 

ve mavnacıları kaygılandırır. Yolcularını kaybedeceği nedeniyle Suhuletin ilk seferini engel-

lemek amacıyla kayıkçı ve mavnacılar araçlarıyla Üsküdar iskelesinde toplanarak vapurun 

yanaşma yerini işgal ederler. Durumu öğrenen Hüseyin Haki Efendi dönemin seraskerinden

yardım ister. Bunun üzerine iskeleye gelen bir topçu bataryasını gören kayıkçı esnafı birbiri-

ne bağladıkları teknelerini çözerek dağılırlar ve seferler sorunsuz yapılır. Daha sonraları ara-

ba vapuru seferlerine Üsküdar -Kabataş-Sirkeci hattı şeklinde devam eder. Böylece dünyada

ilk araba vapuru Hüseyin Haki’nin çizimine göre İngiltere’de yapılır. Bu başarısı nedeniyle

1888’de Sultan Aziz tarafından Hüseyin Haki Efendi’nin rütbesi terfiff  ettirilir.(Şekil-63)  Er-

tesi yıl 22 Mayıs 1989 tarihli Padişah emri ile Hüseyin Haki’ye Şekil-64’de belirtilen Mecidî 

Nişanı verilir. 18 Eylül 1891 tarihinde ise Hüseyin Haki Şekil-65’de görülen İftihar Madalyası 

alır.

Suhulet’in sağladığı yararlar belirlenince aynı tersaneye ikinci bir eş araba vapuru siparişi

verilir. Bu vapurun ana hatları suhulette aynı olup sadece buhar makinası 2 silindirli 600 

beygir gücünde biraz daha güçlüdür. 27 baca numarası verilen Şekil-62a’da fotoğrafı görü-

len bu vapura da iki kıyıyı birleştiren anlamında “Sahilbent” adı verilir. Bir rivayete göre bu

gemilere Suhulet ve Sahilbent adlarını ünlü şairimiz Namık Kemal vermiştir. Suhulet gemisi

1958 yılında hizmet dışı kaldı ve 1961 yılında sökülmek üzere satıldı. Sahilbent ise 1959’da 

hizmet dışı kaldı ve 1967’de satıldı. Tadil edilerek Kaptan Şükrü adıyla yük gemisi haline 

getirilerek bir sürede yük gemisi olarak hizmet verdi. 

Ne yazık ki dürüst, yaratıcı ve çalışkan Hüseyin Haki Efendi 1894’te hastalandı ve 7 Ocak 

1895 tarihinde vefat etti.

Şekil-62a  Araba Vapuru Sahilbent
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Şekil-63 Şirketi-i Hayriye Müdürü Hüseyin Haki Efendinin rütbesinin terfiff  ettirildiği hakkında  
padişah emri,  14 Ağustos 1888   BOA,  İ.DH, 85815 [5]

Şekil-64 Şirketi-i Hayriye müdürü Hüseyin Haki Efendi’nin Mecîdî Nişanı ile taltif edilmesi hakkında
padişah emri,   22 Mayıs 1889    BOA,  İ.DH,  88661 [5]
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Şirket-i Hayriye 1911 yılında Fransa’da yapılmış olan 69 baca numaralı gemisine Hüseyin

Haki adını verdi.

Şirket-i Hayriye 1945 yılında Denizyolları ve Limanlar İşletmesi Umum Müdürlüğü Şe-

hir Hatları İşletmesine devredildikten sonra Hüseyin Haki isimli geminin adı değiştirilerek 

Göztepe adını aldı. Buna karşılık Şehir Hatları İşletmesi 1964 yılında Haliç Tersanesinde inşa

ettirdiği bir araba vapuruna Hüseyin Haki adını verdi. Bu gemi de hizmet dışı olduktan son-

ra 2007 yılında Türk tersanelerinde yapılan dört araba vapurundan birine Suhulet diğerine 

Sahilbent adı verildi böylece Hüseyin Haki adını, onun planlarını çizdiği ilk araba vapurları-

nın adlarıyla anmaya çalışıyoruz. Umarım ilk yapılacak olan araba vapuruna Hüseyin Haki

adını vererek dürüst, yaratıcı ve çalışkan mucidimizin ismini yaşatmış oluruz.

Şirket-i Hayriye’ye Verilen İmtiyazlar

Şirket-i Hayriye’ye kuruluş aşamasında şimdilik 25 senelik imtiyaz hakkı verileceği Şekil

48’de b 13 Ocak 1851 BOA, Y.EE 94/21 nolu belge ile belirtilmişti. Bundan sonra sırasıyla 

aşağıda belirtilen belgelerle imtiyaz süreleri uzatılmıştır.

- 18 Aralık 1872 tarihli BOA Meclis-i Tanzimat Defteri – 3 S-2 ile imtiyaz süresi 10 sene

uzatılarak 35 seneye çıkarılmıştır. (Şekil-66)

- 1888’de Hüseyin Haki Efendi’nin İmtiyaz süresinin 30 sene daha uzatılması hakkın-

daki BOA, İ.DH, 84428 kayıtlı talebi ( Şekil-67) 29 Ekim 1888 tarihinde padişah em-

riyle yürürlüğe girmiştir. (BOA İ. MMS, 4297) – Şekil-68

- Şirket-i Hayriye İdare Meclisi’nin talebi üzerine imtiyaz süresi padişah emriyle Şe-

kil-69’da belirtildiği gibi 19 Temmuz 1903 tarihinde 50 sene uzatılmıştır. (BOA, İ. 

TNF, 1321. R/7)

Şekil-65 Şirketi-i Hayriye Müdürü Hüseyin Haki Efendi’ye İftihar Madalyası verilmesine dair  
padişah emri,    18 Eylül 1891    BOA, İ.TAL,  1310 S /179 [5]
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Şekil-66    Şirket-i Hayriye’nin imtiyaz suresinin 35 seneye çıkarılması hakkında nizamname

BOA Meclis-i Tanzimat Defteri-3, s 217    18 Aralık 1872 [5]

Şekil-67  Şirket-i Hayriye Müdürü Hüseyin Haki Efendi’nin Şirket-i Hayriye’nin imtiyaz süresinin 30 sene
daha uzatılması hakkındaki talebi.  BOA,İ.DH,84428     1888 [5]
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Şekil-68 Şirket-i Hayriye’nin imtiyaz süresinin uzatıldığı hakkında padişah emri. 
29 Ekim 1888       BOA,   İ.MMS,  4297 [5]

Şekil-69  Şirket-i Hayriye İdare Meclisi’nin talebi üzerine imtiyaz süresinin 50 sene daha uzatıldığı  
hakkında padişah emri.         19 Temmuz 1903         BOA,   İ.TNF,  1321 .R/7 [5]
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Vapurların sancak çekmeleri konusunda padişahın 18 Ekim 1863 tarihli emri. BOA, 

İ.DH, 36200 nolu kayıtla Şekil-70’de görülmektedir. Önerilen sancak örneği Şekil-71’de, yan-

dan çarklı gemilerin flama örneği ise Şekil-72’de belirtildiği gibidir.

Şekil-70     Tüm tüccar gemileriyle Hazine-i Hassa ve Şirket-i Hayriye vapurlarının çekmesi için önerilen 
sancak çekmeleri gerektiğinin yurt içinde ve yurt dışında ilan edilmesine dair padişah emri.

18 Ekim 1863        BOA,  İ. DH,36200 [5]

Şekil-71     Tüm tüccar gemileriyle Hazine-i Hassa ve Şirket-i Hayriye vapurlarının çekmesi için önerilen 
sancak örneği         B OA, İ.DH,   36200 [5]
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Hafız Vehbi Efendi Dönemi

Şekil-73’de fotoğrafı görülen Hafız Vehbi Efendi aslen

Divrikli olup eğitimini tamamladıktan sonra, Devlet Şura-

sı’nda (Danıştay) başladığı görevini Belediyede sürdürür. 

Hüseyin Haki Efendi’nin Şirket-i Hayriye müdürlüğüne

geçmesi üzerine Hafız Vehbi Efendi’de Şirket-i Hayriye 

idare Meclisi Başkanı olmuştur. Hüseyin Haki’nin hastalığı

döneminde onun görevini de Hafız Vehbi Efendi yürüt-

müştür.

Hüseyin Haki Efendi’nin ölümünden sonra da 22 Ma-

yıs 1896 tarihinde Şirket-i Hayriye de Müdürlük görevine 

başlamıştır. Hafız Vehbi Efendi yönetimi şirkette birçok 

yenilikler başlatmış, Hangi vapurların daha yararlı olaca-

ğını araştırmak, vapurların sicilleri, seyir güvenliği, hava 

durumu ve iskelelerle ilgili birçok düzenlemeyi de gerçek-

leştirmiştir. Onun dönemindeki önemli faaliyetleri şöyle

özetleyebiliriz:

     Şekil-72  Osmanlı sularında dolaşacak yandan çarklı gemiler için önerilen flama örneği.

19 Eylül 1889          BOA ,PLK,  118/5172 [5]

Şekil-73   Hafız Vehbi Efendi [1]
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a- 1902 yılında yandan çarklı vapurların yerine pervaneli (uskurlu) vapurların alınması ka-

rarı verilmiştir. Bu karar doğrultusunda 1903’e şirketin Glasgow Fairfiff eld Ship. C. isimli

tersanesinde yaptırdığı ilk pervaneli gemileri olan 47 Tarzınevin ve 48 Dilnişin teslim 

alınmıştır. Bunlardan başka baca numarası 49 ile 60 arasındaki tek ve çift pervaneli ge-

miler alınmıştır.

b- 1903 yılı sonunda “seyr ve sefer kalemi” adıyla günümüzde hareket enspektörlüğünün

görevlerini yapan teknik bir büro oluşturulmuştur. Böylece vapurların iskelelere geliş ve

iskelelerden kalkış saatleri düzenlenmiş, vapur sicilleri çıkarılmış, tarifeler yeniden ele 

alınmıştır.

c- 1903 yılında gemi işletme imtiyazı 50 yıl uzatılması sağlanmıştır.

d- Şirkette ilk tarife Türkçe, Rumca, Fransızca ve Ermenice olarak İstepan Tophaneliyan 

tarafından yapılmıştır. Daha sonra bu tarife Antuvan Abdat ile Yanko Efendi tarafından

geliştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

e- Bilet yolsuzluklarını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

f- Anadolu yakasına gidecek vapurların pruva direklerine kırmızı, Rumeli yakasına gide-

ceklere ise yeşil bayrak takılmasına karar verilerek okuma yazması olmayan yolculara ko-

laylık sağlanmıştır. Buna benzer olumlu çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlayan Hafız 

Vehbi Efendi, 31 Mart 1909’da vefat etmiştir. Bu sırada idare meclisi başkanı olan Keçe-

cizade Hikmet Bey müdürlüğe vekalet eder. Haziran 1909’da toplanan şirket hissedarları 

eski maliye nazırı Ziya Paşa’yı İdare Meclisi Başkanlığına, idare meclisi baş katipliğini

yürütmekte olan Hüseyin Haki Efendi’nin oğlu Ali Bey’inde Müdür muavinliğine atan-

masını kararlaştırır.

Ali Bey Dönemi

1908 yılında meşrutiyetin ilan edildiği döneme kadar Şirket-i Hayriye iyi yönetilmedi. Bu 

nedenle Hissedarlar Cemiyeti kapatılarak yerine yeni bir yönetim oluşturuldu. Bu yeni idare 

heyetinde başkan Reşid Bey idi. Üyeler ise; Nuh Bey, Keçecizade Hikmet Bey, Osep Efendi ve

Hürmüz Beyden oluşan bir gruptu. Bu girişim şirketin toparlanması amacı olarak sağladı ve

akabinde de Hüseyin Haki Efendi’nin oğlu Ali Bey müdür muavinliğine getirildi.

1873 yılında Üsküdar Bağlarbaşı’nda doğan Ali Bey, Hüseyin Haki Efendi’nin oğludur. 

Eğitimini Mülkiye’de tamamlayan Ali Bey, Aralık 1894’te Şirket-i Hayriye’de göreve başlamış,

Haziran 1909’da genel müdür vekili, Şubat 1910 tarihinde ise, Şirket-i Hayriye genel müdü-

rü olmuştur. Görevi sırasında tüm yolsuzlukları başarıyla önlemiş, gemilerin onarımlarını 

tamamlatmış, gemi sınıflandırma kuruluşu olan Lloyd’un kayıtlarına gemilerin alınmasını 

sağlamıştır. Böylece liman kurallarına uygun olarak gemilerin denize elverişlilik belgeleri ile 

Lloyd kurallarına uygunluğunu belirleyen belgeler (Klas belgeleri) alınmıştır.

1910 yılındaki yeniliklerden biri de Şirket-i Hayriye Atölyesi (Tersanesi) ve hareketli

bir gemi inşa kızağının yapılması ve buhar gücüyle çalışan ırgatın elektrikli hale getiril-

mesidir. Ayrıca tesise torna tezgahları yerleştirilmiş gemi inşa atölyesi ve marangozhane

oluşturularak tersanenin olanakları artırıldı. 1912 yılında köprü ve Boğaz iskelelerine bek-

leme salonları yaptırılmış ayrıca köprüdeki bekleme salonlarının elektrikli aydınlatması 

sağlanmıştır.
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Savaş Sırasında Şirket-i Hayriye ve Son Dönem Yöneticileri

I. Dünya Savaşı nedeniyle ülke savaşın içinde olunca Boğazda yolcu sayısı azalmış ve 

şirketin bazı vapurları orduya hizmet için verilmişti. Bu nedenle şirket zor günler yaşıyordu.

Şirket-i Hayriye 14 Mayıs 1914 tarihinde İngiltere’ye 3 vapur siparişi verir. Bunlar yapıl-

dıktan sonra Fuad Paşa, Cevdet Paşa ve Reşid Paşa adlarını alacak olan 71, 72, ve 73 baca 

numaraları verilecek vapurlardır. Siparişten iki buçuk ay sonra I. Dünya Savaşı’nın başlaması

üzerine iki geminin siparişi iptal edilir. Bir süre sonra yapımı tamamlanan 3. gemi ise İstan-

bul’a getirilmesine rağmen Şirket-i Hayriye’ye teslim edilmez. “Water WiWW tch” adını verdikleri

bu gemiyi i İngilizler kömür ve mayın gemisi olarak kullandıkları gibi asker de taşırlar. 1918’de

imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler gemiyi i teslim ederler. Fakat bu sefer de 

İstanbul’daki işgal kuvvetleri gemiye el koyar. Kurtului ş Savaşı sonunda imzalanan Mudanya 

Anlaşmasından sonra vapur geri alınabildi. Bu nedenle başlangıçta Reşid Paşa adı verilmesi

kararlaştırılan vapurun uzun süren bu teslim macerasından sonra gemiye kurtuluii ş anlamına 

gelen “Halas” adının verilmesi uygun görüldü. Böylece Şekil-74’de görülen Halas, 49 metrelik 

boyu ile Şirket-i Hayriye’ni in en büyük gemisi oldu. 1907 yılında şirketin İdare Meclisi Başkan-

lığına İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Efendi atanmıştır. Bu konudaki padişah emri 23 

Kasım 1907 tarihli Şekil-75’de gösterilen Başbakanlık Arşiv belgesii inde belirtilmiştir.

Savaş sonrasında şirketin müdürlüğünde Sadi Akant Bey vardı. Sadi Bey döneminde Şir-

ket toparlanmaya başladı. Bu dönemde 72 Üsküdar ve 73 Rumelikavağı vapurları hizme-

te girdi. Altınkum ve Küçüksu halka açıldı. İskeleler inşa edilip vapurlar çalışmaya başladı. 

1929’da İngiltere’de yapılan Altınkum gemisi çalışmaya başladı. 75 Kocataş, 76 Sarıyer ve

77 Kabataş şirketin son vapurlarıydı. Şirketin son dönemindeki yöneticileri olarak sırasıyla

1921’de Babanzade Hikmet Bey, 1923’te Hamdi Bey, 1924’te Emin Bey ve 1928’de ise Yusuf 

Ziya Bey müdürlük yaparlar.

Şekil-74   Halas Vapuru  [1]
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Şekil-75  İ.T.O. Başkanı Mehmet Efendinin atama belgesi  23 Kasım 1907  BOA,İ.HUS1325L/58 [5]

Necmettin Molla (Kocataş) Dönemi

Daha sonra 1930’lu yıllarda, dönemin tanınmış

hukukçu ve siyaset adamlarından Necmettin Molla,

Şirket-i Hayriye’nin idare Meclisi Başkanı olur. Şe-

kil-76’ da fotoğrafı görülen Necmettin Molla 1875 

yılında İstanbul’da doğmuş, 1896’da Hukuk Mekte-

binden mezun olmuş ve adliyede mesleğe başlamıştır.

1908 yılında 4 ay Bağdat valiliği yapmış ve 1809’da 

Adliye Nazırı ve aynı zamanda Şürayı Devlet Reisli-

ği yapmıştır. 1912 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında 

Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında ve Cumhuriyet dö-

neminde TBMM’de Kastamonu Milletvekilliği görev-

lerinde bulunmuş döneminin saygın kişilerindendir. 

Necmettin Molla 1929’da Sarıyer’de 25 dönümlük 

arazisi olan dönemin simge yapılarından daha sonra

Kocataş Yalısı diye anılan yeri satın aldı (Şekil-77). 

Yalının bahçesinde gezerken rastladığı kaynak suyu

daha sonra şişeleterek sattığı “Kocataş Suyu” diye sat-

tığı sudur.

Şekil-76  Necmettin Kocataş 
(1875-1949)
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Sonradan Kocataş soyadını alan Necmettin Molla, Şirket-i Hayriye’de göreve başladıktan

bir müddet sonra Boğaziçi’ne olan turistik ilgiyi artırmak amacıyla Ekim 1936 tarihinde

Boğaziçi adıyla bir dergi çıkarmaya başlar. Bu dergi 1936-1938 yılları arasında 18 sayı olarak 

yayınlanmıştır. Sarıyer’deki yalısında kızları ve damatları ile oturan Necmettin Kocataş’ın 

oldukça geniş bir ailesi vardır. Torunları Betül Mardin ve Arif Mardin Kocataş yalısında 

yaşamışlardır.

Şirket-i Hayriye’nin son dönemlerinin en başarılı yöneticilerinden olan Necmettin Ko-

cataş 6 Şubat 1949 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Yangınlar geçirip daha sonra satılan

Kocataş Yalısı ise Katarlı iş adamı Omar Huseyin Alfardan tarafından otel haline dönüştü-

rülmüş olup yakında yapılacak açılışı beklemektedir.

Yusuf Mardin’in Kocataş Yalısı Anıları [26]

Necmettin Molla (Kocataş) Şirket-i Hayriye’nin Yönetim Kurulu Başkanı olmasından 

sonraki dönemde başlıca amacı ve uğraşı ile Boğaziçi’nin kalkınması, kıyılarının kalabalık-

laştırılması halkın daha rahat ve daha hızlı vapurlarla işlerine gidip gelmelerini sağlamaktı.

Boğaziçi’ni tanıtıp sevdirmek ve reklamını yapmak için Şirket-i Hayriye Yönetim Kurulu 

“Boğo azğğ içi” adıyla turistik bir dergi çıkarılması kararını almıştı. Bu derginin yazı işleri mü-

dürlüğüne de üniversitede hukuk öğrencisi Necmeddin Kocataş’ın torunu Yusuf Mardin ge-

tirilmiştir.

Şekil- 77    Kocataş Yalısı [26]
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İlk sayısı 1 Ekim 1936 da çıkan Boğaziçi dergisinin başyazısını “Şirket-i Hayriye Kurulu-i

şunun Tarihçesi” adıyla Necmeddin Molla yazmıştı. Henüz asfalt yolların yapılmadığı kara-

yollarında otobüslerle işe gidip gelme kolaylığının gerçekleşmediği dönemde özellikle Ana-

dolu yakasında oturanlar, köprülerinde henüz yapılmadığı düşünüldüğünde işlerine vapurla 

gidip gelmek zorundaydılar.

Necmettin Molla başyazısında, 86 yıl önce Türkiye’de ilk anonim şirketin kurulmasını 

sağlayan Sadrazam Mustafa Reşit Paşa olduğunu belirtmiştir. Ona bu fiff kri veren kendi ye-

tiştirdiği Fuat Paşa ile Cevdet Paşa olmuştur. Eski sadrazam Keçecizade Fuad Paşa Bükreş’te

görevli bulunduğu sene içerisinde kendisine bazı talimatları götürmeyle görevlendirilen 

Cevdet Paşa orada bir ay kaldığı sırada Fuat Paşa ile derin bir dostluk kurmuş ve birlikte 

Tuna Nehri üzerindeki vapurlarla dolaşmışlardır. İstanbul’a döndükten bir müddet sonra 

birlikte gittikleri Bursa kaplıcalarında Geçirdikleri dinlenme devresinde Şirket-i Hayriye Ni-

zamnamesini (Tüzüğünü) yazdı.

Her biri 3000 kuruştan 2000 hisseli bir şirket olarak kurulan Şirket-i Hayriye’nin ilk his-

sedarları arasında Sultan Abdülmecit 100 hisse, Valide Sultan, 50 hisse, Mustafa Reşit Paşa, 

Davut Ali Paşa, Yusuf Kemal Paşa, Zeynep Kamil Hanımefendi, sarraflardan Mıgırdıç Isak, 

Kevork, Abraham ve Miseyani 20’şer hisse ile başta geliyorlardı. Şirket ilk vapurlarını İngil-

tere güneyinde Manş Denizi’nde Wright adasında kurulan Robert White’ın sahibi bulundu-

ğu Mandslay Fabrikası’na ısmarlamıştır. Bu fabrika Abdülaziz zamanında buharla işleyen ilk 

donanma gemilerini inşa etmede ün salmıştır. 

Tekneleri ahşaptan ve makineleri 60 beygir gücünde bulunan 150 tonluk 1 numaralı Ru-

meli, 2 numaralı Tarabya, 3 numaralı Göksu vapurlarını, 197 tonluk 4 numaralı Beylerbeyi, 

5 numaralı Tophane ve 6 numaralı Beşiktaş vapurları izledi. Bunlar yandan çarklı olup, gü-

vertelerinin altında önde ve arkada 2 büyükçe salonu, personel odaları, kadınlar için özel

birkaç yan kamara ve tuvaletlerden oluşuyordu. Yaz aylarında açık güvertede sıra ve san-

dalyelere oturulur, tentenin rüzgarla kalkış inişleri, tentede biriken kumları insanın yüzüne 

yelpazelerdi. Orta bölüm üstünde kaptan köşkü ve merdiveni bulunurdu. Bu gemilerin hızı 

5-6 deniz mili civarındaydı. 1853’te seferdeki bu 6 vapuru 1857’de 7’den 15’e kadar 9 vapur 

daha izlemişti.

Böylece 1860 yılında Şirket-i Hayriye fiff losuna İstİİ inye, Sarıyer, MiMM rgün, Anadolu, Kandilli, 

Beykoz ve Südaver adlı vapurlar da katılmır ştı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında şirketin bütün vapurları askeri nakliyatı yürütmek ve şeh-

re erzak sağlamak amacıyla büyük hizmetlerde bulunmuş ve bunların 16’sı savaşta batmıştır. 

Savaştan önce fazla yolcu taşıyan Şirket-i Hayriye’nin 1926 yılında taşınan yolcu sayısı yıl-

da 10 milyona düşmüş ve şirket mali yönden güçlüklerle karşılaşmaya başlamıştır. Şirketi

Hayriye müdürü Sadi Ahmet Bey meslekten yetişme ve son derece efendi, nazik, çelebi bir 

insandı.

Altınkum ve Küçüksu plajlarının açılması ve bunlara iskele yapılarak şirket vapurlarının

işletilmesi onun yaratıcı fiff kriydi. Ayrıca su sporlarını teşvik için Türkiye’de ilk yüzme havuzu

Lido’yu Büyükdere’de yaptırıp hizmete açmıştır.

Bu nedenle yönetim kurulu 75 nolu vapura Necmeddin beyi onurlandırmak için onun

soyadı olan “Kocataş” adını vermiştir (Şekil-78). Bunu izleyen 76 baca numaralı Sarıyer ve 77

numaralı küçük araba vapuru ise Kabataş olarak adlandırılmıştır. Boğaziçi’ne ev yaptıranlara 

devletçe tanınan üç yıllık vergi muafiff yeti, bedava pasolar verilmesi, inşaat malzemesi, odun 

ve kömürün ücretsiz taşınması Necmeddin Molla’nın fiff kriyle gerçekleşmiştir. 
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1 Nisan 1937’den itibaren %25 ile %40 arasında değişen indirimli abonman kartlarını 

yürürlüğe koyduğu gibi,  bilet ücretlerinde de indirim yapılmış ve bu indirim araba vapur-

larında %50’yi bulmuştur. Boğaziçi dergisinin yazı işleri müdürü Yusuf Mardin’in Necmed-

din beyin önerisiyle hazırladığı Boğaziçinde rağbeti artırmak amacıyla Mehtap alemlerini

canlandırma konusundaki yazı Şirket-i Hayriye yönetiminde görüşülerek oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.

II. Ahmed zamanında başlayan Boğaz zevki I. Mahmud devrinde artmış, Boğaz’ın her iki

yakası yalılarla süslenmiş ve kayıklarla mehtap sefaları devam etmiştir. 1875 doğumlu Nec-

meddin Molla; Sadrazam Vekilliği, Adliye Nazırlığı, Savcılık ve Bağdat Valiliği gibi önemli

görevlerde bulunmuş ve 1949 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. 

Vaktinde İskelelere Varamayan Vapurların Öyküsü

Dolmuş gibi iskelelere uğrayarak seferlerini sürdüren vapurlar, varış yerine geç ulaştıkları 

için hak arasında bunlar “dilenci vapuru” olarak anılıyordu. Bu bağlamda Boğaz seferlerin-

de gecikmeleri fark edilen Ömer Kaptan’a şirket yöneticileri bunun neden kaynaklandığını 

sorduğunda, kaptan oldukça ilginç ve imalı bir cevap verir. “Kaptan; Efendiler, Çengelköy’ün

sebzevatından, Beylerbeyi’nin teşrifatından ve Kuzguncuk haşaratındandır”. Eğer bunlar ol-

mazsa vaktinden evvel varırım, der. Kaptana bu cevabını açıklayarak ne demek istediği so-

rulur. Bu soruyu kaptan açıklıkla şöyle yanıtlar:

Çengelköy bağlık, bahçelik bir köy olduğu için halk yetiştirdiği sebzeleri satmak için 

küfelerle şehre götürdüğü için iskelede küfelerin yüklenmesi zaman alıyor. Beylerbeyinde

binen yaşlı kibar beylerin vapura binerken “Önce siz buyrun,” “Rica ederim, siz buyurun,”

şeklinde birbirine saygı gösterip öncelik tanımaları hayli zaman alıyor. Kuzguncuk ise kala-

Şekil – 78  Kocataş vapuru [25]
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balık Musevi ailelerin oturduğu bir bölge olduğu için kalabalık aileler ve haşarı (yaramaz) 

çocukların bir türlü arkası gelmiyor diye cevabını sonlandırır. Böylece, “Şimdi anlatabildim 

mi sebzevattan, teşrifattan ve haşarattan niçin geciktiğini” demiş olur.

Bu arada “sebzevat” sözcüğünü açıklamakta yararlı olacaktır. Yeşil bitkiler için tanımla-

nan Farsça sebze sözcüğüne Arapça “vat” çoğul eki eklenerek sebzeler anlamında kullanıl-

mıştır.

Şirket-i Hayriye Vapurları

Şirketi Hayriye İstanbul Boğazında gerçekten yolcu taşımacılığına başladığı 1852 yılın-

dan, bütün mal hak ve imtiyazlarının ulaştırma bakanlığı, Denizyolları ve Limanlar İşletme

Umum Müdürlüğü’ne devredildiği 1945 yılına kadar 93 yıl süresince bölgenin ulaşımına ve

gelişimine çok önemli hizmetleri olmuştur. İstanbul’un Boğo az, Marmarağğ ve Haliç olmak üze-ç

re üç farklı ulaşım hattında deniz ulaşımı hizmeti verilmekteydi. Kuruluşundan sonra Bo-

ğaziçi hattındaki ulaşım hizmetini 1945 yılına kadar tek başına sürdüren bu anonim şirket, 

bunun yanında savaşlar sırasında orduya verdiği destek, bölgenin kültürel ve sosyal yaşamı-

na katkıları, vapurlarının ve personelinin öyküleriyle, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin

deniz taşımacılığında verdiği hizmetlerle öncü bir kuruluş olmuştur. Şimdi bu kuruluşun 

hizmet veren fiff losunu tanımaya çalışalım.

Şirket-i Hayriye’nin kuruluşundan faaliyetinin sona erişine kadar, toplam 74 yolcu ve 3 

araba vapuru oldu. Ayrıca 3 adet kömür taşıyan ve bir adette gezinti teknesiyle birlikte taşı-

macılık yaptığı yıllar boyunca fiff losunda bulunan toplam 81 adet geminin isimleri ve özel-

likleri Tablo-8’de belirtildiği gibidir. Şirket-i Hayriye’nin ulaşım amaçlı kullandığı toplam 77 

yolcu ve araba vapurlarının; 66’sı İngiliz, 6’sı Fransız ve 2’si Alman 1’i Hollanda yapımı iken,

iki vapur da Hasköy atölyesinde inşa edilmiştir. Yurt dışında inşa edilip parçalar halinde

İstanbul’a getirilen bazı vapurların montajı Hasköy Bakım ve Tamir Atölyesinde yapılmıştır. 

Bu kapsamda 1872 yılında inşa edilen Meymenet, Nüzhet, Refet, Amad ile 1881 yılında inşa

edilen İşgüzar ve Mirgün (Emirgan) vapurlarını belirtebiliriz. Cumhuriyet döneminde Has-

köy’de 1937 yılında Kocataş ve bunu takiben de Sarıyer, Beykoz ve Vaniköy yolcu gemileri ile 

Gökçeada feribotu inşa edilmiştir. Aslında Hasköy Fabrikası kızaklarında yeni inşaat yanın-

da ağırlıklı olarak şirketin gemilerinin tamir ve bakım işleri yapılıyordu. Boğaziçi’ne vapur

çalıştıran Şirket-i Hayriye’nin başlangıçta bütün vapurları ahşap ve yandan çarklıydı. Daha 

sonra ahşap yerine sac tekne inşaatı başlayınca, şirketin gemileri de saçtan yandan çarklı ol-

maya başladı. Şirketin 1851-1870 tarihleri arasında aldığı gemiler ahşap ve yandan çarklıydı.

1871-1895 yılları arasında edindiği gemiler ise sac gövdeli ve yandan çarklıydı. 1903 yılından 

itibaren ise fiff lo çark yerine pervaneli gemiler kullanmaya başladı. Tek pervaneli (uskurlu) 

olarak başlayan teknelere çift pervaneli olanlar da katıldılar.

77 vapurdan oluşan fiff lonun 48’i yandan çarklı, 15’i tek pervaneli, 14’ü de çift pervaneli

teknelerden oluşuyordu. 1903 yılında İngiltere’ye sipariş edilen 47 baca numaralı Tarz-ı Ne-

vin (yeni tarz, yeni sistem) ile 48 baca numaralı Dilnişin (Hoşa giden) adlı tekneler pervane-

li olmaları yanında şirkete birçok yeniliği de geti iriyordu. ii Şöyle kikk ; vapurlar pervaneli olmalarıi

yanında salonları kaloriferle ısıtılıyordu. Her tarafında elektrik donanımı olup, içerisi elektrikle 

aydınlatılıyordu. Eskiden elle döndürülen dümen dolabı bu teknelerde ilk kez buhar gücüyle 

çalışıyordu. Ayrıca tulumba tertibatları olduğunu da belirtmek gerekir.
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Tablo -8    Şirket-i Hayriye’nin gemilerinin isimleri ve özellikleri
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Şirket-i Hayriye Vapurlarının Arapça ve Farsça İsimleri

Osmanlı imparatorluğu döneminde vapurlara başlangıçta Boğazdaki köylerin adları ve-

rilirken, sonraları çoğu Arapça ve Farsça kökenli adlar vermek uygun görülmüştü. Bu adlar 

vapurların güzelliğini, hızını, rahatlığını, amacını ve hikayesini belirleyen sözcüklerdi. Cum-

huriyet döneminde ise vapurlara yeniden Boğazdaki yerleşim yerlerinin isimleri verilmeye 

başlanıldı. Bugünkü genç neslin anlayamayacağı Arapça ve Farsça kökenli ilginç vapur isim-

leri ve anlamları alfabetik bir sırayla Tablo -9’da verilmiştir.
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Tablo-9    Arapça ve Farsça kökenli gemi isimlerinin Türkçe anlamları

Amed – Gelen Meserret -  Sevinç Rüçhan -  Üstünlük, öncelik

Asayiş- Güvenlik Metanet – Dayanıklılık Seyyale – Akıp giden

Azimet – Gidiş Meymenet – UğUU ur, saadet Seyyar – Gezici

Dilnişin -  Pek hoşa giden Nevaser – Yeni eser Suhulet - Kolaylık

Halas – Kurtuluş Nimet – İyilik, lütufİİ Sürat -  Hız

Hale – Ayla
Nusret – Yardım, Zafer, 

Başarma
Süreyya – Ülker yıldızı

İhsan – Bağa ış Nüzhet – Neşe, sevinç Şihab – Cesur, yiğit

İkdam – İlerleme Rağbet – İstek, arzu, itibarİİ Şükran – İyİİ ilik bilme

İnbisat – Ferahlık, 

geng işleme
Refet - Merhamet

Sahilbent – İkİİ i kıyıyı 

bağğa layanyğğğ

İnşırah – Ferahlama, 

rahatlama
Rehber – Yol gösteren Tarz-ı Nevin – Yeni tarz

İşgüzar – Becerikli Resan – Ulaşan kavuşan Tayyar - Uçan

Kamer – Ay Resanet - Sağa lamlıkğğ Terakki - İlerleme

Şirket-i Hayriye’nin  1-32-38-44-47-64-66-68 baca numaralı gemilerinin fotoğrafları Şe-

kil-79, 80 ve 81’de görülmektedir [6].

Şekil 79- Rumeli Vapuru
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Tarz-ı Nevin

Meserret

ŞŞükran

İntizam

Şekil – 80  Meserret, Şükran, İntizam ve Tarz-ı Nevin vapurları [6]
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GüzelhGü lhiisar

Küçüksu

Boğaziçi

Şekil – 81  Küçüksu, Boğaziçi ve Güzelhisar vapurları [6]
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Eş Vapurlar

Şirket-i Hayriye’nin fiff losundaki vapurların birçoğu birbirinin aynısı olup sadece baca 

numaraları ve isimleri farklıydı. Günümüzde “Eş gemi” olarak adlandırdığımız bu tip tekne-

lerin Şirket-i Hayriye fiff losundaki sayısı 27 olup, baca numaralarına göre eş gemiler aşağıda 

belirtilmiştir.

1-6, 7-11, 12-14, 15-18, 19-22, 23-25, 28-31, 32-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 

45-46, 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55-56, 57-58, 59-60, 61-64, 65-66, 67-68, 69-70, 72-73, ve

75-76

Şirketin İstanbul Boğazı Avrupa (Rumeli) ve Anadolu yakasındaki iskeleleri.  Şekil-82’de 

görülmektedir.

Şekil – 82  Boğaz hattı iskeleleri
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Şirket-i Hayriye; 1877 Osmanlı-Rus Savaşı, 1911’de Trablusgarp’ta Osmanlı-İtalyan Sava-

şı, 1912’de Balkan Savaşı, 1914-1918 I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında birçok va-

purunu ordunun emrine vermiştir. Böylece çok sayıda asker, cephane, malzeme ve silah taşı-

yarak ülke için çok yararlı hizmetler yapmıştır.( Şekil-83) Ayrıca I. Dünya Savaşında büyük 

hizmetler vermiş olan Kızılay’a o zamanki adıyla Hilal-i Ahmer kuruluşuna Şirket-i Hayriye

tarafından bazı kolaylıklar sağlandığı gibi ayrıca yardımda yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı

başlarında Şirket-i Hayriye’nin 39 adet gemisi vardı. Bu 39 vapurun baca numaraları isimleri

ve kısaca teknik özellikleri Tablo-10’da da özetlenmiştir.

                  Şekil- 83  Şirket-i Hayriye’nin Kızılay’a yaptığı para yardımı [5]

Tablo -10    Şirket-i Hayriye’nin 39 gemisinin isim ve özellikleri

26

Suhulet; 275 ton. 1870 yılında İngiltere’de

yapıldı. Planları bizzat Hüseyin Haki

tarafından yapılmış ilk araba vapurudur.

Şaçtan üretilen gemi, 8000 İngiliz lirasına

malolmuştu. Araba va-puru 7 mil hız

yapabiliyor ve 250 yolcu taşıyabiliyordu.

43

İkdam;İİ 136 ton. İngiltere’de 1895 yılında

Green Tersanesinde yapılan gemi, 806

yolcu kapasitesinde ve 12 mil hızındaydı.

27

Sahilbend; 311 ton. 1871 yılında İngil-

tere’de yapıldı. Saatte 7 mil hız yapabilen 

gemi, 24 satte 16.5 ton kömür yakıyordu.

44 İntizam;İİ İkdam’ın eşi.

33

Nusret; 137 ton. 1872’de yapıldı. 10.5 mil 

hız yapan gemi, 713 yolcu kapasite-sind-

eydi.

45

Resan; 136 ton. 1896’da yapıldı. Teknik 

özellikleri bakımından İntizam’ın 

ben¬zeriydi.



145

34
Gayret; 137 ton. 1872’de yapıldı 

Nusret’in eşi.
46 Rüçhan; 136 ton. Resan’ın eşi. 

35 

İşgüzar;şş 1872’de yapıldı. Şirketin en

küçük gemisi. 6 mil hız yapabilen gemi 35

yolcu kapasitesinde idi. 

47

Tarzınevin; 56 ton. 1902 yılında İs-

koçya’da yaptırılan ilk uskurlu gemi. 50

beygir kuvvetinde, 10 mil ve 300 yolcu

kapasitesindeydi.

37

İhsan; İİ 136 ton. 1894 yılında İngiltere’de

yapıldı. 12.5 mil hız yapıyor ve 719 yolcu 

taşıyabiliyordu. 

48 Dilnişin; 56 ton. Tarzınevin’in eşi.

38
Şükran; 136 ton. 1894 yılında İngiltere’de

inşa edilen gemi İhsan’ın eşiydi.
49

Hale; 187 ton. Şirketin en hızlı gemisi 14

mil yapabiliyor ve 922 yolcu alabiliyordu.

39

Neveser; 146 ton. İngiltere’de Thames

İron Works tezgahlarında 1894 senesinde 

yapılan gemi 11 mil hızındaydı ve 836 

yolcu taşıyabiliyordu. 

50 Seyyale; 187 ton. Hale’nin eşi

40
Rehber; 146 ton. Neveser ile aynı özellik-

teydi.
51

Süreyya; 56 ton. Hızı 10 mildi ve 300 

yolcu alabiliyordu.

41

Metanet; 124 ton. İskoçya’da 1895 yılında

Napier tezgahlarında yapılan gemi, 10 mil 

hızındaydı ve 691 yolcu taşıyabiliyordu.

52 Şilhab; 56 ton. Serayya’nın eşi.

42 Eser-i Merhamet; Metanet’in eşiydi 65

Sarayburnu; 233 ton. 1911 Fairfield

tezgahı yapısı. Hızı 12.5 mil ve 1145 yol-

cu kapasitesindeydi 

53
İnİİ şirah; 119 ton. Hızı 10.5 mil, yolcu 

kapasitesi 400 kişiydi. 
66

Boğo aziçi;ğğ  Fairfield Shipb C., 2x3 sil, 455

hp, 2 pervaneli. Aralık 1981’de hizmet 

dışı bırakıldı. 1982’de Marmaris’te yüzer

lokanta olarak çalıştı. 29 Eylül 1984’de 

Büyükdere  

54 İnbisat; 119 ton. İnşirah’ın eşi

55 
Bebek; 12 ton. 1907 yılında yapıldı. 8 mil 

hız yapabiliyor ve 125 yolcu alabiliyordu. 
67

Kalender; Hawthoru, Lealie-Newcastle 

2x3 sil, 440 hp, 2 pervaneli 1977’de tur-

istik hale sokuldu. 1981’de Kabataş’ta 

Atatürk müze gemisi oldu. 25 Haz-

iran 1986’da servis dışı bırakılıp satışa 

çıkarıldı. 
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56 Göksu; 12 ton. Bebek’in eşi. 68 

Güzelhisar; Hawthoru, Lealie-Newcas-

tle 2x3 sil, 440 hp, 2 pervaneli 1915’te

hükümet tarafından kiralandı. 5 Tem-

muz 1915’te Marmara’da İngiliz deni-

zaltısı “E-7” tarafından torpilendiyse de

aynı yıl hizmete girdi. 1986’da kodro dışı

bırakıldı. Müze haline geldi

57

Tarabya; 56 ton. İskoçya’da Fairfield

tersanesinde yaptırılan bu gemi 10 mil

hızında ve 250 yolcu kapasitesinde idi.

69

Hüseyin Haki; Soc. De Atl.-Ch “De 

Frence” 2x3 sil, 547 hp, 2 pervaneli

Temmuz 1933’te Akay Tarafından alınıp

adı “Giztepe” oldu. 1983’te hizmet dışı

bırakıldı. Eğlence gemisi olarak tadil

edilecek.

58
Nimet; 56 ton. Tarabya’nın eşi. 1906’da 

yapıldı.
70 

Ziya; Soc. De Atl-Ch “De France” 2x3

sil, 547 hp, 2 pervaneli Temmuz 1933’te

Akay tarafından alınıp adı “Erenköy”

oldu.

59

Kamer; 166 ton. Çift pervaneli olup 

kıçları toparlaktır. Ayrıca bu gemide 

alt kamara konulmuştur ki, bu gemi

yapı-mında bir yenilikti. 10,5 mil hızında 

ve 853 yolcu taşıyabiliyordu.

60 Rağa bet;ğğ 166 ton. Kamer’in eşi.

61

Sultaniye; 265 ton. Çift pervaneli Fran-

sız yapısı olan gemi 10,5 mil hızında olup

1069 yolcu alabiliyordu. 1909 yılında 

yapıldı.

62 Hünkar İskelesi;İİ  Sultaniye’nin eşi.

63
Sütlüce; 265 ton. 1909’da Fransa’da ya-

pıldı.

64

Küçüksu; 300 ton. Fransa’da 1910’da 

yapıldı. 1141 yolcu taşıyabilmekte ve 12

mil hızındaydı.
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I.Dünya Savaşı sırasında gemilerinin önemli bir kısmını ordunun hizmetine vermesi ve

savaş sırasındaki kayıpları İstanbul’u farklı kökenlerden gelen insanları barındıran yapısında

ortaya çıkan değişimler azalan yolcu sayısı sonucunda şirket sıkıntılı bir dönem yaşar bu ne-

denle Şirket-i Hayriye’nin hükümetçe satın alınması gündeme gelir. Böylece Şirket-i Hayriye 

ile Hükümet temsilcileri arasında 20 Ekim 1944 tarihinde yapılan satın alma görüşmelerinin

olumlu sonuçlanmasıyla bir sözleşme imzalanır. 15 Ocak 1945 tarihinde Şemsettin Günaltay 

başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda Şirket-i Hayriye’nin satın alınması önerisi

kabul edildi. 24 Ocak 1945 tarihinde ise, ilgili 4697 sayılı yasa, 5913 sayılı resmi gazetede 

yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bunun sonucunda da Şirket-i Hayriye’nin 93 yıldır Boğaz’da sür-

dürdüğü taşımacılığı sona erer. Şirket-i Hayriye’nin bütün malları hak ve imtiyazları ulaş-

tırma bakanlığı Denizyolları ve Limanlar İşletme Umum Müdürlüğüne devredilmiş oldu. 

Böylece Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğü adıyla Denizyolları İşletmesi bünyesine katıldı. 

Şirket-i Hayriye Atölyesi ve Hasköy Tersanesi

Boğaziçi’ndeki yolcu trafiğiff ne bir çözüm getirmek amacıyla 1851 yılında kurulan Şir-

ket-i Hayriye İdaresi, kuruluşunun 10. yılında, 1861’de kendi gemilerinin onarım ve bakımı

için bugünkü Hasköy Vapur İskelesi ile Halıcıoğlu arasında birkaç binadan oluşan bir atölye

kurmuştu. Bir süre sonra atölye, olanaklar çerçevesinde genişletilmiştir. Bu tesise 1884 yılın-

da 45 metre uzunluğunda ağaç bir kızak yaptırıldığı gibi ayrıca buharla çalışan bir de ırgat

hizmet vermeye başladı. 1910 yılında ise, yeni bir kızak daha yapıldı. Bu dönemde ırgat, 

elektrikle çalışır hale getirildi. Ayrıca tesisin bünyesinde; torna tezgahları, inşa atölyesi ve

marangozhane oluşturularak olanakları artırıldı. Şirket-i Hayriye: 3 araba vapuru, 74 yolcu

gemisi, 3 kömür gemisi ve bir gezinti teknesinden oluşan toplam 81 parçalık bir gemi fiff lo-

sunu yönetiyordu. Kurum, kendi gemilerinin tamirini mevcut iki kızağı ile makine ve tek-

ne atölyelerinin desteği ile yapabiliyordu. Şirket-i Hayriye için yurt dışında inşa edilen bazı 

gemiler Hasköy’de monte edildi. Bu kapsamda İngiltere’de inşa edilen ve parçalar halinde

Türkiye’ye getirilen 28 numaralı Meymenet, 29 numaralı Nuzhet, 30 numaralı Refet ve 31

numaralı Amed (Ami) isimli gemiler Hasköy’de monte edildi. Benzer şekilde 35 numaralı 

İşgüzar ve 36 numaralı Mirgün vapurlarının montajı da Hasköy’de yapıldı. Şekil-84’de Şir-

ket-i Hayriye Dönemi’nde Hasköy Gemi İnşaat Atölyesinin hareketli kızağı görülmektedir. 

Böylece 1934 yılına kadar sadece gemi bakım ve onarım ile uğraşan atölye, bu tarihten iti-

baren küçük boyutlu gemilerin yapımına başladı. Cumhuriyet ‘in ilk yıllarında Almanya’da 

12 numaralı Üsküdar ve 73 numaralı Rumelikavağı vapurları yapıldı. 74 numaralı Altınkum,

şirketin yurt dışında yaptırdığı son vapur oldu. Artık Şirket-i Hayriye’ nin Hasköy Fabrikası

hayli gelişmişti. Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın“Nimettullah”isimli özel yatından çıkarılan 1913

yapımı iki buhar makinası satın alınarak, bunların Hasköy’de yapılan 75 numaralı Kocataş

ve 76 numaralı Sarıyer gemilerine monte edilmesiyle gemiler sefere başlatıldı. Böylece tesis

1945 yılına kadar ; “Şirket-i Hayriye Tersanesi”veya Şirket-i Hayriye Fabrikası” adıyla hizmet 

verdi. Şirket-i Hayriye 29.12.1945 tarihinde hükümet tarafından satın alınarak, Devlet De-

nizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü’ne devredildi. Böylece Şehir Hatları Müdürlüğü 

adıyla, şirket Devlet Denizyolları İşletmesi bünyesine katıldı [25].
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Bu suretle Hasköy Atölyesi de, Haliç Tersanesine bağlı bir “Baş Mühendislik” olarak hiz-

met vermeye başlamıştır. 1952 yılında Denizcilik Bankası faaliyete geçince; Baş mühendislik 

şeklindeki Hasköy Atölyesi de, “Hasköy Tersanesi” adıyla bağımsız bir tersane haline getirilip

Denizcilik Bankası T.A.O.’da, Fabrika ve Havuzlar bünyesindeki tersaneler arasında yer aldı.

Tersane 1983 yılında kısaca TÜDEK diye bilinen Türkiye Denizcilik Kurumuna, 1984’de ise

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş.’ye (TGS’ye) bağlandı. Hasköy Tersanesi; 10300 m2 lik bir alanda

hizmet veren, yaklaşık 300 işçinin çalıştığı, yılda 650 ton sac ve köşebent işleyebilen bir te-

sisti.  Tersane, 50’şer metre boyundaki biri hareketli diğeri sabit iki kızak ile 50 metre boya

kadar olan gemileri inşa ve tamir edebiliyordu. Hareketli kızak bir tambura sarılan tel ha-

latla hareket ettiriliyordu. Sabit kızak ise felekli kızak olarak biliniyordu. Rıhtımları ve kızak 

boylarının kısalığı nedeniyle tersane, çoğunlukla Şehir Hatları İşletmesi’nin küçük boyutlu 

gemileriyle, Haliç’te çalışan yolcu gemilerinin tamir ve kızaklama işleri ile uğraşıyordu.  1952 

ile 1990 yılları arasında tersanede; Hasköy, Vaniköy, Beykoz gemileriyle Gökçeada feribotu 

ve Söndüren römorkörü inşa edildi.   

Şekil-85’de Hasköy Tersanesinin sabit kızağı görülmektedir. Hasköy Tersanesi 1994 yılın-

da iş adamı M. Rahmi Koç’un desteği ile denizcilikle ilgili müze haline dönüştürülerek, ter-

sane özelliği sona erdirildi. Haliç Bölgesi’nde Rahmi Koç Müzesi olarak denizcilik alanında 

hizmet vererek, farklı türde bir yapılanmanın önüne geçmiş olmasını, yararlı ve hayırlı bir

hizmet olarak görmek gerekir.

Şekil-84 Şirket-i Hayriye döneminde Hasköy Atölyesinin hareketli kızağı
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Hasköy Tersanesinin eski hali Şekil-86’da ve müzeye dönüşmesinden sonraki yeni şekli

ise Şekil-87’de görülmektedir.

Şekil-85      Hasköy Tersanesi sabit kızağı

Şekil-86   Hasköy Tersanesi
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Şekil-87  Rahmi Koç Müzesi
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Coğrafiff  konum olarak Haliç, İstanbul Boğazı’nın Marmara Deniz’i başlangıcına yakın bir 

kesiminde kara içine girmiş 8 kilometre uzunluğunda bir deniz girintisidir. Sarayburnu ve

Galata arasından başlayarak, önce batıya doğru uzanan sonra da kuzeybatı doğrultusunda 

yay biçiminde devam eden bir iç deniz gibidir. Alibeyköy ve Kağıthane derelerinin birleşme-

siyle oluşan bir akarsu ağzının sular altında kalmasıyla Haliç meydana gelmiştir. Bu oluşum 

şekliyle “Derin Körfez” denilen su istilasına uğramış ve kendi tipinin en belirgin örnekle-

rinden biridir. Kelime anlamı olarak Haliç, denizin kara içine uzanan bölümü veya akarsu

ağızlarının gel-git etkisiyle huni biçiminde genişlemesiyle oluşan koy anlamındadır.

Bilindiği gibi, içine bir veya daha fazla nehir veya dere akan ve açık denizle bağlantısı

olan kapalı su alanlarına Haliç denilmektedir. Haliçler; koy, körfez, liman, lagün gibi farklı

isimlerle anıldığı gibi bazen suları tamamen tuzlu da olabilir. Haliç, Tarihi Yarımada ile Ga-

lata Semtleri arasında İstanbul Boğazı’na eklenmiş boynuz biçiminde bir iç liman gibi devam

etmektedir [1]. Şekil-88’de İstanbul’un fethi sırasında kara ve deniz surları ile çevrili Tarihi

Yarımada, Haliç, Boğaziçi ve Marmara Denizi görülmektedir. Şekil-89’da ise Haliç ve her iki

kıyısı boyunca vapur iskeleleri belirtilmiştir.

Bizans döneminde Rumca “Klarysokeras” adı verilen koya, Osmanlı devrinde “Haliç-i

Konstaniyyi e” de denirdi. Batılılar Haliçe “Altın Boynuz” anlamında karşılıklar bulmuşlardır. 

Bu bağlamda İngilizler “Golden Horn”, Fransızlar “Corre d’or” ve Almanlar “Goldenes Horn” 

ismini vermişlerdir. Ülkemizde ise Haliç, Tarihi Yarımada ile Beyoğlu’nu ayıran deniz girin-

tisinin olduğu bölgeye verilen isimdir. Uzunluğu 8 km olan Haliç’in genişliği Eyüp-Hasköy 

arasında 200 metre iken, bu genişlik artarak Cibali-Kasımpaşa arasında 700 metreye ulaşır.

Eyüp önlerinde birkaç metre olan su derinliği bölgede adacıkların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Boğaz’a doğru yaklaştıkça derinlik artmaya başlar.

Haliç’te Yerleşim ve Ulaşım
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Şekil-88 İstanbul’un fethi sırasında Haliç, Boğaziçi, Marmara Denizi ve Tarihi Yarımada [4]

Şekil-89  Haliç hattı iskeleleri [4]

Unkapanı-Azapkapı arasında 40 metreyi bulan derinlik, Eminönü-Karaköy arasında 50

metreyi geçer. Yapılan ölçümlerde Haliçte denizin dibi “V” biçiminde olup, ortası derinken, 

yanları çamurlarla kaplı yamaçlar şeklindedir. Şekil-90’da genel görünümü verilen Haliç’in

Köprüden manzarası ise Şekil-91’de belirtilmiştir.
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Şekil – 90  Haliç’in genel görünümü

Şekil-91 Haliç ve Köprü manzarası
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İstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara Denizi kıyılarına yayılı bir şehir olan İstanbul’da es-

kiden yeterli karayolu ağı olmadığı için kara ulaşımı yaya veya binek hayvanı kullanılarak 

gerçekleşiyordu. Karayoluna göre daha hızlı ve düzenli olana deniz ulaşımında yolcu ve yük 

taşımacılığı kayık, pereme ve mavna türü araçlarla yapılıyordu. Bu araçlar yoğun olarak Emi-

nönü-Galata, Eminönü-Üsküdar arası ile Haliç ve Boğaz içinde hizmet veriyordu. Sur içinde

yaşayanların diğer semtlerle bağlantısını kayıkçı esnafı sağlıyordu. Şekil-92’de Haliç’te deniz 

ulaşım hizmeti veren sandallar görülmektedir.

Şekil-92  Haliç’te sandallar

Haliç kıyıları İstanbul’un eski dönemlerinden beri yoğun yerleşim alanlarıydı. Bu doğal 

liman konumundaki bölge, Osmanlı döneminde ticaret ve gemi inşaatı alanı ve donanmanın 

merkeziydi. [2]  Haliç’teki iskeleler, bir tüketim merkezi olan İstanbul’un yiyecek ve içeceği-

nin sağlanmasında önemli rol oynamaktaydı. Ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından

gelen malların indirilmesi nedeniyle Haliç her zaman hareketli bir ticari ve ekonomik haya-

tın ve trafiğiff n merkezi konumunda olmuştur. Bölgede ticaret alanı olarak, Eminönü’nden

Unkapanı’na uzanan sahil şeridi akla gelir. Haliç ile Surlar arasında kalan bölge, Osmanlı dö-

neminde İstanbul’un adeta gıda maddelerinin depolandığı bir alandı. Haliç kıyısındaki iske-

leler önünde bulunan kayıklar ve iskelenin arka sokaklarında bulunan dükkanlar ve depolar

arasında yoğun bir ticari mal trafiğiff  vardı. Şehre gelen sebze, meyve ve kuru gıda maddeleri; 

bu bölgedeki Yemiş İskelesi, Yağ İskelesi ve Unkapanı gibi iskelelerde indirilir, depolanır ve

satılırdı. Osmanlı zamanında bazı ürün satış yerlerinde Arapça Kabban denilen baskül türü 

büyük tartı aletleri vardı. Kapan adı verilen toptancı hal türü bu gibi yerler, buralarda satılan

ürünlere göre isimlendirilirdi. Bu bağlamda Unkapanı, Yağkapanı ve Balkapanı örneklerini

verebiliriz. Genel olarak kapanlarda un, yağ, bal, tahıl, kahve, tütün ve pamuk gibi ürünler 
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satılırdı. Eski Galata Köprüsünün Eminönü tarafındaki Yemiş İskelesi yanında Yağ İskelesi

vardı. Yağ ticareti ile uğraşan herkesin bir yerinin olduğu bölge, Bedrettin Dalan döneminde 

yıkıldı. Artık anılarda kalan bu semtin ismi sadece eski kaynaklarda geçer. Şekil-93’de Yağ

İskelesinde iş bekleyen hamallar ve mavnalar görülmektedir. O dönemde her malın eminliği

ayrıydı. Yağ Emini Yağkapanı’nda, Un Emini Unkapanı’nda, Gümrük Eminliği de Bahçeka-

pı’da bulunuyordu. Gümrük Eminliğinin Bahçekapı’da bulunmasından dolayı bölge Eminö-

nü adını almıştır. 

Şekil-93  Yağ İskelesinde Mavnalar(Ara Güler Arşivi)

Bu dönemde Eyüp ilçesinin Fener bölgesi Rumların, Balat kesimi ise Musevilerin yerleşim

alanıyken, Haliç’in karşı kıyısındaki Galata kozmopolit bir Akdeniz limanı kenti, Kasımpaşa 

ise tamamen Türklerin yerleşim bölgesiydi. Kağıthane ve Alibeyköy dere yataklarının yukarı

kesimleri ise, kent halkının adeta piknik ve gezinti yeriydi.  Osmanlıların söylemi ise buraları

mesire denilen toplumun dinlenme eğlenme ve spor yapmak için ayrılmış ormanlık alan-

larıydı. İstanbul’un fethinden sonra Bahriye, Haliç’in Kasımpaşa bölgesine yerleşmiştir. Bu 

nedenle Azapkapı’dan Hasköy’e kadar olan bölge 19. Yüzyılda tersane, divanhane, hastahane 

ve mühendishanesiyle Bahriye’nin gemi inşa merkezi ve Osmanlı Donanmasının deniz üssü 

haline gelirken, 19. Yüzyılın sonlarına doğru ise sanayi merkezi haline gelmişti. Türklerin

Haliç’in kıyısında Bizans’ın Langa ve Kadırga’daki gemi inşa tezgahlarıyla kıyaslanamayacak 

kadar büyük ve güçlü bir tersane yapmaları nedeniyle Okmeydanı’nın doğu ve güney etekleri

gelişerek tersane civarında Kasımpaşa ismiyle yeni bir yerleşim yeri oluştu [3]. Denizle ilgili

kuruluşlar Haliç sahili boyunca kuzeye doğru kesintisiz devam ettiğinden, eski Osmanlı hü-

kümdarları Tersane ve Karaağaç Sarayının yaptırıp buralarda oturduklarından; Hasköy, Ha-
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lıcıoğlu, Piripaşa, Sütlüce ve Karaağaç köyleri birbiri ile bağlantılı hale geldi.  Böylece eskiden 

boş olan alanda büyük bir yerleşim yeri oluştu. Daha sonraları birbiri ardı sıra inşa edilen 

taş havuzlar Kasımpaşa’yı Galata yönüne doğru uzattı. Galata eski tarihi surların dışına taş-

mış ve sahil çarşı, mahalleler, iskeleler ve benzeri yerlerle dolmuştu. Şekil-94’de 19. Yüzyılda

Azapkapı’dan Hasköy’e kadar uzanan Tersane-i Amire veya İstanbul Tersanesi’nin yerleşim 

planı, Şekil-95 ve 96’da 1831 ile1848 yıllarında Tersane-i Amire, belirtilmiştir. Şekil-97 ve

98’de ise, Haliç bölgesindeki Haliç Tersanesi ile Taşkızak tersanesi görülmektedir. Şekil-99’da 

1890 lı yıllarda Kağıthane ve Şekil-100’de de Kağıthane’deki kayıklar görülmektedir.

Şekil-94  İstanbul Tersanesinin yerleşim planı – çerçeve tamamlanacak

Şekil-95  1831 yılında Tersane-i Amire (Deniz Müzesi Arşivi)
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Şekil-96  Tersane-i Amire Döneminde Haliç Tersanesi 1848

Şekil-97 Haliç Tersanesi ve İstanbul Boğazı
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Şekil-98  Haliç Bölgesindeki Taşkızak Tersanesi

Şekil-99  Kağıthane 1890
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Haliç’in giriş kısmına Bizanslılar tarafından gerilen bir zincirle bölge deniz trafiğiff ne 

kapatılarak yabancı gemilerin Haliç’e girişi engellenmiştir. Güvenlik için alınan bu önlem

nedeni ile, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında Osmanlı donanmasına ait ge-

miler Şekil-88’de görüldüğü gibi karadan çekilerek Kasımpaşa bölgesinde Haliç’e indiril-

miştir. Fatih 1455 yılında Haliç Bölgesinde üstü kapalı, içinde gemi inşaat kızakları olan 

göz veya çez şm denen yan yana gemi yapımı yerleri yaptırmıştır. Böylece; Haliçten Has-

köy’e uzanan gemi inşa alanları zamanla imparatorluk tersanesi anlamında Tersane-i Ami-

re adıyla uzun yıllar anılmıştır [4]. Genelde Haliç’in Eminönü ve Karaköy’e yakın kıyıları 

gemi inşaatının geliştiği merkezlerden oluşurken, Kağıthane yönü ise yalı, köşk ve saray-

ların bulunduğu tatil ve dönemin meşhur Kağıthane Eğlencelerinin yer aldığı önemli bir 

mesire yeriydi. Kağıthane’deki mesire yerlerine kara ve deniz yoluyla gelinebiliyordu. Fa-

kat çoğu kez halk, daha rahat ve keyifli olan çeşitli biçim ve büyüklükteki kayıklarla seya-

hati tercih ediyordu. Ne yazık ki 19. Yüzyılda sayıları gün geçtikçe artan sanayi tesisleri, 

fabrikalar ve iş yerleri Haliç’in bir mesire yeri olma özelliğini kaybetmesine neden oldu.

Ayrıca sanayi tesisleri ve iş yerlerinden Haliç’e arıtmadan atılan atıklar Haliç’i kirleterek 

buradaki doğal yaşamı olumsuz yönde etkileyip deniz ulaşımını zora soktuğu gibi temiz 

suda yaşayan balık çeşitlerinin azalmasına neden oldu. Bunlara ilaveten 18. Yüzyılda beri

bölgede çıkan çok sayıdaki yangınlarda pek çok ev, konak ve değerli tarihi eser yok oldu. 

Haliç’te Kayıklarla Ulaşım

Haliç’te yolcu taşımacılığı başlangıçta sandallar, kayıklar ve yelkenli teknelerle yapılıyor-

du. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren de buharlı gemilerle taşımacılık başlamış olması-

na karşın, bu konudaki yazılı kaynaklar ise son derece sınırlı olup yeterli değildir. Konuyla

ilgili Şükrü Yaman’ın kitabında [5]  ve Eser Tutel’in yayınlarında [6] verilen bilgiler oldukça 

kısıtlı ve genel hususları kapsamaktadır. Konuyla ilgili ilk ayrıntılı bilgiler için Murat Ko-

raltürk ve arkadaşlarının bir sempozyuma sundukları bildiri  [7b] ve buna dayalı olarak 

Şekil – 100  Kağıthane’de kayıklar
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2005 yılında Murat Koraltürk’ün yazdığı “Haliçte Ulaşım ve Haliç Vapurları Şirketi 1905-

1941” isimli kitaba [7a] bakılmasını öneririm. Bu konudaki en kapsamlı çalışma olarak, Ali

Akyıldız’ın Temmuz 2007 tarihinde İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan “Haliçte Seyrü 

Sefer” isimli kitabını belirtebiliriz [8]. Eyüp’ten Haliç bölgesinin görünümü Şekil-101’de, 

Kağıthane iskelesi Şekil-102’de, Sütlüce iskelesi de Şekil-103’de belirtilmiştir.

Şekil – 101  Eyüp’ten Haliç’in Görünümü

Şekil –102  Kağıthane İskelesi
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Ali Akyıldız’ın Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerini ve dönemin basın arşiv bilgilerini

tarayarak oldukça kapsamlı ve tarihi bilgileri ortaya çıkarmaya dayalı bu çalışması önemli-

dir. Oldukça yararlandığım bu çalışmayı konuya ilgi duyanların okumalarını öneririm.

19. yüzyılın ortalarına kadar ulaşımın kayıklarla sağlandığı bölgede, kayıkçı esnafının

aralarındaki yetki ve sorumluluklarını belirleyen bir düzenleme vardı. Bu dereceleme şekli

başkethüda, iskele kethüdaları, kethüda vekilleri, bölükbaşılar, ustalar, sıradan kayıkçılar 

ve şakirtler (çırak, öğrenci) şeklinde sıralanmaktadır. Uygulanan gedik sisteminde kayıkçı 

esnafı sayısı sabit tutulduğundan aralarına dışardan birilerinin girmesi istenmezdi [8]. Ka-

yıkçıların hava koşullarına uygun teknelerle yolcu taşımasında; güvenli taşıma, fazla yolcu 

ve fazla ücret almama, yolcuları rahatsız etmeme, karışık oturtmama ve nöbet usulü gibi

uymaları gereken kuralları vardı. Haliç’te ve Boğaziçi’nde yolcu ve eşya taşımacılığı yapan 

kayıkçı ve mavnacı esnafı, vakıf kurumlarından sorumlu günümüzdeki vakıflar genel mü-

dürlüğünün görevlerini yapan “Evkaf-ı Hümayun Nezareti”ne ba” ğlı olarak faaliyetlerini

yürütüyorlardı. [8] Taşımacılık zorunlu bir kamu hizmeti sayıldığı için, kayıkların taşıma

ücretleri devlet tarafından belirleniyordu. Kayıkçı esnafı ile ilgili işlere bakmak amacıyla

bakanlıkta (nezarette) “Kayıkçılar KiKK tabeti” (Kayıkçılar Katipliği) kuruldu. Kayıkçı esna-

fının iltizam sistemi ile yani mültezim denen müteahhitlerle idare edilmesine 1838 yılına 

kadar devam edildi. Yolcu ve yük taşımacılığı ile kayık trafiğiff ni düzenleyen tüzük (ni-

zamname) padişahın emri üzerine 31 Ekim 1853 tarihinde son şeklini aldı ve takibi ve

gözetimi limana verildi.

Bu nizamnameden daha önce 3 Şubat 1851 tarihinde Bahriye Meclisi’nin hazırladığı “Ka-

yıkçı Esnafı NiNN zamnamesi”de kayıkçıların uyması gereken kuralları ve yolcular ” içinde görgü

kurallarını da kapsıyordu. Bu kapsamda sarayın önünde geçerken kayıkta şemsiye açmak ve 

sigara içmek yasaktı. Piyade kayıklarının haliçte yelken açmaları, yolcu kayıklarının hükü-

met üyeleri ve üst düzey devlet memurlarının kayıklarıyla yarışmaları da yasaktı.

Yapılan tüm nizamname ve düzenlemelere rağmen kayıkçıların Haliç ve Galata köprü-

sünde kazalara neden oldukları için yapılan uyarılar yeterli görülmeyerek, liman idaresi, sa-

bah ve akşam köprüde bir sandal dolaştırarak kayıkların kurallara uymalarına çalışıyordu. 

Haliç’teki

Fener, Kasımpaşa ve Ayvansaray iskelelerinin fotoğrafları da Şekil-104,105 ve 106’da ve-

rilmiştir.

Şekil-103   Sütlüce İskelesi
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Şekil-104  Fener iskelesi

Şekil – 105  Kasımpaşa İskelesi’nde kayıklar
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Haliç’te Buharlı Gemilerle Deniz Taşımacılığı

Boğaz hattında vapurlarla düzenli yolcu ve yük taşımacılığı 1851 yılında kurulan Şirket-i

Hayriye ile başladı. Başlangıçta İstanbul Boğaz’ında yolcu ve yük taşımacılığı 25 senelik imti-

yazla Şirket-i Hayriye’ye verilirken bu imtiyaz Haliç bölgesindeki taşımacılığı kapsamıyordu. 

İstanbul’da Boğaziçi, Kadıköy ve Adalar vapurlarının çalıştığı dönemde Haliçte de benzer

bir uygulama gündeme geldi. Bu nedenle Haliçte yolcu taşımacılığı için ilk imtiyaz talebini

Yusuf Ağa isimli birisi yaptı. Bölgede yaşayan halkın ulaşım sorunlarına çözüm getirecek 

Yusuf Ağa’nın bu önerisi, konuyla ilgili komisyonca Haliç’in dışında taşımacılık yapmamak 

koşulu ile uygun görüldü. Komisyonun kararı 6 Eylül 1856 tarihli bir iradeyle onaylandı. 

Böylece 2 Eylül 1856 tarihinden geçerli olmak üzere 20 yıllık bir imtiyaz verildi. Yusuf Ağa 

bu imtiyazla, Galata Köprüsü dışına çıkmamak koşulu ile Haliç’te yolcu taşımacılığını Eylül 

1876 tarihine kadar sürdürebilecekti. Bu husus 10 Eylül 1856 tarihli padişah emriyle (buyru-

ğuyla) imtiyazı Haliç’in iç tarafıyla yani köprü içiyle sınırlı olduğu, yeni işletme faaliyetlerine 

Şirket-i Hayriye’nin taşımacılık yaptığı bölgeye girmeme koşulu ile izin verildiği (BOA, YEE, 

nr91) no’lu başbakanlık Osmanlı Arşiv belgesinde belirtilmiştir.

Yusuf Ağa’nın Haliç’te vapur işletme talebi hakkında Şekil-107 ‘de Yusuf Ağa’ya vapur

işletme imtiyazının verilmesiyle ilgili irade görülmektedir.           

Böylece, 1856’da “Haliç-i Dersaadet Şirket-i Hayriyesi i” adlı denizcilik şirketi kuruldu. 

Sonrada getirtilen yandan çarklı vapurlarla yolcu taşımacılığına başlandı [6].

Bu başlangıçtan yaklaşık dört ay sonra II. Mahmud’un kızı Aliyye Sultan’ın eşi ve Sultan

Abdülmecid’in eniştesi olan Tophane Müşiri Rodoslu Ahmet Fethi Paşa’nın Haliç’te vapur 

işletmeciliğine başladığı görülmektedir. Bu durum Haliç’te vapur işletme imtiyazının Fethi

Paşa’ya devredildiğini göstermektedir. Nitekim bir belgede 20 yıllık imtiyaz süresinin sonu

15 Ocak 1877 olarak yazılmıştır. Yusuf Ağa’nın imtiyazının sonu ise Eylül 1876 olarak be-

Şekil-106  Ayvansaray İskelesi
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lirtilmiştir. Bu belgede imtiyazın devredildiğini destekler niteliktedir. Bu nedenle Fethi Pa-

şa’nın “Eyüp Körfez Vapurları İşletmesi”nin söz konusu imtiyaz üzerine kurulmuş olduğu

ifade edilebilir. Böylece, Fethi Paşa birkaç küçük vapurla Galata Köprüsüyle Haliç iskeleleri

arasında yolcu taşımacılığına başlamış oldu. Başlangıçta Eyüp’le Hasköy arasında çalışan 

tekneler daha sonra Galata Köprüsüne kadar ulaşım hizmeti vermeye başladılar. Buhar gü-

cüyle çalışan vapurların Haliç’te yolcu taşımacılığına başlaması kayıkçı esnafını kaygılandır-

maya başlamıştır. Kayıkçılar gelir kaynaklarını kaybetme endişesiyle vapurların seferlerini

engellemek için değişik girişimlerde bulunmuş fakat başarılı olamamış ve vapurlar Haliç

seferlerine devam etmiştir.

Şekil-107  Yusuf Ağa’ya Haliç’te vapur işletme imtiyazının verilmesiyle ilgili belge [8]

Mahmut Celaleddin Paşa’nın Vapur İşletmeciliği

Fethi Paşa 1857 yılında ölünce, imtiyaz oğlu Celaleddin Paşa’ya geçmiştir. Sultan Abdül-

mecid’in kızı Cemile Sultan’la evli olan Celaleddin Paşa vapurları iltizam usulü ile tersanede 

demircibaşı Artin Usta’ya ihale etti. Artin Usta’da başarılı olamayınca, 1862’de Vapur İşlet-

mesini Celaleddin Paşa’ya geri verince, onunda vapurları açık artırmayla mültezime kiraya 

verdiği anlaşılıyor. Halkın işletmeciden ve vapurların durumundan şikayetlerinin artması

üzerine, Celaleddin Paşa işletmeyi kendisi idare etmeyi kararlaştırdı. Cibali ve Eyüp isimli

iki vapur daha alarak vapur sayısını sekize çıkardı.

Haliç deniz trafiğiff  yönünden çok sıkışık bir bölge olduğu için, Galata köprüsünden Ay-

vansaray arasında çalışan vapurların kaptanları iskeleye yanaşırken, köprü gözlerinden ge-

çerken ve seyir sırasında çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Bu nedenle 1870’de kaptanların

görevleriyle ilgili bir talimat yayınlandı. Kazaları önlemek amacıyla hava karardıktan sonra

Haliç’te seyrü sefere müsaade edilmiyordu. Haliç’in alüvyonlarla dolması nedeniyle özel-

likle Haliç’in yukarı kısımlarında oluşan çamur ve bataklık nedeniyle Kağıthane’ye doğru

yaklaşılamıyordu. Ayrıca İstanbul’da yeni kurulmaya çalışılan atlı tramvaylar da vapurlar
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için ciddi bir rakip olarak gözüküyordu. Haliç içinde gemilerin belirli bir düzene uymadan 

rastgele demirlemiş olmaları da yolcu vapurlarının iskelelere yanaşmalarını güçleştiriyordu. 

Vapurlar arasından yol bulup iskeleye geçmeleri zor oluyordu. Basiretci Ali Efendi’nin de-

yişiyle “Hangi delikten geçeceklerini şaşırdıkları” için zaman zaman kazalarda oluyordu. Bir 

yandan sanayi tesislerinin atıklarıyla Haliç’in suyu kirlenirken, öte yandan vapurların buhar 

kazanlarında yakılan kömürün çıkardığı dumanlarda havayı kirletiyordu. Bu nedenle Ağus-

tos 1871 tarihinden daha önce vapurların çıkardığı siyah dumanların hava kirlenmesine ola-

na etkisini azaltmak için çıkarılan “Dersaadet Liman NiNN zamnamesi” ile gerekli önlemlerin

alınması söz konusu edilir. Haliç vapurları yolcu taşımacılığı yanında Haliçte posta dağıtımı

da yapıyordu. Vapurların hareket saatine göre günde 3 kez yapılan posta dağıtımı Ayakapı, 

Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Halıcıoğlu ve Hasköy’e yapılıyordu.

Bu dönemde işletmeler halkın tüm şikayetlerine rağmen hükümetin imtiyazın Mahmut 

Celaleddin Paşa’da kalması kararında olduğu konusunda toplumda yaygın bir söylenti vardı. 

Nitekim 31 Aralık 1872 tarihinde Mahmut Celaleddin Paşa ait imtiyazın 20 senelik sürenin

sonundan itibaren geçerli olmak üzere 10 yıl daha uzatılması, piyasada dolaşan rivayetin 

doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Bazı bölgeleri oldukça dar olan Haliç’te, vapurların seyri sırasında oluşacak kazaları ön-

lemek amacıyla bazı önlemler alınır. Galata ve Unkapanı köprüleri arasında üçten fazla va-

purun aynı anda seyir halinde olmasının yasaklanması, civardan geçen kayıkların kaptana 

haber vermesi için bir gözlemci kişinin görevlendirilmesi ve vapurların hızlarını azaltarak 

köprü gözlerinden geçmeleri bu türden alınan önlemlerdi. Ayrıca kaptanların limanda, çark-

çıların ise tersanede sınavdan geçirilerek alınması kabul edilerek personelin özenle seçime

benimsendi. Kayık ücretlerinde olduğu gibi kamu hizmeti anlayışı ile vapur ücretleri de hü-

kümetçe belirleniyordu.

Dönemin gazetelerinde, vapurlar ve işletilmesinden kaynaklanan sorunları eleştiren ya-

zılara sık sık rastlanıyordu. Kadınlarla erkeklerin oturduğu bölmelerin arası ile diğer iş böl-

melerinin bezden oluşunu, gazeteler Derün-i Köprü İdaresi Vapurları’nın yelken bezinden

yapıldığı şeklinde alaya alıp yermektedirler. Aslında vapurların, görevlilerin hatta yolcuların 

durumu alay edildiği kadar vardı.

Basında eleştirilen ve kötü işletmecilikten kaynaklanan başlıca sorunları şöyle sıralaya-

biliriz;

- Vapurlara binip inmede yolcular ve görevliler kurallara uymuyordu.

- Vapur seferlerinin düzensizliği ve yavaşlığı

- İskele kapısı kapanmadan vapurlara kalkış izni verilmesi nedeniyle, hareket eden                           

vapura binmeye çalışan bazı yolcuların denize düşmesi

- Vapurlara kapasitesinden fazla yolcu alınması

- Vapur ve İskelelerin yeterince aydınlatılmaması ve bakımsızlığı

- Yolcuların çevreyi kirletmesi ve iskelelerin temizlenmemesinden kaynaklanan kötü gö-

rüntü ve pis kokular

İşletmenin Panayotaki Korci’ye Kiralanması

15 Ocak 1877’de sona eren Haliçte vapur işletmek için verilen 20 senelik imtiyaz süresi i on 

sene uzatılmıştı. Mehmet Celaleddin Paşa, vapurları işletemediğinden 13 Şubat 1890’da vapur

işletmeciliğini 5000 liraya 6 sene süreyle Osmanlı uyruklu Midillili Panoyotaki Korci’ye dev-
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retti. Halkın vapurlardan şikayetini dikkate alan Korci, ücreti vapur kiralarından aylık 300 lira 

ödemek koşuluyla Londra’dan 4 vapur satın aldı. Korci’nin kurmuş olduğu “Derun-i Vapur-rr

ları İdaresİİ i” işletmenin yöneticisi Leval ise, Halıcıoğlu’ndan parasız binen yolcuların önlen-

mesi için Ticaret Nezaretine (Bakanlığına) başvurur. Ancak bu başvurudan olumlu bir sonuç

alamaz. Vapur ücretlerinin Metelik ve Mecidiye olarak ödenmesinde anlaşmazlık yatıyordu. 

Bu sorun meteliğin değer kaybetmesinden kaynaklanıyordu. Yapılan yazışma ve görüşmeler

sonunda, şirket görevlileriyle yolcular arasında anlaşmazlıklara neden olan bilet ücreti sorunu 

anlaşmayla sonuçlandı. Vapurların 13 Şubat 1880’da Korci’ye kiralanmasından sonra yaşanan 

bilet ücretleriyle ilgili kriz sırasında 26 Mart 1880 tarihli belgede, vapurların kiracısı olarak 

Leonidas Zarififf  olduğu ortaya çıkar. Bu karışık durum karşısında değişik yorumlar yapılır. Kor-

ci’nin vapurları kendisinin kefiff li olan Zarififf ’ye devrettiği veya Korci’nin vapurları iade etmesi

sonucu yeni bir ihaleyle Zarififf ’ye verildiği gibi senaryolar işin karmaşıklığını göstermektedir.

İmtiyazın Cemile Sultan’a Geçişi ve Panayotaki Korci ile Yaşanan Sorunlar

Mahmud Celaleddin Paşa adının Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilip şüpheli bir şekilde 

ölümü olayına karışması nedeniyle mahkum edilip Taif ’e sürgüne gönderilir. Böylece baba-

sından Celaleddin Paşa’ya geçen imtiyaz geçersiz sayılarak, 14 Kasım 1881 tarihinde karısı 

Cemile Sultan’a devredilir. Ayrıca imtiyaz süresine 5 yıl daha eklenerek 1891’e kadar uzatılır. 

Daha sonra Haliç vapurlarının Bahriye Nezareti adına işletilmek üzere İdar-i Mahsus Yöne-

ticisi John Efendi’ye ihale edildiğini görüyoruz. Başlangıçta Cemile Sultan için çok yarar-

lı gibi gözüken bu imtiyazın, aslında önemli sorunlar içerdiği sonradan anlaşılır. Mahmud 

Celaleddin Paşa ile Korci arasında yapılan anlaşma ve Korci’nin anlaşma gereği Londra’dan 

getirttiği gemiler sorunların kaynağıydı. Korci, Mahmud Celaleddin Paşadan faizler hariç

9720 lira alacağı olduğunu belirterek bu kapsamda Cemile Sultana iki çözüm önerisinde bu-

lunuyordu. Birincisi imtiyaz süresinin sonuna kadar işletmenin kendisine verilmesi halinde 

her ay Cemile Sultana 400 lira vereceğini belirtiyordu. İkinci önerisi ise Celaleddin Paşadaki

alacağından vazgeçmesi ve vapurları idareye teslim etmesi karşısında 10 yıl süreyle kendisine 

her ay 450 lira ödenmesini istiyordu. Bu öneriler karşısında zorda kalan Cemile Sultan II. 

Abdülhamit’e bir mektup yazarak; hem imtiyazın kendisine verilmesine teşekkür ediyor hem

de mevcut sorunlar nedeniyle Korci’yi padişaha şikayet ediyordu.

Cemile Sultan, vapurların Bahriye Nezareti aracılığı ile Korci’den alınıp vekili ve kethüda-

sı (kahyası) Mehmet Efendi’ye teslim edilmesi, borcunun belirlenmesi ve vapurların idaresi

işinde güvenilir birisi olan İdare-i Mahsusa Müdürü Ziya Bey’e verilmesin Padişahtan isti-

yordu. II. Abdülhamid bu sorunu çözmek için Mabeyn Müşiri Gazi Osman Paşa ve Hazine-i

Hassa Nazırı Agop Efendi’den oluşan bir komisyon kurdurdu. Komisyon konuyu, Korci ve

kefiff li Leonides Zarififf ’nin vekili Yenidoğan Dimitraki ile görüştüler. Dimitraki sözleşmenin 

4 sene önceden bozulmasından doğacak tazminattan başka, 12 Ocak 1882 tarihi itibariyle

3917 lira alacaklı olduklarını ve bu paranın ödenmesi halinde vapurları teslim edeceklerini

bildirdi. Hesapların ilk kısmına itiraz eden komisyon, diğer hesapları incelemek üzere ayrı bir 

komisyon oluşturulmasını kararlaştırır. Yeni komisyon Dimitraki’nin Korci’nin hesaplarını, 4

yıl boyunca kazanacağı paraya dayandırmasının, vapurların zarar ettiğini belirten ifadeleri ile

çelişmesi nedeniyle tazminat isteğini reddetti. Komisyonun vapurların hemen teslim edilip, 

hesapların incelenmesi sonucunda belirlenecek alacağın işletme karından ödenmesi önerisini

de Dimitraki kabul etmedi. Bunun üzerine komisyon bir yerden borç para bulunup borcun 
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ödenmesi önerisini padişaha sundu. Korci’nin isteklerinde ısrar etmesi üzerine kanunen ge-

reği yapılmak üzere Adliye Nezareti ile temasa geçildi. Aradan yedi ay geçtikten sonra 19 

Kasım 1883 tarihinde Agop Efendi tarafından Cemile Sultan’a yazılan bir mektupta Korci

ile uzlaşmanın sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçtan memnun kalan Cemile Sultan, Agop

Efendi’ye bir teşekkür mektubu yazar. Böylece uzun süre devam eden anlaşmazlık mutlu bir

şekilde sonuçlanır.

İşletmenin Bahriye Nezaretine Verilmesi

Korci ve Leonidas Zarififf ’yle olan sorunların halledilmesinden sonra Haliç Vapurları,

Bahriye Nezareti’nin denetimine verilerek Cemile Sultan hesabına işletilmeye başlandı. Böy-

lece Haliç Vapurları John Efendi idaresindeki bir müdürlükle Ağustos 1893 tarihine kadar 

başarılı bir şekilde çalıştı. Eylül 1893’ten sonra Halic-i Dersaadet Vapurları İdaresinin kötü 

yönetilmesinden kaynaklanan bir gerileme yaşanmaya başlar. Durumun incelemek için ku-

rulan bir komisyon mevcut Vapurların Tersane-i Amire’de onarılıp yine Bahriye Nezareti-

ne bağlı olarak hizmete başlatılmasını önerdi. Fakat Ermenice tercümanı Feyzullah Efendi

vapurların onarımlarının yapılmadığını belirtir. Feyzullah Efendi Galata Köprüsüyle Eyüp 

arasının yaklaşık iki saat sürmesi nedeniyle halkın kayıkları tercih edeceği ve işletmenin ge-

lirlerinin azalacağını belirtir. Galata köprüsü ile Eyüp arasında çalışan ve hızlarının yavaşlı-

ğından abartılı bir şekilde söz edilen vapurlara Eyüpsultan Vapurları deniliyordu. Vapurların 

yavaşlığı ve her iskeleye uğraması nedeniyle vapur hızlarının abartılı olarak belirtilmesini

garipsememek gerekir. Nitekim bu durum dönemin mizah dergilerinde sıkça karikatürler

şeklinde yer almıştır. Bu kapsamda vapurların önünde giden kayıkçıları ikaz eden vapur gö-

revlilerine veya Karaağaç vapurunun çımacısına vapurun arkasından gelen kayakçıya ip atıp

yedekte çekme önerisini verdiği cevap kayıkların vapurlardan daha hızlı gittiklerini kanıt-

lamaktadır. Şekil-108 ve Şekil-109’ da yukarda sözü edilen durumla ilgili basındaki karika-

türler görülmektedir. O dönemde halk ve basın yavaşlığı ve tembelliği nitelemek için “Eyüp

Vapurları” nitelemesi yapılırdı. Günümüzde de yavaş hareket edip geç kalma durumunda

“Ne Kasımpaşa Vapuru gibi her iskeleye uğu ruyorsun”ğ  den” ilmektedir [4] [6].

Haliç’in en önemli sorunlarından biri de buraya akan Kağıthane ve Alibeyköy dereleri-

nin getirdiği alüvyonların Haliç’i doldurup sığlaştırmasıdır. Bu nedenle vapurların iskelelere

yanaşmasında zorluklar yaşanırdı. Bu sorunu gidermek için Haliç taranarak iskele önleri

derinleştirilirdi. İmparatorun Eyüp’e yapacağı bir ziyaret nedeniyle Eyüp İskelesi’nin uzatıla-

rak vapurların yanaşabileceği bir duruma getirilmesi sorunun kısa vadeli çözümlerindendi. 

Başlangıçta Haliç Vapurları Kağıthane’ye kadar giderken zamanla kum ve toprakla dolma 

sonucu vapurlar Karaağaca yanaşmaya başladılar. Kağıthane’ye kadar ancak sandal ve ka-

yıklarla gidilebiliyordu. Bu nedenle halk vapurlarla Eyüp’e gidip oradan sandallarla Kağıt-

hane’ye geçiyorlardı. Haliçte vapur işletmeciliği yönünden pek sık rastlanmasa da en ilginç

olaylardan biri de Haliç’te suların donarak vapur seferlerinin aksamasıdır. Bu kapsamda 24

Ocak 1621, 1755 yılı ve 7 Şubat 1893 tarihlerinde Haliç sularının donması sonucunda deniz 

ulaşımı aksar ve halk kara yoluyla işlerine gitmek zorunda kalır. Özellikle sandal, kayık ve 

mavna gibi küçük deniz araçları hareket edemezler.

Haliç ve İstanbul Boğazında suyun donarak buzlanması sonucu ulaşımın aksaması dışın-

da, deniz ulaşımını aksatan bir diğer etken de havanın sisli olmasıdır. Özellikle kış ve bahar

dönemlerinde oluşan yoğun sis ulaşımı aksatmaktadır.
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Şekil-109  Çımacı  :   Baba yorulma, al ipi bağla    [8]

                       Kayıkçı :   Eyvallah evladım başka vakit, bugün  işim acele

Şekil 108  - Kayıkçı!  Kayık!   Kayık!

- Ne bağırıyorsun yetiş de çiğne  [8]
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II. Meşrutiyet Dönemi

Faaliyete geçtikleri tarihten itibaren halkın Haliç vapurlarından şikayeti hiç eksik olmadı.

II. Meşrutiyetin ilanı, deniz yolunu kullanan Haliç halkının vapurlardan ve işletmeden olan 

şikayetlerini daha rahat bir şekilde dile getirmelerine yol açtı. Nafiff a Nezaretine sunulan 22

Kasım 1908 tarihli bir ortak dilekçede Eyüp hakkının vapur idaresinin baskılarından henüz 

kurtulamadığını imalı bir şekilde ifade eder. Bu şikayetler üzerine, Nafiff a Nazırı Gabriel No-

radunkyan Efendi Haliç vapurları imtiyazının 18 sene önce sona ermesine rağmen imtiyazın 

yenilenmediğini ve halkın şikayetlerinde haklı olduğunu ifade eder. Vapurların seferlere uy-

gun olup olmadıklarının kontrol edilmesi gerektiğini ve ihale açılarak kurulacak bir anonim 

şirket aracılığı ile işletilmesi gerektiğini Sadaret’e (Sadrazamlığa) bildirir. 10 Aralık 1908 tari-

hinde Sadaret’e sunulan diğer bir ortak dilekçede de benzer konularda şikayetler dile getirilir. 

Şirket çalışanları da uygun durumda olmayan vapurlarla seyahat eden bölge halkının hayatı-

nı tehlikeye attığını, bunun sebebinin Cemile Sultanın oğlu Celaleddin Bey olduğunu açıkça

belirtirler. Cemile Sultan’ın imtiyazı Temmuz 1891’de sona ermesine rağmen herhangi bir

yenileme ve uzatma işlemi yapılmaksızın 1908 yılına kadar vapurları ruhsatsız ve imtiyazsız 

bir şekilde işlettiği saptanır. Bu nedenle imtiyaz geçerliliğini yitirdiği için yeniden ihaleye 

çıkılması gerekiyordu. Bu bağlamda Ticaret ve Nafiff a nezaretinde kurulan bir komisyonun 

hazırladığı yeni ihale sözleşmesi ve şartnamesi hükümet onayından sonra yeniden ihaleye

çıkarıldı.

İlk ihaleye katılan 6 başvuruda da, ihale bazı kayıt ve şartlara bağlandığı için ihale ye-

nilendi. İkinci ihalede en uygun teklififf  veren Cemile Sultan 40 yıl süreyle vapurları işletme

imtiyazını aldı. 29 Kasım 1909 tarihinde de ihale padişah tarafından onaylandı. Sözleşme ve 

şartnamenin imzalandığı 30 Kasım 1909’da Haliç vapurları imtiyazı konusundaki fermanı

da Cemile Sultan’a iletildi. Sözleşmeye göre taşıma ücretleri ancak hükümetin izniyle arttı-

rabildiği gibi görevlilerin kıyafetleri de hükümetçe belirleniyordu. Ayrıca bütün kayıtlarda 

Türkçe kullanmak zorunluydu. Şirketin biri emekliler, diğeri ihtiyaç sahipleri için iki yardım

sandığı kurması ve imtiyaz süresi sonunda şirkete ait vapurlar, iskeleler ile her türlü alet ve 

malzemelerin sağlam ve işler ve borçsuz bir durumda ve ücretsiz olarak hükümete devredil-

mesi sözleşmede yazılıydı.

Şirket şartnamesinde; inşa edilecek bina ve iskelelere, satın alınacak vapurların planla-

rının 6 ay içinde hükümete verilmesi ve iskele yerlerinin belediye (Şehremanati) tarafından 

belirlenmesi yazılıydı. Ayrıca şartnamede iskelelerde kadın ve erkekler için giriş ve çıkışları 

ayrı bekleme salonlarının ve tuvaletlerin düzenlenmesi gibi ayrıntılı bilgileri de içeriyordu.

Satın alınacak vapurların en az sekiz deniz mili hız yapması ve denizcilik gereği her türlü 

donanımlı olması zorunluydu. Vapurlarda taşınabilecek yolcu sayılarını belirten levhaların 

görünür yerlere asılı olma koşulu ve seferlerin belirlenen tarifeye göre uygun olup olmadığı-

nı da komiserlerce denetlenmesi de şartname kapsamındaydı.

Haliç Vapurları Şirketinin Kuruluşu (Société Des Bateaux De La Corne D’or)

Haliç vapurları imtiyazı ile ilgili fermanın Cemile Sultan’a verildiği dönemde; Cemile 

Sultan’ın oğlu ve vekili M. Celaleddin Bey’in vapurların bir kısmını satmak istemesi Bahriye

nezaretinde oldukça ilginç bir durumu ortaya çıkarır. Nezaretin kayıtlarında vapurların Ce-

mile Sultan’a ait olduğunu ve sultanın kullanım hakkı olduğu konusunda herhangi bir belge 
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olmadığı gibi imtiyaz süresi 18 yıl önce sona erdiği ortaya çıkar. Ayrıca imtiyaz süresi sonun-

da vapurların Cemile Sultanda mı, hükümete mi kalacağı konusunda ne imtiyaz fermanında 

ne de şirketin 24 Eylül 1881 tarihli içtüzüğünde belirgin bir kayıta rastlanmamıştı. Ticaret 

ve Nafiff a Nazırı Hallaçyan Efendi Cemile Sultan’ın imtiyazı sona ermesinden itibaren 18 yıl 

vapurları çalıştırarak 100000 lira gelir almasına karşın hükümete vergi vermediğinden birik-

miş alacaklara karşılık vapurlara el konabileceği kanaatinde olduğunu belirtip konunun Da-

nıştay’ca  (Şurayı Devletçe) incelenmesini ister. Tarafların görüşünü alan Danıştay alacağını 

Celaleddin Beyden değil Cemile Sultan adına vapurları işleten Bahriye Nezareti ile Hazine-i

Hassa’dan alınması gerektiğini belirterek konuyu Cemile Sultan’la ilişkilendirmeden çözer.  

Bundan sonra Cemile Sultan, imtiyazdan kaynaklanan bütün haklarını ve ilgili belgeleri

bir anonim şirket olarak kurulan “Hal“ iç Vapurları Şirketi”ne (Soc” iété Des Bateaux De La

Corne D’or) devreder. Merkezi İstanbul’da olan şirketin içtüzüğü gerekli düzeltmeler yapıl-

dıktan sonra padişah onayıyla 7 Mayıs 1910’da yürürlüğe girdi. Şirketin ismi, iç tüzüğünün

başlık kısmında “Halic-i Dersaadet Vapurları Anonim Şirketi”, metninde ise “Hal“ iç Vapurları

Şirketi” olarak yazılıdır. Tüzükteki bu kayıtlara rağmen şirketin ismi belgelerde “Haliç Va-

purları Şirket-i Osmaniyesi i, “Hal“ ic-i Dersaadet Vapurları Osmanlı Anonim Şirketi”, “Haliç 

Şirketi”, Halic-i Dersaadet Vapurları Şirketi” gibi değişik isimlerle geçer. Ayrıca şirket, başlıklı

kağıtlarında “Hal“ ic-i Dersaadet Vapurları Osmanlı Anonim Şirketi” ünvanını kullanır. Hang” i

isim kullanılırsa kullanılsın aynı şirket amaçlanmaktadır. Bu nedenle [8] no’lu kaynakta da 

belirtildiği gibi bizde şirketlerin içtüzüğünün ilgili kısmında yazılan isimleriyle anılmasını 

esas alarak “Haliç Vapurlar Şirketi” ismine kullanmanın daha uygun olacağı görüşündeyiz.

Yeni kurulan Haliç Şirketi ilk iş olarak; Haliç’te çalışabilecek ve köprülerin altından

geçebilen, direkleri olmayan, bacasının boyu ayarlanabilen tipte 17 gemi satın aldı. Haliç 

Şirketi’nin bu gemilerinin tonajı, inşa yeri ve yılı Tablo -11’de verilmiştir. Bu gemilerin su

çekimleri az ve altları düz olduğundan daha sığ olan yerlere girebildiğinden Kağıthane’ye ka-

dar seferlerini sorunsuz yapabiliyordu. Şirketin gemilerinin adları yoktu, sadece baş omuz-

luklarında geminin numarası yazılıydı. Şekil-110’da Haliç Şirketinin 8, 11, 16 ve17 numaralı

vapurlarının fotoğrafları görülmektedir [4].
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Tablo – 11  Haliç Şirketinin Vapurları [4] [5]
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Şekil-110     Haliç Şirketinin 8,11,16 ve17 numaralı vapurları [5]



177

Şirketin kuruluş sermayesi 1.000.000 lira olup her biri 1 lira değerinde 100.000 hisseden

oluşuyordu. Şekil-111’de örneği görülen hisse senetleri isme yazılı olup sadece Osmanlı uy-

ruklu şahıs ve kuruluşlar satın alabiliyordu. Girit’te ayaklanma çıkıp Yunanistan’a bağlanma-

sı ve bağımsız bir idare haline getirilmesinden sonra Müslüman Mebuslar Girit Milli Meclisi

toplantılarında kabul edilmezler. Bu nedenle Osmanlı Hükümeti Yunan mallarına karşı ülke

çapında boykot başlatır. Bu durum aslında, Yunan uyruklu personel çalıştıran ve buharlı Yu-

nan gemileri kullandığı gerekçesiyle Haliç Vapurları Şirketi’ni hedef alan bir boykot hareke-

tidir. Bir yandan kayıklara yolcu taşımacılığı yapılırken ayrıca kurulacak bir Osmanlı vapur

şirketi ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapılması kararlaştırıldı. Şirkete uygulanan boykotlar 6

gün sürer. Yunan tekneleri ve Yunan personeli ile şirket ilişkilerini sonlandırınca uygulanan

boykotta sona erdirir.

Haliç vapurları şirketi sözleşme gereği kazancından belediyeye (Şehremaneti) ödemesi

gereken miktarı zarar ettiğini bildirerek ödemiyordu. Bu nedenle şehremini Cemil Topuz-

lar, şirketin hesaplarının denetlenmesi için kendilerine yetki verilmesini istedi. Bu girişim

sonucunda şirketin sözleşme ve içtüzüğünde bazı değişiklikler gündeme gelir. Böylece bir 

uzlaşma metni hazırlanır. Buna göre şirketin yıllık brüt gelirinin %8’i Şehremaneti’ye ait

olacaktı. Bu durumda şirket ister kar isterse zarar etsin Şehremaneti için garanti bir pay 

ayrılmış oluyordu.

Şekil-111  Haliç  Şirketinin 1 Aralık 1914 tarihli ve 1 lira değerindeki hisse senedi.
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Şirket içtüzüğünün bazı maddeleri değiştirilmesiyle yolcu ücretleri, şartname ve sözleş-

me 8 Nisan 1913 tarihli bir irade ile onaylanarak yürürlüğe girer. İsme yazılı hisse senetleri, 

hamiline ait haline getirilerek sadece Osmanlı uyruğuna ait olma şartı kaldırılarak şirket 

yabancı sermayeye açıldı. Ayrıca idari ve teknik işlerde şirkete üç kişiye kadar yabancı çalış-

tırma hakkı tanındı. Bu düzenlemeden sonra İtalyan sermayesi şirket yönetiminde etkin hale

geldi. İtalyanların bu etkisi uzun yıllar devam etti.

17 Mayıs 1913 tarihinde yürürlüğe giren “Hal“ iç Vapurları Şirketi Memurin ve Müstahde-

min NiNN zamnamesi” şirket çalışanlarını üç sınıfa ayırıyordu. Şirkette işe girebilmek için; işin

gerektirdiği eğitimi almış olmak ve hasta olmadığını sağlık raporuyla kanıtlayanlar geçici bir

süre denendikten sonra göreve atanabilirdi. Yeni göreve başlayan birinin bir taahhütname 

imzalamak zorundaydı. Bu düzenleme ile memur ve işçilerin terfiff lerinde liyakat ve hakke-

diş göz önüne alınıyordu, ödüllendirme ve cezalandırma da belirli kurallara bağlanıyordu. 

Senelik ücretli izinler 14gündü. Ayrıca emeklilik yaşı 65 olarak belirlendi ve maaşının %60’ 

oranında emekli maaşı alınabilecekti. Şirket görevlileri üniformalıydı. Şirketin yolcularla 

aralarındaki sorunların çözümünde iskelelerde baş memur, vapurlarda ise kaptanlar yetki-

liydi. Ayrıca şirketin yolcuları rahatsız eden veya etrafa zarar veren kişileri vapurlara almama 

hakkı vardı. Şirket hasta olan ve kaza geçiren işçi ve memurların sağlık sorunları ve tedavileri

konusunda 17 Mayıs 1913’te bir sendika kurarak idaresi bir doktorda olan fon oluşturdu. 

Böylece işçi ve memurlar ücretsiz tedavi olanağı sağlandı.

I. Dünya Savaşının başlangıcında tarafsız kalmaya çalışan Osmanlı Devleti daha sonra

Midilli ve Yavuz isimlerini alan Goeben ve Breslav isimli Alman savaş gemilerin Çanakkale

Boğazından geçip 29 Ekim 1914’te Alman komutan yönetiminde Karadeniz’e açılıp Rus li-

manlarını bombalamasıyla Osmanlı Devleti de savaşa girmiş oldu.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca asker ve cephane taşımak amacıyla Haliç Vapurları Şir-

keti, Şirket-i Hayriye ve Osmanlı Seyrüsefer İdaresi’nin vapurlarının önemli bir kısmını hü-

kümet kiraladı. Bu nedenle Haliç Vapurları Şirketi ulaşım faaliyetlerinin yürütülmesinde, 

özellikle yolcu sayısının fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde büyük sıkıntı yaşadı. Şirket, 

askeriyenin kullandığı vapurlardan bir veya ikisinin geri alınmasıyla sorunda biraz rahatla-

ma sağlanacağı konusundaki girişimlerinden olumlu bir sonuç alamadı. Bu nedenle mevcut 

vapurlara kapasitesi üzerinde yolcuların binmesi iskelede görevli zaptiye memurları da en-

gelleyemedi. Şirket-i Hayriye ücretleri azaltıp halka kolaylık sağlarken, haliç vapurları şir-

ketinin bilet ücretlerini artırması, halkın tepkisini çeker. Halkın bilet zamlarını kaldırılması 

konusundaki dilekçeleri sonucunda şirketin zam kararını geri alır.

Uzun süren savaş nedeniyle kömür, yağ, boya gibi maddeleri bulmak ve yaşam koşulları 

zorlaşır. Bu nedenle, işçi ve memurların ücretlerine yapılan zam ve verilen ikramiye de so-

runları çözmeye yetmez. Şirketin değeri gittikçe azaldığı için kredi bulmakta güçlük çeker.

Mali durumunun iyi olmamasından, şirket uzun süreden beri vapurların tamir ve bakımla-

rını yaptıramaz.  Bu nedenle savaş sırasında el konulan ve vapurlar karşılığında hazineden 

alacaklarını ister, ancak çok az bir ödeme alır ve onunla borçlarının bir kısmını öder. Şirketin

sorunlarının çözümü gittikçe zorlaşır. 18 Aralık 1918 tarihinde bakanlığa yazılı olarak baş-

vurarak 20 Aralık 1918 sabahından itibaren vapur seferlerini durduracağını açıklar. Bu uyarı

nedeniyle hükümet; Şehremanetinin (belediyenin) göndereceği bir yetkili tarafından hesap-

ların incelenerek, belirtilen hususların açıklığa kavuşana kadar taşıma ücretlerini iki kat zam 

yapılmasına ve kasadan şirkete 25.000 lira ödenmesine karar verir. Fakat fiff yat artışlarının 

devam etmesi sorunların çözümünü güçleştirir.
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Haliç’in Temizlenmesi

Kağıthane ve Kasımpaşa derelerinin Haliç’e taşıdığı kum ve alüvyonların Haliç’i doldur-

masıyla oluşan balçık su derinliğini azaltarak vapurların iskelelere yanaşmasının engelliyor-

du. Evvelce belirtildiği gibi 19. Yüzyıldan itibaren bölgede artan sanayi tesislerinin atık ve 

çöpleri ile bölgede odun ve kömür depolarının atıklarının Haliç’e dökülmesi de Haliç’in kir-

lenme ve katı maddeleriyle dolmasının diğer bir nedeniydi.

Haliç’te odun ve kömür deposu yapılmasının ve çöp dökülmesinin yasaklanması, ruh-

satsız fabrikaların kapatılması, ruhsatlı fabrikaların da denize kirletmeyecek önlemleri alma 

zorunluluğu getirilmesi, yeni fabrika inşaatının yasaklanması, Haliç’e aksiyon taşıyan dere-

lerin ıslahı gibi önlemler alındı.

22 Şubat 1922 tarihinde Haliç’in temizlenmesi konusunda bir anlaşma sağlanıp temizli-

ğin teknik işleri ve işçilik giderlerini Haliç Vapurlar Şirketi üstlendi. Bahriye nezareti tarak 

gemisiyle, çamur dubalarını şehremaneti de römorkörü şirkete vermeyi kabul etti. Haliç’ten

çıkarılan çamurların Sarayburnu açıklarında denize dökülmesi kabul edildi. Bahriye Neza-

reti ile Belediye Haliç’in taranarak temizlenmesi için para harcama konusunda anlaşamaz-

lar. Bu nedenle Haliç temizlenemediği için konu Cumhuriyet döneminde sık sık gündeme 

gelir.

Birinci Dünya Savası ve ardından başlayan Kurtuluş Savaşı sonunda 29 Ekim 1923’de

Ankara da TBMM’nin açılışı ve Cumhuriyetin ilanı ile Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı 

amaçlayan bir durum oluşmuştur. Bu yeni koşullar ve idare yapıdaki değişmeler sonucu 

İstanbul’un nüfusu oldukça azalmıştır. Bunun başlıca nedenleri olarak resmi kuruluşların

İstanbul’dan yeni başkent olan Ankara’ya taşınması, İstanbul’da yaşayan Müslüman olma-

yan inanca sahip kişilerin bir kısmının burayı terk etmesi, savaş koşulları nedeniyle halkın

yaşam seviyesindeki düşüşünün piyasadaki canlılığı azaltması belirtebiliriz. İstanbul’un

ekonomik yapısını etkileyen bu olumsuz durum kent içi ulaşımı da oldukça etkiledi. Bu du-

rumda sürekli zarar etmeye başlayan Haliç Vapurları Şirketi de Belediye’ye ödemesi gereken

brüt gelirlerinin %8’ni ödeme zorunluluğunu yerine getiremedi. Bu nedenle 1931 yılında

Şirket iktisat vekaletine başvurarak Belediye’ye vermek zorunda olduğu aidat ve bilet ücret-

lerinden alınan vergiden muaf tutulmasını istedi. Ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç

alınamadı. Bu sürede Eyüp ile Eminönü karayolu bağlantısı yapılarak bu hattın vapurlara 

kıyasla daha ucuza yolcu taşınması da vapur yolcularının azalmasına neden oldu. Tasarruf 

Önlemleri kapsamında Ayvansaray’daki fabrikanın kapanması memur ve işçi kadrosun-

daki ciddi azalmalar yeterli olmayınca %8’lik belediye aidatının alınmaması konusundaki

başvurularından da sonuç alamayınca asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Dava devam

ederken 12 Kasım 1935 tarihinde şirket noter aracılığı ile İstanbul Valiliği, Belediye ve İkti-

sat Vekaletine çektiği bir ihbarname ile belediye aidatının alınmaması konusundaki istekle-

ri kabul edilmezse, 22 Kasım 1935 Cuma günü aksamından itibaren vapur seferlerini dur-

duracağını bildirdi. Böyle bir durum için belediye bazı çalışmalar yapmıştır. Bu kapsamda

şirket Haliç sahillerinde artan yolcu ihtiyacını otobüs sayısını arttırarak giderebileceklerini

hükümete bildirdi. Belediye Yöneticileri Haliç’in iki yakası arasındaki geçişlerle sütlüce Ka-

sımpaşa arasındaki ulaşımın motorlarla Şirketi Hayriye, Akay’ı idaresi ve Haliç Şirketinden 

kiralanacak vapurlarla yapılabilirdi. Bu arada Haliç vapurları şirketi faaliyetlerini durdurma 

kararını hem çalışanlarına hem de kamuoyuna duyurdu. 18 Kasım 1935 tarihli cumhuriyet 

gazetesiyle duyurdu.
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İstanbul Belediyesi aslında Belediyeler Kanununun kendilerine verdiği yetkiye dayanarak 

İstanbul’da ulaşım hizmeti veren Haliç Vapurları Şirketi, Şirket-i Hayriye ve Akay İdaresi’nin 

kısaca ulaşım hizmeti veren tüm şirketlerin işletmesinin kendisine verilmesini istiyordu.

Bu durumda, İstanbul Vali ve Belediye Başkanı olan Muhittin Üstündağ İktisat Vekaleti-

ne bağlı Akay İdaresinin Belediye ye bağlanması gerektiğini belirtti. Sadece kar getirmeyen

Haliç Şirketinin devriyle sorun çözülemezdi. Basında tüm kurumların Belediyenin yöneti-

minde olması konusunu destekleyen yorumlar yer aldı. Bu konuda Belediye’nin deniz ula-

şım konusunda altyapısı ve uzmanlığının olmayışı önemli bir sorun yaratıyordu. Bu nedenle

ekonomi bakanlığı bu işin halledilmesi için deniz ticaret müdürlüğü ile Akay İdaresi’nin 

Belediye’ye her türlü yardımın verilmesini istedi.

21 Kasım 1935 tarihinde Muhittin Üstündağ, Haliç vapurlarının cuma günü akşamından 

itibaren Akay İdaresi tarafından Belediye adına işletileceği konusunda basına açıklama yaptı.

Şirket kamuoyuna durduğu gibi 22 Kasımdan itibaren faaliyetlerini durdurdu. 23 Kasım 

1935 sabahından itibaren şirketin iskele ve vapurları belediye adına Akay idaresince işletil-

meye başladı. Böylece haliç vapurları şirketi imtiyaz süresinin bitimine on üç yıl kala şirketin

yönetimi belediyeye geçti. Şirketin belediyeye olan borcu 96.000 lira olması nedeniyle Bele-

diye şirketin vapurları ile taşınır ve taşınmaz mallarını satmasını engellemek için avukatla-

rından Hasan Fahmi Bey’i görevlendirdi. Hasan Fahmi Beyde şirketin tüm mal varlıklarına

haciz koydurdu ve mahkeme kararını tapu idaresine ve ilgili makamlara bildirdi. Bu arada 

eski yöneticiler noter kanalı ile durumu protesto eder. Kullanım haklarını kendilerinde ol-

duğunu belirterek şirketin uğrayacağı tüm maddi kayıplar ve haklardan Belediye, Valilik ve

İktisat Vekaletinin sorumlu olduğunu bildirdi. Belediyenin buna verdiği cevapta konunun 

devam etmekte olan mahkeme neticesince açıklık kazanacağını belirtti. Bu konuda şirketin

büyük hissedarları da eski idare meclisinin faaliyeti durdurma kararını yanlış bularak noter 

kanalıyla onları protesto ettiler.

Bunun üzerine toplanan hissedarlar genel kurulunda ya sermaye artırımı veya şirketin 

kapatılması önerileri tartışıldı. Sonuçta idare meclisinin iyi niyet ve dürüstlüğü anlaşılınca

sorumluların mahkemeye sevki vazgeçilerek şirket ile belediye arasında devam eden dava-

nın sonuçlarının beklenmesi kararı alınarak toplantı bitirildi.

Şirketin işçi ve memurların durumu için hükümetin aynı görevde kalmaları şeklindeki

kararı sorunu halletmiş gibi görünse de yeni idare çalışanları istediklerini işe almasıyla so-

nuçlandı.

Şirket 1937 yılında Danıştay’da açtığı bir davada öngörülmeyen bazı olayların Haliçte 

yolcu sayısını ve şirketin gelirlerini azalttığını belirterek hukuki durumlarının korunmasını

istemiştir. Davada sözü edilen öngörülmeyen olayların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz;

a- Haliç’in dolması nedeniyle bazı iskelelerin kapanması

b- Mübadele Kanunu nedeniyle bölgenin boşaltılması

c- Yangınlar nedeniyle Haliç’te yerleşim yerinin azalması

d- Kağıthane mesirelerinin Eminönü’ne kaydırılması

e- Başkentin ve Bahriye Nezaretinin Ankara’ya taşınması

f- Askeri tersane Merkezinin Gölcük’e kaydırılması

g- Hükümetin yeni vergiler koyması nedeniyle yolcuların kayıkları tercih etmesi

h- Eyüp ile Eminönü arasında karayolu bağlantısı sağlanarak Haliç sahillerinde taksi

seferlerinin artması
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i- Fener Patrikhanesi o dönemdeki durumu nedeniyle nüfus hareketlerinin yavaşlaması

j- Tekke ve zaviyelerin Kaldırılmasından dolayı Eyüp’e ilginin azalması

Danıştay’ın bu gerekçeleri yeterli ve inandırıcı bulmayıp reddetmesi üzerine, şirket genel

kurulu Haziran 1938 tarihli toplantısında şirketin İstanbul Belediyesi’ne satılarak kapatıl-

ması kararını aldı. Belediye yetkilileri de üç yıldan beri işlettikleri ve vapurlarının bakımını 

yapıp tamir ettirdikleri işletmenin kendilerine devredilmesi için İktisat Vekaletine başvur-

dular. Sonuçta Belediyenin alacaklarına karşılık şirketin mal varlığına koydurduğu haciz 

19 Nisan 1941’de kaldırıldı. Bunu takiben 2 Temmuz 1941 tarih ve 4083 sayılı bir kanunla

şirketin imtiyazına son verilerek 1935 yılından beri Belediye’ye bağlı geçici bir idare tarafın-

dan işletilen vapurlar ve iskelelerle şirketi her türlü mal varlığı hiçbir borç ve taahhüt altına

girilmeden bedelsiz olarak Devlet Deniz Yolları İşletme Umum Müdürlüğü’ne devredildi.

Cumhuriyet Dönemi’nde Haliç Şirketi [7] [5]

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Haliç Şirketi 10 gemisiyle hizmetini sürdürürken, Belediye ile 

anlaşmazlığa düştü. 23 Kasım 1935 tarihinde; İstanbul Belediyesi şirketin gemilerine, taşınır 

ve taşınmaz mallarına el koydu. Haliçteki ulaşım hizmetine, Belediye bünyesinde kurulan

geçici bir yönetim devam etti. İşletme, Belediye için sorun olmaya başladı. Bu nedenle yö-

netim 16 Temmuz 1941 tarihinde Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü’ne devredilip Şe-

hir Hatları İşletmesi bünyesine alındı. 1941 yılında Haliç Vapurları Şirketinin Şehir Hatları

İşletmesine katılmasıyla; İstanbul’da Marmara, Haliç ve Boğaz hatlarında yolcu taşımacılığı

yapan kuruluşların tek çatı altında toplanması işlemi başlatılmış oldu. Bunu 1945 yılında 

Şirket-i Hayriye’nin katılımı takip etti. Böylece 1945’den itibaren Şehir Hatları İşletmesi Mar-

mara, Haliç ve Boğaz hatlarında yolcu taşımacılığı yapmaya başladı. İDO, Turyol, Dentur 

Avrasya ve 8.bölümde  belirtilen diğer özel denizcilik kuruluşlarının deniz taşımacılığı ile 

ilgili faaliyetleri o bölümde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.    1952 yılında kurulan Denizcilik 

Bankası T.A.O bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Hatlarındaki daha sonraki gelişme-

ler Bölüm-8’de Cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki denizcilik kuruluşlarını belirten tabloda

özetlenmiştir.
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İstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara Denizi kent alanını üç farklı bölgeye ayırır. 

Birinci Bölge; Haliç ve Marmara Denizi arasında eski İstanbul denen ve sur içinde kalan 

Tarihi Yarımadadır. İkinci Bölge; Galata ve Beyoğlu ile bu kesimin kuzeye uzanan semtle-

ridir. Üçüncü Bölge ise; Asya yakasında Üsküdar ve Kadıköy gibi eski yerleşim yerleri ile 

bu bölgeleri kuşatan yeni yerleşim yerlerinden oluşmaktadır [1]. Eski dönemlerde İstan-

bul’daki yerleşim kıyı şeridi boyunca olduğu için, başlangıçta kent içi deniz ulaşımı karayolu 

ulaşımına göre daha fazla gelişmişti. Özellikle dik yamaçlı Boğaziçi bölgesinde kara ulaşı-

mının zorluğu, denizyolunun önemini artırmıştır [2a] [2b]. Yatırım maliyeti yüksek raylı

ulaşım sistemlerinin İstanbul’daki ilk uygulaması, 17 Ocak 1875 tarihinde hizmete giren ve 

dönemin ticaret ve bankacılık merkezi Galata ile sosyal yaşamın odak noktası olan Pera’yı 

(Beyoğlu’nu) birbirine bağlayan Karaköy Tünelidir. Dünyanın ilk metrosu olan ve 1863 de 

yapılan Londra Metrosundan 12 yıl sonra Yap-İşlet-Devret sistemine göre 42 yıllık işletme 

süresi koşulu ile yapılan Karaköy Tüneli, ne yazık ki uzun yıllar İstanbul’un tek raylı sistemi

uygulaması olarak kalmıştır [3a] [3b]. Toplu ulaşımın en hızlı ve pratik çözümü olan ve yıl-

lar sonra İstanbul’da başlatılan metro uygulaması bir tarafa, Karaköy Tünelinin bir benzer

uygulaması olan Taksim-Kabataş Füniküler hattı bile, Karaköy Tünelinden 131 yıl sonra 

29.06.2006 tarihinde hizmete girmiştir. Yeterli karayolu ağının olmadığı dönemlerde İstan-

bul’un semtleri arasındaki kara ulaşımı yaya veya binek hayvanı olan at, eşek ve at arabası 

kullanılarak yapılıyordu. Bu nedenle kıyı şeritlerinde yaşayan topluluklar, yaşamlarını sür-

dürebilmek için denizin olanaklarından yararlanmak amacı ile çeşitli tipte deniz araçlarını 

yaparak kullanmış ve zamanla geliştirmişlerdir [4].

Osmanlı İmparatorlu döneminde eğitim, sağlık, mühendislik, spor ve benzeri alanlar-

daki Batı tarzı modern gelişmelerin tümü askeri alanda başlayıp, sonra sivil alana yayıla-

rak kurumsallaşmıştır. Bu nedenle Osmanlı döneminde ulaşım politikalarını da öncelikle 

İstanbul’da Kent İçi Deniz Ulaşımı
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askeri hedefler belirliyordu. Bu kapsamda gemi inşaatı ve deniz ulaşımındaki uygulamalar

ve gelişmelerin öncülüğünü de bahriye veya donanma üstlenmiştir. Donanmanın bu önder-

liği; insan gücüyle hareket eden kürekli tekneler, rüzgâr gücüyle çalışan yelkenli tekneler ve 

buhar makinasının gemilerde kullanıldığı buharlı gemiler döneminde de devam etmiştir.

Bu nedenle Osmanlı denizcilik tarihinde denizyoluyla ulaşım sağlayan araçların gelişmesini

kaynak [5] de belirtildiği gibi üç ayrı dönemde incelemek gerekir.

1. Dönem: İmparatorluğun kuruluşundan 17. Yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden

çektiri ve kadırgaların kullanıldığı kürekli tekneler dönemidir.

2. Dönem: 19. Yüzyılın ortaların kadar devam eden kalyonların kullanıldığı yelkenli tek-

neler dönemidir. 

3. Dönem İmparatorluğun yıkılışına kadar süren yandan çarklı ve pervaneli gemiler dö-

nemidir. Osmanlı İmparatorluğu Türk Denizcilik Tarihi, donanma komutanlarının unvan-

larına göre; Derya Beyleri dönemi (1324-1390), Kaptan-ı Derya veya Kaptan Paşalar dönemi

(1390-1867) ve Bahriye Nazırlığı dönemi (1867-1922) şeklinde üç ana döneme ayrılarak da 

incelenmektedir [4]. 

Haliç, İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi kıyıları ve Prens Adalarıyla İstan-

bul, denizyolu ulaşımına çok uygundur. Bu nedenle tarihsel gelişim süreci içerisinde İstan-

bul ulaşımına piyadeler, peremeler, Pazar kayıkları, mavnalar, yelkenli tekneler, yandan 

çarklı, pervaneli, motorlu gemiler, araba vapurları ve deniz otobüsleri gibi çok değişik deniz 

araçları hizmet vermişlerdir. Ülkemizde düzenli denizyolu taşımacılığını 1828 yılından iti-

baren buharlı gemilerin İstanbul’a gelişiyle yeni bir dönemin başladığı kabul edilir. Ancak 

daha önceleri ulaşımın kürekli teknelerle başlayıp, yelkenlilerle devam ettiği dikkate alın-

dığında, denizyolu ulaşımının tarihini çok daha eski yıllardan başlatmak gerektiği ortaya

çıkar. Bu nedenle denizyolu taşımacılığını Tablo-12’de [6] gösterildiği gibi Cumhuriyet ön-

cesi dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem olarak iki bölümde incelemek daha gerçekçi bir

yaklaşım olur. 

Cumhuriyet Öncesi

Dönem

Cumhuriyet

Dönemi

Selçuklu 

Öncesi Dönem

1923-1952  

Dönemi

Selçuklu 

Dönemi

1952-1984

Dönemi

1984’ten

Sonrası
Osmanlı 

İmparatorluğu  

Dönemi

Tablo-12 Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı
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Tabloda belirtildiği gibi Cumhuriyet Öncesi Dönemini, Selçuklu Öncesi, Selçuklu ve 

Osmanlı İmparatorluğu dönemleri olarak ayırmak gerekir. En uzun ve kapsamlı olan Os-

manlı İmparatorluğu dönemini askeri yönden ve sivil deniz ticareti yönünden incelenmeli-

dir. Osmanlı deniz ticaretindeki gelişmeleri de sırasıyla yabancı vapurların, yabancı ve Türk 

Vapurlarının çalıştıkları dönem ve sadece Türk vapurlarının çalıştıkları dönemler olarak 

ayırarak incelemek gerekir [5].

Osmanlı İmparatorluğunun kürekli tekneler döneminde İstanbul’un iskeleleri arasında 

sürekli bağlantı sağlayan başlıca ulaşım hatları; Üsküdar hattı, Eminönü-Galata arasındaki

Galata Hattı ve Haliç Hattı ve Boğaziçi Hattıdır. [7] [8] Bu hatlarda çalışan her kayık ve 

mavna bir iskeleye bağlı olup, bağlı olduğu iskeleye ait yük ve yolcuyu taşımak zorundaydı. 

Bu işi yapan kişilerin meslek ehli olma zorunluluğu yanında ayrıca kefiff lleri de vardı. Bu işte 

çalışan esnafın sayısının sınırlı tutulduğu “Gedik Sistemi” uygulanıyordu. ”

Osmanlı İmparatorluğunun buharlı gemiler döneminde; İstanbul’da yandan çarklı ah-

şap ve saç tekneli vapurlarla yük, yolcu ve posta taşımacılığı üç farklı hatta yapılıyordu. 

Civar sahiller anlamına gelen “Sevâhil-i Mütecâvire” hattında Üsküdar, Kadıköy ve Ada-”

lara taşımacılık yapılıyordu. Yakın sahiller anlamına gelen “Sevâhil-i Karibe” hattında ” İzmit,

Gemlik, Bandırma ve Gelibolu’ya hizmet veriliyordu. Uzak Sahiller kapsamında da “Sevâ-

hil-i Baide” hattında Selan” ik, İzmir, Varna, Samsun ve Trabzon’a yük ve yolcu taşınıyordu 

[1] [7].

Osmanlı İmparatorluğu döneminde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli

vekanüvis denen devlet tarihçileri vardı. Vekanüvislik kurumu 13. Yüzyılın başlarından İm-

paratorluğun yıkılışına kadar devlet hizmeti olarak yer edinmiş olsa da, devamlılığı Kanuni

Sultan Süleyman döneminde sağlanıp resmi bir kurum halini almıştır. Bu dönemde devlet 

tarihçilerinin en önemli sorunlarından biri bilenin konuşmadığı, konuşanın bilmediği bu

dönemde görev yapmalarıdır. Bu nedenle 1817-1907 yılları arasında yaşamış ve 1866 yılın-

da Vakanüvis olan Ahmet Lütfiff  Efendi’nin “Söyleyen bilmez, bilen söylemez, kime gidersin, 

kimden malumat alırsın” şeklinde yakınmaktadır. Kürek ve yelken devrinden sonra buhar 

makinalı gemilerle başlayan deniz yolu ulaşımı yeni bir devri başlattı. İstanbul Limanı’nda 

ilk kez buharlı bir gemi, II. Mehmet zamanında 20 Mayıs 1828 tarihinde geldi. “Swift” adlı

yandan çarklı bu tekne, buhar gücüyle çalışmasından dolayı halk arasında “Buğu  Gemğ isi” 

diye anılıyordu. Bu gemi Osmanlı deniz ticaretinde ve denizyolu taşımacılığında yepyeni bir

dönemi başlatmıştır. 

İlk halka açık anonim şirket şeklinde 1851 yılında özel teşebbüs tarafından kurulup, veri-

len bir imtiyaz ile İstanbul ile Boğaziçi ve Kadıköy arasında ulaşımı sağlayan “Şirket-i Hay-

riye” ile Boğaz’da düzenli ulaşım başladı. Boğaziçi’nde buharlı gemilerin işletilmesi Şirket’i

Hayriye’den önce kayıklarla yapılan ulaşımı ikinci plana düşürüp zamanla kayıkların ulaşım 

amaçlı kullanılmasını sonlandırmıştır. Benzer şekilde İstanbul Limanı, Marmara Denizi, 

Haliç ve Boğaziçi kıyılarında asırlarca yük taşımacılığına hizmet veren mavnalar ve mavnacı 

esnafı, İstanbul’un kaybolan değerler kervanına katılarak 2005 yılında tamamen ortadan 

kalkmıştır. 
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Osmanlı Döneminde Denizcilik ve Düzenli Deniz Taşımacılığı

Başlangıçta bir kara devleti görünümünde olan Osmanlı İmparatorluğunun zamanla Ege 

Denizi, Karadeniz ve Akdeniz sahillerini ele geçirmesiyle Denizciliğe olan ilgisi artmaya baş-

lamıştır. Böylece donanma ve deniz gücünün önemini daha iyi kavrayıp, denizciliğe önem

vermeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim kurumları ile endüstri

alanındaki tüm faaliyetler devlet tarafından askeri kurumlar şeklinde başlamıştır. Kamu ve 

özel sivil kurumların benzer faaliyetleri ise daha sonra oluşmuştur. Aynı dönemde impa-

ratorluğun tüm denizcilik işleri de devlete bağlı askeri kuruluşlar tarafından yürütülüyor-

du. Aslında Osmanlı döneminin savunma ve ulaşım politikalarını öncelikle askeri hedefler 

belirliyordu. Bu bağlamda dönemin tersaneleri, Bahriye Nezaretine bağlı kurumlar olarak, 

tüm denizcilik işlerinin planlanıp deniz araçlarının yapıldığı yerlerdi. Donanmaya bağlı ola-

rak yapılan yoğun çalışmalara karşın, deniz ticareti amaçlı faaliyetler çok küçük boyutluydu. 

İstanbul’un kıyı bölgeleri ile ülkenin yakın ve uzak sahillerindeki yerleşim yerleri arasında 

ulaşım yabancı vapurlarla yapılıyordu. İstanbul’un kent içi deniz ulaşımı ise genelde kayık-

lar, mavnalar ve yelkenli teknelerle yapılıyordu. Bu nedenle Osmanlı deniz tarihindeki deniz

araçları donanmaya bağlı tekneler esas alınarak kaynak [2] de ayrıntılı olarak belirtildiği gibi

sırasıyla çektiri veya kadırgaların kullanıldığı kürekli tekneler dönemiyle başlayıp yelkenli

tekneler veya kalyonlar dönemiyle devam etmiş ardından da buhar makinasının kullanıldığı

yandan çarklı bir süre sonra da buhar makineli pervaneli vapurlar dönemiyle gelişmesini

tamamlamıştır. Osmanlı denizcilik tarihi ile ilgili arşiv kayıtlarına dayalı çalışmaların sayısı 

pek fazla değildir. Bu kapsamda İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İdris Bostan ve Tuncay Zorlu’nun 

çalışmaları ile Türk ve yabancı tarihçilerin makalelerini içeren Türk Denizcilik Tarihi [5]

isimli yayın ile tarihçilerin Yüksek Lisans, Doktora tezleri ve bilimsel yayınlarını da belirte-

biliriz. 

Osmanlı donanmasının 1572-1923 dönemini kapsayan önemli bir çalışma olarak da, Os-

manlı deniz tarihi konusunda uzman olan Fransız Daniel Panzac’ın kaynak [9]’da belirtilen

“La Marine Ottoman” eseri vardır. Bu eserde belirtildiği gibi 1572 den 1670’e kadar veya İne-

bahtı Deniz Savaşı sonrasından Girit Savaşının bitimine kadar geçen yaklaşık yüz yıllık sürede 

Tersane-i Amire’de (İstanbul Tersanesi’nde) yük gemisinden savaş teknesine kadar çeşitli tipte 

1200 deniz aracı inşa edildi. İnşa edilen araçların çoğu savaş gemisi olduğundan, sayıları az

olan ticaret gemileri hakkında pek az bilgi vardır. 1581-1661 yılları arasında Tersane-i Ami-

re’de yapım ve onarımı yapılan gemi tipleri baştarda, kadırga ve mavna türü teknelerdi. 

Osmanlı denizciliği denilince, denizciliğin askeri yönüyle ilgili donanma, önemli deniz 

savaşları ve Tersane-i Amire gelmektedir. Osmanlı deniz ticareti ile özellikle buharlı tekne-

ler döneminden sonra kurulan denizcilik işletmeleri konusu ise kapsamlı olarak incelenme-

miştir. Bu konuda tarihçilerin çalışmaları dışındaki yayınlar, genelde arşiv bilgileri yerine 

ikinci el kaynaklara dayalıdır. 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarından 1867 yılına kadar donanmanın sorum-

lusu Kaptan-ı Derya idi. 1867 yılında yapılan reformla oluşturulan Bakanlar Kurulunda 

(Heyet-i Vükela’da) Osmanlı donanmasını temsil etmek üzere “Bahriye Nezareti” kuruldu. 

Osmanlı Bahriye Nezareti Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binasını kullan-

maktaydı. 1922 yılında İstanbul Hükümetinin sona ermesiyle Bahriye Nezareti de ortadan 

kalktı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bu görev Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafın-

dan yürütülmektedir [7d].
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Avrupa’daki gemi teknolojisini yakından takip eden Osmanlı Devleti daha çok savaş

gemileriyle ilgileniyordu. Bu amaçla özellikle İngiltere’den savaş gemisi alarak, Tersane-i

Amire’de gemilerin ahşap gövdelerini yapıp makinelerini İngiltere’den satın alıp donatarak 

ve Osmanlı tüccarlarının İngiltere ve Fransa’dan vapur kiralaması ile Osmanlı devleti vapur

ihtiyacını gidermeye çalışıyordu [26].

Osmanlı donanmasının ilk buhar makinalı vapuru 1828 yılında İngiltere’den satın alı-

nan Swift dur. Bunu takiben 1829 yılında Hilton Joliffeffff isimli tekne alınmıştır. Osmanlı 

Devleti’nde buharlı gemi işletmeciliği İngilizlerin 1939 yılında Dicle ve Fırat nehirlerinde 

taşımacılık yapmak amacıyla kurdukları şirketlerle başlamıştır [8].

Osmanlı İmparatorluğunun yurtdışından satın alıp yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ilk 

gemisi “Peyk-i Şevket”dir. 1836 yılında Fransa’da inşa edilen ve 1838 de Osmanlı devletin-

ce satın alınan “La Phoceen” isimli vapur, 1839 yılında Peyk-i Şevket adıyla İstanbul-İzmir

hattında çalışmaya başlamıştır. Peyk-i Şevket gemisi yeterli yolcu ve yük almadan yabancı 

gemilere yolcu ve yük verilmeme kararı alınarak bayrak himayesi kararı başlatılmıştır.

Osmanlıların kendi yaptığı gemilerle tarifeli yolcu ve eşya taşımacılığı, 1844 yılında Ter-

sane-i Amire’nin “Mesir-i Bahri” vapuruyla Marmara’da Geml” ik, İzmit, Bandırma ve Tekir-

dağ limanlarıyla İstanbul arasında başlamıştır. Boğaziçi’nin Avrupa yakasında ise seferler 

Eser-i Hayr vapuruyla başlatıldı. Daha sonra Boğaziçi hattında çalışan vapur sayısı ikiye 

çıkarıldı. Vapurlardan biri Arnavutköy’e diğeri Büyükdere’ye kadar çalışıyordu. Boğazın 

Anadolu yakasına 1847 yılına kadar yolcu taşımacılığı kayıklarla yapıldı [24b].

1847 yılında Tersane-i Amire tarafından Üsküdar vapur seferleri konuldu. Fakat taşıma

ücreti kayıklara göre çok pahalı olduğundan halk kayıkları tercih ettiği için seferlere devam 

edilmedi. Daha sonra 1850 yılında çıkan bir irade ile Üsküdar’a vapur seferleri uygun bir üc-

retle yeniden başlatıldı. Tersane-i Amire’nin “Eser-i Cedide” vapuru da Karaden” iz hattında 

Trabzon’a seferler yapmaya başladı. Tersane-i Amire’de inşa edilip 1837 de Aynalıkavak’ta

denize indirilip donatılan Eser-i Hayr Vapurundan önce 1938’de “r Mesir-i Bahri” isimli yandan 

çarklı vapur denize indirildi. Böylece Peyk-i Şevket İzmir’e, Mesir-i Bahri Marmara sahillerine, 

Eser-i Hayr Boğaziçi hattında çalışıyordu. Daha sonra ise Peyk-i Şevket Adalar, Peyk-i Ticaret 

Selanik, Pesendide Girit ve Hümapervaz’da Boğaziçi’ne posta seferleri yapmaya başladı [26].

Tersane-i Amire’de 1837-1845 yılları arasında yapılan yeni vapurlarla yelkenli teknelere 

kıyasla deniz ve hava koşullarından daha az etkilenen yandan çarklı teknelerle yolcu ve yük 

taşımacılığı hızla yaygınlaştı. Zamanla buhar makinalı gemilerde çark yerine pervane kulla-

nılmaya başlamasıyla deniz ulaşımı daha hızlı ve güvenli olmaya başladı.

Hazine-i Hassa: Osmanlı padişahlarının gelir ve giderlerine bakan teşkilata Hazine-i Hassa

veya Hazine-i Enderun denirdi. Osmanlılarda biri devlete diğeri padişaha ait olmak üzere 

iki çeşit hazine vardı. Osmanlı devlet hazinesine “Hazine-i Amire”, padişahın hazinesine

ise “Ceyb-i Hümayun Hazinesi” veya “Hazine-i Hümayun Hazinesi” denirdi. Bu hazineye 

1947 yılından itibaren “Hazine-i Hassa” denmiştir. Hazine-i Hassa’ya ait işlerin yönetimi de

01 Şubat 1850 tarihinde kurulan Hazine-i Hassa Nezaretine geçti [7].

Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası: Saray halkının masraflarının ayrılan resmi tahsisatla 

karşılanamaz hale gelmesiyle hazineye yeni kaynaklar aranması yoluna gidildi. Bu bağlamda 

Sultan Abdülmecit’in buyruğu ile 1841 yılında kurulan Ereğli Maden Kömürleri İşletmesi

1846’da Hazine-i Hassa’ya bağlandı. Ayrıca Sultanın Hazine-i Hassa’dan sağladığı bir fonla

vapurlar satın alınarak yolcu ve yük taşıma amacı ile işletilmeye başladı. Böylece Bahriye 

Nezareti’ne bağlı bir devlet işletmesi olarak 1847 yılında Hazine-i Hassa Vapurları Kumpan-
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yası işletilmeye başladı [7d]. Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi ve Ereğli Maden Kömürleri

İşletmesi 1847 yılından itibaren ayrı müdürlükler halinde Tersane-i Amire tarafından iş-

letilmiştir. Osmanlıların 19. Yüzyıl ortalarında deniz taşımacılığındaki en önemli şirketi,

Hazine-i Hassa Vapurları kumpanyasıdır.

Tersane-i Amire bir yandan buharlı savaş gemileri yaparken, Hazine-i Hassa Vapur-

ları Kumpanyası için ticaret gemileri de yapıyordu. Böylece Hazine-i Hassa Vapurları 

Kumpanyası gerek yurtdışından satın aldığı gerekse Tersane-i Amire de inşa ettirdiği

vapurlarla Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de deniz ticaretinin gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. 

Tersane-i Amire Vapurculuk İdaresi aslında yarı askeri yarı sivil bir idare olarak çalış-

maktaydı. Tamamen sivil bir vapurculuk idaresinin kurulması Hazine-i Hassa Vapurları 

Kumpanyası ile başlamıştır. 

1852 ve 1853 yılları salnamelerinde Hazine-i Hassa Vapurları İşletmesinin adı Os-

manlı Vapur Kumpanyası ile birlikte anılmaktadır. “Hazine-i Hassa ve Osmanlı Vapur

Kumpanyaları” olarak anılan işletme Karadeniz, Marmara ve Ege limanlarına seferler 

düzenliyordu [26].

1857 yılına gelindiğinde işletmenin adı Osmanlı Vapur Kumpanyası ile birlikte anıl-

maz. Fakat başka işletmelerle birleştiği görülür. Bu bağlamda Tersane-i Amire’nin va-

purları, Hazine-i Hassa Kumpanyasının vapurları ve Custinyani adlı tüccarın vapurları

birleştirilerek 1857’de 20 vapuru olan yeni bir şirket kuruldu. Bir müddet sonra şirketin 

hisseleri Hazine-i Hassa tarafından satın alındı. Böylece “Hazine-i Hassa Kumpanyası”

adıyla yeniden seferlere başladı. Birkaç yıl sonra da çıkan 1281/1864-1865 tarihli ira-

deyle adı Fevaid-i Osmaniye oldu ve işletmenin yönetimi Bahriye Nezaretine verildiyse

de 1865 yılında Hazine-i Hassa’ya ait olan vapurların idaresi geçici olarak Hazine adına 

Tesane-i Amire’ye verildi. Deniz Tarihi Arşivi, Meclisi, Bahriye, Defter No: 65, Sayfa 

No: 48 de kayıtlı Şekil-112’de görülen 22 Şubat 1865 tarihli belgede, Fevaid-i Osmaniye 

Vapur-i Hümayunları ile kömür madenleri idaresinin Hazine-i Hassa’dan alınarak Ter-

sane-i Amire’ye verildiği ifade edilmektedir.

Hazine-i Hassa Vapurları Kumpanyası ile yabancı vapurların tekelini kırmak ve dev-

letin ulaşım giderlerinin azaltılması amaçlanmıştır. Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi-

nin devletten alacaklarını alamaması, şirket müdürlerinin maaşlarının yüksek olması,

yurtdışından getirtilen makinaların yeterli olmayışı, aracıların yüksek komisyon almaları

ve yabancı şirketlerin rekabet kurumunu karlı hale gelmesini engellemişti. Bu nedenle 

şirket borçlanmış, borçlarını ödeyemeyen, hissedarların bir kısmı da borçların karşılık 

hisselerini devretmiş, bir kısmı da hisselerini Hazine-i Hassa’ya satmasıyla şirketin tüm 

hissesi Hazine-i Hassa’nın eline geçti [7].

08 Ağustos 1847 tarihinden 12 Haziran 1863 tarihine kadar Hazine-i Hassa Vapurları 

Kampanyası müdürler tarafından yönetilmiş fakat beklenen yarar sağlanamamıştır. Bu 

nedenle vapur kampanyasının bir Meclis tarafından yönetilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 

bağlamda Meclisin görevlerini belirleyen 19 Nisan 1864 tarihli bir tüzük yayınlanmıştır. 

Böylece Hazine-i Hassa Vapur Kampanyasının yönetimi daha profesyonel bir hale getiril-

miştir. Aynı tüzük (nizamname) ile Hazine-i Hassa Vapur Kampanyası’nın adı Osmanlıya

yarar sağlayan anlamında “Feva“ id-i Osmaniye”i  olarak de” ğiştirilmiştir [7]. Böylece İstan-

bul’un Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları ile bağlantısını sağlayan Hazine-i

Hassa Vapurları Kampanyası adlı kurum Fevaid-i Osmaniye’ye dönüştürülmüştür. 
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Osmanlı deniz ticaretinin gelişmesinde yurt dışından buhar makinalı vapurların alın-

ması ve Tersane-i Amire’de buharlı gemilerin ahşap gövdelerinin yabancı uzmanların

önderliğinde yapımına başlanması ile önemli bir adım atılmıştır. Bunu takiben Tersa-

ne-i Amire içinde Vapurculuk Nezareti’nin kurulmasıyla yeni bir dönem başlamıştır. Bu

dönemde Hazine-i Hassa Vapurları Kumpanyası ile başlayıp birbirine dönüştürülerek 

sırasıyla kurulan Fevaid-i Osmaniye, İdare-i Aziziye, İdare-i Mahsusa ve Osmanlı Seyr-i

Sefain idaresi adlarıyla vapur işleten Osmanlı şirketleri yolcu ve yük taşıma hizmetlerini

devletin denizcilik işletmeleri olarak Cumhuriyetin kuruluşuna kadar sürdürmüşlerdir. 

Tablo-13’de belirtildiği gibi Cumhuriyet Döneminde ise 1923 yılında “Türkiye Seyr-i i Se-

fain İdaresi” adıyla ba” şlayıp birbirinin devamı olan kamu kuruluşları değişik isimlerle 

faaliyetlerini sürdürerek günümüzde İstanbul kent içi deniz ulaşım hizmeti İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesine bağlı “İ“ stanbul İİ Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.” tara” -

fından değişik hatlarda sürdürülmektedir. 

Birbirinin devamı olup değişik adlarla Osmanlı’dan günümüze ulaşan Denizcilik ku-

ruluşlarımız Tablo-13’de özetlenmiştir. Bu tablo ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler “Tersane-

lerimiz ve Denizcilik Kuruluşlarımız” isimli [6a] no’lu kaynakta verilmiştir. Tablo-14 ve 

Tablo-15’de ise bu kuruluşların her birinin kuruluş tarihi, kuruluş kanunu veya kanun

hükmündeki kararnamesinin yayınlandığı Resmi Gazete tarihi ve sayısı belirtilmiştir. 

Şekil-112 Fevaid-i Osmaniye vapuru hümayunları ile kömür madenlerinin idaresinin  
Hazine-i Hassadan alınarak Tersane-i amireye verildiğini ifade eden belge 

Deniz Tarihi Arşivi, Meclis-i Bahriye Defter No:65

Sayfa No:48 - 22 Şubat 1865
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Hazine-i Hassa Vapurları Kumpanyası (1847)

Fevaid-i Osmaniye (1864)

İdare-i Aziziye (1870)

İdare-i Mahsusa (1878)

Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi (1910)
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Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi (1923)

A.K.A.Y. – Denizyolları – Fabrika ve Havuzlar (1933)

Denizbank (1937)

Denizyolları İşl. Umumi Md. – Devlet Limanları İşl. Umum Md. (1939)

Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü (1944)

Denizcilik Bankası T.A.O. (1952)

Türkiye Denizcilik Kurumu – TÜDEK (1983)

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş.-Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1984)

• Bağlı Ortaklıkları

• D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.

• Denizcilik Bankası T.A.Ş.

• Denizyolları Müessesesi

• Liman İşletme ve Gemi Kurt. Md.
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Tablo-13 Cumhuriyet Öncesi ve Sonrasındaki Kamu Sektörü Denizcilik Kuruluşları [6a] 

TGS A.Ş.   Dnz. Nak. T.A.Ş.   TDİ A.Ş. Kıyı Emn. ve Gm.Kurt.İşi

  1995                  1995      1995  1997

(Özelleşti-2000)

IDO – 2005 

İBB Şehir Hatları İşl.                                        TASS Ortak Girişim Grubu

            2010                                      İDO + TDİ’nin arabalı vapur hatları  

                                                                                                      2011

TDİ A.Ş. olarak birleşti (14.05.2002)

 TDİ Şehir Hatları                                                     İDO (1987)
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Tablo-14  Denizcilik sektörü kamu kuruluşları [6a]

Fevaid-i Osmaniye (1864)

TDİ’ye bağlı Denizyolları ve Şehirhatları İşletmelerinin temelini oluşturury ğ y Ş ş ş

İdare-i Aziziye (1870)

İdare-i Mahsusa (1878)

Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi (1910)

Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi (1923)

04.04.1925 tarih ve 597 nolu kanun kurumun idaresi ile ilgilidir.g

A.K.A.Y. İşletme Müdürlüğü       Denizyolları İşletme Müdürlüğü       Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğü

31.05.1933 tarih ve 2248 nolu kanun

29.05.1933 tarih ve 2239 nolu kanun

A.K.A.Y. Adalar - Kadıköy - Anadolu - Yalova

Devlet Denizyolları İşletme Müdürlüğü                  Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü

07.06.1939 tarih ve 3633 nolu kanun

(Resmi Gazete: 16.06.1939 - sayı 4236)y

Devlet Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü

Limanlar - Denizyolları - Kıyı Emniyeti İşletmesi - Şirket-i Hayriye (1851)

30.05.1944 tarih ve 4571 nolu kanun

(Resmi Gazete: 02.06.1944 - sayı 5720)

Denizcilik Bankası T.A.O.

10.08.1951 tarih ve 5842 nolu kanunla kurulmuş ve 01.03.1952 tarihinde faaliyete geçmiştir.

(Resmi Gazete: 16.08.1951 - sayı 7886)

Bankacılık - Türk kıyıları ve yabancı denizlerde nakliyat - Şehir hatları - Liman işleri - Denizde can ve mal

güvenliği, gemi kurtarma - Van Gölü İşletmesi - Fabrika ve Havuzlar 

Denizcilik Bankası bünyesinde 1954’de kurulan Şilepçilik İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri 14.05.1955 

tarih ve 4/5095 sayılı kararname gereğince, 18.06.1955 tarihinde kurulan D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’ne

devredilmiştir.

Türkiye Denizcilik Kurumu - TÜDEK

17.06.1982 tarihli 2680 nolu kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, iktisadi Devlet Teşekkürleri ve Kamu

İktisadi Kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi, Bakanlar Kurulunca 11.04.1983 tarihinde 60 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile kararlaştırılmıştır. TÜDEK’in kurulması ise, Bakanlar Kurulunca 10.10.1983 

tarihinde kabul edilen 117 sayılı KHK ile kararlaştırılmıştır. (Resmi Gazete: 28.10.1983 tarih -sayı 18205)

Müesseseler

1- Denizyolları

2- Liman İşletme ve Gemi Kurtarma

3- Tersaneler

Bağlı Ortaklıklar

1- D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.

2- Denizcilik Bankası A.Ş.

Denizbank

Akay - Denizyolları - Fabrika ve Havuzlar - istanbul Liman İşletmesi - İzmir Liman İşletmesi

Trabzon Liman İşletmesi - Tahlisiye Umum Müdürlüğü - Van Gölü İşletmesi

Kılavuzluk ve Romorkörcülük İdaresi - Mersi in Liman Şirketi ile Türk Gemi Kurtarma A.i Ş.’dekik  Devlet hi isseleri

27.12.1937 tarih ve 3295 nolu kanun

(Resmi Gazete: 30.12.1937 - sayı 3796)y

* 1909’da gemi işletmeciliğini bir İngiliz şirketi yapmıştır.
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Tablo-15 Denizcilik sektörü kamu kuruluşları [6a]
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Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde kent içi deniz ulaşım hizmeti veren özel 

kurumlardan Boğaz ve Haliç hatlarında çalışan Şirket-i Hayriye ve Haliç Vapurları Dersaa-

det şirketleri kitapta ayrı bölümler halinde verilmiştir. Halen kent içi ulaşım hizmeti veren

özel denizcilik kuruluşları ile Prens Adalarındaki ulaşım ise bu bölümde incelenecektir. 

Fevaid-i Osmaniye kurulduğu günlerde tüm Osmanlı ticaret gemilerinde geçerli olacak 

“Osmanlı Sancağı” belirlendi, çıkan irade de özellikle Hazine Hassa Vapurları ve Şirket-i

Hayriye Vapurları belirtilmişti. Ortasında tek bir hilalin yer aldığı bayrağın iç mekanı kır-

mızı dışı ise yeşildi. Şekil-113’de bu sancak görülmektedir. 

Şekil-113 Osmanlı Sancağı

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ülkenin Durumu ve Uygulanan Politikalar

Askeri ve sivil deniz teknolojilerinin gerçek anlamda ihtisaslaşarak ayrılıp, kamu ve özel 

sektör kuruluşları olarak devam etmesi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşmiştir. Bu neden-

le Cumhuriyetin ilk yıllarındaki durumu kısaca gözden geçirmek gerekir.

Sırasıyla 1856 Kırım, 1877 Osmanlı-Rus (93 Harbi-1293), 1892 Rus, 1911 Trablus, 1912 

Balkan, 1914-1918 1. Dünya Savaşı ve 1920-1922 Kurtuluş savaşlarının ardından Cumhu-

riyet Kuruldu. Bu yedi savaşın sadece sonuncusu olan Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlan-

mıştır. Böyle bir savaş ortamından sonra Cumhuriyet ilan edilince; memlekette yatırıma 

harcanacak sermaye ve ekonomik hayatı idare edecek bir ülkenin en kıymetli varlığı olan

eğitilmiş insan gücü yok denecek kadar azdı. Bu nedenle Cumhuriyet döneminde yönetim 

ekonomik kalkınmayı devlet eliyle yapmaya karar vermiştir [9a] [9b] [11]. Bu kapsamda 

devlet sermayesi ile Sümerbank, Etibank, Limanlar, Tersaneler, Demiryolları, Karayolları, 

Şeker ve Çimento Fabrikaları gibi çok önemli tesisler kuruldu. Vatandaşlardan birikimlerini

bankalara yatırmaları istendi. Vatandaşlarda tüm nakitlerini bankalara yatırdı. Böyle bir gü-

ven ortamında her zorluk aşılarak ülke düzlüğe çıktı. Bugün ise kendi parasına güvenmeyip

bankadaki mevduatının yarısını döviz olarak tutar hale gelip, cumhuriyet döneminin biri-

kimlerini satarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Denizcilik sektörün de; taş havuzları, kızakları,

dökümhanesi, ve orta sanat okuluyla Haliç Tersanesi, yandan denize indirme kızağı ve yüzer

havuzlarıyla İstinye Tersanesi aynı şekilde Camialtı, Hasköy ve Taşkızak Tersaneleriyle TDİ

gibi kuruluşlardan günümüzde sadece yeniden canlandırmaya çalıştığımız Haliç Tersanesi

ve Şehir Hatları İşletmesi kaldı. Bunları özenli özverili çalışmalarla güçlendirmeliyiz. 

Üniversitelerimizde tıp eğitimi dışında, mesleki uygulama eğitimi veren bir yükseköğ-

retim kurumu yoktur. Denizcilik ve diğer ulaştırma türlerinde eğitim görenler, mesleki de-

neyimlerini mezun olduktan sonra çalıştıkları kamu kuruluşlarında kazanırlardı. Cumhu-
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riyet döneminde değişik isimler altında faaliyetlerini sürdüren gemi yapan, işleten ve liman 

hizmetlerini veren kuruluşlar devlet tarafından kurulmuşlardır. Büyük yatırım ve uzmanlık 

isteyen bu kuruluşların başlangıçta devletçe kurulması doğru bir seçimdi. Nitekim bunlar 

uzun yıllar büyük hizmetler vermiş, sanayinin gelişmesi ve uzman eleman yetişmesinde uy-

gulamalı bir okul görevini sürdürmüşlerdir. Zamanla özel sektörün gelişmesi, yurt dışına 

açılma eğilimlerinin artması ve değişen ekonomik koşullarda etkinlikleri azalarak, gelişen 

teknolojiye ve modern işletme anlayışına ayak uyduramaz hale gelmişlerdir. Bu nedenle 

Türk denizcilik sektörü ve milli ekonomimiz açısından Kamu İktisadi Teşebbüslerinin çağ-

daş bir işletmecilik yapısına kavuşturulup, geliştirilerek daha iyi hizmet vermeleri amacı ile 

özelleştirme kapsamına alınmışlardır [9b] [12]. Bu konuda ne derece başarılı olunduğu bir 

tartışma konusudur. 

Kent içi ulaşımın ayrıntılarına geçmeden önce ülkemizin genel ulaştırma politikaları ko-

nusuna da kısaca değinmek gerekir. Bu nedenle Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin genel

ulaştırma politikalarını belirttikten sonra, İstanbul’da kent içi deniz ulaşımını ayrıntılı ola-

rak incelemek daha anlamlı olacaktır. 

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Genel Ulaştırma Politikaları

Cumhuriyetin 1950 yılına kadarki döneminde, doğru bir tercih olarak demiryolu ve de-

nizyoluna ağırlık veren politikalar benimsendi. Bu uygulama sonucunda 1950 yılında yük 

taşımalarında demiryolu %55.1, denizyolu %27.8 pay alırken, karayolunun payı %17.1 idi. 

Aynı dönemde yolcu taşımacılığında taşıma türleri arası dağılım %49.9 karayolu, %42.2 

demiryolu, % 7.5 denizyolu ve % 0.6 havayolu şeklindeydi. 1950 yılından sonra en pahalı 

taşıma türü olan karayolu taşımacılığını destekleyen politikalar, her hükümet döneminde 

devam ederek Türkiye’de ulaşım karayoluna bağımlı hale getirilmiştir. Böylece günümüzde 

yurtiçi taşımacılık; yükte ve yolcuda karayolunun egemen olduğu dengesiz, pahalı ve sağ-

lıksız bir yapıya dönüştü. Bu olumsuz gelişme sık sık gündeme getirilmesi ve düzeltilmesi

konusunda olumlu vaatlerde bulunulmasına karşın, durum değişmemekte hatta daha kötü-

ye gitmektedir [12] [6d]. Talep ve arzın karşılıklı etkileşimi ile gelişmekte olan ulaştırma bir 

bütün olduğundan ülke hedefleri, gereksinimleri ve potansiyelleri ile örtüşecek biçimde ula-

şım türlerinin birbirinin rakibi olmadan, birbirini besleyecek ve tamamlayacak şekilde den-

gelenmesinin gereği açıktır. Demiryolu, denizyolu ve karayolu gibi değişik ulaştırma türleri-

nin bütünleşmesi eğilimiyle çağımıza egemen olması beklenen kombine taşımacılıkta, birim

yük kavramı ile konteynercilik bir çığır açmıştır. Bu bağlamda denizyolu taşımacılığında 

eskiden limandan limana olan taşımacılık, artık malın üretildiği yerden, tüketildiği yere ka-

dar uzanan fabrikadan mağazaya veya daha çok bilinen şekliyle kapıdan kapıya taşımacılık 

şekline dönüşmüştür. Böylece denizyolunda ulaşım ağının sınırları karayolu ve demiryolu 

ağı ile bütünleşmesi sonucunda genişlemektedir. Bilindiği gibi, denizyolu taşıması taşıt ka-

pasitelerinin büyüklüğü ve doğal altyapı kullanması nedeniyle ilk yatırımları nispeten düşük 

olan en ekonomik sistemlerden biridir.

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin Amerika’dan aldığı “Marshall Yardımı” deste” ği ve

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile karayolları hızlı bir gelişme göstermiştir. 

Ancak benzer gelişmeler diğer ulaştırma türlerinde olmamıştır. Böylece başlayan süreçte de-

miryolu ve denizyolu taşımacılığının etkinliği hızla azalmıştır. 1963 yılında başlayan planlı 

kalkınma döneminde de durum değişmemiştir. Beş yıllık kalkınma planlarının ilk altısının 
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uygulandığı 1963-1994 döneminde yatırımların ulaştırma türleri arasındaki paylaşımında; 

karayolları ortalama %70, demiryolları %14, diğer ulaştırma hizmetleri %16 pay almıştır 

[12]. Ulaştırma sistemindeki bu dengesizliğin giderilmesi, büyük ölçüde karayoluna geçmiş

olan talebin demiryoluna ve denizyoluna çekilebilmesine bağlıdır. 

Günümüz dünyasında insanlar, çevre kirliliğine karşı giderek daha duyarlı hale gelmek-

tedir. Özellikle karayolu trafiğiff nin neden olduğu trafiff k sıkışıklığı, kazalar, gürültü, hava 

kirliliği gibi çevre sorunları ile küresel iklim değişimi olgusu karşısında çevreye uyumlu 

gelişmeleri yönlendirecek “sürdürülebilir ulaştırma politikaları” önem kazanmaktadır. Bu ”

bağlamda demiryolu, denizyolu ve iç suyolu taşımalarının paylarının artırılmasına, kara-

yolunun çok yüksek olan payını azaltarak, ulaştırma türlerinin gereken ölçüde pay aldıkları

dengeli bir sistem oluşturmaya çalışılmaktadır. 

Ulaştırma Ana Planı

Başbakan Bülend Ulusu’nun talimatıyla 14.05.1981 tarihinde başlayan “1983-1993 Ulaş-

tırma Ana Planı” çalı” şmaları 16 Eylül 1982’de tamamlanmış ve 1983 yılı programı ile yü-

rürlüğe girmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde 15 bakanlık ve özel sek-

tör uzmanlarının katılımıyla hazırlanmış olan bu ulaştırma planı 1982 yılında DPT yayını 

olarak basılmıştır [13]. Ülkemizde ilk kez yapılan bu plan hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 

uygulanmamıştır. Plansız uygulamaların devam etmesinin sonucu olarak, ulaştırma türleri

arasındaki ciddi dengesizlikler oluşmuştur. Böylece gerek yük gerek yolcu taşımacılığında 

karayolu taşımacılığı egemenliği artan oranda sürmüştür. Bu durum, maliyetlerin artması-

na, karayolu trafiğiff nin yoğunlaşmasına, can ve mal kayıplarına neden olan trafiff k kazalarının

artışına sebep olmuştur. 

Bahriye Vekaleti, Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma ve 

Denizcilikle ilgili Bakanlıkların Kuruluşu

Cumhuriyet döneminde güçlü bir donanma kurmak için 30.12.1924 tarihinde Milli Mü-

dafaa Vekaleti’nden (M.S.B.) ayrı bir kuruluş olarak Bahriye Vekaleti i kurulmuştur. Daha 

sonra vekalet 1928 yılında Denizcilik Müsteşarlığı’na ve 1949 yılından sonra da Deniz Kuv-

vetleri komutanlığına dönüşmüştür [9]. Denizcilikle ilgili değişik kurum ve kuruluşlarda-

ki yetkileri tek bir yerde toplamak amacıyla, Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müsteşarlığının 

yeni bir yapıda kurulması 44 yıl sonra 1993 yılında gerçekleşmiştir. 10.08.1993 tarih ve 491 

sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müsteşarlığı kuruldu. Müsteşarlık bünyesinde 

üç genel müdürlük ile personel, hukuk ve teftiş gibi yardımcı birimler vardı. 06.04.2011 

tarih ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiyle bakanlar kurulunca “Ulaştırma Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı ı” kurulması kararlaştırılmıştır. 01.11.2011 tarihinde 655 sayılı KHK 

ile Ulaştırma Bakanlığı’nın adı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak de-

ğiştirilmiştir. Bu karar ile Denizcilik Müsteşarlığı, bakanlık bünyesine alınmıştır. Böylece 

müsteşarlığın tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı ı Hükümet Sisteminde ise; 2001 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesi ile 10 Temmuz 2018 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının adı 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” oldu. Bu yeni oluşum sonucunda Denizcilik Müsteşarlığı
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kapandı. Denizcilik Müsteşarlığına bağlı üç genel müdürlükten “Deniz Ticareti Genel Mü-

dürlüğü ü” aynı adla faaliyetine devam ederken, diğer iki genel müdürlüğün adları değiştirildi. 

Eski adı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü, “Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdür-İİ

lüğü ü”; Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ise, “Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 

Müdürlüğü ü” ismini aldı. 

Cumhuriyet Döneminde İstanbul Kent İçi Deniz Ulaşımı 

Konusundaki Çalışmalar

İstanbul kent içi deniz ulaşımından yeterli ölçüde yararlanmak amacıyla Ulaştırma Ana 

Planı, Kongre, Sempozyum, Ulaştırma Şurası, Ulaşım Etüdü, Araştırma Projeleri, Sektör

Raporları, Kalkınma Planları adı altında çok sayıda çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam 

etmektedir. 

Bu bağlamda DPT, Ulaştırma Bakanlığı, İBB, İTÜ ve diğer üniversiteler, TDİ-Türkiye 

Denizcilik İşletmeleri, GMO-Gemi Mühendisleri Odası, DTO-Deniz Ticaret Odası, GİS-

BİR-Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Türk Loydu ve benzeri kuruluşların yaptıkları çalışmalar 

ve bunların yazılı dokümanları vardır. Mevcut durumu saptayıp geleceğe yönelik güvenli

bir ulaşım planı yapabilmek için eskiden yapılmış çalışmaların bilinmesi gerekir. Bu nedenle 

ulaşımı ve Kent içi denizyolu ulaşımı konusunda önemli gördüğüm çalışmalar tarih sırasıyla

Tablo-16’da sıralanmıştır.

Kentsel Ulaştırma

Kırsal bölgelerden olan göçün de etkisi ile son altmış yılda büyük kentlerimizde hızlı bir

nüfus yoğunlaşması yaşanmıştır. Buna karşılık bu nüfus artışına yönelik yerleşmeler hızlı 

bir ortamda ve genelde kentin çeperlerinde gecekondu tarzında olmak üzere plansız şekilde 

oluşmuştur. Bu iki önemli gelişmenin yanında, kentlerimizde özellikle son yıllarda yüksek 

bir otomobil artışı gözlenmektedir. Bu gelişmelere karşılık, ulaşım altyapısı aynı gelişmeyi

gösteremediği, ayrıca yönetsel yetersizlikler sebebi ile kentliler için ulaşım zorluğu ve trafiff k 

tıkanıklığı öne çıkan sorun halini almıştır. Diğer yandan, son yıllara kadar yerel yönetimler 

konuyu fazla önemsememiş, taşıt trafiğiff nin rahatlatılmasını amaçlayan bir yaklaşımla, kök-

lü çözümler yerine gerçekleştirmesi kolay ve ucuz uygulamaları tercih etmişlerdir. Bunun 

sonucu olarak da sorun her geçen gün büyümüş, kentlerimizde karayolu ağırlıklı, pahalı ve 

kirletici bir taşıma düzeni gelişip kökleşmiştir [12].

Oluşmuş bu yapıyı düzeltmek üzere, insanı öne çıkaran, çevreci ve sürdürülebilir bir ta-

şıma düzeninin oluşturulabilmesi için başta toplu taşımacılığın etkinleştirilmesi olmak üze-

re planlama, denetim ve yönetimsel olarak yapılması gereken pek çok husus vardır. Aslında 

toplu taşımacılığın bir kamu hizmeti olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bu nedenle bireysel 

araçlı ulaşım ile araçların ulaşımı yerine toplu taşımacılıkta bireylerin ulaşımı esas alınma-

lıdır. Tekelleşme ve rekabet yerine akılcı, uyumlu bir işbirliği ile özel girişimcileri koordine 

eden standartları belirlenen ve denetlenen, tarifeli, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti

sağlanmalıdır.
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Bu temel yayınlara ek olarak

• DTO’nun yıllık Denizcilik Sektör Raporları

• GMO Raporları ve Düzenlediği Toplantılar

• Türk Loydu Vakfı Konferansları

• Şehir Hatları İstatistikleri

• İDO İstatistikleri

• Özel Sektör Kuruluşlarının İstatistikleri

• Üniversite Öğretim üyelerinin yayınlarını da dikkate almak gerekir.

Tablo-16 İstanbul Kent içi Deniz Ulaşımı Konusundaki Çalışmalar

Sıra

No
Yer ve Tarih

Çalışmayı yapan ve/veya  

yaptıran kuruluş

1 1983-1993 Ulaştırma Ana Planı Ankara – 1982 Başbakanlık - DPT

2 İstanbul Kent içi Ulaşım Planı  

Kavşakların Sinyalizasyonu – Otopark ve

Genel Ulaşım Etüdü

İstanbul – 1982
İstanbul Belediyesi ile İTÜ 

Rektörlüğü arasındaki Protokol

Altyapı-Tarihçe,İskeleler, Hatlar 

yolcu gemileri ve taşımalar

3 1. Deniz Sektörü Sorunları Sempozyumu İstanbul – 1986

T.C. Ulaştırma Bakanlığı

Bakan Veysel Atasoy – 14 Tebliğ

ve 1 panel

4 2. Deniz Sektörü Sorunları Sempozyumu İstanbul – 1987
T.C. Ulaştırma Bakanlığı

Bakan Veysel Atasoy

5 İstanbul Belediyesi Ulaşım Nazım Planı İstanbul – 1988 Temel Mühendislik A.Ş.

6
İstanbul Boğazı ve Marmara Bölgesi Deniz

Ulaşım Etüdü
İstanbul – 1991

İBB – İTÜ Gemi İnşaatı ve 

Deniz Bilimleri Fakültesi

Proje yürütücüsü  

Prof.Dr. Reşat Baykal

7
Türk Deniz Ticareti ve TDİ’nin Tarihi 

2 cilt kitap

Cilt-1 1994, Cilt-2 1999

İstanbul- 1994 

ve 1999

TDİ yayını Derleyenler

Cilt -1 B.Camcı, C.Zafer, 

Sükrü Yaman 

Cilt -2 Şükrü Yaman



200

8 İstanbul Kent içi Ulaşımı Sempozyumu

İstanbul

28-29-30  

Haziran 2001

TMMOB İstanbul İl

Koordinasyon Kurulu

9
İstanbul 1. Kent içi ulaşım Şurası

İstanbul

14-16 Mart 

2012

İBB – Yürütücü Rafet Bozdoğan

…yerel yönetim birimleri

merkezi birimlerin yerel 

temsilcileri ve sivil toplum

örgütlerinin katılımı

10
Şehir Hatları Yolcu Gemisi

Filosu Yenileme Çalışması 

İstanbul

Ağustos  2002

TDİ ile İTÜ Gemi İnşaatı ve 

Deniz Bilimleri Fakültesi

Proje Yöneticisi:  

Prof. Dr. Ali İhsan Aydoğan

11

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi

Bu projenin temel amacı ulaştırma türleri

arasındaki dengesizliğin dengeli bir yapıya

kavuşturulması için öneri ve stratejilerin 

belirlenmesi

İstanbul 

Temmuz 2005

T.C. ulaştırma Bakanlığı

İTÜ Rektörlüğü

Proje Yürütücüsü  

Prof.Dr. Emine Ağar

Denizyolu …Başkanı Prof. Dr.

Reşat Baykal

12 Tersanelerimiz ve Denizcilik Kuruluşlarımız
İstanbul

2017

Prof. Dr. Reşat Baykal

İTÜ Vakfı Yayını - Kitap

Mevcut İstatistiklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

İstanbul deniz ulaşımı konusunda geleceğe yönelik planlamalar ve uygulamalarda esas 

alınabilecek önerilerin geliştirilebilmesi için mevcut durumla ilgili bilgi ve istatistikleri doğ-

ru saptadıktan sonra mevcut koşulların geçmişle olan farklılıklarını da belirtmek gerekir.

Artan kent nüfusu, paydaşların yapısal olanakları ve sayısı, yatırım ve yeni ulaşım olanakları 

gibi değişen koşulları dikkate alan bir yaklaşımla, geleceğe yönelik planları yapıp çözümler 

üretmek gerekir. Bu nedenle Kent içi ulaşımı etkileyecek ve hizmete girmiş yatırımlar önem-

li olup özenle dikkate alınmalıdır. Bu türden projeler Tablo-17’de sıralanmıştır.

Tablo-17’de sıralanan ve gerçekleşen yedi projeden Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 

Köprüleri dışındaki beşi Tablo-16’da sıralanan kent içi denizyolu çalışmalarından sonra ger-

çekleşmiştir. Bu nedenle mevcut durumla geçmiş çalışmalar kıyaslanırken bu durum dikka-

te alınmalıdır.
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Sıra No Hizmete Giriş Tarihi Gerçekleşen Projeler

1 30 Ekim 1973 Boğo azğğ içi Köprüsü

2 03 Temmuz 1988 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

3 29 Ekim 2013 Marmaray (Kazlıçeşme Ayrılık Çeşmesi) Gebze Halkalıi

4 15 Şubat 2014 Haliç Metro Köprüsü (M2 Metro Hattı)

5 01 Temmuz 2016 Osmangazi Köprüsü

6 26 Ağustos 2016 Yavuz Sultan Selim Köprüsü

7 20 Aralık 2016 Avrasya Tüneli (Boğo az Karayolu tünel geçğğ işi)i

Kent İçi Deniz Ulaşımı Yapan Kuruluşlar ve Belediyenin Yetkileri

Büyük kentlerin ulaşım sorunu genelde karayolu ve raylı toplu taşıma sistemleriyle çö-

zümlenmektedir. Kent içi yolcu taşımacılığında raylı sistemlerin geleceğin temel taşıma 

türlerinden biri olacağını söylemek kâhinlik değildir. Bu nedenle olanaklar ölçüsünde raylı 

sistemler devreye sokulmalıdır. 

Deniz taşımacılığına uygun konumu olan sahil kentlerinde ise, bu iki ana ulaşım türü-

ne ilave olarak denizyolu üçüncü bir toplu taşıma olanağı yaratmaktadır. Böylece kent içi

ulaşımının bir bölümünü denizyoluna aktararak, özellikle karayolu trafiğiff ni rahatlatmak ve

kentlilere güven, huzurlu, konforlu, hızlı ve ekonomik bir ulaşım seçeneği yaratılmaktadır. 

Denizyolu taşımacılığının raylı ve karayolu taşımacılığından farklı çok önemli bir özelliği

de araç taşıması yaparak kent için karayolu trafiff k yükünü azaltmasıdır. Bu bağlamda İstan-

bul ve İzmir gibi iki büyük kentimizin coğrafiff  konumları nedeniyle denizyolunun yolcu ve 

araç taşımacılığı için çok uygun durumları vardır. İstanbul’un bu olanaktan yeterli ölçüde

yararlandığını söylemek bir yana, her geçen yıl toplu taşımadaki etkinliğinin azaldığını üzü-

lerek izlemekteyiz. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı sorunlarla çevrili Türkiye’nin nüfusunun 

%20’sinin yaşadığı İstanbul, Avrupa’daki birçok ülkeden daha büyüktür. Böyle büyük bir 

kentin ulaşım sorununu çözmek de kolay değildir. İstanbul’un ulaşım sorununun şimdiye 

kadar çözülememesinin başlıca nedeni konuya sahip çıkacak ve çalışmaları koordine edecek 

bağımsız bir örgütün olmayışıydı. Ulaşım çalışmalarının başarılı olması için yetkinin tek 

elde toplanması gerekmektedir. Bu nedenle görev, yetki karmaşası ve koordinasyon zayıflığı

yaşanan bir ortamda tek bir ulaşım otoritesi kurulmalıdır. Bu iş için en uygun olanı toplu 

taşımacılığı üstlenen belediyenin, TCDD Banliyö Hatları ve TDİ Şehir Hatları İşletmesi’ni

de bünyesine alarak böyle bir otoritenin tek sorumlusu olmasıydı [14].

Karayolu, demiryolu ve denizyolu uzmanlarının ulaşımın tek elde toplanması konusun-

daki yoğun çabaları sonunda TDİ bünyesindeki Şehir Hatları işletmesi Haliç Tersanesi ile 

birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Mart 2005 tarihinde devredildi. Böylece 1987 yı-

lında Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) olarak kurulan İDO ile Şehir Hatları İşletmesi İBB 

bünyesinde birbirinin rakibi olmadan hizmet vermeye başladılar. 

Tablo-17 Kent içi ulaşıma destek amaçlı hizmete geren projeler
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İstanbul’da kent içi deniz ulaşımına önemli katkıları olan özel sektör temsilcileri genelde 

kooperatif şeklinde örgütlenmektedir. Bu kuruluşların başlıcaları; Tablo-18’de belirtildiği

gibi; Turyol, Dentur-Avrasya, Mavi Marmara, Boğo azğğ içi Yol Tur, Prenstur, Beyden Deniz-

cilik, Seyrü Sefa, Embaktur, Mavi Haliç, Altınboynuz, Hasköy-Balat ve Kanlıca Motor’dan ’

oluşmaktadır.

İBB bünyesinde karayolu taşıması İETT otobüs ve metrobüsler ile raylı taşımacılık ise; 

metro, hafiff f metro (LRT), tramvay, nostaljik tramvay ve fiff niküler hatlarıyla yapılmaktadır. 

Özel halk otobüsleri ile yapılan taşımacılıkta koordinasyon, belediyenin bu şirketlerle yaptı-

ğı antlaşmalarla sağlanmaktadır. Minibüs, servis aracı, dolmuş ve taksilerin de denetimi ile 

İstanbul kent içi ulaşımının idaresi İBB bünyesinde toplanmış oluyordu. 

Cumhuriyet döneminde 1930 yılında çıkarılan “1580 sayılı Belediyeler Kanunu”i kent ve ”

kasabalarda ulaşım düzeni ve toplu ulaşım alanında hemen hemen tüm idare yetkileri beledi-

yelere verilmişti. Ancak deniz ulaşımında gemi gibi büyük deniz araçları kapsam dışında bı-

rakılarak sadece kayık ve sandal gibi küçük deniz araçlarının işletme ve denetimi belediyelere

verilmişti. 1580 sayılı belediyeler kanununun getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden biri de,

belediye hizmetleri alanında imtiyaz verme yetkisini belediyelere tanınmasıydı. Bu dönemde

denizcilik işleriyle ilgili görevler özel kanunlarla devlete ait kurumlara verilmişti. İmparator-

luk döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de belediyelerin deniz ulaşımı işletmecisi

olmaları uygun görülmemişti. Yerel nitelikli kent içi deniz toplu taşımacılığı alanında da be-

lediyeler izin ve denetim yetkisine de sahip olamamıştı [15]. Ülkemizde ancak 1970’li yılların 

ikinci yarısından sonra belediyeler, yeni görev ve yetkiler istemeye başlayacaktı. Belediyelerin

yetkileri konusunda önemli bir dönüm noktası; ülkemizin 1988 yılında imzalayıp, 1991 yı-

lında 3723 sayılı kanun ile TBMM tarafından onaylanan “Avrupa Yerel Yatırımlar Özerklik 

Şartı” dır. Buna göre kamu hizmetlerinin mümkün olduğu kadar halka en yakın yerel idareler

tarafından sunulması öngörülmektedir. Sadece yerel yönetim iş görmekte yetersiz kaldığında 

merkezi yönetim, yerel yönetime müdahale edecektir. İlke olarak öncelik yerel yönetime ait 

olacaktı. Daha sonra “2005 tarih ve 5933 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi i f bendine göre

“Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil 

her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek” yetki ve im-

tiyazları belediyelere verilmiştir. Belediyeler toplu taşıma hizmetlerini; ruhsat vermek, hatları

kiraya vermek veya hizmet satın alma yoluyla yerine getirmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre Büyükşehir ulaşım ana planını yap-

mak veya yaptırmak ve uygulamalı her türden tarife ve güzergahlarını belirlemek toplu 

taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak yetki ve sorumluluğu büyük-

şehir belediyelerine verilmiştir. Bu kanuna göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKO-

ME) kurulacağı ve belediye sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm taşıtların 

teknik özellikleri, güzergahları ve sayılarını belirlemek bunlara izin ve çalışma ruhsatı ver-

mek UKOME’nin yetkisindeydi. Belediye sınırları içerisinde diğer kurum ve kuruluşların 

herhangi bir görev ve yetkisi yoktur. Bu yetkiyi kullanmak üzere “3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyeleri inin Yönetimi Hakkındaki Yasa” uyarınca 1984 yılında UKOME kuruldu.UKO-

ME-Ulaşım Koordinasyon Merkezinin yapısı,işleyişi isimli kaynak 16 da belirtilen yayında 

UKOME’nin görev ve yetkileri,konuları,üyeleri,çalışma esasları ile ilgili kanun ve yönetme-

likler belirtilmiştir.
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Sıra  
No

Kuruluşun Adı ve Hizmete Başlama Tarihi
Hizmet
Sektörü

1
İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.

Eylül 2010
Kamu

2
İDO – İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.

1987 İBB Nisan 2011 TASS

Kamu

Özel

3 Turyol S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatififf Özel

4
Dentur-Avrasya
Avrasya Deniz Taşımacılığı Turizm Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.

Özel

5
S.S Mavi Marmara Deniz, Yolcu, Eşya ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatififf

Özel

6
S.S. Prenstur İstanbul Kartal Deniz Yolcu ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatififf

Özel

7
Boğaziçi Yoltur
S.S Boğaziçi Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf

Özel

8 Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri ve Turizm Ticaret Limited Şirketi Özel

9 S.S. Tarihi Mavi Haliç Dolmuş Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf Özel

10 S.S. Seyrü Sefa Turizm ve Denizcilik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf Özel

11 S.S. Embaktur Yolcu Taşıyıcılar ve Turizm Kooperatififf Özel

12 S.S. Altınboynuz Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf Özel

13 Hasköy-Balat arasında çalışan motorcular Özel

14
Çalışma izinleri olup, henüz UKOME’dan ruhsatlarını alamamış fakat 10 
kişilik üstü açık motorlu teknelerle taşımacılık yapan kuruluşlar olarak,
Emirgan-Kanlıca arasında çalışan Kanlıca Motor’u belirtebililiriz.

Özel

Tablo-18 İstanbul Kent içi Deniz Ulaşımı Yapan Kuruluşlar
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Kent içi deniz ulaşımında yolcu taşıyan tekneler ve tur düzenleyen teknelerin çalışma 

ruhsatı almalarında farklılıklar vardır. Yolcu tekneleri çalışma ruhsatlarını UKOME’den 

alırken, gezi tekneleri ruhsatlarını İl Turizm Müdürlükleri’nden almaktadırlar. Bu konuda 

karar verecek kurulların denizcilik bilgisi olan uzman kişilerden oluşması gerekir. Uygula-

mada bunun sağlandığını söylemek mümkün değildir. Ruhsat veren kurulların işin uzmanı 

olup işi bilen ve yapan kişilerden oluşması gerektiği gibi bu kişilerin toplantıdan toplantıya 

katılan kurum temsilcilerinden değil, karar veren kurumun kadrolu elemanlarından oluş-

ması gerekir. Bu husus hem İl Turizm Müdürlükleri hem de UKOME için geçerlidir. İste-

nilen güvenilir kararlar ancak böyle bir oluşumla alınabilir. Bu nedenle uzman kişilerden 

gruplar oluşturan yeni bir düzenleme ile bu UKOME’nin yapısının yeniden düzeltilmesi ge-

rekir. Bu açıklamalardan sonra Tablo-18’de sıralanan denizcilik Kuruluşlarının faaliyetlerini

kısaca özetleyelim.

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi  ve Ticaret A.Ş. 

İBB’nin iştirak şirketi olan Şehir Hatları A.Ş. kent içi deniz ulaşımını Osmanlı İmparator-

luğundan günümüze kadar değişik adlarla sürdürmektedir. Arşiv kayıtlarına göre Osman-

lıda Hazine-i Hassa Vapurları Kumpanyası adıyla başlayan deniz taşımacılığı Tablo-13’de 

sıralandığı gibi farklı isimlerle Cumhuriyet dönemine ulaşmıştır. 1923 yılında Türkiye Sey-

r-i Sefain İdaresi adını alan kuruluş birbirine dönüşüp değişik isimler alarak devam etmiştir. 

Bu değişimlerde aynı tabloda özetlenmiştir. Cumhuriyet Döneminde bu kuruluşlarla ilgili

Kanun, Kararname ve Resmi Gazeteler ise Tablo-14 ve15’de belirtilmiştir. 1941 yılında Haliç 

Vapurları Şirketi, 1945 yılında ise Şirket-i Hayriye Şehir Hatları bünyesine katılmıştır. Bu

hususlarla ilgili bilgiler Bölüm 6 ve 7’de verilmiştir. Şehir Hatlarının İDO ile birleşerek İBB 

bünyesine geçişi ve araba vapurlarıın İDO ile birlikte özelleştirilmesi ise bundan sonraki
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İDO bölümünde anlatılmıştır. Bu nedenle burada tekrar edilmeyecektir. Buna karşılık Şehir

Hatları işletmesinin başlangıcını 1851 yılından başlatmanın yanlışlığı gerekçeleri ile birlikte 

belirtilecektir.

Şehir Hatları İşletmesi’nin Kuruluş Tarihini 1851 Yılı Olarak 

Başlatmanın Yanlışlığı

Son zamanlarda Şehir Hatları İşletmesinin Kuruluş tarihi olarak sıkça kullanılmaya baş-

lanan 1851 yılının yanlışlığının nedenlerini belgelere dayalı doğru bilgiler vererek yanlış bir

kullanımın daha fazla yaygınlaşmasını önlemeye çalışacağım.

Eskiden Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve ona bağlı Şehir Hatları İşletmesi’nin başlangıcı 

olarak Fevaid-i Osmaniye Şirketi’nin kuruluşu kabul ediliyordu. Aslında Şehir Hatları’nın 

başlangıcını Hazine-i Hassa Vapurları kumpanyasıyla başlatmak gerekir. Mart 2005 tarihin-

de Şehir Hatları İşletmesi’nin İstanbul Deniz Otobüsleri idaresine devredilmesinden sonra, 

yanlış bir kararla Şehir Hatları İşletmesinin kuruluşu 1851 yılı kabul edilmiştir. Bu karardan 

sonra Şehir Hattı gemilerinin klasik sarı bacaları üzerine 1851 tarihi yazılmaya başlanmıştır. 

Doğru bilgilerin yerine yanlış bilgilerin kullanılmasına her dönemde olduğu gibi günümüz-

de de rastlanmaktadır. Kaynağı belirtilmeden verilen bilgilere her zaman kuşkuyla yaklaş-

mak gerekir. Aslında kaynak belirtmek de yeterli değildir. Verilen bilgilerin arşiv kayıtlarına 

veya birinci el kaynaklara dayanmıyorsa, genelde yapılan yanlışların tekrarlanarak yaygın-

laşmasına neden olur. Bu bağlamda söylenmiş çok anlamlı bir deyim vardır.

“Galat-ı meşhur sahih-i mehcurdan evladır.” İfadesi günümüz Türkçesi ile “ Yaygın ola-

rak bilinen bir yanlış bir gerçekten daha geçerlidir.” anlamındadır. Bu nedenle tarihsel bilgi-

lerin aktarılmasında verilen bilgilerin güvenilir kaynaklara dayalı olması gerekir.

Osmanlı döneminin tüm denizcilik işleri devlete bağlı askeri kuruluşlar tarafından yü-

rütülüyordu. Bu bağlamda dönemin tersaneleri, Bahriye Nezareti’ne bağlı kurumlar olarak 

tüm denizcilik işlerini planlayıp deniz araçlarının yapılıp işletildiği yerlerdi. İstanbul’da ta-

rifeli yolcu ve eşya taşımacılığının 1844 yılında Tersane-i Amire’nin Mesir-i Bahri vapuruyla 

Marmara hattında başlatıldığı arşiv belgeleriyle belirlenmiştir. 1847’de ilk yerli vapur şirketi

olarak “Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası” kuruldu. Bu vapur şirketi sırasıyla Fevaid-i Os-

maniye, İdare-i Aziziye, İdare-i Mahsusa ve Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi adlarını alarak 

birer devlet denizcilik işletmesi olarak sürekliliğini 1923 yılına kadar sürdürdü.

Cumhuriyet döneminde ise, 1923 yılında “Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi adım alan şirket 

değişik isimlerle faaliyetini sürdürerek günümüzde “İBB Şehir Hatları Turizm ve Ticaret 

A.Ş.” adıyla hizmetlerine devam etmektedir. Şimdi ülkemizde denizcilik anlamında kurulan

ilk özel bir anonim şirket olan Şirket-i Hayriye’yi kısaca belirtelim.

Birçok kaynak Padişah Abdülmecit’in Sadrazama gönderdiği 13 Ocak 1851 tarihli bel-

geyi esas alarak Şirket-i Hayriye’nin kuruluş tarihini 1851 olarak belirtmektedir. Son za-

manlarda ise, Şehir Hatlarının Kuruluşunun 1851 yılı kabulü ile 170. Kuruluş yıldönümü

kutlamaları bağlamında bazı faaliyetler yönetilmektedir. Bu bağlamda İBB’nin İstanbul’un 

vapurlarının tanıtıldığı kişisel anıları içeren kitabın kapağında da 1851 tarihli gemi bacası

ve 170. yıl yazısı yer almaktadır. Şehir hatları işletmesinin 1851 yılında kurulduğunu kabul 

etmenin hiçbir dayanağı yoktur. Şimdi bu yanlışlığın nedenlerini kısaca sıralayalım.
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1. Şirket-i Hayriye’nin kuruluşundan çok önce Tersane-i Amire’nin Vapurları ve Ha-

zine-i Hassa Vapurları Kumpanyası İstanbul’da kent içi ulaşım hizmetini Marmara

ve Boğaz hattında vermekteydi. 1839 yılında Tersane-i Amire Vapurculuk İdaresi

kurulmuş ve Peyk-i Şevket gemisi hizmet vermeye başlamıştı.

2. Şirket-i Hayriye ülkemizde anonim şirket olarak kurulan ilk özel denizcilik kurumu-

dur. Oysa değişik isimlerle kent içi ulaşım hizmeti veren kuruluşlar ve Şehir Hatları 

İşletmesi bir devlet kuruluşudur.

3. Şirket-i Hayriye kurulduğunda gemisi yoktur. Bu nedenle ilk iş olarak İngiltere’ye 

yandan çarklı 8 vapur sipariş etmiştir. Şirketin ilk gemilerinin geldiği 1852 yılı başla-

rına kadar, Boğazda ulaşım hizmeti Tersane-i Amire Vapurları tarafından verilmiş-

tir. Şirketin gemileri geldikten sonra Boğaz hattında çalışan 4 gemiden biri Yeşilköy, 

biri Kadıköy ikisi Adalar hattına verilmiştir.

4. Şirket-i Hayriye 1945 yılında 5913 sayılı yasayla satın alınarak bütün mal, hak ve 

imtiyazlarıyla ulaştırma Bakanlığı Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü’ne 

devredilerek devletleştirilmiştir. Böylece Şehir Hatları İşletmesi bünyesine alınmış-

tır. Daha önce benzer bir uygulamayla Haliç Vapurları Dersaadet Şirketi de 16 Tem-

muz 1941 yılında devletleştirilerek, Şehir Hatları İşletmesi bünyesine katılmıştır.

5. Bu nedenle yapılmakta olan 170. Kuruluş yıldönümü çalışmaları Şehir Hatları İşlet-

mesinin değil, özel bir şirket olan Şirket-i Hayriye’nin kuruluş kutlamasıdır.
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İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

İki kıta üzerine yayılmış iki yaka bir şehir olan İstanbul’da toplu taşımacılıkta deniz ula-
şımının payını artırmak amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir iktisadi teşekkülü 
olarak 1987 yılında İDO kuruldu. Belediyelerin hizmet amaçlı kurduğu iktisadi teşekküller 
kısaca BİT olarak bilinmektedir.

İstanbul’un karayolu ağırlıklı toplu taşıma sisteminde raylı sistemler ve deniz taşımacılı-
ğının payını artırmak düşüncesi elbette doğruydu. Fakat kent içi deniz ulaşımı için çok hızlı, 
yüksek devirli, yakıt sarfiff yatı fazla ve bakım-onarım masrafları yüksek makinaları olan deniz 
otobüslerinin satın alınarak işletilmesi uygun değildi. Bu konuda gerek Gemi Mühendisleri
Odası gerekse uzmanların yazılı ve sözlü uyarıları dikkate alınmadı. Sonuçta İDO, ilk olarak 
Bostancı-Kabataş hattında deniz otobüslerini çalıştırmaya başladı. Zamanla Bostancı-Kara-
köy, Bostancı-Bakırköy ve Kabataş-Büyükada hatlarıyla İDO taşımacılık ağını büyüttü. Kısa 
bir süre sonra deniz otobüslerinin kent içi ulaşım hatları için uygun olmadığı yetkililer tara-
fından da anlaşılınca, İDO kent dışı deniz taşımacılığı kapsamında Yalova, Avşa, Armutlu, 
Bandırma gibi yazın yoğun olan hatları da hizmet ağına ekledi. Hızlı büyümeye devam eden 
İDO fiff losuna Yalova, Bandırma ve Bursa hatlarına çalışan yolcu-araba feribotlarını kattı. 

Aslında İDO, İBB nin kredi ile aldığı deniz araçlarını kiracı olarak çalıştırıyordu. İBB ile 
İDO arasındaki sözleşmeye göre; İDO kira bedeli olarak kredi taksitleri ve faizleri ile hası-
latının %5’ini hatların devir hakları olarak İBB’ye ödeyecekti. İDO sürekli zarar ettiği için 
İBB’ye olan yükümlülüklerini yerine getiremediğinden deniz otobüslerinin kredi taksitlerini
İBB ödedi. İDO bilet fiff yatlarının yüksekliği nedeniyle genelde halkın belirli bir gelir seviyesi
üstündeki kesimine hizmet vererek faaliyetlerini sürdürüyordu. 

Mart 2005 de Türkiye Denizcilik İşletmelerinin bünyesindeki Şehit Hatları İşletmesi
İBB’ye devredildi. Artık rakip işletmeler İBB bünyesinde hizmet veriyordu. Bu birliktelik 
yaklaşık 5 yıl devam ettikten sonra İDO’nun özelleştirilmesi gündeme geldi ve Nisan 2011 
de İDO Ortak Girişim Grubu adlı özel bir kuruma devredildi. Şimdi İDO nun özelleştirme 
öyküsün inceleyelim. 

İDO’nun Özelleştirilmesi

İDO ile Şehir Hatları İşletmesi’nin birlikteliği, İDO’nun özelleştirme kapsamına alın-

ma kararı ile bozulmaya başladı. İstanbul kent içi deniz ulaşım hatlarında kâr etmekte zor-

lanan, toplu taşımada her gelir grubuna hizmet etmek yerine, üst düzey bir gelir grubuna

hizmet sunan İDO’nun özelleştirilmesi bu haliyle cazip değildi. İDO’nun özelleştirmesini

kolaylaştırmak için Şehir Hatları İşletmesi’nin kârlı hatları olan Eskihisar-Topçular ile

Sirkeci-Harem arasında çalışan arabalı vapur hatları, Şehir Hatları bünyesinden alına-
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rak İDO bünyesinde özelleştirme kapsamında alındı. Böylece cazip hale gelen İDO’nun 

özelleştirme ihalesi Nisan 2011’de yapıldı. İhalede 861 milyon dolarlık teklif veren TASS 

(Tekfen İnşaat, Akfen Holding, Souter Investment ve Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşlet-

me A.Ş.) isimli üç Türk ve bir İskoç ortağın oluşturduğu ortak girişim grubuna İDO satıldı 

[14]. Böylece özel sektör yönetiminde İDO uzunca bir süre kârlı araba vapurlarının gelir-

leriyle, iç hatlardaki zararlarını karşılayarak kent içi ulaşım hizmetlerini sürdürdü. Ancak 

bir süre sonra özelleştirilen İDO’da sorunlar başladı. Bunların nedenlerini şu başlıklar

altında sıralayabiliriz;

a. 1 Temmuz 2016 Tarihinde Osmangazi Köprüsünün açılması sonucu köprü geçiş ücre-

tinin belirtilen değerin yarısı olarak uygulanması

b. Eskihisar-Topcular hattında Kocaeli Belediyesinin NECMAR isimli şirkete çalışma 

hakkı tanıması

c. BUDO Bursa Deniz Otobüslerinin sefere başlaması

d. Sirkeci Harem arasında UKOME kararı ile 3,5 ton üzeri araçların geçişinin engellenmesi

e. İDO’nun en önemli iskelesi olan Kabataş’ın Martı Projesi nedeniyle kapatılması

f. Ciddi döviz kuru artışlarına karşın son üç yılda UKOME kararıyla ancak %22 zam ala-

bilmeleri

g. Anbarlı liman arsasının söz verildiği halde verilmemesi ve Anbarlı-Bandırma RO-RO 

hattının açılamayışı

h. Aralık 2016’da Avrasya Tüneli veya İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi ile Asya ve Av-

rupa yakalarının deniz tabanından Boğaz geçişini sağlayan karayolu tünelinin açılması

Bu sıralanan nedenlerle yolcu kaybına uğrayıp, gelir düzeyi azalan İDO’da sorunların 

nereye varacağını bekleyip göreceğiz.

İstanbul’da Kent İçi Deniz Ulaşımı Yapan Diğer Kuruluşlar

Şehir hatlarının zarar eden hat ve gemileri İDO ile birlikte özelleştirilmeyince, bu hat ve 

gemileri işletmek üzere İBB tarafından kısaca “Ş“ ehir Hatları A.Ş.” d” iye adlandırılan “İ“ stan-İİ

bul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adıyla 5 m” ilyon sermayeli bir

şirket kuruldu. Bu şirket İBB’nin, Ulaşım A.Ş., Kiptaş, İston, Belbim ve İspark adlı beş iştirak 

şirketi tarafından kuruldu. Gemi ve iskeleleri olmayan bu şirket, İBB’nin gemi ve iskelelerini

kiralayarak işletmecilik yapmaktadır. Eylül 2010 da yapılan ihaleyle İBB nin 38 deniz aracı, 

49 iskelesi ve Haliç Tersanesi intifa (kullanma, yararlanma) hakkı 30 yıllık bir süre ile Şehir

Hatları A.Ş. ye verilmiştir.

İDO’nun özelleşmesi ve İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurul-

ması ve uzun yıllardan beri hizmet veren Turyol ve Dentur-Avrasya gibi özel taşımacılık 

kuruluşları dikkate alındığında İstanbul’da yolcu taşımacılığını denizyolu ile yapan kamu ve 

özel sektör kuruluşları Tablo-18’de gösterildiği şekilde oluşmuştur.Bu tablodaki denizcilik 

kuruluşlarının isimleri,hangi hatlarda çalıştıkları ve iletişim numaralarını içeren bilgiler İs-

tanbul’da Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vasıtaları Esnaf Odası yetkililerinden alınmış-

tır. Kent içi deniz taşımacılığı yapan her kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek kurumlarıyla 

ilgili yazılı bilgiler alınmıştır.Bu bölümde kuruluşlar hakkında verilen bilgi,belge ve logolar 

bu bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
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TURYOL

Rize yöresi halkının yıllar önce İstanbul’a gelip deniz taşımacılığına başlaması aslında 

geçim sıkıntısından kaynaklanan bir arayışın öyküsüdür. Rize’de Rus işgalinin sona erme-

sinden sonra İstanbul’a gelen Karadenizliler bir araya gelerek eski adı Hanönü olan Kara-

köy ile Haydarpaşa arasında kürekli kayıklarla yolcu taşımacılığına başlarlar. O dönemlerde

Anadoluya gidecek yolcular için yegane toplu ulaşım aracı trendi. Bu nedenle yolcuları trene 

yetiştirmek için Rizeli denizciler, 5-6 metre boyundaki iki çift kürekli kayıklarıyla yolcu ta-

şımaya başladılar. Böylece eski Galata köprüsü ile Haydarpaşa arasında kürek çekerek yolcu

taşıyan Rizeli akraba grubu deniz taşımacılığında tutunmaya çalışarak yaşam mücadelesi

verirlerken, kayıkları aynı zamanda ikametgahları da olmuştur. Günümüzde TURYOL adı 

verilen kuruluşun deniz taşımacılığı bu şekilde başlamıştır. Zorlu koşullarda kendilerine bir 

gelecek kurmaya çalışan yeni grup, zamanla olanaklarını artırarak teknelerini büyütmek ve

motorlu hale getirmek için yeni arayışlara başlamışlardı. 

İstanbul’un işgali sırasında açıkta bekleyen savaş tekneleri ile kıyı arasındaki ulaşım için 

yabancıların kullandığı saç tekneleri vardı. Savaş sona erip işgal bitince savaş tekneleri de

İstanbul’dan ayrılınca saç motorların işlevi de sonra ermişti. İstanbul’da deniz yoluyla yol-

cu taşıyan tekne sahipleri bu durumdan yararlanarak, yabancılardan bu tekneleri satın alıp

onarımlarını yaptırarak motorlu tekne sahibi olmaya başladılar. Ayrıca işgalden sonra ya-

bancıların bıraktıkları eski tank ile ahşap ve saç deniz araçlarının eski makinelerini söküp

dönemin Rum ve Ermeni ustalarına tamir ettirerek kullanılır hale getirince, kürekli tekneler-

den motorlu teknelere geçme planlarını gerçekleştirmeye başladılar. Bu bağlamda Rize’nin
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Derepazarı ve Trabzon’un Sürmene yörelerindeki atölyelerde yaptırdıkları ahşap tekneleri

de tamirlerini yaptırdıkları makineleri koyarak motorlu deniz araçlarına sahip olmuşlardır. 

Cumhuriyet döneminde devletin denizcilik kurumları ve özel bir anonim şirketi olan Şir-

ket-i Hayriye’nin dışında makineli küçük deniz araçları kullanan taşımacılara halk arasında

“Motorcular” denmeye başlamıştı. Daha az yolcu taşıma kapasiteli, üzeri tenteli, daha yavaş

giden tarifesiz ve genelde dolunca hareket eden yolcu motorları da teknolojik değişimlere ayak 

uydurmaya çalıştı. Böylece ağaç teknelerin yerine saç tekneler, benzin motorlarının yerini di-

zel (diesel) motorları almaya başladı. Zamanla yolcu motorlarının; boyutları, yapıldıkları mal-

zeme, makinaları, kapalı salonlarının konforu ve yolcu güvenlik ve hizmet anlayışları değişti. 

Sonuçta yolcu motorları büyüyerek ve gelişerek bugünkü modern gemiler halini aldılar.

1973 yılında hizmete giren Boğaziçi Köprüsünden önce İstanbul’un iki yakası arasındaki

bağlantı gemi, araba vapuru ve motorlarla sağlanıyordu. Bu bağlamda da Kadıköy, Karaköy, 

Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş ana iskeleleri arasında yapılıyordu. 

1950-1960 dönemi motorcuların en kazançlı ve parlak dönemiydi. Şehit hatlarından 

daha ucuza yolcu taşımaları ve Kadıköy kalkışlı motorların hem Karaköy hem de Eminö-

nü’ne uğraması yolcular tarafından tercih edilmelerini sağlıyordu. 

Temelleri 20. yüzyılın başlarında dayanan ve başlangıçta motorcular birliği daha sonra 

Dolmuş Motorları Derneği adıyla birlikteliklerini sürdürürken 1956 da “İ“ stanbul Dolmuİİ ş

ve Tenezzüh Motorcular Cemiyeti i” adıyla devam ett” iler. Bu kuruluş haksızlıkları önlemeye 

çalışsa da adil bir düzen sağlamıyordu. Şehit Hatları İşletmesinin yeni gemilerle fiff losunu 

güçlendirmesi sonucunda motorcuların yolcu sayıları azalmaya başladı. Belirli sayıda yolcu

alıncaya kadar motorların beklemesiyle yapılan düzensiz seferler, yolcuların şikayetine ne-

den oluyordu. 

Galata Köprüsünün onarım sırasında iskele yerleri değişip yolcu kaybına uğrayan mo-

torcular çareyi gezi turlarına yönelmede aramaya başladılar. Bu durum kendi aralarındaki

rekabeti artırarak her biri iş kapma peşine düştü. 

Yolcu motorları asıl işleri olan toplu taşımacılık hedefiff nden gittikçe uzaklaşmıştı. İç çe-

kişmeler nedeniyle gün geçtikçe zayıflayan birliktelik, 1990 lı yılların başlarında dağılma 

noktasına geldi. Bu durumu fark eden motor sahipleri bir araya gelerek 1993 yılında bir 

kooperatif kurdular. 1995 yılında altyapıları tamamlanan iskelelerine kavuşmalarına rağ-

men iç çekişmeler devam edince kooperatif dağılma noktasına gelmiştir. 18 Mart 1998 ta-

rihinde tüm üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda yeniden yapılanma kararı alınmıştır. 

Yeni düzenlemelerle hazırlanan Kooperatif Ana Sözleşmesi 15.09.1999 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

“Havuz Sistemi” şeklinde başlatılan yeni çalışma düzeni başarı sağlamıştır. Bugün İstan-

bul kent içi, yakın sahil, yaz sezonu hatları Çeşme-Sakız Adası, Ayvalık-Midilli dış hatlarıyla 

başarılı bir işletmecilik noktasına erişmiştir. 

Kent içi toplu taşımacılık kapsamında 53 adet 500-850 yolcu kapasiteli 1. Sınıf, 5 adet 

350-500 yolcu kapasiteli ikinci sınıf ve 2 adet 3. Sınıf gemilerle toplamda 60 gemilik bir fiff lo 

ile İstanbul Kent İçi Ulaşımında tarifeli ve düzenli sefer yapan en önemli özel sektör deniz-

cilik kuruluşlarından biri olarak hizmet vermektedir. Böylece Motorcular Birliği, Dolmuş

Motorları Derneği, Dolmuş ve Tenezzüh Motorları Cemiyeti, Gezi ve Yolcu Taşıyıcıları Ko-

operatififf  (BOMOT-Boğaziçi Motorları) şeklinde örgütlenen Rize kökenli birlikteliğin yeni

adı TURYOL-Turizm ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatififf  dir. 
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DENTUR AVRASYA GRUP

Dentur Avrasya Grubunun kayıklarla başlayan kent içi yolcu taşımacılığının başlangıcı 

çok eski dönemlere dayanmaktadır. Osmanlı döneminde kayıklar, İstanbul’da açıkta demir-

leyen gemilerin personelini kıyıya taşıma şeklinde düzensiz seferler yapmaktaydı. Zamanla

kayıklar gelişip büyüyerek motorlu tekneler halinde tarifeli seferler yapmaya başladılar. Gü-

nümüzde ise düzenli ve tarifeli sefer yapan konforlu modern gemiler haline dönüşmüşler-

dir. Halkın deniz yolu ile güvenli ve ucuz taşınması konusunda devlet yetkilileri çok eskiden 

beri duyarlı olmaya çalışmışlardır. Bu hususu Kanuni Sultan Süleyman’ın 30 Ağustos 1565 

tarihinde Üsküdar Kadısına gönderdiği BOA.A.DVNS. MHM d.5/169 yazılı emirden de an-

lıyoruz. Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgesinde Kanuni, Üsküdar’a çalışması belirlenen 40 

kayıt dışındaki deniz araçların yolcu taşımaması, kayıtçıların fazla ücret ve fazla yolcu alma-

maları, yelken açmayıp kürekle seyretmelerini emretmiştir. Şekil 114’de Dentur Avrasya’nın 

yeni nesil bir teknesi görülmektedir.

Şekil-114 Dentur Avrasya’nın yeni nesil teknesi

Şimdi Cumhuriyet döneminde kayıkçılarla ilgili örgütler ve başlıca taşıma hatlarını özet-

lemeye çalışalım. 

Cumhuriyet ile birlikte yavaş yavaş örgütlenmeye başlayan kayıkçı esnafı, 1930’da Ka-

yıkçı cemiyetini 40 katılımcı ile kurmuştur. Böylelikle Üsküdar Beşiktaş, Kabataş, düzenli

hatlar haline gelmiş, iki yaka arasında yolcu taşımacılığı başlamıştır. 

Cemiyetin kurulması ile birlikte karada henüz mevcut olmayan, dolmuş taşımacılığı de-

nizde başlamış, Ortaköy-Salı Pazarı, Kuzguncuk-Harem iskeleleri arasında küçük kayıklar 

ile yolcu taşımacılığı yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ilk resmi ruhsatlandırma 1936 

yılında alınarak, yolcu taşımacılığına devam edilmiştir. 1960 yılında küçük kayıklar yerini

ruhsatlı 12 kişilik yolcu kapasiteli teknelere bırakmıştır. Takvimler 1980’ni gösterdiği za-
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manlarda ruhsat kapasitesi 40 sayısına ulaşmıştır. 1990 yıllarına geldiğinde ise çift uskurlu

saç tekneler İstanbul boğazında boy göstermeye başlamış, Emirgan, Kanlıca, Küçüksu gibi

İstanbul’un güzide semtlerine gezi amaçlı dolmuş seferleri düzenlenmiş, adalara kiralama 

yöntemiyle yolcu taşımacılığı yapılmıştır. 

1995 UKOME kararı ile hatlar yeniden düzenlenerek Ulaşım Koordinasyonuna bağlan-

mıştır. 

1997 yılında ilk kurumsallaşma adımı olarak 40 adet hat sahibi ile “S.S. Dentur Avrasya 

Deniz ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf ” kurulmuş, böylece yolcu kapasitesi 250’ye

çıkarılmıştır. 2000’li yılların başında Kooperatife bağlı olarak Eskihisar-Altınova hattında, 

bölgede bulunan tersane personel taşımacılığına 1 tekne ile başlamış, günümüzde tekne sa-

yısını beşe çıkararak, personel taşımacılığını devam ettirmektedir. 2002 yılında ise, çağdaş

standartlarda yolcu taşımacılığı odaklı Avrasya Deniz Taşımacılığı Turizm Hizmetleri İn-

şaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin

toplu taşıma sistemine dahil olarak münferit çalışmanın dışına çıkılarak kurumsal yapıya 

geçilmiştir. Bu yıllardan sonra hizmet ağını genişleterek 25 metre ve 49 metre aralığındaki

tekneler ile 250 ile 1000 kişilik yolcu kapasiteli ve 40 adet yolcu teknesi dışında 4 adet Tu-

rizm Yüzer Tesis Ruhsatlı tekneler ile Boğaz Turları, ada seferleri yapmaktadır. 2016 yılı-

na gelindiğinde ise Seferihisar-Samoz, 2017 yılında Bodrum-Kos, 2018 yılında Çanakkale 

Küçükkuyu’da Gümrüklü saha açılarak, Küçükkuyu Midilli seferlerine başlayarak yurt dışı

taşımacılığını başlatmış olup, bu hizmeti günümüzde de sunmaya devam etmektedir. 

Dentur Avrasya Grup 2018 yılında yurt için taşımacılığında büyük bir adım atarak, İs-

tanbul siluetine uygun olarak; çevreye duyarlı, ekonomik, hızlı, yüksek manevra kabiliyetli,

konforlu, güvenli, engelsiz taşımacılığa uygun 4 adet double ended 350 kişi yolcu kapasiteli

yeni nesil tekne yaptırarak İstanbul halkının hizmetine sunmuştur. Dentur Avrasya Grup, 

İstanbul Boğazında 100 yıla aşkın süredir 44 adet yolcu gemisi ile 12 hatta senede ortalama 

25 milyon yolcu taşıyan sektörün lider kuruluşlarındandır. 

MAVİ MARMARA

S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu Eşya ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar  

Kooperatififf

Mavi Marmaranın deniz yoluyla yolcu taşımacılığının başlangıcını, yılar önce Botan-

cı Adalar vapur iskelesinin yanında 10 denizcinin taşımacılık hizmeti vermesiyle başlayan 

bu yolculuk 1950 lerde motorlu teknelerle devam etmiştir. 1960-1970 yılları arasında mav-

nalarla yapılan seferler, daha sonra 8-9 metre boyundaki yolcu motorlarıyla gerçekleştiril-

miştir. 1990’lı yıllardan sonra çift motorlu saç teknelerle yapılan taşımacılıkta büyüme ve 

gelişme hızlandı. Bu büyümenin ardından 19.09.2002 tarihinde 21 denizcinin kooperatif 

kurması ve 2006 yılında da Adalardaki 11 tekne sahibinin katılımıyla Bostancı ve Adanın

denizcileri kurumsal bir yapıda bir araya gelmişlerdir. Böylece Mavi Marmara Kooperatif 
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üyelerinin tekneleri Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Eminönü-Adalar, Yeşilköy-Adalar ve 

Bostancı-Çınarcık karşılıklı seferleri ile yolcu taşımak ve turizme katkıda bulunmak ama-

cıyla 29 yolcu teknesi, 4 hızlı bot, 1 adet yük gemisi ve 1 adet gezi teknesi ile yılda pandemi

öncesi yaklaşık 4.500.000 yolcu taşıyarak faaliyetlerine devam etmektedir. Yolcu tekneleri

yük geçişli adalara çalışırken, gezi teknesi Boğaz Turu yapmaya yönelik, deniz taksiler ise her 

yere çalışıyor. Engelli yolcular için Mavi Marmara iskelelerinin hepsinde hissedilebilen yol, 

gözleri görmeyenler için kabartmalı Braille Alfabesi ile yazılmış yazılar, tekerlekli sandalye

asansörleri, engelli turnikesi ve gemilere girişte rampalar bulunmaktadır. Ayrıca Mavi Mar-

mara’nın Bostancı ve üç ada iskelesinin her birine şehitlerimizle, denizi seven ve genç yaşta 

kaybedilen kişilerin adları verilmiştir. Burgazada iskelesi ise 1939 yılında vefat ettiği 1954 

yılına kadar burada yaşayan ünlü romancımız Sait Faik Abasıyanık’ın ismiyle anılmaktadır. 

Yolcu taşıyan tekneler limandan denize elverişlilik belgesi aldıktan sonra Belediyeden çalış-

ma ruhsatı alıyorlar. 

PRENSTUR

S.S. İstanbul Deniz Yolcu Yük Ve Turizm Taşımacılığı Motorlu Taşıyıcılar 

Kooperatififf

Prenstur’un başlangıcını, 1950’li yıllardan sonra deniz taşımacılığında motorlu teknele-

rin devreye girmesiyle mavnalarla yapılan yük ve yolcu taşımacılığı oluşturur. 

1960-1970 yıllarında mavnalarla yapılan yolcu taşımacılığının yerini, boyları 8-9 metreyi

geçmeyen yolcu motorları almaya başladı. 

2006 yılında yolcu, yük ve turizm taşımacılığı amacı ile Kartal Motorlu taşıyıcılar koope-

ratififf  kuruldu. Böylece Kartal-Adalar arası tarifeli yolcu taşımacılığı başladı. Prenstur, Kar-

tal-Adalar arası yolcu taşımacılığını Kartal-Büyükada-Heybeliada arasında yaz ve kış tarifeli

seferleri ile sürdürmektedir. Prenstur grupların isteğine uygun olarak fiff losundaki toplam 14 

adet büyük veya yat tipi tekneleriyle özel gezi ve organizasyonlar şeklinde de hizmet vermek-

tedir. Prensturun tüm tarifeli seferlerinde İstanbul kartı (Akbil) geçerlidir. Prenstur da deniz 

taşımacılığı yapan diğer özel motorlu deniz yolcu taşıyıcılar kooperatifleri gibi üst kuruluş

olarak Deniz Ticaret Odasına bağlı olup “Her nevi yük taşımacılığı ve turistik amaçlı Gemi

İşletmeciliği Meslek Komitesi” bünyesinde temsilcileriyle faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

S.S. SEYRÜSEFA

Turizm ve Denizcilik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf

Altınboynuz diye de bilinen Haliç’te iki sahil arasında karşılıklı yolcu ve yük taşıyan san-

dal ve kayık türü kürekli küçük deniz araçlarıyla yapılan ulaşımın tarihi çok eskidir. Haliçte 

kullanılan iskelelerin yerleri zaman zaman değiştiği gibi, iskele sayıları da çoğalıp azalmıştır. 
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Çok eskiden Eyüp’te Şehit Hatlarının yanındaki basit ahşap iskele ile Sütlüce’de günümüz-

de Haliç Kongre Merkezi olan eski mezbahane yanında bulunan eski ahşap iskele arasında 

yolcu taşımacılığı yapılmaktaydı. Halk arasında eskiden “Eyüpsultan Bostan İskelesi” olarak 

bilinen yer, Eyüp Camisi önünde Haliç sahilinde bulunan tarihi iskeleydi. Sahil yolunun

geçişi nedeniyle yıkılan iskelenin yerinde artık iskele yoktur. Daha sonraki yıllarda kürekli

teknelerin yerini motorlu tekneler almaya başladı. 

Haliç Köprüsünün yapımından önce bölgede çok sayıda iş yerinin olduğu dönemde,

Eyüp ile Sütlüce arasında yolcuya hizmet vermek amacı ile dört yolcu kapasiteli küçük tek-

neler için 96 plaka verilmesini o dönem bölgedeki yolcu sayısının bir göstergesi olarak dü-

şünebiliriz. 

İstanbul’a gelen turistleri su yolu ile Haliçteki merkezlerle buluşturmak ve buradaki me-

kanlar arasında gezinti sağlayabilmek için hazırlanan Sadabad Projesinin birinci ve ikinci

bölümlerinin gereği, 8 iskele arasında gezi ve yolcu taşıma amaçlı seferler düzenlenmek is-

tendi. 

Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bölgeye gelen turst sayısını dikkate alarak 

mevcut teknelerin baş ve kıç biçimlerini değiştirerek bölgede çalışacak ve Osmanlı dönemini

hatırlatan kancabaş teknelerin yapımını planladı. İBB Meclisi 16.01.2015 tarihli 117 ve 118 

sayılı kararları ile 96 plaka ruhsatı olan bölgeye 21 adet yeni plaka tahsisi yapıp, yeni hatlar 

ve yeni iskele yerlerini tanımladı. Bu amaçla yapılacak elektrikli kancabaş teknelerle Haliç

hattında yolcu taşıma kararı alındı. Bölgede eskiden beri deniz taşımacılığı yapan denizci

esnafı geç de olsa bu durumu öğrenince hat ve iskelelerini kaybetmemek için örgütlenerek 

“S.S. Sütlüce-Eyüp Seyrüsefa Turizm ve Denizcilik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf ”ni kur-

dular. Sonra da bu hat için 28.10.2015 tarihinde yapılan ihaleye girip, kazanarak sözleşme 

imzaladılar. İhale sonucunda kooperatififf n kullanımına 6 iskele ve 20 adet elektrikli kancabaş

tekne verildi. Bu yeni durumda eskiden kendi tekneleriyle taşımacılık yaptıkları yolcu taşı-

ma hattına kira ödemeye başladılar. Zamanla Haliç Bölgesi için planlanan çevre düzenle-

mesi sonrası bir çok işletmenin çevreden uzaklaştırılması sonucu taşıdığı yolcu sayısı azalan 

denizci esnafın gelirleri de düştü. Buna karşın Boğaz turları ile turist taşıma işinin başlayıp 

artarak sürekli hale gelmesi denizci esnafı için yeni bir gelir kaynağı oldu. 

Diğer yandan tekne ve iskelelerin yüksek işletme maliyeti ve elektrikli teknelerin sık sık 

arızalanması esnafın başlıca sorunlarıydı. 

Ayrıca Haliç’in Eyüp yakasında sahil boyunca tramvay hattı çalışması nedeniyle deniz 

dolgusu yapılınca Feshane, Eyüp ve Teleferik iskeleleri karada kalıp sahil ile ilişkileri kesilip 

kullanılamaz hale geldiler. Bu durumda Eyüp iskelesinin yeri değiştirilerek yeniden yapıldı. 

Feshane nin işlevsiz hale gelmesiyle önemini kaybettiği için kaldırıldı. Teleferik iskelesi yeri-

ne de Evlendirme Dairesi yapıldı. Fakat orası da işlevsiz hale gelince iskelede kapatıldı. Pro-

je kapsamındaki Sadabad iskelesi için Kağıthane Belediyesinin ufak tekneler yaptırmasına 

karşın başarı sağlanamadı. Santral İstanbul İskelesi için de Bilgi Üniversitesi izin vermeyince 

iskele yapılamadı. 

Böylece adı geçen Feshane, Eyüp, Teleferik, Evlendirme Dairesi, Santral İstanbul, Sa-

dabad, Miniatürk ve Sütlüce iskelelerinden günümüzde sadece Eyüp, Sütlüce ve Miniatürk 

İskeleleri çalışır durumdadır. 

Haliç Sahili boyunca yapılan Tramvay hattı çalışmasının planlamasının uzun sürmesi, 

bazı iskelelerin kapanması ve son olarak da 15 aydır devam eden pandemi nedeniyle Boğaz 

Turlarının da yapılamaması sonucunda Haliç Bölgesindeki teknede de yolcu taşıma işi durma 
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noktasına gelmiştir. Gelirleri azalan esnafın sözleşme gereği yükümlülüklerini yeri getire-

memesi nedeniyle sözleşmeleri fesh edilmek istenmektedir. Bir kamu hizmeti olan kent içi

taşımacılık konusunda yetkililerce bir araya gelerek sorunun makul ve olumlu bir şekilde 

sonuçlandırılması gerekir. 

BOĞAZİÇİ YOLTUR

S.S. Boğaziçi Yolcu ve Turizm Motorlu Taşıyıcıları Kooperatififf

Başlangıçta düzensiz bir çalışma sistemiyle faaliyetlerini sürdüren denizci esnafı

01.08.2002 tarihinde bir araya gelerek S.S. Boğaziçi Yolcu ve Turizmi Motorlu Taşıyıcıları 

Kooperatififf ’ni kurarak kurumsal bir yapıya kavuşmuşlardır. Eminönü Kasımpaşa arasında

yolcu taşımacılığı yapan bu kuruluş zamanla bu hatta yolcu sayısının çok azalması nedeni ile 

günümüzde sadece bir tekne ile bu hatta belirli saatlerde hizmetini sürdürmeye çalışmakta-

dır. Aslında Haliçte Eminönü-Kasımpaşa hattı üzerinde iki farklı kooperatif faaliyet göster-

mektedir. H01 Hattı olarak Kasımpaşa’dan Eminönü’ne Mavi Marmara Kooperatififf ne bağlı

tekne yolcu götürüp yolcu almadan Kasımpaşa’ya boş dönmektedirler. Eminönü’nden yol-

cu alan Boğaziçi Yoltur kooperatififf nin tekneleri ise Kasımpaşa da yolcularını indirip Emi-

nönü’ne boş dönmektedir. Boğaziçi Yoltur asıl taşımacılık faaliyetini turizm amaçlı olarak 

yerli ve yabancı yolculara hizmet vererek devam etmektedir. Bu kapsamda A, B ve C sınıfı

tekneleriyle gece ve gündüz düğün, nişan, nikah, kokteyl, sünnet toplantıları ve özel etkin-

lik turları düzenlenmektedir. Ayrıca Eminönü’nden başlayan bir buçuk saat süreli tarifeli

Boğaz Turları Boğazın her iki yakasına yemekli, yemeksiz turlarda yapılmaktadır. Değişik 

boyutlu yatlar belirli saat veya günübirlik kiralanarak isteğe uygun hizmetler de verilmekte-

dir. Bunların dışında özellikle yaz aylarında adalara günübirlik yüzme ve özel gezi turları da

düzenlenmektedir. Yoltur’un Eminönü’nde tekneleri için yeterli büyüklükte yerleri vardır.

Buna ilave olarak 16 metre boyunda teknelerin yolcu indirip bindirdiği yeri ise Mavi Haliç’e 

kooperatififf ile birlikte kullanmaktadırlar. 

MAVİ HALİÇ

S.S. Tarih Mavi Haliç Dolmuş Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf

Haliçte tek bir hat üzerinde yolcu taşımacılığı yapan iki kooperatif faaliyet göstermekte-

dir. Bu kooperatifler Kasımpaşa esnafının kurduğu “Tarihi Mavi Haliç dolmuş Deniz Motor-

lu taşıyıcılar kooperatififf ” ile Eminönü esnafının kurduğu Boğaziçi Yoltur Yolcu ve Turizm 

Deniz Motorlu taşıyıcılar Kooperatififf dir. H01 Hattı olarak da bilinen bu hatta Mavi Haliç 
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Kooperatififf  üyesi tekneler Kasımpaşa dan Eminönü’ne yolcu taşıyıp Eminönü’nden Kasım-

paşa’ya boş dönmektedirler. Boğaziçi Yoltur kooperatififf ne üye tekneler ise Eminönü’nden 

Kasımpaşa’ya yolcu taşıyıp Kasımpaşa’dan Eminönü’ne yolcu olmadan boş dönmektedirler. 

H01 hattında zamanla yolcu sayısının azalması nedeniyle Boğaziçi Yoltur sadece bir tekne-

si ile Eminönü-Kasımpaşa arasında hizmetini sürdürmeye çalışmaktadır. Yoltur asıl faali-

yetini Boğaz Turları düzenleyerek sürdürmektedir. Mavi Haliç Kooperatififf  üyelerinin ise, 

Kasımpaşa bölgesinden Boğaz turu içine yolcu bulmaları söz konusu değil. Eminönü’nde 

ise Yoltur Boğaz Turları ile sağladığı gelirlerle teknelerini yenileyip büyütmüşler. Boğaziçi

Yolturun Eminönü’nde tekneleri için uygun yerleri vardır. Ayrıca Eminönü’nde 16 metre 

boyundaki teknelerle yolcu indirme-bindirme yerini ise Mavi Haliç’le birlikte kullanmakta-

dırlar. Ancak Mavi Haliç ve Boğaziçi Yoltur arasında buranın kullanımı konusunda sürekli

sorun yaşanmaktadır. Sorun yetkililerce de kalıcı bir çözüme dönüştürülememiştir. Boğaz 

Turlarına yönelemeyen Mavi Haliç grubu gelişme gösteremeden ve teknelerini yenileyeme-

den mevcut plaka sayısının üçte biri ile faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Aslında 

bir yılı aşkın süredir pandemi nedeni ile Boğaz Turlarının yapılamaması ve Haliç hattında 

yolcu sayısının çok azalması bölgedeki deniz taşımacılığını hayli azaltmıştır. 

   BEYDEN DENİZ TAŞIMACILIĞI

Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

Beyden şirketi, Kuzey Boğaziçi Bölgesinde; Beykoz, Yeniköy ve Sarıyer halkı için Bey-

koz-Yeniköy, Beykoz-Sarıyer ve Küçüksu-İstinye hatlarında denizyolu yolcu taşımacılığı

hizmeti vermektedir. Eskiden Paşabahçe-İstinye hattında vardı. Bu hatta araba vapuru se-

ferlerinin başlamasından sonra Beyden Şirketi yolcu taşımacılığını sonlandırdı. 

Beykoz-Yeniköy hattında eskiden Şehit Hatları İşletmesinin gemileri de çalışıyordu. 

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yeterli yolcusu olan hattın kaldırılması bölge halkı için 

iyi olmadı. Beykoz-Yeniköy hattının da sorunları vardır. Özellikle Yeniköy iskelesinde inen 

yolcuların yoğun trafiff k içinde otobüs, minibüs bulmak ve beklemekte zorluklarının gideril-

mesi gerekir. Beykoz-Yeniköy hattında bir çözüm olarak Yeniköy yerine Tarabya, İstinye, 

Emirgan veya Baltalimanı’nın Beykoz’a bağlantısı da düşünülebilir.
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ALTINBOYNUZ

S.S. Altınboynuz Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatififf

03 Kasım 2011 tarihinde “S.S. Altınyıldız Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar 

Kooperatififf ” adıyla resmen kurulan yüzlerce yıllık bir geçmişi vardır. Kurulan kooperatififf n 

amacı ortaklarının deniz taşıma hizmetlerini pazarlamak ve gerektiğinde bizzat taşımacılık 

yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmaktır. 

Eminönünde Yağkapanı İskelesi ile Perşembe Pazarı arasında Sandalcılıkla uğraşan de-

nizci esnafının çok eski bir geçmişleri vardır. Zamanla bu hatta gidip-gelen yolcu devam 

etmektedir. İlgili esnafın anlattıklarına göre 1970 li yıllara kadar bu hatta yüzden fazla sandal 

çalışıyormuş. Günümüzde yolcu sayısının çok az olması nedeniyle sandalcıların bir kısmı

tekneleriyle turizm amaçlı gezi turları faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu kapsamda istek 

ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

EMBAKTUR

S.S. Embaktur Yolcu Taşıyıcılar ve Turizm Kooperatififf

Eskiden, Eminönü’nde sebze ve meyve halinin bulunması ve bölgenin İstanbul’daki ti-

cari faaliyetlerin merkezi konumunda olması nedeniyle, Eminönü Karaköy arasında yolcu 

trafiğiff  oldukça yoğundu. Bu nedenle, 1930 lu yıllarda Eminönü’nde kurulan Embaktur Ko-

operatififf üyeleri, Eminönü ile Karaköy’deki Balıkpazarı arasında kürekli kayıklarla yolcu ta-

şımacılığına başladılar. Zamanla Galata Köprüsü’nün yapımı, sebze ve meyve halinin Emi-

nönü’nden kaldırılarak Bayrampaşa’ya nakledilmesi, İETT otobüslerinin iki yaka arasındaki

seferleri gibi nedenlerle kayıklarla geçen yolcu sayısını azalttı. Böylece, kürekli teknelerle

Eminönü ile Balıkpazarı arasında başlayan yolcu taşımacılığı eski önemini kaybetti.

Halen, Embaktur yolcu taşıyıcılar kooperatififf nde kayıtlı 21 tekne bulunmaktadır. Günü-

müzde, bunlardan sadece 5 metre boyunda 5 yolcu kapasiteli Nurcan isimli tekne bölgede 

geçmişi anımsatan nostaljik seferler yapmaktadır. Boyları16 m. ile 42 m. arasında değişen 

diğer büyük tekneler boğaz turlarıyla turistlere hizmet vermektedirler. Boğaz turlarını, İran, 

Arap ve Suriyeli acentalarla anlaşarak düzenlemektedirler. Bu turlar, isteğe bağlı olarak ye-

mekli, müzikli ve folklor gösterili Türk Geceleri şeklinde düzenlenmektedir. Restoran hiz-

meti de veren bu yüzer gezi tekneleri kooperatife bağlı çalıştıkları gibi, bireysel olarak çalı-

şanlar da vardır.
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HASKÖY BALAT HATTI DENİZ DOLMUŞ MOTORLARI

HAT H04 Hasköy-Balat hattında yolcu taşıyan deniz motorları

Hasköy-Balat arasında karşılıklı yolcu taşımacılığının küçük teknelerle yapılması çok es-

kiden beri devam etmektedir. Başlangıçta, motorcular kendi yaptıkları baraka ve iskeleleri

kullanarak bu hatta yolcu taşıma hizmeti veriyorlardı. Günümüzde ise, motorcular, kötü 

hava koşullarında barınacakları kapalı bir yerleri ve düzgün iskeleleri olmadan zor koşullar-

da yolcu taşımacılığını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Eskiden Haliç Bölgesi bir tüketim alanı olan İstanbul’un ticaret, gemi inşaatı ve do-

nanmanın merkezi olduğu için, yoğun bir yerleşim alanı olarak, önemli bir insan trafiğiff ne 

sahipti. Bu nedenle Hasköy-Balat arasında yolcu kapasitesi oldukça fazlaydı. Bir zamanlar

yaklaşık 4 yolcu kapasiteli 70 tekne bu hatta çalışıyordu. Bugün ise sadece 5 tekne ile yolcu 

taşıma hizmeti sürdürülmeye çalışılmaktadır. Motorcu esnafı için yolcu sayısında görülen

bu azalmanın nedenleri olarak, karayolunun gelişip köprülerin yapılması, bölgedeki askeri

ve sivil tersanelerin kapanması, sanayi tesislerinin azalması ve Hasköy-Balat arasında şehir

hatlarının küçük tekneleri çalıştırmasını sıralayabiliriz.

Bu hatta, sadece 5 tekne sahibi taşımacılık yaptığından örgütlenerek bir kooperatif dahi

kuramamaktadırlar. Çünkü kooperatif kurmak için en az 7 kişi olması gerekiyor. Ayrıca bu 

hatta çalışan 6, 10, 12 yolcu kapasiteli tekneler Boğaz Hattı’nda çalışmaya uygun değildir.

Bu nedenle, tekne sahipleri Haliç içinde Eminönü-Eyüp arasında küçük turlar düzenleyerek 

yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. İstanbul’da kent içi ulaşımı koordine eden İBB 

ye bağlı UKOME tarafından bu hatta çalışan motorcu esnafını da dikkate alacak bir çözüm

sistemiyle sorunların halledilmesi gerekir.

KANLICA MOTOR

Kanlıca ile Emirgan arasında yolcu taşımacılığının geçmişleri 40 yıl öncesine dayan-

maktadır. Bu geçmişlerine karşın bölgeye hizmet veren denizci esnafı ancak 12 yıl önce 

“Kanlıca Motor” adıyla bir şirket haline gelmiştir. Kanlıca Motor şirketi mensupları çalışma 

izinlerinin olduğunu fakat UKOME’den henüz ruhsat alamadıklarını belirtmektedirler. Bu 

koşullarda 10 kişilik üstü açık motorlarla Kanlıca ve Emirgan arasında yolcu taşımacılığı

yapmaktadırlar. 

İstanbul’da Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vasıtaları Esnaf Odası

Başlangıcı Osmanlı dönemine kadar uzanan ve 1930 yılında kurulan Deniz Dolmuş Nakil 

Vasıtaları Esnaf Odası Lonca şeklinde tüm İstanbullulara hizmet vermektedir. Bilindiği gibi

Osmanlı Devletinde esnafların üye oldukları teşkilatlara “lonca” denirdi ve her esnafın bir Lon-

caya kayıtlı olması gerekirdi. Lonca teşkilatının üyeleri arasındaki haksız rekabeti önlemek,

esnafla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek ve üyelerine kredi sağlamak gibi görevleri vardı.  
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Osmanlı döneminde aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarın kurduğu mesleki birlikler 

olan loncalar daha sonra cemiyetlere, cemiyetlerde 507 Sayılı Kanunla derneklere dönüştü. 

507 Sayılı Kanunun yeniden düzenlenmesiyle de esnaf odaları oluştu. Aslınca lonca teşkilatı 

günümüzdeki Tabip Odaları, Mühendis ve Mimarlar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, 

Şoförler Cemiyeti gibi teşkilatlara benzerlik göstermektedir. 

İstanbul’da deniz ulaşımını sağlamak için İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğünce, 399 adet 

plaka tahsisi yapılmış ve bunlardan 272’si İstanbul halkına hizmet vermekte olup bunların 

224’ü İstanbul Yolcu Taşıyan Nakil Vasıtaları Esnaf Odası üyesidir. Oda yetkililerince belir-

tilen sorunların yetkili kurumlarla görüşülerek adil bir çözümün hukuki geçerliliği sağlan-

malıdır. 

Prens Adaları

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki İstanbul Boğazı ile Haliç ve Marmara Denizi kıyı-

larına yayılmış Osmanlı İmparatorluğunun başşehri İstanbul, coğrafiff  konumu nedeniyle 

kara ulaşımına ek olarak yaygın bir deniz ulaşımına da olanak tanıyordu. İstanbul’a bağlı ve 

yerleşime açık Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası ile şehir merkezi

arasındaki ulaşım ise sadece denizyoluyla yapılıyordu. 15. yüzyılda Galata, Tarihi Yarımada, 

Haliç ve İstanbul Boğazı kıyıları boyunca uzanan ve köy şeklindeki yerleşim yerleri önemli

bir nüfus barındırıyordu. Bu nüfus zamanla artarak günümüzde ülkemizin %20 nüfusunu

barındıran bir ana kent haline geldi. Adalardaki nüfus ise oldukça azdı. Adalar ilçesi nüfusu 

2019 kayıtlarına göre 15238 dir. Adalar bölgesi özellikle yaz aylarında çeşitli din ve kökene

mensup insanlarla kaynaşarak dillerin serbestçe konuşulduğu örnek bir yerleşim yeridir. 

Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda Bostancı-Maltepe-Kartal sahilinin karşısında yer 

alan takım adalara tarihte çeşitli isimler verilmiştir. 

Her bir adanın ismi zamanla değişerek çeşitli biçimlerde yazılarak söylenmiştir. Adala-

rın günümüzde kullanılan Türkçe isimleri ise, adaların büyüklüğüne, biçimine, toprağının 

rengine ve adada yaşayan hayvanların ismine göre verilmiştir. İstanbul’un Adalar ilçesini

oluşturan adaların beşinde yerleşim vardır. Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve 

Sedef Adası Adalar ilçesinin sürekli yerleşimi olan beş adası olup ilçe merkezi Büyükadadır.

Bu adalardan sadece Büyükada Maden ve Nizam isimli iki mahalleden oluşmaktadır. Daha 

küçük olan Sedef Adası idari olarak Büyükada’nın Maden mahallesine bağlıyken; Heybeli-

ada, Burgazada ve Kınalıada Adalar ilçesinin diğer mahalleleridir. Daha küçük olan ve yer-

leşime açık beş adanın uzağında bulunan hayırsız adalar diye bilinen Tavşanadası, Yassıada 

ve Sivriada ile Kaşıkadası’nda ise sürekli ve düzenli bir yerleşim yoktur. Şehir Merkezine 7 

ile 13,5 deniz mili uzaklıkta olan adaların İstanbul’a en yakını Kınalıada en uzağı ise Sivria-

da’dır. Aslında İstanbul civarında Haliç, Boğaz, Tuzla, Pendik, Şile ve Riva kıyı ve açıkların-

da çok sayıda ada, adacık veya kayalık şeklinde yerler vardır. Bunlar arasında ada özelliğini

kaybeden, yapay olan, depremde batıp kayalık şeklinde olanlar da vardır. Kitabın konusu 

nedeniyle sadece yerleşime açık ve deniz ulaşımı yapılan adalar hakkında bilgi verilecektir. 

Özellikle yerleşime açık Adalar bölgesi, havanın temizliği, manzaranın güzelliği, çevrenin

gürültüden uzak sakinliği, iklimin ılıman oluşu ve bir vapurla kentin kaosundan kurtulan ula-

şımın kolaylığı nedeniyle İstanbul’un eşsiz güzellikte bir yazlık yeridir. Ayrıca özellikle bahar

ve yaz dönemlerinde bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi gelmektedir. Bu nedenle

bu bölge yazın ve bayramlarda kapasitesinin üzerinde ziyaretçi ağırlamaktadır. Adalar çam
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ormanları ile örtülü tepeleri, kır çiçekleriyle bezenmiş vadileri, zarif ahşap köşkleri, konakları, 

tarihi ve dini yapıları, eğitim tesisleri, denizi ve doğasının güzelliğiyle İstanbul’un ender kö-

şelerindendir. Ayrıca Adalar İstanbul’da oturanların şehrin stresli yaşamından kaçarak yaya, 

bisikletle veya eskiden faytonlarla günümüzde elektrikli araçlarla keyifli gezintiler yaptığı din-

lenme yerleridir. Diğer taraftan plajlarında serin sularda ferahlamak ve istenirse birkaç gün

konaklama olanağı şansı yakalanabilecek dünyanın sayılı yerlerinden biridir. 

Adalarla ilgili Osmanlı dönemine ait belgeler oldukça sınırlı olup ayrıntılı bilgileri içer-

memektedir. Genellikle Bizans döneminde verilen bilgilerin bazen söylentilere dayalı ve 

abartılı olduğunu da dikkate alarak özenle değerlendirmek gerekir. Bu nedenle konu Hazi-

ne-i Evrak Adalar Kaymakamlığı Tapu Sicil Muhafızlığı kayıtları esas alınarak, Pars Tuğlacı 

tarafından değerlendirilmiştir. Dönem dönem adaların isimleri değişmiştir. Bu isim deği-

şikliği yalnızca Yunanlılarca değil, Fenikeliler ve Romalılar tarafından da yapılmıştır. 

Türklerin İstanbul’u almasından önce bu adalara topraklarının rengi nedeniyle bir dö-

nem Kızıl Adalar denmiştir. İstanbul’daki adalar tarih boyunca, Aziz Adaları, Keşiş Adala-

rı, İstanbul Adaları, Kadıköy Adaları, Halk Adaları, Papaz Adaları, Bahtiyar Adaları, Kızıl 

Adalar, Prens Adaları gibi pek çok farklı isimlerle anılmıştır. Eski devirlerde ulaşımın güç, 

kaçmanın zor olduğu adalar ününü ve ismini Roma ve Bizans döneminde sürgün yeri ol-

ması ile kazanmıştır. 

Bizans döneminde saraydaki rahat yaşamından alınarak; iktidardan uzak tutmak için, 

adalarda herhangi bir manastıra sürgün gönderilip zor bir yaşama mecbur edilen imparator, 

imparatoriçe ve prensleriyle de ünlüdür. Bu nedenle adalara “Prens Adaları” adı verilmiştir.

Ayrıca ihtilaller ve siyasi oyunlarla dolu Bizans tarihinde çok sayıda yönetici de Adalardaki

manastırlarda sürgün hayatı yaşamışlardır. Adalardaki sürgün yaşamından Rus devriminin

önderlerinden ülkemizde yanlış bir söyleyişle Troçki diye bilinen Lev Davidoviç Trotski de

nasibini almıştır. Stalin tarafından ülke dışına sürgüne gönderildiğinde ilk sürgün yeri Tür-

kiye’dir. Bu nedenle Trotski, eşi ve oğlu ile 1929-1931 yılları arasında Büyükada’da İzzet 

Paşa konağında kalmıştır. Bu yönüyle de adalar bir zamanlar inanılmaz hüzünlü yaşamların 

sürdüğü bir bölge olmuştur. Büyükada’daki kadınlar manastırının genişletilmesinden son-

ra buraya prensler gelmeye başlamıştır. Aslında Büyükada’nın “Prinkopi” adı da Prensin 

bahçesi anlamındadır. Bu nedenle başlangıçta Büyükada için kullanılan “Prens Adası” ismi, 

zamanla yerleşime açık diğer adaları da kapsayacak şekilde “Prens Adları” şeklinde anılmaya 

başlamıştır [18]. 

Adalarla ilgili daha fazla bilgi için kaynak [17] den kaynak [23] ü de içeren kaynaklara 

bakılmasını öneririm. Bu kaynaklarda değişik dönemlerde adaların isimleri ile ilgili olarak 

verilen bilgileri kısaca özetleyelim. 

Büyükada (Prinkipo(s))i , Heybeliada (Halkis /Chaltitis / Halkitis), Kınalıada (Protils), 

Akoni(dis)), Burgazada (Antigoni i/Andii igone)i , Sedefadası (Tereviathos/Antrivithos), Kaşıkadası 

(Pide Adası= Piti, Pi itys, Pitya, Pitce Pitta), Yassıada (Plati)i , Tavşanadası (Neondros), Sivriada 

(Oxia)

Adalar’ın Ulaşımı

Adalar için ulaşımdan söz edildiğinde genelde yerleşime açık adalar ile İstanbul arasın-

daki bağlantıyı sağlayan deniz ulaşımı anlaşılır. Bunun dışında bir de adaların içinde, yolcu 

ve yük taşıma ile turistik amaçlı yapılan gezi turları şeklinde kara ulaşımı vardır. Bu nedenle 
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adaların ulaşımının “Adalarda Ulaşım” ve “Adalara Ulaşım” d” iye farklı iki bölüm halinde 

kara ulaşımı ve deniz ulaşımı olarak incelemek gerekir. 

1- Adalar’da Ulaşım

Adaların içinde yolcu ve yük taşımaları şeklindeki kara ulaşımı eskiden eşekler, atla 

çekilen arabalar, faytonlar, bisikletle ve yaya olarak yapılıyordu. 19. yüzyılın sonların-

da iki tekerlekli bisikletler adaların son derece uygun ulaşım aracı olarak kullanılma-

ya başladı. 1908 de ilan edilen İkinci Meşrutiyet sonrası, İstanbul’da motorlu araçların 

sürekli kullanımı başladı. Önceleri buhar makinasıyla çalışan araçlar gelişen teknoloji

sonucunda benzinli motorlarla çalışır hale geldi ve İstanbul’da resmi ve özel araç olarak 

kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Adalarda ise, şehrin karmaşasından uzak sakin konu-

mu, ormanlık temiz havası ve turistik yapısı dikkate alınarak motorlu araçların kullanı-

mı yasaklanmıştı. Ancak ambulans, cenaze, polis, itfaiye, çöp ve benzeri bazı hizmetler

için motorlu araçlar gerekliydi. Bu nedenle Adalarda; sadece sağlık, emniyet, zabıta,

orman, belediye ve kaymakamlık hizmetlerindeki resmi plakalı motorlu araçlar kulla-

nılabiliyordu, özel plakalı motorlu araçlar ise kullanılamıyordu. Bu durum günümüzde 

de devam etmektedir. 

Eşeklerle Ulaşım

Eskiden ulaşımın eşeklerle sağlandığı dönemde, eşeklerin semerleri üzerinde yük ve in-

san taşıması yapılıyordu. Bu kapsamda kum, çimento, kiremit, kireç ve benzeri inşaat mal-

zemeleri eşeklerin sırtında taşındığı gibi, sakalarda eşek sırtlarında teknelerle su taşıyordu. 

Bunlara ilaveten kiralık eşeklerle adalarda turistik amaçlı değişik turlarda yapılıyordu. Kay-

nak [21] de belirtildiği gibi eşeklere olan ihtiyacı edebiyatçı Hüseyin Rahmi Gürpınar “De-

vesiz çöl olmayacağa ı gibi eşeksiz de ada olmaz” şeklinde ifade ederken, Hikmet Feridun Eg ise 

“Vapurun hızlı, eşeğie n yavaş gidenini tercih ederim” d” iyor. 

Faytonlar

Ada sokakları özel motorlu araçlara kapalı olması nedeniyle bisiklete binmek ve yaya 

yürümek isteyenler için çok uygun yerlerdi. Osmanlı döneminde tek atla çekilen arabalara 

kupa, çift atla çekilenlere fayton denirdi. Adalara gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için eski

dönemleri hatırlatan ada faytonlarına binme ayrı bir keyifti. Adeta adaların sembollerinden 

biri haline gelen atlı faytonların tartışmaları uzun yıllardan beri devam ediyordu. Bir yandan

sağlıksız koşullarda barınan ve dinlendirilmeden sürekli çalıştırılan atların çektikleri eziyet 

ve iki sene içinde ölümleri, diğer yandan Adaların bitki örtüsü, manzarası ve temiz havası 

ile bağdaşmayan sokaklardaki atların idrar ve dışkılarının kokusu ile at ahırlarının adeta 

bir çöplüğü andıran çirkin görüntüleri ve son dönemlerde ortaya çıkan ruam hastalığı fay-

tonlarla ilgili tartışmaların yoğunluğunu artırdı. Özellikle yaz aylarında etrafa pis kokuların 

yayılması ve görüntü kirliliği önemli sorun oluşturuyordu. 
Bunun üzerine İBB soruna köklü bir çözüm olarak Adalarda faytonlar yerine elektrikli

araçlar kullanma kararı alarak bunu çok kısa bir sürede gerçekleştirdi. Bu bağlamda İBB 
faytonculara haksızlık etmemek için faytonlarını 300.000 TL den, atlarını ise 4000 TL. den 
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satın aldı. Böylece 1187 at satın aldı. 130 tanesi kaldı. Bunlara Büyükada da üç merkezde 
bakılıyor. Kalan atlar Zabıta hizmetinde kullanılıyor. 

İBB satın aldığı atları Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğünün denetiminde adalar da ay-
rılan özel alanlarda bakılmaktadır. Daha sonra belirlenen esaslar doğrultusunda, koşulları 
sağlayanlara atlar verilip kontrolleri yapılacağı belirtilmektedir.

Bisiklet

19. Yüzyılın başlarında Avrupa’da icat edilen Azerice Velosiped, Osmanlı Türkçesiyle 

velespit denen bisiklet (bicycle) kısa sürede yaygınlaşarak geniş halk kitlelerince kullanılma-

ya başladı. İstanbulluların kısa sürede benimsedikleri iki tekerlekli ulaşım ve gezi aracı, 19. 

Yüzyılın sonlarında adaların sokaklarında görülmeye başladı. Adalar konusunda yazılmış

çok sayıda kitap olmasın karşın, ada ulaşımı konusunda en kapsamlı bilgileri kaynak [21] 

vermektedir. Özellikle motorlu taşıtların kullanımının yasak olduğu ve ulaşımın faytonlarla 

sağlandığı adalarda bisiklet son derece gerekli ve keyifli bir ulaşım aracı olmuştur. 

Elektrikli Araçlarla Adalar’da Ulaşım

Faytonların yerine İBB akülü veya elektrikli denilen ve egzost kirliliği yaratmayan 14 ki-
şilik (13 yolcu + şoför) toplu taşıma araçları ile özel gezmek isteyenler için 4 kişilik (3 yolcu +
şoför) taksi modellerini ulaşım hizmetine sundu. Yerleşime açık dört büyük ada için hizmet 
veren bu araçların sayısı Tablo-19’da verilmiştir. Toplu taşıma araçları çalıştıkları hatlarda 
kalkış ve varış yerleri aynı olan yerde bekleme yapmadan, gidiş ve dönüş yolları farklı olarak 
ring seferleri yapmaktadır. Bu yeni ulaşım sistemi ile adalılar çevreyi kirletmeyen, sessiz ça-
lışan, ada yapısına uygun modern bir ulaşım sistemine kavuştular. 8 saatte şarj edilen ve 24 
km/saat hızla toplu taşıma araçları 100-120 km., taksiler ise 70-80 kilometre yol yapabilen 
araçlar hizmetlerini sürdürmektedir.

Adalardaki ulaşım hatları, durak sayıları, sefer süreleri, sefer saatleri, sefer aralıkları Tab-
lo-20’de belirtilmiştir. Adaların içindeki elektrikli araçların ulaşım hatlarının güzergahları 
Şekil-114 deki adalar haritaları üzerinde, toplu ulaşım araçları ve taksilerin fotoğrafları da 
Şekil-115 ve Şekil-116’da gösterilmiştir. 

Tablo-19 Adalardaki Elektrikli Araçlar

Ada Adı

Araç Adedi

13+1 Kişilik

Toplu Taşıma Aracı

3+1 Kişilik Taksi

Büyükada

Heybeliada

Burgazada

Kınalıada

24

8

4

4

13

3

2

2

Toplam 40 20



223

A
d

a

A
d

ı
H

at
H

at
tı

n
 A

d
ı 

(G
ü

ze
rg

ah
ı)

D
u

ra
k

S
ay

ıs
ı

S
E

F
E

R
İN

S
ü

re
si

B
aş

la
n

g
ıç

-B
it

iş
i

S
ef

er
 A

ra
lı

k
la

rı
BÜYÜKADA

B
A

-1
Ç

ar
şı

-T
ep

ek
ö

y-
K

ad
ıy

o
ra

n
1

1
8

 d
ak

ik
a

0
6

.0
0

-2
3

.3
0

3
0

 d
k

. (
9

 d
an

 ö
n

ce
)

2
0

 d
k

. (
9

 d
an

 s
o

n
ra

)

B
A

-2
Ç

ar
şı

-M
ad

en
-N

iz
am

1
9

1
6

 d
ak

ik
a

0
0

.3
0

-2
3

.3
0

0
0

.3
0

-0
1

.3
0

 3
0

d
k

.
0

1
.3

0
-2

3
.3

0
 1

0
 d

k
.

B
A

-3
L

u
n

ap
ar

k
 M

ey
d

an
ı-

B
ü

yü
k

 T
u

r
5

1
4

 d
ak

ik
a

B
A

-4
Ç

ın
ar

-K
u

m
sa

l-
M

ad
en

1
9

1
4

 d
ak

ik
a

B
A

-5
Ç

ar
şı

-N
iz

am
-D

il
 B

u
rn

u
B

A
5

 h
at

tı
 y

en
i 

aç
ıl

d
ığ

ı
iç

in
 s

is
te

m
i 

gü
n

ce
ll

em
es

i 
ya

p
ıl

m
ad

ı.
  

U
K

O
M

E
 y

az
ıs

ı 
ya

zı
ld

ık
ta

n
 s

o
n

ra
 s

is
te

m
d

e 
gü

n
ce

ll
en

ec
ek

.

HEYBELİADA

H
A

-1
Ç

ar
şı

-A
k

ça
k

o
ca

-İ
tf

ai
ye

0
6

.0
0

-2
1

.0
0

3
0

 d
k

 v
e 

2
0

 d
k

. 

H
A

-2
Ç

ar
şı

-Ç
am

 L
im

an
ı

0
9

.0
0

-2
1

.0
0

1
0

 v
e 

1
5

 d
k

.

H
A

-3
Ç

ar
şı

-H
as

k
-D

em
ir

m
en

 B
u

rn
u

BURGAZADA

B
U

-1
Ç

ar
şı

-K
al

p
az

an
k

ay
a

0
6

.0
0

-2
1

.0
0

0
6

.0
0

-0
9

.0
0

 3
0

 d
k

.
0

9
.0

0
-2

1
.0

0
 2

0
 d

k
.

KINALIADA

K
A

-1
Ç

ar
şı

-N
ar

çi
çe

ği

3
0

 d
k

. v
e 

2
0

 d
k

.

K
A

-2
T

ek
in

ay
-P

la
jl

ar
 B

ü
yü

k
tu

r
0

6
.0

0
-0

9
.0

0
 3

0
 d

k
.

0
9

.0
0

-2
1

.0
0

 2
0

 d
k

. 
0

9
.0

0
.0

0
0

d
k

.
3

0
 d

k
. v

e 
2

0
 d

k
.

T
ab

lo
-2

0
 A

d
al

ar
d

ak
i 

se
fe

r 
h

at
la

rı
, s

ef
er

 s
ü

re
le

ri
 v

e 
d

u
ra

k
 s

ay
ıl

ar
ı



224

Şu an çalışan mevcut araç sayıları 40 ve 20 dir. UKOME kararına göre planlanan toplu 

taşıma aracı sayısında uygulamaya göre değişiklik yapılabilir.

Araç hızları  24 km/saat

Akü şarj süresi  8 saat

Bir şarj ile toplu taşıma araçları 100 - 120 km. yol alıyor.

Taksiler ise 70 - 80 km yol alıyor. 

Şu anda kullanılan jel aküler 8 saatte şarj oluyor, planlanan ömürleri ise ~ 2 yıldır. Kul-

lanılması düşünülen Lityum Aküler hızlı şarj edilebilir olup, şarj süresi 1 saat, akü ömürleri

ise 5 yıldır.

Adalarda şu an kullanılan araçlar geçici izinli araçlardır.

Asıl araçlar daha sonra gelecektir. Mevcut uygulamada ulaşımın çoğu Büyükada olup 

Yolcu Taşıma miktarları: %75 Büyükada

    %10 Heybeliada

%10 Burgazada

% 5 Kınalıada

HeybeliadaBüyükada

BurgazadaKınalıada

Şekil-114 Prens Adaları içindeki toplu taşıma aracı hatları



225

Şekil-116 Adalardaki elektrikli taksi

Şekil-115 Adalardaki elektrikli toplu taşıma aracı
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Elektrikli Araçlarla Ulaşımı Olmayan Adalar

Bu kapsamda Sedef Adası, Yassıada, ile İncir veya Koç adasını belirtebiliriz.

Sedef Adası (Antirovithos) 

Eski isimleri Antirovitos ve Terebinthos olan, günümüzde “Sedef Adası” olarak bilinen 

adada bir dönem tavşan bol olduğu için Tavşanadası olarak da bilinmekteydi. Cumhuriyet 

döneminde ise adanın bitki örtüsüne uzaktan bakıldığında sedefe benzemesi nedeniyle Se-

def Adası ismi verilmiştir. 

Diğer adalar gibi sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Prens Adalarının yerleşime açık en 

küçüğüdür. Özel mülkiyet konumunda şahıs adası olması nedeni ile ziyaretçiler sadece ada-

nın plaj ve lokantalarının olduğu bölümlere girebilmektedir. Bu nedenle adanın dörtte üçü 

ziyaretçilerin girişine açık değildir. İdari olarak Büyükada’nın Maden Mahallesi Muhtarlı-

ğına bağlı adada yaklaşık 150 hane ev vardır. Büyükada’ya 10 dakika, Kartal’a 30 dakikalık 

bir konumda olan Sedef Adası’na Bostancı’dan Şehit Hatlarının vapurlarıyla gidilebilir. Kar-

tal’dan Sedefadası’na direk motor servisleri vardır. Plaj ve lokantalarından yaz döneminde 

hizmet alınabilmektedir. 

Yassıada – (Demokrasi ve Özgürlükler Adası)

Marmara Denizi’nde İstanbul’a yakın biri sivri diğeri yassı birbirine yakın iki ıssız ada-

dan sivri olana Sivriada, yassı görünümlü olan Yassıada diye bilinir. Zaman zaman değişik 

amaçlarla yerleşime açık tutulan günümüzde şehirden uzak ıssız ve yalnız bir ada konumu-

na gelen Yassıada’dan kısa da olsa söz etmenin yerinde olacağı görüşündeyim. Başlangıçta 

bir sürgün yeri olarak kullanılan Yassıada, 1947 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tara-

fından alınarak buraya bir eğitim tesisi kuruldu. Deniz Eğitim Komutanlığı’nın kuruluş ya-

pısı 1951 yılında yeniden düzenlenmesinden sonra, Deniz Yedek Subay Okulu Yassıada’da 

yaptırılan eğitim tesislerine yerleşti ve 1952 yılında eğitime başlatıldı. 

27 Mayıs 1960 darbesi döneminde ada Yassıada Mahkemelerinin yapıldığı yer olarak 

anılmaya başladı. Yassıada’da Dz.K.K. eğitim faaliyetlerini 1978 yılına kadar sürdürdü. Dar-

benin izlerini silmek için 2013 yılında Yassıada’nın adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”

olarak değiştirildi. Fakat halk arasında Yassıada adının kullanımı daha yaygındır. 1993 yılın-

da Yassıada, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi (Yeni adıyla Su Bilimleri Fakültesi) 

kampüsü haline getirilmesiyle ada yerleşime açıldı. Fakat 1995 yılında Fakültenin adadan 

ayrılmasıyla ada boş kalınca adaya ulaşımda sona erdi. 

İncir Adası veya Koç Adası

Tuzla açıklarında olan İncir Adasında 1960’lı yıllara kadar adanın sahibi olan bir Fransız 

kadın yaşardı. Adanın sahibinin 1970’lerde vefatından sonra ada bakımsız kalıp harabeye 

döner. 1974 yılında denize olan tutkusuyla bilinen Rahmi Koç adayı satın alıp restore ettirdi. 

Böylece Koç Adası olarak anılmaya başladı ve özel bir mülk şeklinde yerleşime açıldı. Ancak 

halka açık olmadığı için adaya toplu ulaşım hizmeti verilmemektedir.
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2- Adalar’a Ulaşım

Adalar’a düzenli vapur seferlerinin başlamasıyla seyahat süresi kısaldı ve ulaşım daha 

konforlu ve keyifli bir hale geldi. Bu durum Adalar’a olan ilgiyi de artırdı. Böylece kısa süre-

de Adalar’da oturanlar çoğaldı. Adalar özellikle Ermeni, Musevi ve Rum kökenli azınlıkların, 

yabancı temsilcilik üyelerinin ve Batı yaşam tarzına özenen zenginlerin ilgi odağı oldu. Böy-

lece Adalar’a yerleşenler daha özgün daha renkli ve farklı bir yaşam tarzını gerçekleştirme 

şansını buldular. 
Adalar’a yapılan seferler daha uzun süre aldığı için Kadıköy ve Üsküdar seferlerine göre 

biletleri daha pahalıydı. Eskiden Ada Seferleri 1. Mevki, 2. Mevki hatta 3. Mevki ayırımına
göre farklı ücretlendirilirdi. Önceleri dikdörtgen şeklinde ortaları delik renkli karton bilet-
ler kullanılırken, daha sonra makbuz şeklinde kağıt biletler kullanılmaya başladı. İskelede 
bilet toplayan biletçilerin yerini turnikeler alınca bilet yerine jetonlar kullanılmaya başladı. 
Günümüzde ise tüm ulaşım sistemlerinde geçerli seyahat kartları yaygın olarak kullanıl-
maktadır. 

Adalar’da günümüzde yazlıkçılar ve günü birlik ziyaretçilerle nüfus yaz sezonunda ola-
ğanüstü artmaktadır. 

Şehir hattı vapurları ulaşım hizmeti, estetiği ve sosyal etkinliği yönünden de çok önemli
bir işlevi yerine getiriyordu. 

• Sosyal ilişkileri ve yüz yüze bakmayı unuttuğumuz bir dönemde bu eksikliğimizi

Şehir Hattı Vapurları sağlıyordu.

• Şehir Hattı Vapurları bir ulaşım aracı olması yanında Boğaz’ın süsü adeta gerdanlı-

ğıydı.
• Bu nedenle onların güvenli, kullanışlı ve ekonomik bir ulaşım aracı olması yanında 

estetik yapılarını da göz ardı etmemeliyiz. 

• İDO’nun deniz araçlarıyla kısa mesafeli yolcu ve araç taşınmasına uygun değildi. 

Onların kısa mesafeli kent içi taşımacılıkta kullanılması deniz ulaşımını pahalılaştı-

ran bir uygulama olur. Böylece toplu taşıma olmak yerine belirli bir gelir düzeyinde-

ki gruba hizmet eder ve ekonomik de olmaz. 

• Şehir Hatları Gemilerinin İDO’ya bağlı olduğu dönemde Fatih gemisinin saç ve ah-

şap aksamı değiştirilip, geniş pencereli yeni tasarımıyla daha rahat ve konforlu bir

gemi haline geldi. (Ahmet Paksoy döneminde)

• İBB’nin yeni yönetimiyle Şehir Hatları Tersanenin başına geçen Sinem Dedetaş za-

manında da Paşabahçe gemisinin Restorasyonu yapılmaktadır. 

Başlangıçta kürekli tekneler döneminde Adalar’a erzak ve yolcu taşımaları Pazar kayıkla-

rı ile yapılmaktaydı. Adalar’a ulaşımı sağlayan Pazar kayıkları genelde dalgalı ve açık denizde 

seyrettiğinden daha geniş ve ağır teknelerdi. Pazar kayıklarında kürek çeken hamlacı denen 

kayıkçılar güçlü kuvvetli kişilerdi. Tophaneden Büyükada’ya kadar süren deniz ulaşımı di-

ğer Adalar’a da uğramak koşulu ile üç saate yakın bir süre alıyordu. Kaynak [17] ve [18] 

de Adalar’a düzenli seferlerin başlamasını 1846 yılı olarak belirtmektedir. Hassotise göre 

Pandora isimli buharlı geminin 1846 yılından itibaren Adalar’a yolcu taşımacılığını belirt-

mesi de yukarıdaki ifadeyi doğrulamaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden, Tersane-i

Amire’nin 1848 yılındaki kararında bir buharlı geminin Arnavutköy’den Adalar’a her gün 

bir sefer yaptığını yazmaktadır. Boğaz Hattında Şirket-i Hayriye, Haliçte Haliç Vapurları 

Şirketi çalışırken, Marmara Hattı ve Ada yolcuları ise, isimleri zamanla değişen sayısız 

işletmelerle seyahat ettiler. Bu kuruluşlar Osmanlı döneminde Hazine-i Hassa, Fevaid-i
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Osmaniye, İdare-i Aziziye, İdare-i Mahsusa, Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi şeklinde devam 

etmiştir. 1923 yılında Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi adayla Cumhuriyet döneminin denizyolu 

taşımacılığı başlamıştır. Bu kapsamda AKAY’la (Anadolu, Kadıköy, Adalar, Yalova) devam 

eden ulaşım hizmetlerinin devamı daha önce verilen Tablo- 13’de özetlendiği gibidir.

Fevaid-i Osmaniye Şirketi Büyükada’ya günde iki sefer yapıyordu. Bir ara vapur seferleri

aksayınca, halk yabancı şirketlerin buharlı gemilerini tercih etmeye başladı. Fevaid-i Os-

maniye üç vapur getirmesiyle Adalara seferler yeniden düzeldi. Başlangıçta her gemi şirke-

ti Adalar’a Sefer yapabiliyordu. Tersane-i Amire’nin isteği üzerine Şirket-i Hayriye Adalar 

hattından çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Ada halkının şikayetleri başlayınca Tersa-

ne-i Amire Şirket-i Hayriye’nin üç vapurunu satın alarak Adalar hattında çalıştırmaya baş-

ladı. Günümüze kadar Adalara ulaşım hizmeti değişik adlarla verildi. Günümüzde İBB Şehir 

hatları kapsamında Adalara ulaşım hizmeti verildiği gibi özel sektöründe ulaşım hizmeti

devam etmektedir. Bu bağlamda Kabataş’tan kalkan Dentur-Avrasya, Bostancı’dan kalkan 

Mavi Marmara tekneleri ve İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri şirketi tarafından Adalara sefer-

ler yapılmaktadır. Adalar’a ulaşım eskiden ciddi bir sorundu. Ada ulaşımı balıkçı tekneleri

ve Galata köprüsünden kalkan Pazar kayıkları ile yapılıyordu. Kürek sayısına göre 4 veya 5 

çifte olarak sınıflandırılan Pazar kayıkları 12-13 metre boyunca ve 2.5 metre genişliğindeydi. 

Orta ve alt gelir grubundan halkın bindiği kayıklar eşya da taşıyordu. Eskiden kayıklara ka-

dın ve erkeklerin birlikte binmelerini yasaklayan kural Pazar kayıklarında uygulanmıyordu. 

Pazar kayıklarının baş tarafına erkekler, arka tarafına kadın ve çocukların oturması genel bir

uygulamaydı. Kayıkların orta kısımlarına sepet, küfe, hurç, sandık ve benzeri yükler konu-

luyordu. Yolcuların bir kısmı da boş kalan yerlere serilen halı ve kilimlerin üzerinde seyahat 

ederlerdi. Kayıklara binen ve kayıklardan inen kadınların elleri hamlacı denen kürekçiler 

tarafından tutulmazdı. Bayanlar, kayıklara binişleri ve kayıklardan inişlerini eğilerek omuz-

larını uzatan hamlacıların omuzlarına tutunarak güvenli bir şekilde yaparlardı. Bu nedenle 

hamlacılar arasında “Hanımlara el verme yok, omuz verme var” sözü yaygınla” şmıştır [21].

1846 yılından itibaren Adalar’a düzenli sefer yapan buhar makinalı vapurlar, sabahın er-

ken saatinde Büyükada’dan sefere başlar, Heybeli, Burgaz ve Kınalı’da yolcularını alır, yak-

laşık üç saatlik bir yolculuk sonunda Galata Köprüsüne yanaşırdı. Öğlene doğru köprüye 

ulaşan vapur yolcu ve yüklerini boşalttıktan sonra Adalar”a gidecek yolcularını alarak dönü-

şe geçerdi. Böylece Kınalı-Burgaz ve Heybeliada’ya uğradıktan sonra Büyükada’da geçelerdi. 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Kaynak [6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 28]’e bakılmasını 

öneririm.

Denizcilik Şirketlerinin Adalar Vapur Seferleri

İstanbul çevresinden Adalar’a sefer düzenleyen Şehir Hatları, İDO, Mavi Marmara, Den-
tur, Turyol, Prenstur, vapur seferlerinin yaz ve kış tarifeleri var. Ayrıca yaz aylarında değişik 
özel kuruluşlar tarafından adalara günübirlik özel turlar düzenlemektedir. 

Şehir Hatları
Daha önce Tablo-13’de belirtildiği gibi İstanbul’da kent içi deniz ulaşımı 1847 yılından 

beri verilmektedir. Osmanlı döneminde Adaları da kapsayacak şekilde verilen bu hizmet 
Cumhuriyet döneminde de devam ederek günümüze ulaşmıştır.
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Adalar’a Sefer Yapan Özel Şirketler

İDO, Turyol, Dentur Avrasya, Prenstur ve Mavi Marmara gibi özel denizcilik kuruluşları 

Adalar’a yaz ve kış tarifeli seferler düzenlemektedirler. Bu seferler Kadıköy, Bostancı, Kartal,

Beşiktaş, Kabataş, Eminönü ve Bakırköy gibi iskelelerden yapılmaktadır. Ayrıca denizcilik 

kuruluşları yaz aylarında Adalar’a özel turlar da düzenlemektedirler. Bu kuruluşların seferle-

ri ile ilgili ayrıntılı bilgiler internetten sağlanabilir.

Deniz Taksi

Karayolunda çalışan taksiler gibi, deniz üzerinde köprü trafiğiff  olmadan hızlı ve konforlu 

bir ulaşım olanağı yaratan deniz taksiler hizmet vermektedir. Genel olarak taksiler daha az 

yolcu taşıyan ve belirli gelir düzeyindeki kişilere hizmet veren daha pahalı ulaşım araçlarıdır.

Deniz taksi ücretleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenmek-

tedir. İstanbul’un ulaşımına katkı yapan bu denizcilik kuruluşları, deniz ulaşımı olan her 

yere hizmet vermektedir. Tüm Boğaziçi ve Adalar dahil geniş bir ulaşım ağında çalışan deniz 

taksiler, değişik özel denizcilik kuruluşları ve İBB Şehir Hatları İşletmesi tarafından işletil-

mektedir. Seferlerle ilgili tüm tarife bilgileri internet yoluyla elde edilebilir.
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