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Öz 

Bahriye tarihimiz aç s ndan büyük önem ta tan gemilerin seyir jurnalleri bize 
sadece yap lan seyahatler hakk nda de il ayn zamanda o devir Osmanl bahriyesinde 
uygulanan te rifat kaideleri, uluslar aras hukuka uyma gayretleri, personelin durumu, 
salg n hastal klar ve di er ülke bahriyeleri ile mukayese imkân tan yan birçok bilgilerde 
sunmaktad r. 1850 y l nda ngiltere nin Porsmouth liman ehrine Mir at- Zafer 
f rkateyninin yapt seyahatin anlat ld jurnal in bizim için bu hususlardan ayr bir önemi 
daha vard r. Porsmouth ta iken ölen 23 deniz erimizin an s na burada 1993 y l nda Türk 
Deniz ehitli i aç lm ve bu elim hadisenin böylece gelecek nesillere aktar lmas 
sa lanm t r. Ancak buraya dikilen kitabede deniz erlerinin ölümü ile ilgili verilen bilgiler 
herhangi bir ara t rma yap lmadan salg n hastal k

 

olarak belirtilmektedir. Ne var ki bu 
seyahate ait seyir jurnali incelendi inde mevsim artlar yani ya anan iddetli k tan dolay 
deniz erlerimizin öldü ü ifade edilmektedir. Bu çal mada seyir jurnalinden yola ç karak bu 
seyahatte ya ananlar n bir de erlendirmesi yap ld ktan sonra, deniz erlerinin ölüm nedeni 
ortaya konulmaya çal lacakt r.  

Anahtar Kelimeler:  Porsmouth, Mir at- Zafer, Seyir Jurnali, Gosport.   

THE JOURNEY OF M R AT-I ZAFER FRIGATE TO PORTSMOUTH AND THE 
REASON FOR THE DEATH OF ITS STAFFF ACCORDING TO THE LOGBOOK  

Abstract 

The logbooks of the ships which are very important for our naval history give 
information not only about the journeys, but also about the rules of obedience in Ottoman 
Navy at the time, attemps to comply with international codes, the condition of the staff, 
epidemic diseases and also information that enables us to make a comporision with the 
navies of other countries. The logbook in which the journal of Mirror of Victory to 
Portsmouth a part city in England in 1850 is described has another importance apart from 
these points. In hanour of our 23 naval soldiers who died at Portsmouth, A cemetery for 
Turkish naval soldiers was established here in 1993 and it is enabled that this touchy event 
would be able to be passed down on coming generations. However, in the epitaph put up 
here, the data about the reason for the death of naval soldiers was stated as epidemic 
disease without any investigation on the subject. Nevertheless, when the logbook about 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (507-532 s.)  

508

 
this journey is examined, it is stated that our soldiers died due to seasonal conditions, in 
other words because of heavy winter conditions. In this work, after an evaluation of the 
experiences in this logbook, the reason for the death of naval soldiers will be tried to be 
explained.   

Key Words : Portsmouth, Mirror of Victory, Logbock, Gosport.   

1.  Giri

 

Jurnal, gemilerde olaylar n kaydedildi i resmî defterlerdir. Seyir halinde 
tutulan jurnallere seyir jurnali denilir. Bu jurnallerde genellikle rüzgâr n durumu, 
kat edilen mesafe, hava gibi olaylardan bahsedilir1. Ayr ca seyir jurnallerinin 
incelenmesi Osmanl deniz tarihinin birçok yönleriyle anla lmas nda da önemli bir 
rol oynayaca muhakkakt r. Her eyden önce bu jurnallerin sat r aralar nda 
Osmanl gemilerinde uluslararas deniz hukuku ve merasim kaidelerinin 
uygulanmas , gemide günlük hayat, erzak ve su temini, bayram, kandil, mevlit ve 
cuma günleri yap lan dinî merasimler, salg n hastal klar, defin törenleri, m z ka-i 
hümayun gösterileri, di er ülkelerin liman, tersane ve gemileri gibi birçok konuda 
bilgi bulmak mümkündür.2  

Mir at- Zafer f rkateyninin 1850 y l ndaki ngiltere, Portsmouth 
seyahatinin anlat ld seyir jurnalinde bu konulardan farkl olarak ayr ca Gosport 
Haslar Hastanesinde 23 Türk deniz erinin ölümü ile ilgili verilen bilgiler önem 
ta maktad r. Sonraki dönemlerde üzerinde çokça konu ulacak olan bu elim olay 
neticesinde vefat eden erler için 1993 y l nda buraya bir Türk Deniz ehitli i

 

yap lm t r. Personelin ölüm nedeni olarak salg n hastal k üzerinde durulsa da bu 
konuda en muteber kaynak seyir jurnalleri oldu u için bunu incelemeden olay n 
nedenini kesin olarak ortaya koymak mümkün de ildir. Bu çal mada seyir 
jurnalinden yola ç karak, Mir at- Zafer f rkateyninin seyahate ç k nedenleri 
üzerinde durulduktan sonra yolculuk esnas nda gemide ya ananlar bahriye te kilat 
ve te rifat aç s ndan de erlendirilecek, son olarak ta bahriye erlerinin ölüm nedeni 
ayd nlat lmaya çal lacakt r. 

2.  Seyahatin Amac ve Güzergâh

 

5 A ustos 1850 tarihinde I. Abdülmecit in iradesi ile Osmanl 
donanmas ndan ihab- Bahrî ve Mir at- Zafer f rkateynleri ile Süra - Bahrî biriki 

                                                

 

1  Süleyman Nutkî, Kâmûs- Bahrî, Matbaa-i Bahriye, stanbul 1333, s.208.  
2  Be ikta Tarihi Deniz Ar ivinde 1835 y l ndan ba layarak Osmanl bahriyesinde hizmet yapan 

gemilere ait 382 adet seyir jurnali bulunmaktad r. Bu jurnaller özellikle makineye geçi ile birlikte 
yeni sistem in a edilen z rhl gemilere ve torpidobotlara aittir. Seyir jurnallerinin yan nda 
ara t rmac lar için bu gemilere ait çok say da makine defterleri, muhasebe defterleri, i aret 
defterleri, demirba defterleri, topçuluk jurnalleri, tahrirat defterleri, evamir defterleri, erzak 
defterleri, kay t defterleri, talimat defterleri, kuvve defterleri, muht ra defterleri, seyir i aret 
jurnalleri, cephane defterleri, tamim dosyas , emanet defterleri, irad-masraf defterleri, muhabere 
defterleri, e ya defterleri ve kasa defterleri bulunmaktad r.  
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filo halinde stanbul dan Akdeniz e do ru seyahate ç km lard r. Bu seyahatin 
amac gemi personelinin ngiltere ve Fransa da seyir ve topçuluk e itimleri 
almas d r. Bu seyahate ait ilk kay t Mir at- Zafer f rkateynine ait seyir jurnalinde 
u ekilde verilmektedir3:  

1266 senesi Ramazan- erifinin 26. Pazar günü bâ-irade-i âhâne Londra 
taraf na memur buyurulan gemilerden Mirât- Zafer Firkateyni ve Sürâ - Bahrî 
biriki ve Fransa taraflar nda bulunan Tolon a dahi ihâb- Bahrî, Ramazan n 26. 
günü Tersane liman ndan kalkarak Kumkap önlerinde demir atarak sekiz saat 
bekleyip buradan pazartesi gecesi saat bir buçuk s ralar nda poyraz rüzgar yla 
kalk p demir yerine ula ana kadar saat be saat hesap olunup bu cedvele 
kaydedilmi tir4. 

Bunlardan ihab- Bahrî f rkateyni Fransa n n Tolon kentine, di er birik ve 
f rkateyn ise ngiltere nin güneyindeki Portsmouth liman kentine do ru hareket 
etmi tir. stanbul dan hareketin ertesi günü Gelibolu ya ula lm t r. Burada su, 
erzak ihtiyac giderilmi ve yola devam edilmi , Çanakkale Bo az geçilerek on iki 
gün sonra Malta liman na var lm t r. Limana giri te bütün zabit ve neferlere temiz 
elbiseler giydirilmi , yelkenler a a indirilmi , bahriye kanunlar üzere limana 
demirledikten sonra nevbet musikisi çal nm ve bir gün karantina usulünün yerine 
getirilmesi için pratika al nm t r5. 

24 A ustos 1850: Sabahleyin Malta Adas görüldü. 

26 A ustos 1850: Malta Liman nda demir atm , harp aletleri silinip gemi 
temizlenmi saat 01:30 sular karantina memuru gemiye gelip karantinadan 
ç kt klar n karantina flamas

 

pruva sütunundan a a al nd anda grandi sütununa 
ngiliz band ras ke ide olundu6. 

Bu dönem ngiltere nin hâkimiyetinde olan adadan Osmanl gemileri 31 
A ustos 1850 tarihinde sabah Malta liman ndan hareket etmi ler, havalar n güzel 
olmas yla k sa sürede Tunus ile Sardunya Adas aras na gelmi lerdir. ihab- Bahrî 
dönü yolculu unda tekrar birle mek üzere buradan Fransa n n tersanesi olan 

                                                

 

3  Mir at- Zafer Seyir Jurnali, Deniz Ar ivi htisas Kütüphanesi El Yazmalar Bölümünde 
bulunmakta olup, sayfa numaralar sonradan verilmi tir. Toplam 135 varak olan defterin kapa nda 
1849 Y l nda ngiltere ye Giden Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali yazmaktad r. Ancak bu 
yaz seyir jurnalinin kapa na sonradan yaz lm olup Mir at- Zafer in yola ç k tarihi 5 A ustos 
1850 dir. 1851 y l içindede geri döndükleri göz önüne al nacak olursa 1849 y l n n kapa a sehven 
bu ekilde yaz ld anla l r. Halûk ehsuvaro lu, Deniz Tarihimize Ait Makaleler adl eserinde bu 
yolculu un ba lang ç tarihini H.26 Ramazan 1266 olarak ifade etmesine ra men konuyla ilgili 
makale ba l n 1849 y l nda ki Harp Gemimizin ngiltere Ziyareti olarak vermi tir. Halûk 

ehsuvaro lu, Deniz Tarihimize Ait Makaleler, stanbul 1965, 298-303. 
4  1849 Y l nda ngiltere ye Giden Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.1. 
5  Pratika Almak: Ula t limana geminin patentas n vererek s hhî durumunun yolunda oldu una ve 

d ar ya ç kabilece ine dair limandaki karantina idaresinden yetki almak. Kâmûs- Bahrî, s.102.  
6  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s. 9-10. 

Pruva Sütunu: Geminin ba yani pruva taraf ndaki birinci dire e denir. Kâmûs- Bahrî, s.105; 
Grandi Sütunu: Geminin ortas nda bulunan ba tan ikinci direktir. Kâmûs- Bahrî, s.268. 
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Tolon liman kentine yönelmi tir. Mir at- Zafer ve Süra - Bahrî ise Malta dan 
hareketin 25. gününde Septe Bo az na ula m ve ngiltere nin hâkimiyetinde 
bulunan bo az n Cebel-i ktar ad verilen liman nda be

 

gün karantinada 
bekletilmi lerdir. Burada ticaret için bulunan Fas Müslümanlar ndan 20 ki i 
kay klarla Mir at- Zafer e ziyarete gelmi ve askerin giydi i elbiseye bakarak 
personelin Müslüman oldu undan üphe ederek slamiyet e dair sorular sormaya 
ba lam lard r. Bu esnada gemide okunan ezan üzerine herkesin namaza durdu unu 
görmü ler ard ndan bir haf z n Kur an okumas yla birlikte art k ikna olmu lard r. 9 
Ekim 1850 Sal günü buradan ngiltere adas na do ru hareket edilmi tir.7 

Cebel-i ktar dan ayr ld ktan yirmi gün sonra ngiltere adas n n güney-bat 
sahillerine yakla lm burada bir kalagöz8 al narak ngiltere ile Fransa aras nda 
bulunan ve ngiliz Kanal denilen gayet muhataral ve her alt saatte bir med-cezir 
olan mahalden duman ve sisler içinden geçerek Portsmouth a ula lm t r. Durum 
bir yaz ile Osmanl n n ngiltere maslahatgüzar Kabulî Efendi ye bildirilmi tir. 
Gemiler Portsmouth liman n üç buçuk mil aç nda Wight Adas na 
demirlemi lerdir. Her iki geminin süvarisi alay elbiselerini giyerek limanda 
bulunan Admiral in ziyaretine gitmi lerdir. Admiral, yap lan görü mede iki gün 
sonra Kraliçenin buradan geçerek Londra ya gidece ini bildirmi tir. Gemi 
süvarileri vakit geçirmeden haz rl klara ba lam , bahriye askeri temiz elbiseleri 
giyerek alay sancaklar n 9 haz rlam lard r. Portsmouth a geli in üçüncü gününde 
vapuruyla Osmanl gemilerinin yan ndan geçerken Kraliçe ye yap lan merasim 
töreni onu o kadar memnun etmi tir ki Portsmouth Admirali gemi süvarilerini 
te ekküre gelmi tir. Admiral, Süvari Mustafa ve Mehmet beylere hitaben yapt 
konu mada ngiliz tersane ve gemilerinden istedikleri gibi istifade edebileceklerini 
bildirmi tir. Ak am süvariler onuruna verdi i yeme e Osmanl devleti ad na iki 
kaptan ile dört zabit kat lm ve yeme in yenildi i odan n kap s üzerine ay-y ld zl 
Osmanl sanca ile kraliçenin kendine mahsus band ras as lm t r10.  

Burada kald klar süre içinde gemiler ngiliz idarecileri ve halk n n büyük 
bir ilgisiyle kar la m t r. Mir at- Zafer f rkateyni süvarisi Mustafa Bey, 
kendilerine gösterilen ilgiyi anlat rken o bölgeye 100 mil mesafeden gemileri 
aileleriyle görmeye gelen ahaliden, ngiltere Hariciye Naz r taraf ndan her türlü 
ihtiyaçlar n n kar lanmas için mihmandar olarak gönderilen kaptandan 
bahsetmektedir. Kaptan, devlet-i aliyye gemileri bizim limanlar m zda bulundu u 
                                                

 

7  ihab- Bahrî Süvarisi Mustafa Beyin ngiltere Canibine H yn- Azimetimizi Tahkikata Dair 
Risale, 1704, stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, s.1-3. 1704 y l nda bu risaleyi kaleme alan 
Süvari Mustafa Bey, ihab- Bahrî de de il Mir at- Zafer f rkateyninde vazife yapm olup 
verilen bilgiler Mir at- Zafer e aittir. Sehven risalenin ad Mir at- Zafer yerine ihab- Bahrî 
olarak yaz lm t r. Süvari Mustafa Bey, bu risalede yol güzergâh n n yan nda u ran lan limanlar, 
uygulanan merasim kurallar ve ngiliz tersanesi ve donanmas hakk nda bilgiler sunmaktad r. 

8  Kalagöz: Bo azlarda, nehirlerde, limanlarda, s l k olan geçitlerde meskûn ve tehlikeli kanallarda 
gemilerin selamet içinde seyretmeleri için yol gösteren rehberdir. Kâmûs- Bahrî, s.312. 

9  Alay Sanca : Resmî ve dinî günlerde gemilerin direkleri aras nda ba tan k ça kadar uzanan savlo 
üzerinde aç lan genel i aret sancaklar d r. Kâmûs- Bahrî, s.20. 

10   ngiltere Canibine H yn- Azimetimizi Tahkikata Dair Risale, s.4. 
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müddetçe tersanece her ne icap ederse s k nt ya dü memeleri için tedarik 
edilece ini, memleketin her bir mahallinin gezdirilip ikramda kusur edilmeyece ini 
bildirmi tir. Asakir-i ahaneye ngiliz usulü top talimi ö retmek için üç ambarl 
gemiden bir topçu ba getirtilmi , ngiltere nin havas n n k n so uk olaca 
gerekçesiyle askere birer çift fanila da t lm ve gemilere her gün taze sebze ve et 
gönderilmi tir11. Bunda Osmanl gemilerinin özellikle kraliçenin gemisiyle 
kar la t klar nda uygulanmas gereken merasim kaidelerine titiz bir surette riayet 
etmeleri ve gemi mürettebat n n limanda bulunulan süre içinde yerel idareciler ve 
ahali ile iyi ili kiler kurmu olmalar n n da önemli rolü olmu tur. Dönemin ngiliz 
gazeteleri Türk gemileri ve bunlarda bulunan zabit ve deniz erlerinin Portsmouth a 
ç kt klar nda nas l ilgi oda olduklar n u ekilde yans tmaktad r: 

Portsmouth liman nda bulunan iki Türk f rkateyninin subaylar

 

geçen hafta 
Sir Godfrey Webster in rehberli inde, Portsmouth Tersanesi ve Clarence 
K zakhanesinin hemen tüm bölümlerini ziyaret etmi bulunmaktad r. Kaptan n 
haricinde tümünün üniformalar ngilizlerden kopya edilmi

 

olup koyu lacivert 
setre, mavi pantolon, kemer ve k l çtan olu maktad r. Bunlar n deniz erleri de s k 
s k karaya ç km lard r. Tümünde mavi pantolon ve kahverengi ceketten olu an 
üniformalar yine k smen ngiliz modas na uygun giyinmi olup, bu onlar özgün 
görünümlerinden yoksun b rakmaktad r. Bunlar n karada hat r say l r miktarda 
para harcad klar gözlemlenmi tir. 

Bu yaz n n ç km oldu u gazetenin bir Londra gazetesi olmas Türk 
gemilerinin bölgede nas l bir ilgi oda olu turdu unun göstergesidir. Ancak belli 
ki Tanzimat sonras yeni giyim anlay , levent giysileri giymi Türk gemicileri 
görme beklentisi içinde k y ya dolu mu olan ngilizleri dü k r kl na u ratm t r. 
Yaz n n devam nda, Türklerin erzak al veri i yapt klar , gemileri ziyaret etmek 
isteyen ngilizlere çok nazik davrand klar , ancak cuma ve cumartesi günlerini dinî 
inançlar nedeniyle ibadete ay rd klar ve bu günlerde ziyaretçi kabul etmedikleri 
belirtilmektedir12.  

3.  Seyahat Esnas nda Ya ananlar 

3.1.  Günlük Yap lan Talimler 

Gemiler Kumkap dan hareketten alt buçuk saat sonra Gelibolu ya 
ula m lard r. Her gün güne in ilk klar ile birlikte sancaklar ke ide olunup 
gurubuyla birlikte a a al nm t r. Ard ndan bütün mürettebat Padi ah m Çok 
Ya a duas n yapm t r.   

                                                

 

11  ngiltere Canibine H yn- Azimetimizi Tahkikata Dair Risale, s.5. 
12  Zeynep Aygen, ngiltere de Bir Türk Kenti, Gosport ta Osmanl zleri, Toplumsal Tarih, S.129, 

Eylül 2004, s.37-38.  
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5 A ustos 1850: Güne in gurup etmesiyle ihab- Bahrî ye nazaran 

sancaklar a a al n p guruptan sonra asakir-i bahriye-i nizamiye tabur olarak bir 
defa padi ah m çok ya a hay r duas yapt 13. 

Sabah ilk yap lan i geminin temizli idir. Gemiler özellikle Malta ve 
ngiltere limanlar nda demirli iken bu temizli e ayr bir önem verilmi tir. Zira 

gidilen yabanc bir limanda yerel idarecilerin ve halk n aileleriyle gemiyi ziyaret 
etmesi, içini gezmesi adettendir. Seyir jurnalinde seyahatin ilk günlerinde geminin 
sabah temizli i ile ilgili herhangi bir kay t dü ülmemi tir. Bununla ilgili ilk kay t u 
ekildedir. 

19 A ustos 1850: Sabahleyin saat 02.00 kararlar nda gemi güzelce y kand , 
bir saat kadar tüm zabitan ve neferat ni ana kur unlu tüfek ile at talimi yapt 14. 

lerleyen günlerde sadece geminin y kanmad

 

ayn zamanda harp 
aletlerinin temizli inin yap lmaya ba land da görülür. Ayr ca çok s k olmasa da 
geminin ta ve kumla y kand , zaman zaman y kama yerine pas pas yap ld da 
görülmektedir. 

13 Eylül 1850: Sabahleyin tak m yelken volta eylemek üzere iken bütün 
harp âlât silindi, toplar lostra edildi15. 

13 Nisan 1851: Portsmouth Liman , harp silahlar silinip toplar lostra 
edildi, tabib gemide olan hastalar vizite etti, gemi ta ve kum ile y kand , 
güvertenin sancak ve iskele yal kütükleri siyah ile boyan p ve gereken yerleri 
lostra edildi i, geminin temizli ine dair bütün subaylar süvari bey kamaras nda 
tenbihat ettikten sonra süvari bey ile tabib efendi ve musikar yüzba s beraberce 
d ar daki hastahanede bulunan hastalar vizite etmek üzere gitti, birkaç nefer gemi 
ambar n y kayarak bahriye askerleri de gemide bulunan çantalar n ç karmakla 
elbiselerinin söküklerini dikmek üzere olduklar

 

(ve) güverte top mu ambalar

 

boyand 16. Temizli in ard ndan sabah yap lan i talimlerdir. Seyahatin ilk günlerinde 
tüfekle at talimi yap lmaktad r. Asker ve zabitler bu talimi ayr ayr yapmakta 
olup zabitler gemide görev yapan mühendislerle beraber tüfekle at talimi 
yaparlar. Özellikle acemi askerlere ni an talimi için pruva sütununun sancak 
taraf nda bulunan palasarteye17 veya zabitler için küpe teye18 ni an tahtas 
konulmu ve at lar buraya yap lm t r. Yakla k olarak bir saat süren bu talimler 

                                                

 

13   Mir at-

 

Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.2. 
14  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.7. 
15  Toplar n Lostra Edilmesi: Lostra etmek Bordac lar n her gün sabah gemini bordas n süpürüp 

gerekli yerleri y kayarak boyan n bozulmu k s mlar n tekrar kurcalay p boyamalar d r. Toplar n 
lostra edilmesi ise kirlenmi , pasl k s mlar n boyamakt r. Kâmûs- Bahrî, s.351;Yelken Volta 
Etmek: Yelkeni sarmakt r. Kâmûs- Bahrî, s.406. 

16  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.30, 82. 
17  Palasarte: Ana çarm hlar n n direkler ile daha fazla aç hâs l etmeleri için her dire in hizas nda 

bordaya civatalarla ba lanm a aç kütüklerdir. Kâmûs- Bahrî, s.98. 
18  Küpe te: Güverte hizas ndan skarmoz ba lar na m hlanan dikmelerin d ar do ru tahta ile 

kaplanarak te kil olunan seyirlerdir. Kâmûs- Bahrî, 339. 
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hemen hemen her gün düzenli olarak yap lmaktad r. Ayr ca s k s k olmasa da 
zabitler taraf ndan ba a ni an konup yalpa-i havada ni an alma taliminin yap ld 
görülür.  

16 A ustos 1850: Sabahleyin Çuka Adas aç klar nda limanl k hava ile 
gitmek üzere iken saat 04.00 kararlar nda sancak taraf küpe tesine ni an tahtas 
yerle tirilip subaylar ve mühendisler tüfek at talimi yapt . 

18 A ustos 1850: Sabahleyin 01.00 s ralar nda acemi askerlere ni an talimi 
için pruva sütununun sancak taraf nda bulunan palasarteye ni an konularak talim 
yapt r ld . 

26 ubat 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top, tüfek ve k l ç talimi yapt r ld , mahal-i mezbûr ahalisi, 
kapudan (gemi komutanlar ) ve kara subaylar aileleri ile gemiye gelip gezdi, ba a 
ni an konup yalpa- havada ni an almak e itimini bütün subaylar icra etti19.  

Tüfekle at taliminin yap lmas yan nda top, k l ç, rampa, ayak ve rakam 
talimleri de gemide mutad olarak yap lan talimlerdendir. Top talimi özellikle 
herkesin muharebe zaman nda bulunaca mevkii ö renmesi ve seri hareket etmesi 
aç s ndan önemlidir. Bu nedenle her bir top için görevli zabit ve askerin isimleri bir 
pusulaya yaz larak herkesin görebilece i bir yere as l r. Büyük toplar, i hane 
toplar , k l ç ve mitralyöz talimlerinde askerin ba nda mutlaka bir zabit haz r 
bulunur. Toplar n ba nda haz r bulunan bu k demli zabitin emri olmad kça at 
talimi ba lamayacakt r. Her üç ayda bir gemi süvarisi taraf ndan topla gece at 
talimi yapt r l r. E er bu at talimlerinin meskûn mahalde yap lmas icap ediyorsa 
mutlak surette mahallî yönetimden izin al nmas gerekmektedir. Yabanc 
limanlarda da mahallî hükümetin nizam ve kanunlar do rultusunda, ahaliyi 
rahats z etmeyecek ekilde bu talimlerin yap lmas uygun görülmü tür. Bu 
talimlerde sarf edilen top, barut, humbara ve i hane tüfe i fi e inin miktar 
geminin günlük vukuat jurnaline kaydedilir. Donanman n seferden önce teçhizi 
esnas nda cephanesine kaç adet barut sand istif edebilece i tersane zabitan 
taraf ndan bir raporla Harbiye Dairesi ne bildirilir. Bu raporun bir nüshas gemi 
süvarisine verilir. Bu talimlerde müsaade edilenden fazla top kullan lmas katiyen 
yasaklanm t r20. Top talimi seyahat esnas nda ilk defa Malta liman nda ngiliz 
askerleri taraf ndan yapt r lm t r. Zaman zaman aç k denizlerde de yap lsa da 
günlük düzenli talimler Portsmouth liman na geldikten sonra ba lam t r. Bu 
talimlere bazen ngiliz askerlerde i tirak etmi lerdir.  

27 A ustos 1850:  Malta Liman nda demir atm , bir miktar subay ve 
asker d ar ya ç k p gelmi ler, ak amüzeri üç ngiliz askeri gelip yar m saat 
askerlere top talimi yapt r p geri gitmi ler. 

                                                

 

19  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.5,6,70. 
20  1297 Tarihli Bahriye Kanunname-i Hümayunu (51.52.53.54. Madde), s 74. 
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14 Ekim 1850: Bahr-i Muhit, hava müsait, asâkire top talimi yapt r ld , 

gece Süra - Bahrî görülemedi inden bir adet çanak maytab ate lendi. 

23 Ekim 1850: Bahr-i Muhit te bahriye askerlerine yar m saat top talimi 
yapt r ld . 

16 Kas m 1850: Portsmouth Liman - harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
süvari bey ve birkaç subay ders almak için ngiliz gemilerine gidip geldi, ahali ile 
aileleri gemiye gelip gezdi, asâkir-i bahriyeye top talimi yapt r ld . 

22 Mart 1851: Portsmouth Liman , harp silahlar silinip toplar lostra edildi, 
gemide bulunan hastalar tabib vizite etti. Asâkir-i bahriyeye birer saat kadar top ve 
tüfek talimi ve ayak ve k l ç talimi yapt r ld , filika giderek top talim ceysini al p 
geldi, asakir-i bahriyeye bir saat kadar ngiliz-vârî top talimi yapt r ld . 

3 Nisan 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top, tüfek talimi yapt r ld ,  mahal-i mezbûr ahali ve ofiserleri 
aileleri ile gemiye gelip gezdi. Limandaki Ekslant adl üç ambarl dan 12 nefer gelip 
gemiyi gezdi ve top talimi yapt rd .  

8 Nisan 1851: Portsmouth Liman , harp silahlar silinip toplar lostra edildi, 
Sir Godfrey Webster ile talimci gemiye gelip asakir-i bahriyeye bir miktar top 
talimi ile yang n talimi yapt rd . 

22 Nisan 1851: Saat: 01.00 kararlar nda Portsmouth valisi gemiye gelece i 
haber al nd nda askerlere temiz elbiseleri giydirilip haz rland , tabib efendi 
hastalar vizite etti, saat: 06.00 s ralar nda vali ailesiyle beraber vapurla geminin 
yan na geldi inde filikas na binip firkateyne geldi, usulünce askerler çarm h ve 
küpe telere dizilip ve bando ile bir defa temennâ (eli ba a götürüp selamlama) 
töreni yap ld , bahriye askerlerine bir miktar top talimi yapt r l p, geminin içini 
gezerek yar m saat miktar gemide e lenip sonra filikas na binerek vapura giderken 
eskisi gibi selam töreni yap ld 21. 

Gemide sabah askerin yapt talimlerden biride k l ç talimidir. Bu talim üç 
siper, iki kesi ve bir saplay tan ibarettir22. K l ç talimi genellikle top ve tüfek 
taliminden sonra yapt r lmaktad r. 

8 Kas m 1850: Saat: 08.00 de yelkenler serenlere ba land , asâkire top, 
tüfek ve k l ç talimi yapt r ld 23.   

Bunlar n yan nda her bir bölükten acemi erlere kürek talimi 
yapt r lmaktad r. Yine çok s k olmasa da personele seyahat esnas nda ngiliz 
uzmanlar taraf ndan yang n (harik) taliminin yapt r ld da görülür. Bu talimde 
gemi mürettebat

 

kampanan n çalmas yla birlikte sus borusunun sesini i itir. 
Herkes bulundu u yerde durur. Gardiyanlar n yang n mevkiini ilan için çald 

                                                

 

21  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.10,33,37,45,64,76,80,84. 
22   Bahriye Top Talimi, (Tarihsiz), Tarihi Deniz Ar ivi htisas Kütüphanesi, s.70. 
23  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.43. 
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düdü ü müteakip söylenen niday dinlerler. Böylece yang n n geminin neresinde 
ç kt bütün personel taraf ndan anla l r. Yang n ba ta ise mümkün mertebe 
geminin k ç rüzgâra do ru çevrilir ve bu amaç için haz rlanan ecza i eleri veya su 
kullan l r. Seyr-i sefain memuru veya muavinleri petrol ve buna benzer maddelerin 
sakland mahallerin anahtarlar n süvariye teslim eder. Ayr ca kumanyan n 
oradan uzakla t r lmas na nezaret eder. Topçu zabiti ve muavinleri cephaneliklerin 
anahtarlar n

 

süvarinin yan nda emrine haz r bulundurur. Yang n n bulundu u yere 
yak n olan yerlerdeki cephanenin uzak bir mahalle sevkine nezaret ederler. Cerrah 
ise hastalar n gemide güvenli bir yere nakli ile eczan n korunmas icab halinde 
denize at lmas ile görevlidir. Sefine Emini, mahpuslar n prangalar n n fora 
edilerek localar ndan ç kar l p uygun bir mahalde nöbetçi nezaretinde tutulmalar n 
sa lar. Kâtipler ise paralarla gemiye ait resmi evraklar n tahliyesi ile ilgilenir. 
Yang n taliminin haftada en az bir defa yap lmas gerekmektedir24.  

8 Nisan 1851: Portsmouth Liman , harp silahlar silinip toplar lostra edildi, 
Sir Godfrey Webster ile talimci gemiye gelip asakir-i bahriyeye bir miktar top 
talimi ile yang n talimi yapt rd

 

9 Nisan 1851: Saat: 02.00 kararlar nda askerler temiz elbiselerini giyerek 
d ardan Sir Godfrey Webster ile talimci gemiye gelip asakire birer saat kadar 
yang n talimi yapt rd 25. 

3.2.  Topla Selamlama  

Osmanl

 

devleti nde önemli bir te rifat kaidesi olan topla selamlama âdeti 
bahriyede de uygulanm t r. Özellikle padi ah n Tersane-i Amire yi ziyaretinde, 
kandil veya bayramlarda, kalyon veya f rkateynlerin denize indirili törenlerinde 
tersaneden te rifat kanunnamesinde belirtilen say da top at yla selamlama 
yap lmaktad r. Bahriyede ayr ca donanman n veya sefer halindeki gemilerin de 
topla selamlama yapmas yine te rifat kanunnamesi gere idir. Ancak gemide 10 
toptan a a varsa veya toplar her seferinde yeniden doldurulmas gereken türde ise 
bu tür gemilerin topla selamlama yapmalar te rifat kanunnamesince 
yasaklanm t r. Yabanc bir ülkede iken topla yap lan selamlamaya kar l k 
verilmemesi ise te rifat kurallar na göre uygun olunmayaca ndan bu durumlarda 
geminin özelliklerine bak lmaks z n topla selamlama yap lmaktad r26. Güne in 
do u undan önce veya bat ndan sonra selam topu at lmaz. E er bu konuda 
mecburiyet hâs l olursa gemi kumandan ndan özel izin al nmas gerekir27. 

Portsmouth seyahatinde topla selamlama stanbul dan sefere ç kt ktan 
sonra Gelibolu da yatan evliya kabirleri ile ba lamaktad r. Osmanl devleti nin 
kurulu una hizmeti geçen ah slar n kabirleri önünden geçen gemiler, ayr ayr bir 

                                                

 

24  Mecidiye Kruvazör-i Hümayunu, s.41-43. 
25  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.80,81. 
26  Bahriye Kanunnamesi, (8. Fas l, 3.Madde), s.24. 
27  Bahriye Kanunnamesi, (8.Fas l, 5. Madde), s. 25. 
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adet top at ile selamland ktan sonra bütün mürettebat güvertede toplan p dua 
eder. lk selamlanan kabir Yaz c zâde Mehmet Efendininkidir. Mehmet Efendi II. 
Murat devri gazi dervi lerinden olup Muhammediye adl eseri kaleme alm t r. 

5 A ustos 1850: Sekiz buçuk kararlar nda Gelibolu ula nca Yaz c 
Mehmet Efendi hazretlerine bir adet top at ld nda söz konusu mahalde 22 kulaç 
suya iskele göz demiri at ld 28. 

Bundan sonra Akba Baba ya, Nara burnunda Nara Baba ya, Çanakkale 
geçilirken Havuzlar önünde Saka Baba ya,  Bozcaada da gömülü Dede ye, 
So anl k ta gömülü Baba ya ve Bozcaada ya ula ncaya kadar bütün kabirlerin 
birer topla selamlanmas ve her seferinde dualar edilmesi adettendir. Bu selamlama 
merasimi bütün Osmanl sahillerinde devam eder. Cezayir aç klar na gelindi inde 
burada medfun Dede selamlan r.  

13 A ustos 1850: Sabahleyin saat iki buçuk kararlar nda Gelibolu 
önlerinden kalk p burada gömülü Yaz c zâde hazretlerinin ruhuna fatiha okunup, 
bir top at lm , poyraz rüzgâr yla Nara ya do ru yol verilmi , sonra Akba Baba 
hazretlerine bir top at lm , Nara Burnu geçilirken Nara Baba hazretlerine bir top 
ve Çanakkale geçilirken Havuzlar önüne Saka Baba hazretlerine bir top at ld ve bir 
fatiha okundu, Bozcaada da gömülü Dede ye dua edilip bir top at ld . 

9 Eylül 1850: Cezayir aç klar nda saat 04:30 kararlar nda Veli Dede 
Hazretleri ruhuna bir fatiha okundu ve bir pare top at ld 29. 

Gemi seyir halinde iken ak amdan sonra ve tan vaktinde vardiya için birer 
adet sandal topu at lmaktad r. Bayram 21 pare top at yla kar lan r. Seyir halinde 
yabanc bir gemi ile kar la ld nda amiral, komodor veya gemi süvarisinin att 
top adedince mukabele edilir30. 

9 A ustos 1850: Gelibolu önlerinde demirli, ihab- Bahrîye nazaran 
babafingo serenleri31 yerlerine albura ve alay sancaklar ke ide, bayrama nazaran 
21 pare top at l p bir miktar asker zabitanla birlikte gezmek üzere Gelibolu ya 
gönderildi, bir kay kla Gelibolu valisi ve hâkimi gemiye gelip dinlenip f rkateynin 
filikas yla d ar ya ç kar ld 32. 

Yabanc bir limana girildi inde 21 pare top at yap l r. Kar l nda da 
hangi ülke olursa olsun 21 pare top at yla Osmanl gemisini selamlamas 
gerekmektedir. Öncelikle -e er varsa- orada görevli Osmanl konsolosu resmî 
k yafetiyle gemiyi ziyaret eder. Konsolos gemiye geldi inde 9 pare top at yla 
kar lan r. E er bu ülkenin kaptan pa as gemiyi ziyaret ederse 21 pare top at yla 
kar lan r. Bunun kar l nda da kaleden 21 pare top at l r.  Gemiyi yabanc bir 

                                                

 

28  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.2. 
29  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.4,17. 
30  Bahriye Kanunnamesi, (7. Fas l, 4.Madde), s.23. 
31  Babafingo Serenleri: Babafingo çubu una ba l bulunan ufkî serendir. Kâmûs- Bahrî, s.64. 
32  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.3. 
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vali ziyaret ederse 15 pare top at l r. Bunun kar l nda da kentin kalesinden 
mukabele olarak 15 pare top at lmas gerekmektedir. Malta ve Portsmouth 
limanlar na giri te Osmanl gemileri 21 pare top atm t r. Hatta Portsmouth 
valisinin ziyaretinden önce askerlere temiz elbiseleri giydirilmi tir. Bu tür 
ziyaretler genellikle aile ile birlikte yap l r. Vali filikas yla gemiye yana r. 
Askerler çarm h33 ve küpe telere dizilir ve bando ile bir defa temenna töreni yap l r 
bunun ard ndan bahriye askerlerine bir miktar top talimi yapt r l r. Geminin içini 
gezip bir müddet gemide e lendikten sonra filikas na binerek vapura giderken 
eskisi gibi selam töreni yap l r. Topla selamlama bir defaya mahsus olup ikinci 
ziyaretlerde yap lmaz. 

26 A ustos 1850: Malta Liman nda demir atm , harp aletleri silinip gemi 
temizlenmi saat 01:30 sular karantina memuru gemiye gelip karantinadan 
ç kt klar n karantina flamas

 

pruva sütunundan a a al nd anda grandi sütununa 
ngiliz band ras ke ide olundu u, 21 pare top at l p mahallin tabyas ndan da 21 

pare top at ld saat 02:30 kararlar nda Malta Amiraline mahsus pruva sütununa 
ngiliz band ras ke ide olunup pâyesi olan 15 pare top at ld sonra Osmanl 

konsolosu üniformas yla gemiye gelip ayr l nda pruva sütununa ay y ld zl sancak 
ke ide olunup 9 pare top at lm t r. 

29 A ustos 1850: Malta Liman nda demir atm , bir miktar subay ve asker 
d ar ya ç k p gelmi ler, saat 08.00 zamanlar nda ngilizler in kapudane pa as 
kendi vapuruyla söz konusu mahalle geldi inde pruva dire ine ngiliz band ras 
ke ide olunup paye miktar 15 pare top at lm , kar l k olarak kaleden 15 pare top 
at lm , ahali gemiyi gezmeye geldi. 

28 Eylül 1850: Saat: 03.00 kararlar nda Osmanl konsolosu üniformas yla 
gelip bir miktar dinlenip ayr ld nda pruva sütununa ay-y ld zl sancak çekildi, 9 
pare top at ld ve grandi sütununa ngiliz band ras çekilip 21 pare top at ld , sonra 
kaleden kar l k olarak 21 pare top at ld , limanda bulunan f rkateynin süvarisi 
geminin içini gezdi, kefereler aileleriyle gelip geminin içini gezdiler. 

23 Nisan 1851: Dün Portsmouth valisine at lan top kar l Portsmouth 
kalesinden on be pare top at ld , saat: 06.00 s ralar nda bütün yelkenler serenlerine 
ba land 34. 

Limana o ülkenin kral veya kraliçesinin oldu u gemi girerse 21 pare top 
at yla selamlan r. Bunun kar l nda da gemiden yine ayn say da top at lmas 
te rifat kaidesi gere idir. Mir at- Zafer ve Süra - Bahrî gemilerinde kraliçenin 
geçi i esnas nda sancaklar ke ide olunmu , bahriye askerleri küpe telere, zabit, 
tüfekçi ve m z ka tak m ise k ç üzerine dizilmi

 

21 pare top at larak m z ka ile 

                                                

 

33  Çarm h: Ana direkleri ve gabya çubuklar n borda istikametinde tutmak için kendir ve tel 
halatlardan yap lm donan m. Mustafa Zalo lu, Gemici Dili, stanbul 1988, s.88. 

34  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.10,25,84. 
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resm-i selam yap lm t r. Kraliçede limanda bulunan donanmas ile 21 pare top 
at yapt rarak kar l k vermi tir.35.  

1 Kas m 1850: Osmanl konsolosu gelip kraliçenin Londra taraf na 
gidece i haberini haber verince toplar doldurulup alay sancaklar haz rland , saat: 
02.00 de bahriye askerlerine siyah elbise giydirip sonra Wight Adas ndan 
kraliçeye ait vapur Portsmouth Liman na yol al rken ngiliz donanmas na nazaran 
asker sütunlara ç mariva36 olarak alay sancaklar çekilip 21 pare top at l p kraliçe 
ait band ra grandi sütununa çekilip kraliçe yan m za pek yak n geçerek sefine-i 
hümâyûndan da musika ile üç kere resm-i selam yap ld ktan sonra kraliçe kendi 
ahs na ait band ras n üç defa selaml k için a a al p yine kald rd 37. 

Özellikle yabanc limanlara giden Osmanl gemisinin o bölge ahalisi, mülkî 
ve askerî erkân taraf ndan ziyareti adettendir. Ayr ca limanda bulunan di er 
gemilerin personeli ve süvarisi de ziyarete gelir. Bunun için özellikle geminin 
temizli i nizam ve intizam sabah erkenden yap l r. Gelen ziyaretçiler e er önemli 
ise gemide kar lama merasimi yap l r. Buna kar l k gemi süvarisi ve mühendisten 
olu an bir heyet liman yak n nda bir tersane varsa oray ziyaret eder. Ayr ca 
ziyarette bulunan yabanc erkâna da iade-i ziyaretler yap l r. Gemi tabibi cerrah 
veya eczac dan birini gemide koyarak di eri ile limanda bulunan hastaneyi ziyaret 
eder. E er ihtiyaçlar var ise buradan onlar kar lar.  

9 A ustos 1850: Bir miktar asker zabitanla birlikte gezmek üzere 
Gelibolu ya gönderilmi , bir kay kla Gelibolu valisi ve hâkimi gemiye gelip 
dinlenip f rkateynin filikas yla d ar ya ç kar ld . 

4 Ekim 1850: Gibralta Liman nda38 Portekiz devletinin iki sütunlu beyaz 
bordal korsan vapuru gelip limana demirledi, f rkateyn-i hümayunun II. Süvarisi 
vapura gidip vizite tarz yla kumandan yla görü tü. 

5 Ekim 1850: Gibralta Liman nda, ahali ve ngilizler gemiyi gezdi, 
Portekiz vapuru kalkt 39. 

3.3.  Sancak ve Flamalar 

Abdülmecid devrinin ba lar ndan itibaren gemilere çekilen sancaklar II 
Mahmut ve III. Selim dönemlerinde kullan landan biraz farkl l k arz etmi tir. 
Önceki dönemlerde kullan lan ay-y ld z, hilal ve sekiz ual y ld z olarak 
kullan lmaya ba lan lm t r40. Donanmaya ait gemilerin gerek Osmanl 

                                                

 

35  ngiltere Canibine H yn- Azimetimizi Tahkikata Dair Risale, s.4. 
36  Ç mariva: Yelken gemilerinde personelin armaya ç kmalar için verilen komuta. Personelin bir 

merasim için belirli bir düzen içinde gemi üzerinde mevki almalar na da çimariva denir. Zalo lu, 
Gemici Dili, s.91. 

37  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.41. 
38  Gibralta, Cebel-i Tar k bo az d r. 
39  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.3,26. 
40  Fevzi Kurto lu, Türk Bayra ve Ay-Y ld z, Ankara 1938, s.126. 
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limanlar nda gerekse yabanc limanlarda bulunduklar zamanlarda çekilecek 
sancaklar Mart ay n n 9. gününden Eylülün 10. gününe kadar sabahlar saat birde 
ve Eylülün 11 inden Mart n 9 una kadar saat 03.00 te çekilir. Ancak gemi seferde 
iken sancaklar gemi kumandan n n istedi i saatte çekilebilir. Havan n müsait 
oldu u zamanlar güne in do u u ile sancaklar ke ide olunup gurubu ile birlikte ba 
ve k çta nöbetçi olan askerlerin dört tüfek at ile a a indirilir41. Gemi demirli 
iken babafingo sancaklar yerine alay sancaklar ke ide olunur. 

20 Nisan 1851: Gurub ile sancaklar dört tüfek at larak a a al nd . 

6 A ustos 1850: Gelibolu önlerinde demirli, güne in do u uyla ihab- 
Bahrî ye göre sancaklar ke ide, gemi temizlenmi , silahlar silinmi , asakir-i 
bahriye armay vizite etmeye ba lad . 

17 Nisan 1851: Gurub ile sancaklarla beraber askerin armada as l 
çama rlar da a a al nd 42. 

Arife günlerinde alay sancaklar n n bayram günlerinde ise k ç sanca 
çekildi i görülür. 

8 A ustos 1850: Arife gününe hürmeten ihab- Bahrîye nazaran alay 
sancaklar ke ide olunup gurup ile a a al nd . 

16 Ekim 1850: Bahr-i Muhit, kurban bayram na hürmeten k ç sanca 
çekilip süvari beyin dört adet kurban koyunu kesildi, askerlere pi irilerek yedirildi, 
rüzgâr iddetli (safi poyraz), gurupla k ç sanca a a al nm t r43.  

Gemi herhangi bir limanda karantinaya çekildi inde pruva sanca na sar 
flama çekilir. Karantinadan ç k ld nda pruva sütunundaki flama a a ya al n r. 
Osmanl konsolosu gemiye geldi inde pruva sütununa ay y ld zl sancak çekilir. 
Herhangi bir yabanc ülkenin liman nda demirli iken geminin grandi sütununa veya 
pruva dire ine o ülkenin band ras çekilir. Burada iken Kral veya kraliçenin 
gemisinin limana gelmesi durumunda babafingo çubuklar mezestre olunup alay 
sancaklar aç l r sonra geldi inde pruva, kontra mizana sütunlar na44 ay-y ld zl 
sancak ve grandi sütununa kral veya kraliçenin band ras çekilir. 

23 Eylül 1850: Gibralta Bo az a z nda orsa alabanda yatarken saat 12.00 
kararlar nda k ç sanca çekilerek tak m yelken bat rüzgâr yla k ble kerte lodos yol 
verilip bütün subay ve erlere beyaz elbiseleri giydirilip, amata olmayarak üç defa 
dahi k sa volta vurulup Süra - Bahrî ile limana girildi, liman iç taraf na 
karantinac n n tarifi üzerine 10 kulaç suya demir at ld , 5 gün karantina ç karmak 
için pruva sütununa sar flama ke ide edildi. 

                                                

 

41  Bahriye Kanunnamesi, (11. fas l, 1. Madde), s.26. 
42  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.2,83. 
43  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.2,34. 
44  Kontra Mizana: Dört direkli yelken gemilerinde en k çta bulunan direk. Be direkli gemilerde 

dördüncü direk mizana, be inci direk kontra mizana dire idir. Zalo lu, age, 220. 
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26 A ustos 1850: Malta Liman nda demir atm , harp aletleri silinip gemi 

temizlendi. Saat 01:30 sular karantina memuru gemiye gelip karantinadan 
ç kt klar n karantina flamas

 

pruva sütunundan a a al nd anda grandi sütununa 
ngiliz band ras ke ide olundu, 21 pare top at l p mahallin tabyas ndan da 21 pare 

top at ld . Saat 02:30 kararlar nda Malta Amiraline mahsus pruva sütununa ngiliz 
band ras ke ide olunup pâyesi olan 15 pare top at ld . Sonra Osmanl konsolosu 
üniformas yla gemiye gelip ayr l nda pruva sütununa ay y ld zl sancak ke ide 
olunup 9 pare top at ld . 

8 Ekim 1850: Gibralta Liman nda demir atm , harp âlât silindikten toplar 
lostra edildi, rüzgâr ke i leme gibi oldu undan saat 02.00 demlerinde kalk ld , 
Pruva sütununa ngiliz band ras çekildi. 

27 Kas m 1850: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top, tüfek  k l ç talimi yapt r ld , ahali ile aileleri gemiye gelip 
gezdi, saat 08.00 kararlar nda ngiliz amirali ailesi ile f rkateyne geldi inde pruva 
sütununa ngiliz band ras çekildi. 

8 Mart 1851: Saat: 06.00 kararlar nda kraliçenin Porstmouth a gelece i 
haber al n p babafingo çubuklar mezestre olunup alay sancaklar aç ld sonra 
geldi inde pruva kuntra mizana sütunlar na ay-y ld zl sancak ve grandi sütununa 
kraliçenin band ras çekilip, ngiliz gemilerinden 21 er pare top at l p kral le (Isle 
of Wight) Adas na gitti, 

25 Mart 1851: Saat 07.30 da kraliçe geldi inden donanmas na göre 
geminin pruva ve kuntra mizana sütunlar na sancak ve grandi sütununa ngiliz 
band ras çekilerek bahriye usulü icra edildi45. 

3.4.  S hhî Hizmetler 

Talimlerden sonra tabibin gemi hastanesinde bulunan hastalar vizite etti i 
görülür. Gemi tabibi, geminin hastane bölümünde bulunan hasta personelin günlük 
kontrollerin d nda, acil durumlarda müdahale etme ve durumu a r olan hastalar n 
limanlardaki hastanelere sevk edilmesiyle de görevlidir.  

24 Kas m 1850: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkire top, tüfek k l ç talimi yapt r ld , gemi doktoru hastalar vizite etti.  

22 Aral k 1850: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top, tüfek  k l ç talimi yapt r ld , ahali aileleri ile gemiye gelip 
gezdi, gece saat: 04.00 kararlar nda Süra - Bahrî tak m ndan bir çavu ç ld rarak 
birik güvertesinde kimse görmeden eline ald sat r ile kendi koluna vururken 
arkada lar yakalam , f rkateynde bulunan tabib gönderilip kollar sar ld . 

29 Aral k 1850: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top, tüfek k l ç ve rakam  talimi yapt r ld , ahali ve ofiserler 

                                                

 

45   Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.10,24,30,47,73,77, 
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aileleri ile gemiye gelip gezdi. Gemi tabibi ngiliz hastahanesine giderek hastalar 
vizite etti. 

13 Mart 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
tabib efendi hastalar vizite etti ve ziyadece hasta olan iki nefer d ar hastahanesine 
gönderildi46. 

Tabibin karaya ç kt zamanlarda gemi içinde bulunan personelin her türlü 
s hhî kontrolü eczac taraf ndan yap lmaktad r. Genellikle gayrimüslimlerin görev 
yapt s hhî personel e er herhangi bir limanda gemiden ayr lmak isterlerse hraç 
Tezkeresi verilerek ayr lmalar na müsaade edilmektedir. Gemi limanda bulundu u 
s rada e er sa l k durumu a rla an personel varsa en yak n hastaneye kald r l r. 
Gemi tabibi de bu hastalar her gün ziyaret ederek durumlar n takip eder. Her 
hangi bir bula c hastal k tehlikesine kar l k gemide temizli e dikkat edilmi tir. 
Her gün pas pas yap lmas , güvertenin zaman zaman ta

 

veya çak lla silinmesinin 
yan nda yataklar ayda bir kere güzelce hava alabilecek bir yere serilerek 
havaland r ld görülür47. Ayr ca haftada iki defa ak am bütün vazifeler 
tamamland ktan sonra personelin çama r y kamalar na müsaade edilmektedir48. 
Geceden y kanan çama rlar armaya kald r lmaktad r.   

26 Mart 1851: Tabib gemide olmad ndan birik eczac s firkateyndeki 
hastalar vizite etti. Gece asker çama rlar n y kad . 

20 Aral k 1850: Portsmouth Liman , gemiden Macar eczac kendi r zas yla 
süvari bey taraf ndan eline bir adet ihrac tezkiresi verilerek gemiden ihraç edilerek 
Londra taraf na gitti. 

3.5.  Dinî Merasimler 

Gurup vaktinden sonra sancaklar a a indirilerek personel yoklama 
usulüne göre tabur olur ve üç defa Padi ah m Çok Ya a duas n yap lmas 
adettendir.  Askerler talimden sonraki zamanlar n okuyup yazmaya ve akaid-i 
diniye bilgilerini ö renmeye ay rm lard r. Özellikle gemide bulunan imamlar 
personelin e itiminde ve dini bilgileri ö renmelerinde görev yaparlar. Ayr ca 
cenaze namazlar n n k ld r lmas gemi imamlar n n vazifeleri aras ndad r. Zaman 
zaman gemi personelinin hastal ktan veya kaza ile öldü ü görülür. Böyle 
durumlarda öncelikle gemi süvarisine bilgi verilir. Ölen personelin mevcut e yas , 
varsa nakit akçesinin miktar ile ilgili tanzim edilen defter dönü te Bahriye 
Nezareti ne takdim edilir. E er ölüm olay n n nedenini tahkik için resmi ke if 
yap lmas icap ederse gemi süvarisi bulundu u yerin karantina memuruna müracaat 
eder. Ke if neticesi bilgi olmak üzere Bahriye Nezareti ne bildirilir49. Cenaze 
y kan p kefenlendikten sonra namaz k ld r larak bir filikaya bindirilip palankete 

                                                

 

46  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.47,54,55.75. 
47  Sefainde Vezaif-i Yevmiyeye Dair Talimat, Matbaa-i Bahriye,1325, s.2. 
48  Sefainde Vezaif-i Yevmiyeye Dair Talimat, s.7. 
49  Bahriye Kanunnamesi (5. Bab, 1. Fas l, 103. Madde), s.128. 
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(Palakete- makas gülle) ba lan p denize at l r. Yahut gemi yabanc bir limanda 
veya karaya yak n bir mahalde ise cenaze namaz n n ard ndan umumiyetle birkaç 
zabitin nezaretinde filika ile karada uygun bir mahalle götürülerek gömüldü ü 
görülür. Ancak yabanc bir limanda demirlenmi olmas na ra men cenazenin 
karaya defnedilmek yerine denize b rak ld da görülmektedir. Ölen personelin 
ard ndan gemide mevlit okunmas da adettendir. 

11 A ustos 1850: Gelibolu önlerinde demirli, ihab- .Bahriye nazaran alay 
sancaklar ke ide, saat 02.00 s ralar nda gemi hastahanesinde çoktan beri hasta 
olarak yatan musika tak m ndan bir er vefat etmi , Gelibolu da defnedildi. 

23 A ustos 1850: II. Bölük ten vefat eden Recep Çavu un cenazesi gemide 
güzelce gusl ve kefenlenip namaz k l n p palankete (Palakete- makas gülle) 
ba lan p denize b rak ld . 

1 Ekim 1850: Gibralta Liman nda demir atm , 4. Bölük ten bir nefer 
çoktan beri yatar hasta olmakla eceliyle vefat etti, y kan p, kefenlendikten sonra 
namaz k l n p filikaya bindirilerek denize b rak ld , bahriye askerleri k l ç talimi 
yapt , ahali gelip geminin içini gezdi50. 

Bayramlar n ise gemide hem düzenlenen merasimler hem de yap lan özel 
yemeklerle kutland görülür. Ramazan bayram nda sabah gemi f r n nda askere 
taze ekmek pi irilerek da t lm , asker için bir miktar bu day karaya ç kar larak 
güzelce dövdürülüp gemiye getirtilip ke kek yeme i pi irtilmi daha sonra saat iki 
s ralar nda bölüklere ayr lan bahriye askerleri güvertede tabur olup süvari bey, 
bayram n z mübarek olsun! Dedikten sonra da larak bir miktar asker zabitlerle 
birlikte gezmek için karaya ç km t r. Kurban bayramlar nda ise süvari beyin 
karadan ald rd  kurbanl k koyunlar kesilerek, askerlere pi irilip yedirilir.  

10 A ustos 1850: Bayram olmas nedeniyle 21 pare top at lm , askerin 
ekmek tay n gemi f r n nda pi irilerek da t ld , asker için bir miktar bu day 
ç kar larak güzelce dövdürülüp gemiye getirtilip ke kek pi irtilip sonra saat 02.00 
kararlar nda s ralama olmadan bölüklere ayr larak asakir-i bahriye güvertede tabur 
olup süvari bey bayram n z mübarek olsun deyip sonra bir miktar asker zabitanla 
birlikte gezmek üzere Gelibolu ya gönderildi.  Gelibolu valisi ve hâkimi gemiye 
gelip dinlenip f rkateynin filikas yla d ar ya ç kar ld . 

16 Ekim 1850: Bahr-i Muhit, kurban bayram na hürmeten k ç sanca 
çekilip süvari beyin dört adet kurban koyunu kesildi, askerlere pi irilerek yedirildi, 
rüzgâr iddetli (safî poyraz), gurupla k ç sanca a a al nd 51. 

Gemide zaman zaman özellikle vefat edenlerle ilgili olarak mevlit 
okutuldu u görülür. Cuma günleri ise bahriye askerleri yeni elbiselerini giymekte 
olup, gemi limanda demirli ise d ar dan ziyaretçi kabul edilmedi i görülür. 

                                                

 

50  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.2,8,25. 
51  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.3,34. 
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29 Ocak 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 

asâkir-i bahriyeye top, tüfek  k l ç talimi yapt r ld ,  mevlûd- erif okundu. 

21 Mart 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye birer saat kadar top ve tüfek talimi ve ayak ve k l ç talimi 
yapt r ld , gemide bulunan hastalar tabib vizite etti. Cuma gününe riayeten 
askerlere temiz elbiseleri giydirildi52. 

3.6.  Erzak ve Su Temini 

Memuriyetle görevlendirilen donanma gemilerinde ambarlar olmayan 
mahaller için stanbul dan mühimmat ve erzak konulur. Erzak, kumandan 
taraf ndan tayin olunan zabitler taraf ndan kontrol edildikten sonra kabz 
memurlar na teslim edilir. Zabit mühimmat ve erzak n kontrolünü yapt ktan sonra 
kumandana bir k ta lâyiha sunar. Mühimmat ve erzak n gemilere naklinde veya 
ambarlarda muhafazas nda kusur bulunursa ilgililer cezaland r l r53. Donanman n 
uzun seferlerinde be er ayl k peksimet ve zahire, Akdeniz veya Karadeniz e 
gidecek gemiler için üçer ayl k peksimet ve zahire verilir. Ambarlar bu miktarda 
erzak alamayan gemilere ise alabildi i kadar peksimet ve zahire verilir54. 

Geminin stanbul dan ç kt ktan sonra erzak için ilk u rak yeri 
Gelibolu dur. Gelibolu ya yakla an gemi öncelikle peksimet ihtiyac n buradaki 
peksimethaneye gönderdi i kay doldurarak kar lar. Peksimetin yan nda s r eti 
ve so an nda buradan al nd görülür. Personelin peksimet ihtiyac n n 
kar lanmas için bazen ambarda bulunan bu day n peksimet yap lmak üzere 
limanda bulunan de irmene gönderildi i görülür. Peksimetli in yan nda gemilerde 
elektri in kullan lmas yla beraber taze sebzeleri muhafaza etmek için so uk hava 
depolar da bulunmaktad r. Et ise limanlardan taze olarak al nmakta veya özellikle 
bayramlarda en yak n karadan al nan canl hayvanlar kesilmektedir. Genellikle 
yabanc limanlardan erzak temininde gemide görevli tercümandan 
yararlan lmaktad r.  6 A ustos 1850: Gelibolu önlerinde demirli, güne in do u uyla ihab- 
Bahrî ye göre sancaklar ke ide, gemi temizlendi, silahlar silinmi , asakir-i bahriye 
armay vizite etmeye ba lad , ihab- Bahrî f rkateyni süvarisi Mustafa Bey, 
gemiye gelip bir miktar dinlenip süvari ile birlikte peksimet almak için Gelibolu ya 
gittiler. 

7 A ustos 1850: Gelibolu önlerinde demirli, asakir-i bahriye arma bozmaya 
ba lay p tiringa bo mak ve ana istralya doldurmak ve ana çarm klar doldurmak 
üzere olduklar , Gelibolu taraf ndan s r eti, so an tay natlar al n p kazanda 
pi irtilerek yedirildi, peksimethaneden bir kay k peksimet geldi.   

                                                

 

52  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.63,76. 
53  Bahriye Kanunnamesi, (8. Madde), s.56 
54   Bahriye Kanunnamesi (5. Bab.,1.Fas l,, 37. Madde), s.93. 
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31 Ekim 1850: Harp âlât silinip toplar lostra edildi, bir filika bir mühendis, 

bir hoca görevli olarak Portsmouth Tersanesi ne gidip askerin et tay n n ald , saat: 
08,00 de amiralin k z ve pa a süvarisi birlikte f rkateyne gelip gezdi. 

20 Kas m 1850: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkire top, tüfek  k l ç talimi yapt r ld , gemi temizlendi, ahali-i belde kefereleri  
ile aileleri gemiye gelip gezdi, ngiliz koteri yana p asakir-i bahriyeler için 
ambarda bulunan bu day alarak peksimet imal etmek üzere mahal-i mezbura ihraç 
edildi55. 

Personel su ihtiyac geminin çe itli yerlerinde bulunan su sarn çlar ndan 
temin etmektedir. Mesela Mecidiye kruvazöründe k çta, ba köprüsü alt nda, 
dördüncü bölük mangas

 

alt nda ve k çta hilat ambar

 

alt nda olmak üzere toplam 
19,2 tonluk tatl su sarn çlar

 

bulunmaktad r56. Bu sarn çlardan tükenenler u ran lan 
limanlarda koterlerle doldurulmaktad r. Ayr ca limanlardan tedarik edilen bir di er 
ürün ise sirkedir.  

23 Eylül 1850: Gibralta Bo az a z nda orsa alabanda yatarken saat 12.00 
kararlar nda k ç sanca çekilerek tak m yelken bat rüzgâr yla k ble kerte lodos yol 
verilip bütün subay ve erlere beyaz elbiseleri giydirilip, amata olmayarak üç defa 
dahi k sa volta vurulup Süra - Bahrî ile limana girildi, liman iç taraf na 
karantinac n n tarifi üzerine 10 kulaç suya demir at ld , be

 

gün karantina ç karmak 
için pruva sütununa sar flama ke ide edildi, ngilizlerin çarkl vapuru ile Osmanl 
konsolosunun bir adam gelip isteklerinin sorunca su istenmi , yemekten sonra 
bando çald , vardiya topu at ld . 

28 Eylül 1850: Gibralta Liman nda demir atm ,  bir filika ile bir sandal 
içine bir memur ve tercüman su almaya gönderildi. 

2 Ekim 1850: Gibralta Liman nda demir atm , harp âlât silindi, toplar 
lostra edildi, sandala bir memur konup içme suyu almaya gönderildi. 

3 Ekim 1850: Gibralta Liman nda demir atm , saat 01.00 kararlar nda 
yelkenler fora olunup iki saat kadar rüzgârland kta serenlere bend olundu, sonra 
gemi sandal bir defa daha d ar ya gönderilen içme suyu al nd ve su ambar 
sarn çlar na konuldu, sandal gemiye al narak palavra taraf na indirilip yerine 
konuldu. Ahali aileleriyle gelip geminin içini gezdi, bir miktar subay gezmek için 
karaya gidip geldi 

17 Nisan 1851: Portsmouth Liman , askerin gece y kad çama rlar 
yukar ya kald r l p gemi temizlendi, harp silahlar silinip toplar lostra edildi, tabib 
efendi gemide bulunan hastalar vizite etti, ngilizlerin bir aded su koteri geminin 
yan na gelip ambar sarn çlar n doldurdu, koter, Süra - Bahrî ye gönderildi57. 

                                                

 

55  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s. 2,41,46. 
56  Mecidiye Kruvazör-i Hümayunu, s.113-114. 
57  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s. 24,25,26,83. 
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Gemide çubuk ve sigara içilmesi belirli kurallara ba l d r. Sabah 

yeme inden sonra yar m, ö le ve ak am yemeklerinden sonra ise birer saat askerin 
sigara içebilmesine müsaade edilmektedir. 18 ya ndan küçük olan bahriye 
askerinin sigara içmesi yasakt r. Di erleri ise belirtilen saatler aras nda orta katta 
veya palaverede grandi dire i ile ambar a z n n meyan hizas nda vaki manga 
aras nda korvet ve onun alt nda bulunan gemilerde güvertede orta ambar a z n n 
ba taraf nda içilecektir ve nargile içilmesi ise kesinlikle yasakt r58. 

3.7.  Personel ve Vazifeleri 

Seyahat esnas nda gemilerde süvari, tabib, eczac , imam, mühendis m z ka 
tak m , zabitan, tercüman, memur nefer gibi personel vazife yapmaktad r.  Bunlar 
maa lar n

 

(ayl k)  elden ve düzensiz olarak almaktad r. Bazen biriken kaimeler 
süvari bey taraf ndan toplu olarak verilmekte ise de genellikle hep birkaç ayl 
eksik olmaktad r. 

10 Kas m 1850: Portsmouth Liman , ahali zaman zaman aileleriyle gemiye 
gelip gezdi, asakir-i bahriyenin güze te eden dört ayl k maa lar da t ld . 

5 ubat 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top, tüfek ve k l ç talimi yapt r ld , askerin iki ayl klar da t ld , 
bölüklerden bir miktar nefer subaylarla birlikte gezmek için gidip döndü, mahal-i 
mezbûr ahalisi ve aileler gemiye gelip gezdi. 

17 Mart 1851: Portsmouth Liman , gemi hocas askerlerin ayl klar kayme 
oldu undan bozdurmak için d ar ya gidip geldi, süvari beye stanbul dan üç adet 
mektup geldi, tersaneden iki amele gemiye gelip pruva palasertesine demir p raçol 
imal etti, askerlerin baz lar da yalpal top talimi yapt r ld 59. 

Personeli bulunduklar limandan stanbul a giden gemiler vas tas yla 
yak nlar na mektup gönderdi ini görmekteyiz. 

30 Eylül 1850: Gibralta Liman nda demir atm ,  ahali gelip geminin içini 
gezdi. stanbul a bugün vapur gidece i için subaylardan hanesi olanlar mektup 
yazd . 

17 Mart 1851: Süvari beye stanbul dan üç adet mektup geldi. 

23 Mart 1851: Portsmouth Liman , süvari beye stanbul dan bir miktar 
mektup geldi, mektuplardan Zibayi -i Derya Korvetinin kazaya u rad 
ö renildi60. 

                                                

 

58  1297 Tarihli Bahriye Kanunname-i Hümayunu (81 Madde), s. 81-82. 
59  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.43,67,75; P raçol: Kemereleri alabandalara ba layan 

ve muhtelif ekillerde yap lan a aç ve madeni levhalar. Zalo lu, age., s. 316. 
60  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.25,75,76. 
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Seyahat esnas nda personele bazen okuma yazma, bazen de dinî bilgilerini 

geli tirmek amac yla akaid-i diniye derslerinin verildi i görülür. 

18 Aral k 1850:  Askerlere okuma yazma dersi verildi, süvari bey d ar ya 
gidip geldi. 

8 Mart 1851: Asâkir-i bahriye bir saat kadar okuma talimi yapt r ld . 

21 Nisan 1851:  Asakir-i bahriyeler, akaid-i diniyelerini müzakere etti61. 

Osmanl bahriyesinde personelin genellikle ald cezalar firar, içki içme, 
kanun ve nizamnameler ile üstlerine kar gelme, adam yaralamad r. Seyahat 
esnas nda gemide en çok i lenen suçlar n ba nda karaya ç kan gemi personelinin 
sarho olarak geri dönmeleri gelmektedir. Bunlar zincire vurularak cezalanm t r. 
Bunun yan nda günlük talime kat lmayan nefere 18 usturpa vurulmu tur. Yine 
gemi içinde arkada n ve kendini yaralayan nefer ise zincire ba lanm t r.   

16 Kas m 1850: Portsmouth Liman , Saat: 03.00 kararlar nda Birinci Bölük 
erlerinden Amasral smail nefer birkaç günden beri gemi hastahanesinde yatarken 
afiyetini kaybedip eline b çak al p yan nda bulunan hastalardan Rizeli Kerim neferi 
omuz ba n vurup hastahaneden d ar ya ç kar l p ve bir mülaz m n elini 
yaralad , süvariye haber verilip er yine hastahaneye gidince tutulup ayaklar na 
zincir ba lanarak puntele ba land . 

20 Aral k 1850: Portsmouth Liman , Askerler tam olarak geri dönüp esnaf- 
saireden Arap Ali Kalfa ile marangoz Hasan Kalfa gemiye sarho geldikleri için 
zincire ba land . 

22 Aral k 1850: Portsmouth Liman , gece saat: 04.00 kararlar nda Süra - 
Bahrî tak m ndan bir çavu ç ld rarak birik güvertesinde kimse görmeden eline 
ald sat r ile kendi koluna vururken arkada lar yakalam , f rkateynde bulunan 
tabib gönderilip kollar sar ld . 

17 Nisan 1851: Portsmouth Liman , d ar da gezmekte olan askerler 
gemiye döndüklerinde Ali kalafat sarho olarak gemiye döndü ünden zincire 
vuruldu. 20 Nisan 1851: Harp silahlar silinip toplar lostra edildi, bahriye 
askerlerine kalkar gibi bir saat talim yapt r ld nda Trabluslu Ömer nefer talime 
gelmedi inden süvari bey taraf ndan kabahatinden dolay 18 usturpa vuruldu62.  

4.  Personelin Ölüm Nedeni 

Portsmouth liman nda kal nan süre içinde her iki gemiden de birçok 
bahriye askerinin vefat etti i görülür. Bu konu ile ilgili yayg n kanaat deniz 
erlerinin salg n bir hastal k sonucu öldü üdür. Ancak seyahat dönü ü Mir at- Zafer 
süvarisi Mustafa Bey haz rlad risalede u bilgileri verilir: Asakir-i ahaneden 

                                                

 

61  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.53,75,84. 
62  Mir at- Zafer F rkateyninin Seyir Jurnali, s.45,53,54,83. 
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baz lar mahal-i mezburun havas yla imtizac edemedi inden hastalanm ise de 
Portsmouth liman nda vaki bahriye hastanesine ç kar larak bi t-tedavi ahz 
olunarak, vefat edenler hastahane-i mezkure kurbunda verilmi olan arsaya 
defnolunmu lard r63. Bu ifadeler konuyla ilgili olarak yapt ara t rmada salg n 
hastal k olabilece i görü ünü ortaya atan iddiay da zay flatmaktad r. Zira burada 
kal nan süre içinde k mevsimi geçirilmi ve gemide kalan askerlere ilk 
geldiklerinde ngilizler taraf ndan k l k giyecekler da t lm ve k mevsiminin 
oralarda sert geçti i konusunda ikaz edilmi lerdir. Gemide kalan mürettebat 
sobalarla s nmaktad r. ki gemiden 23 Türk denizcisinin vefat etti i bu olay n 
salg n hastal ktan olabilece i görü ü ise u ekildedir: 

Bu dönemde Gosport ve kar k y da yer alan Portsmouth daki sa l k 
ko ullar son derece kötüdür. Örne in 1849 yaz nda Portsmouth da ba gösteren bir 
kolera salg n , bini a k n ki inin ya am na mal olmu tur. Kanalizasyon sisteminden 
yoksun, dok i çilerinin üst üste y larak ya ad sa l ks z mahallelerde, altyap 
çal malar ancak 1854 ten sonra ba lat labilmi tir. Kolera veya benzeri bir salg n 
hastal n 1850-1851 de Gosport a da s çram olmas akla yak nd r. Haslar 
hastanesi defin kay tlar içinde Türk denizcilerinin adlar na rastlanmamaktad r. 
Gerek gemilerin seyir defterlerinin, gerekse hastanenin hasta yat kay tlar n n bu 
konuya bir aç kl k getirece ini göstermektedir64. 

4.1.  Gidi Yolculu unda Ölenler 

Gerçektende Mir at- Zafer f rkateyninin bu seyahate ait seyir jurnali 
incelendi inde vefat eden erlerin durumu ile ilgili verilen bilgilerde herhangi bir 
salg n hastal ktan bahsedilmemektedir. Bu kay tlar vermeden önce u hususlara 
aç kl k getirmek gerekmektedir. Bunlardan ilki f rkateynin stanbul dan yola 
ç k ndan itibaren veya seyahat esnas nda salg n hastal k ta y p ta mad d r. 
Zira seyahatin daha ilk günlerinden itibaren f rkateynde ölümler olmu tur. 

11 A ustos 1850: Gelibolu önlerinde demirli, saat 02.00 s ralar nda gemi 
hastahanesinde çoktan beri hasta olarak yatan musika tak m ndan bir er vefat etmi , 
Gelibolu da defnedilmi , bir miktar çavu ve onba gezmek üzere d ar gidip 
döndü. 

23 A ustos 1850: II. Bölük ten vefat eden Recep Çavu un cenazesi gemide 
güzelce gusl ve kefenlenip namaz k l n p palankete (Palakete- makas gülle) 
ba lan p denize b rak ld . 

1 Ekim 1850: Gibralta Liman nda demir atm , 4. Bölük ten bir nefer 
çoktan beri yatar hasta olmakla eceliyle vefat etti, y kan p, kefenlendikten sonra 
namaz k l n p filikaya bindirilerek denize b rak ld , bahriye askerleri k l ç talimi 
yapt , ahali gelip geminin içini gezdi. 

                                                

 

63  ngiltere Canibine H yn- Azimetimizi Tahkikata Dair Risale, s.5. 
64   Aygen, ngiltere de Bir Türk Kenti, Gosport ta Osmanl zleri, s.37. 
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13 Ekim 1850: Bahr-i Muhit, yelkenleri aç k, iddetlendi kuntra mizana 

gabya iskotas kesildi, saat: 06.00 kararlar nda gabya pruva iskotas dahi k r ld , 
stanbul dan beri hasta olan Musika Bölü ü nden bir onba gemi hastahanesinde 

vefat etti, y kan p denize b rak ld . 

22 Ekim 1850: Bahr-i Muhit, saat: 02.00 kararlar nda bir nefer çoktan beri 
hasta olmakla eceliyle vefat etti, y kan p kefenlendikten sonra namaz k l n p 
denize b rak ld . 

25 Ekim 1850: Bahr-i Muhit, 02.00 Bölük ten bir nefer çoktan beri gemi 
hastahanesinde yatar hasta olmakla eceliyle vefat etti, y kan p, kefenlendikten 
sonra namaz k l n p denize b rak ld . 

Seyir jurnalindeki kay tlar Mir at- Zafer de Portsmouth a ula ncaya kadar 
alt deniz erinin vefat etti ini ortaya koymaktad r. Bunlar n ölümü hakk nda 
herhangi bir salg n hastal k ibaresi geçmemektedir. Ayr ca Malta, Gibralta ve 
Portsmouth gibi u rad klar limanlarda karantinahaneye al nan gemiler karantina 
müddetlerinin sonunda sal verilmi lerdir. 

26 A ustos. 1850: Malta Liman nda demir atm , harp aletleri silinip gemi 
temizlenmi saat 01:30 sular karantina memuru gemiye gelip karantinadan 
ç kt klar n karantina flamas

 

pruva sütunundan a a al nd anda grandi sütununa 
ngiliz band ras ke ide olundu. 

23 Eylül 1850: Gibralta Bo az a z nda orsa alabanda yatarken saat 12 
karalar nda k ç sanca çekilerek tak m yelken bat rüzgâr yla k ble kerte lodos yol 
verilip bütün subay ve erlere beyaz elbiseleri giydirilip, amata olmayarak üç defa 
dahi k sa volta vurulup Süra - Bahrî ile limana girildi, liman iç taraf na 
karantinac n n tarifi üzerine 10 kulaç suya demir at ld , 5 gün karantina ç karmak 
için pruva sütununa sar flama ke ide edildi, ngilizlerin çarkl vapuru ile Osmanl 
konsolosunun bir adam gelip isteklerinin sorunca su istenmi , yemekten sonra 
bando çald , vardiya topu at ld . 

28 Eylül 1850: Gibralta Liman nda demir atm ,  bir filika ile bir sandal 
içine bir memur ve tercüman su almaya gönderildi, saat: 02.00 kararlar nda 
karantinac gelerek karantinadan ç kt klar ndan pruva sütunundaki flama a a 
al nd 65. Seyahat esnas nda sadece bir gemide alt askerin vefat göz önüne al n rsa 
Portsmouth liman nda kal nan alt buçuk ayl k zaman zarf nda iki gemiden toplam 
23 deniz askerinin vefat normal kabul edilebilir.  

4.2.  Portsmouth Liman nda Ölenler 

Salg n hastal a Portsmouth ta kal nan süre içerisinde bula ma ihtimali 
üzerinde durulacak olursa öncelikle yine Mir at- Zafer f rkateyni süvarisi Mustafa 
Bey in haz rlad risaleye bakmak gerekecektir. Mustafa Bey risalede ngiltere de 
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bulunduklar günlerden bahsederken Portsmout un kar sahilinde bulunan Gosport 
liman nda bulunan hastaneden bahseder. Bu hastane ayn zamanda bahriye 
askerlerimizin tedavi gördü ü yerdir.   

Gosport taraf nda Asakir-i bahriye için büyük bir hastane ve ittisalinde 
eczanesiyle te rihhanesi ve ifahanesi olarak etraf güzel bahçe ve bir taraf nda 
dahi kilise ve hizmetçileri kad n idi inden edeb yerinde illeti olanlar ayr ca ko u a 
konup erkek bakarak küsuruna kad nlar hizmet etmekte ve hastalardan iyiceleri 
dahi pazar günleri kiliseye ve bahçeye gidip gezmekte bulunmu ve asakir-i 
bahriye-i ahane mezkûr hastanede ayr ca bir ko u a konup bir hekim ile üç kad n 
hizmetçi tayin olunmu tur.66 

Bu bilgiler haricinde Mustafa Beyin haz rlad risalede herhangi bir kay t 
bulunmamaktad r. Seyir jurnalinde ise Portsmouth liman nda demirli iken vefat 
eden deniz erleri için u kay tlar yer almaktad r: 

30 Kas m 1850: ngiliz hastahanesinde bulunan neferlerden biri vefat 
etti inden bir miktar asker ç kar larak müteveffa o mahalde defnedildi. 

1 Aral k 1850: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top, tüfek  k l ç talimi yapt r ld , ngiliz hastahanesinde bulunan 
neferlerden biri vefat etti inden bir miktar asker ç kar larak hastahaneye gidildi 
müteveffa o mahalde defnedildi.  

12 ubat 1851 : Musika bölü ünden bir çavu çoktan beri hasta 
oldu undan eceliyle vefat etti, y kan p kefenlendi ve namaz k l n p defnedildi. 

25 ubat 1851: Bir nefer ngiliz hastahanesinde çoktan beri hasta olmakla 
eceliyle vefat etti, y kand , kefenlendi namaz k l n p defnedildi. 

8 Mart 1851: ngiliz hastahanesinden iki nefer eceliyle vefat etti, y kand , 
kefenlendi namaz k l n p defnedildi. 

9 Mart 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top ve tüfek talimi yapt r ld , hastahanede bir nefer çoktan beri 
yatar hasta olmakla kendi eceli ile vefat etti, defnedildi, mahal-i mezbûr  ahalisi ve 
subaylar  aileleri ile gemiye gelip gezdi.  

13 Mart 1851: Portsmouth Liman , harp âlât silinip toplar lostra edildi, 
asâkir-i bahriyeye top ve tüfek talimi yapt r ld , bir nefer çoktan beri yatar hasta 
olmakla kendi eceli ile vefat etti, y kand kefenlendi namaz k l n p defnedildi, 
mahal-i mezbûr  ahalisi ve subaylar aileleri ile gemiye gelip gezdi.  

1 Nisan 1851: Süra - Bahrî Biriki süvarisi Mehmed Kapudan n cenazesini 
kald rmak için gemilerden üçer filikalara bölüklerden birer miktar neferle, bütün 
subaylar temiz elbiselerini giyerek filikalar bir filo olarak süvari bey ve Mustafa 
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Kapudan beraberce mahal-i mezbura ihraç olunup kapudan n cenazesi güzelce 
y kand ve kefenlendi ve namaz k l narak söz konusu mahalle defnedildi. 

10 Nisan 1851: Portsmouth Liman , harp silahlar silinip toplar lostra 
edildi, askerin gece y kad çama rlar armaya kald r l p gemi temizlendi, 
hastahanede bulunan hastalardan Süra - Bahrî tak m ndan bir nefer vefat 
etti inden gemilerden bir miktar subay ve neferler d ar ya gidip mahal-i mezburda 
defnedilip döndüler. 

21 Nisan 1851: Mülaz m Ömer A a da üç neferle beraber merhum 
Mehmed Kapudan n mezar na ya dikmek için kabristana gidip ta lar dikip 
gemiye döndü. 

23 Nisan 1851: Esben Hen, harp silahlar silinip toplar lostra edildi, bando 
neferat ndan Oflu Ahmed nefer gemi hastahanesinde vefat ederek gemide y kan p 
kefenlenip namaz k l narak bir miktar subay ve nefer ile beraber mahal-i mezbûra 
ç kar larak kabristana defnedildi. 

24 Nisan 1851: Gemi hastahanesinde hasta olan II. Bölük ten Hem inli 
Hüseyin Onba vefat ederek gemide y kan p kefenlenip namaz k l narak bir 
miktar subay ve nefer ile beraber mahal-i mezbûra ç kar larak defnedildi.  

25 Nisan 1851: II. Bölük neferat ndan Trabzonlu Kamil nefer gemi 
hastahanesinde hasta bulundu undan eceliyle vefat etti, gemide y kan p kefenlenip 
namaz k l narak bir miktar subay ve nefer ile beraber d ar ya gönderilerek 
kabristana defnedildi. 

29 Nisan 1851: Gemide tabib bulunmad ndan Süra - Bahrî eczac s 
gelip hastalar vizite etti, gemi hastahanesinde bulunan hastalardan II. Bölük 
neferlerinden Hasan nefer eceliyle öldü ünden gemide y kan p kefenlenip namaz 
k l narak bir miktar subay ve nefer ile beraber d ar ya gönderilerek kabristana 
defnedildi67.   

Seyir Jurnalindeki kay tlarda görüldü ü üzere Haslar Hastanesinde ölen 
deniz erlerinin durumu ile alakal olarak herhangi bir salg n hastal k kayd na 
rastlan lmam t r.  Ayr ca hemen hemen her gün gemiye ngilizler taraf ndan 
yap lan ziyaretler, gemi personelinin Portsmouth, Gosport ve Londra da rahatça 
gezebilmesi, gemilerin ngiltere de kald klar süre içinde bir salg n hastal k 
ihtimaliyle karantinahaneye al nmamas salg n hastal k ihtimalini ortadan 
kald rmaktad r.   

5. Sonuç 

Tanzimat Ferman sonras bahriyede yeniliklere ayak uydurma 
gayretlerinin bir sonucu olarak 1850 y l nda Osmanl donmas na ait üç geminin 
Fransa n n Tolon ve ngiltere nin Portsmouth liman kentlerine gönderildi ini 
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görmekteyiz. Seyahatin anmac bu kentlerde bulunan tersanelerden istifade ederek 
gemilerin tadil ve teçhizinin yap lmas yan nda yabanc askerler taraf ndan 
personele top  talimi yapt r lmas d r.  

Mir at- Zafer f rkateyni seyir jurnalindeki kay tlardan yola ç karak her üç 
geminin de seyahat esnas nda uluslar aras deniz hukuk, te rifat ve merasim 
kaidelerine titizlikle uyduklar görülür. Hatta Portsmouth liman nda, Mir at- Zafer 
ve Süra - Bahrî f rkateynlerinin ngiltere kraliçesine kar yapt klar merasim, 
kraliçeyi o kadar memnun etmi tir ki ngiltere de bulunduklar süre içerisinde 
Osmanl mürettebat sürekli s cak bir ilgi ile kar la m lard r. Ayn zamanda 
gemilerin içinde, namaz n k l nmas , bayramlarda yap lan törenler, cenaze defin 
törenleri, mevlitler, akaid-i diniye dersleri, kabirlerin topla selamlanmas ve dua 
okunmas bu dönemde donanmada dinî merasimlerin ciddiyetle tatbik edildi ini de 
ortaya koyar. Bu arada bahriye erlerinin Gosport liman nda gezintiye ç karken 
sergiledikleri vakar tav r ve davran lar, ahali taraf ndan kendilerine gösterilen 
ilginin günden güne artmas na sebep olmu tur. Hatta bundan sonra Gosport bir 
Türk ehri olarak an lm t r. Ancak burada kal nan alt buçuk ayl k süre içinde 23 
deniz erinin vefat seyahatin hüzünlü bir ekilde neticelenmesine sebep olmu tur. 
Burada ölen deniz erlerinin an s na 1993 y l nda bir ehitlik yap lm t r. u ana 
kadar bu ölümlerin nedeni olarak salg n hastal k üzerinde durulmaktad r. 
Gerçektende bu dönem ngiltere sürekli salg n hastal klarla mücadele etmektedir. 
Ancak Mir at- Zafer F rkateyni Seyir Jurnalinde Gosport Haslar Hastanesinde ölen 
deniz erlerinin ölüm nedenleri için normal ölümler oldu u kayd bulunmaktad r. 
Bunun yan nda Mir at- Zafer F rkateyni süvarisi Mustafa Bey seyahat dönü ü 
haz rlad risalede bu ölümlerin hava de i iminden kaynakland n ifade 
etmektedir. Seyahatin ba lang c ndan itibaren Portsmouth liman na kadar sadece 
Mir at- Zafer de alt deniz eri çe itli hastal klardan ölmü tür. ngiltere de kal nan 
sürenin k oldu u ve burada k mevsiminin çok so uk geçti i dü ünülecek olursa 
bu ölümler normal görülebilir.   
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