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TORPİDO OKUL GEMİLERİNDE EĞİTİM VERİLMESİ VE 

İZMİT’TE TORPİDO İSTASYONU AÇILMASI 

   Derya GEÇİLİ* 

Öz 

19. Yüzyılda sanayinin gelişmesi ile güçlü devletler büyük gemi ve büyük top 

teorisiyle zırhlı, kruvazör ve korvetler yapmaya başlamışlardır. Küçük devletler ise 

büyük devletlerin donanmalarına yetişebilecek sayıda gemi yapamaz bir haldeydiler. 

Bu durum karşısında kendilerine göre bazı teknik çareler bulmuşlar ve daha az 

maliyette torpidolar ve yardımcı savaş gemileri inşa edilmiştir. Osmanlı Devletinde 

de büyük devletlerin donanmalarına yetişebilmek için torpidolar yapılmış, 

güvertecilerle çarkçılara İzmit Körfezi’nde torpido imal ve kullanımının 

öğretilebilmesi için eğitim verilmiştir. Torpido okul gemilerinde ve istimbotlarda 

verilen eğitimle güvertecilerle çarkçıların hem mesleklerini tam olarak 

öğrenebilmelerine hem de Osmanlı Devleti ile yabancı devletlere ait sahil ve 

limanlarda seyir halindeki gemi makinelerinin işleyişi hakkında bilgi sahibi 

olabilmelerine çalışılmıştır. Gemilerde güvertecilerle çarkçılara mümkün mertebe 

kendi alanlarıyla ilgili ayrı eğitimler verilerek, gemi ve deniz konularını tam olarak 

anlayabilmelerine dikkat edilmiştir. Bir süre sonra İzmit’te bir torpido istasyonu 

kurularak körfez ve tersane kontrol altına alınmış, güvertecilerle çarkçılara daha iyi 

bir eğitim verilmeye çalışılmıştır. Aşağıda İzmit körfezinde torpido okul gemilerinde 

ve İstimbotlarda verilen eğitim ile İzmit torpido istasyonu anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Torpido, İstimbot, Güverteci ve Çarkçılar 

THE TRAINING AT TORPEDO SCHOOL SHIPS AND TORPEDO 

STATION OPENED IN IZMIT  

With the development of industry in the 19th Century, strong countries started 

to build big and armored battleships, cruiser ships and corvettes with the Major Gun 

Theory. Small countries, on the other hand, were in a situation that could not build 

ships that could match the great countries. In this context, they found some technical 

solutions for this situation, and built torpedo boats and auxiliary battleships with 
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lower costs. In the Ottoman State, it was decided that a torpedo station would 

be built in the Gulf of Izmit in order to match the naval forces of great countries. In 

addition, it was also decided that deckboys marine machinery engineers would be 

trained in Gulf of Izmit. With the trainings performed with torpedo school ships in 

steamboats, the purpose was to train the deckboys marine machinery engineers to 

become professionals on the machinery of the ships that were sailing in the coastal 

areas and harbors of the Ottoman State or foreign countries. The deckboys marine 

machinery engineers  in the ships were provided with separate training in their own 

fields as much as possible, and they were made to comprehend the necessary 

knowledge about the sea and the ships. The training provided to steamboats with 

torpedoes in Gulf of Izmit will be explained below. 

Key Words: Torpedo, Steamboat, Deck And Engineers. 

Giriş 

19. yüzyılda geminin su kesiminde2 meydana gelen sorunların gemiye büyük 

zararlar verdiği anlaşıldığı için torpidolar ve torpido gemileri inşa edilmeye 

başlanmıştır. Torpido gemileri, gayet seri hareket ettikleri için gece fark edilme 

olasılıkları oldukça zayıftır. Büyük savaş gemilerini takip ve tahrip edebilecek 

kuvvet ve yeterlilikte olup manevra kabiliyetleri ise oldukça yüksektir. Düşman 

gemileri, torpidonun müthiş tesiriyle büyük zarar görebileceği için savaş hızlı bir 

şekilde sona erebilir. Bu silah sadece yapacağı hizmetten dolayı önemli değildir, 

göstereceği savaş sanatıyla da insanoğlunun yeteneklerini sınırlı bir sahada 

gerçekleştirecek güce sahiptir.3 Deniz savaşlarında çok önemli değişimler meydana 

getiren bu icadın Osmanlı Donanmasında da bulunması gerekirdi. Bahriye Nezareti 

tarafından bir heyet oluşturularak torpidolarla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Heyet, 

torpidoların bazı eksikliklerini görmüş olmasına rağmen yine de müthiş bir donanma 

silahı olduğuna karar vermiştir. Rusların, Osmanlı Devleti donanmasına karşı 

kullandığı bir torpido patlamamış ve sahile vurmuştur. Rus torpidosunun ele 

                                                      
2 Geminin suyun altında kalan kısmının en derin noktasının su yüzeyine olan dik uzaklığı. 
3 Ali Galip Bin Ali, (Mühendishane-i Berri Hümayun Hocalarından İstihkâm Miralayı), Torpidolar ve 

Projektörler, (İstanbul: 1324-1326), 13. 
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geçirilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nde incelemelere başlanmıştır. 1890 yılında 

Osmanlı Devleti donanmasında torpidolar artık önemli bir yere gelmiştir.4  

Torpidolar, düşmanı arayarak bulduktan sonra en zayıf noktasından 

vurabilirlerdi. Harpte etkili bir tesir ile belki de afet meydana getirdikleri için de 

savaş sona erebilirdi. Torpidoların kullanımlarının iyi bir şekilde öğretilebilmesi için 

okul gemilerinde uygulamalı eğitim verilmesine karar verilmiştir.5 Böylece, torpido 

okul gemilerinde öğrencilere nerede talimler yaptırılacağı konusu gündeme gelmiştir. 

İncelemelerden sonra, uygulamalı eğitim verilebilmesi için İzmit Körfezi 

seçilmiştir.6 Muhbir-i Sürur firkateyninde eğitim alacak öğrenciler için İzmit 

Tersanesine bağlı bulunan Bıçkı Fabrikasının yakınlarındaki sahilde bir torpido 

istasyonu tesis edilmiştir.7 İzmit Körfezi’ne bir torpido okul gemisiyle istimbot 

gönderilerek 1886 yılında Lerner Bey’e, öğrencilere torpido harp manevralarını 

öğretebilmesi için izin verilmiştir.8 Bir süre sonra İzmit Körfezi, Muhbir-i Sürur’dan 

başka Mahmudiye Fırkateyni gibi birçok torpido ve istimbotlar için talim yeri olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, Tersane-i Âmire’de işe yaramayacak derecede 

kötü duruma gelmiş olan duba da İzmit Körfezi’ne demirlenmiştir.9 Böylece, torpido 

ile ilgili teknik bilgilerin verilebilmesi için yaz mevsiminde bazen birer birer bazen 

de toplu olarak gemiler İzmit’e gönderilmeye başlanmıştır. İzmit Körfezi’nde torpido 

okul gemilerinde eğitim alacak denizcilerin özellikle güvertecilerle çarkçılar 

arasından seçilmesine büyük özen gösterilmiştir.10  

1. Torpido Komisyonu 

Torpido okul gemileri, talimler için kumandanların idaresinde olsalar da 

İstanbul Torpido Komisyonunun iznine bağlı hareket etmişlerdir.11 Torpido 

Komisyonu, bir kişinin kontrolü altında muallimler, muavinler, torpido fabrikası 

mağaza memurlarıyla fen ve elektrik konusunda eğitim almış on iki üyeden 

kurulmuştur. Komisyona üye olmayanların görüşmelere katılarak kararlarda söz 

                                                      
4 Sabit ve Seyyar Torpidolar, Hüseyin Hayri Efendinin Fevkâlade Gayretine Mükâfaten İtâ Kılındı, 

Bahriye Kûlübü Tarafından Tertîp Edilmiştir, Matbaa-i Bahriye, Temmuz 1325 [1909]. 
5 Deniz Müzesi Arşivi (DMA), Bahriye Nezareti (BN), No. 328/10963-121. 
6 DMA, BN, No. 328/10963-122, 123. 
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Perakende (Y.PRK), No. 122/78-1-1, 12 Nisan 1313 (24 

Nisan 1897). 
8 BOA, Y.PRK, No. 122/78-2-1, 12 Nisan 1313 (24 Nisan 1897). 
9 DMA, BN, No. 64/1264-146, 26 Cemâziyel ahir 1308  (7 Ocak 1891). 
10 DMA, BN, No. 72/1434-160. 
11 BOA, Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV) No. 05/07-1-1, 11 Saferi 1304 (9 Kasım 1886). 
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sahibi olmaları mümkün değildi. Muharebe zamanı torpido kumandanı, torpidonun 

ihtiyaçlarını donanma komutanının kontrolü altında komisyona bildirmek 

zorundaydı. Komisyon, torpidoya ait imalat ve inşaatla ilgili konuları, özel bir emir 

olmadıkça yayınlanmamalı ve gizli tutulmasına dikkat etmeliydi. Hatta konu ile ilgili 

basit olaylar bile kolay kolay açıklanmamıştır. Ayrıca, komisyonun kontrolü altında 

bulunan torpido mağazasıyla istimbotların, torpido sınıfına mensup olmayanlarla 

sivil ve gayrı müslim memurlara gösterilmesi de Bahriye Nezaretinin emri olmadıkça 

mümkün değildi. Torpidolarla ilgili gizli bilgiler sızdırılırsa doğrudan komisyon 

başkanı mesul tutulmuştur.12  

Komisyon, torpido ve istimbotların kullanım usulleri, idareleri, ilerlemeleri 

ve değişimleriyle ilgili Avrupa’da basılmakta olan kitap ve dergileri devamlı 

incelemiştir.13 Avrupa devletlerinin donanmalarında bulunan zırhlı torpidolara ait 

görüşler, faydalı olabilecek eserler, bu sınıfa mensup askerler için tercüme edilmiştir. 

Gemilerde bulunan torpido elektrik fenerleri, alet, araç, gereçlerin idare usulleriyle 

kullanımlarından sorumlu olan torpido sınıfına mensup komutan ve subaylar 

kurallara uygun bir şekilde görevlerini yapmaya çalışmışlardır. 14  Denize seyre 

çıkacak torpido gemileri, istimbotlarla yutubların genel durumları, torpido 

komisyonu tarafından kontrol edilmiştir.15  Ayrıca, komisyon bunların görevlerini 

yapmaya her şekilde elverişli olup, araç gereç bakımından hiçbir noksanları 

olmadıklarına dair torpido memurlarıyla kaptan ve çarkçılardan geniş açıklamalı 

raporlar almıştır. Bu raporlar, komisyon başkanının yaptığı düzenlemelerden sonra 

Bahriye Nezaretine gönderilmiştir. Bahriye Nezareti de komisyonun görüşlerini esas 

alarak torpidolar hakkında değişiklikler ve yenilikleri yapmaya çalışmıştır. 16 

2. Torpido Okul Gemileri 

Osmanlı Donanmasında hizmet edebilmeleri için özellikle güvertecilerle 

çarkçılara torpido okul gemilerinde uygulamalı eğitim verilmiştir. Torpido okul 

gemilerinde güvertecilerle çarkçıların eğitimi kadar disiplin içinde olmalarına ve 

terbiyelerine büyük özen gösterilmiştir.17 Bu amaçla Mahmudiye Fırkateynin de, 

süvari, öğretmen ve öğrencilerin seyir sırasında uğrayacakları yerlerdeki görevleriyle 

                                                      
12 BOA, Y.MTV, No. 308/204-7-1.  
13 BOA, Babıali Evrak Odası (BEO), No. 3502/252636-1-1, 15 Şubat 1324 (28 Şubat 1909). 
14 BOA, Y.MTV, No. 308/204-15-1. 
15 BOA, Y.PRK, No. 40/74-1-1, 12 Nisan 1313 (24 Nisan 1897). 
16 BOA, Y.MTV, No. 308/204-11-1, 11 Safer 1304 (9 Kasım 1886). 
17 DMA, BN, No. 72/1434, 21 Temmuz 1326 (3 Ağustos 1910). 
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hal ve hareketleri bazı kurallara bağlanmıştır. Okul gemisinde her ders için 

görevlendirilen öğretmenlerin (subayların) belli bir eğitim seviyesine sahip olması 

zorunlu tutulmuştur. Her öğretmene eğitim sırasında yardımcı olması için bir uzman 

görevlendirilmiştir. Öğrenciler, okul gemisinde mükemmel bir torpido eğitimi ve 

görevleriyle ilgili maharet kazanmışlardır.18 Denizlerde gemi seyir halindeyken 

öğrencilerin disiplinine de oldukça dikkat edilmiştir. Özellikle öğrencilerin 

kontrolünü hem kaptan hem de öğretmenler beraber yerine getirmeye çalışmışlardır. 

Öğrencilerin torpido gemilerinin bakım ve onarımlarını uygulamalı olarak 

öğrenmeleri gerekiyordu. Torpido okul gemisinde nöbet sırasında bazı işlerden 

sorumlu tutularak gemicilikle ilgili her konudan eğitim almışlardır.19  

Mesafeye bağlı olarak torpido okul gemilerine üç ve bazen dört, istimbota bir 

sağ kolağası, torpido posta kumandanı, makine enspektörü20 adıyla bir çarkçı sağ 

kolağasıyla bir binbaşı görevlendirilmiştir. Ayrıca, altı kişiden oluşan bir sağlık 

heyeti ile bir kaymakam veya miralay, filo kumandanı tayin edilmiştir. Torpido okul 

gemilerinde görevli olan memurlar ve kaptanlar, yutub, hava tulumbası ve diğer 

aletleri temiz, her an kullanılabilmeleri için hazır durumda iyi bir halde 

bulunmalarından sorumlu olmuşlardır. Bakıma alınan veya karaya çekilen gemilerin 

alet, araç, gereç ve elektrik bataryaları torpido mağazasına teslim edilene kadar o 

geminin malı olarak kabul edilmişlerdir.21 Deniz harp gemileri ve istimbotlara 

verilen torpidoların kontrolleri, kullanılma yetkileri mağaza memuru tarafından 

tasdik edilerek cinsleri, numara ve işaretleri mağazanın defterine kayıt edilmiştir. 

Bunları teslim alan kaptan ve subay tarafından mühürlenmeleri ve mağaza tarafından 

iadeleri sırasında da aynı muamele yapılmıştır.22 Muayenesi tamamlanmadan 

torpidonun mağazadan çıkarılması mümkün değildi. Torpidoların fora edilerek 

temizlenmesi ve düzenlenmesi torpido memurlarıyla çarkçıların göreviydi. Torpido 

cephaneleriyle fünyelerinin muhafazası ve yerlerine yerleştirilmesi ise torpido 

memurları, güverteciler ve kaptanların sorumluluğu altında olmuştur.23  

 

                                                      
18 DMA, ŞUB, No. 53/B-54/A, 7 Z 1305 (15 Ağustos 1888). 
19 DMA, BN, No. 72/1434. 
20 Makine kontrol memuru 
21 BOA, Y.MTV, No. 308/204-17-1. 
22 BOA, Y.MTV, No. 308/204-7-1. 
23 DMA, BN, No. 64/1264-146; Çırakların maaş, giyecek ve yiyecek masrafı olarak senelik kırk iki 

bin yedi yüz kırk dört kuruş ayrılmıştır. 
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2.1.Torpido Okul Gemilerinde Öğrencilere Verilen Eğitim 

Torpido okul gemilerinde istihdam edilecek güvertecilerle çarkçılarda 

Bahriye Mektebinden mezun olmak şartı aranmıştır. Çarkçılar, Haddehane Ameliyat 

Mektebinden ise sınıf birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olup hiçbir suç işlememiş 

olanlar kabul edilmiştir.24 Güvertecilerle çarkçılar torpido okul gemisinde sabit ve 

seyyar torpidolar hakkında oldukça zor bir eğitim almışlardır. Bu nedenle güverteci 

ve çarkçıların uzun süre zor şartlara dayanabilecek ve verilen eğitimi öğrenebilecek 

seviyede olmalarına dikkat edilmiştir. Heyet huzurunda yapılan sınavlarda başarılı 

olan öğrenciler, torpido sınıfına alınarak torpido subayları hakkındaki kanunlardan 

istifade edebilmişlerdir. Torpido okul gemilerinde çarkçılara buhar ve çarkçılık, 

fabrika makineleri, riyâziyyat-ı aliyye, hikmet ve kimya, mekanik, resmi makine 

dersleri Tersane-i Âmire ser-çarkçısı, sivil veya donanma muallimleri tarafından 

verilmiştir.25 Bu konularda başarılı olan iki çarkçının daha sonra İngiltere’ye 

gönderilerek daha ileri bir eğitim almaları sağlanmıştır. Böylece, çarkçıların 

eğitimleri sırasında birbirleriyle rekabet ederek daha çok çalışmaları, görevlerini 

şevk ve heyecanla yapmaları sağlanmıştır. Çarkçılar, makine ve kazanlar hakkında 

tam bir eğitim aldıkları gibi torpido ve elektrik makineleriyle projektörlerin 

idaresiyle bu makinelerde önem verilmesi gereken konuları da öğrendikten sonra 

bunların sebeplerini inceleyerek makineleri tamir edebilmişlerdir.26 Torpido sınıfına 

mensup güverteciler ise kanunlar, merasimler, uluslararası hukuk ve yabancı dil 

eğitimi almışlardır. Güvertecilerle çarkçılar, gemilerde ki eğitimin sonunda torpido 

ve istimbotlarla talimler yaparak en küçük görevden en büyüğüne kadar, yani 

süvarilikten ser-çarkçılığa kadar malumat kazanmışlardır. Ayrıca, güvertecilerle 

çarkçılar on sene bu hizmeti yapmak zorundalardı,27 sağlıkları ile ilgili önemli bir 

sebepleri olmadıkça görevlerini bırakmaları yasaktı. Tahsis edilen torpido 

istimbotlarıyla yapılan talimlerle de saldırı gücü konusunda beceri kazanmışlardır. 

Bu talimlerin sonunda güvertecilerle çarkçılar hakkında raporlar hazırlanarak 

komisyona gönderilmiştir.28 

2.2.Rütbe, Maaş ve Cezalar 

                                                      
24 BOA, Y.MTV, No. 308/204-8-1. 
25 DMA, BN, No. 72/1434-160. 
26 DMA, BN, No. 64/1264-146. 
27 DMA, BN, No. 64/1264-145. 
28 BOA, Y.MTV, No. 308/204-4-1. 
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Donanmada tayinler hakkındaki usule göre, torpido ve elektrik konusunda 

yetiştirilen güvertecilerle çarkçıların iki senede bir defa yerleri değiştirilerek29 

kendilerini kanıtlamalarına çalışılmıştır. İlk altı ay diploma almak için torpido okul 

gemisinde, daha sonra ise memuriyetlerine kadar bir buçuk sene tecrübe kazanmak 

için istimbot ve gemilerde görevlendirilmişlerdir. Bu bir buçuk senelik görevin bir 

kısmının iki yaz mevsimi olması zorunlu tutulmuştur.30 Torpido okul gemisinde 

ihtiyaç duyulursa iki senelik görev süreleri dolmuş olsa da görevlerine devam 

edebilmişlerdir. Torpido okul gemilerinde istihdam edilenleri diğerlerinden ayırmak 

için bahriyelilerin kollarındaki çıpanın yerine çapraz iki seyyar torpido (X) şekli 

eklenmiştir.31  

Torpido okul gemilerinde güvertecilerle çarkçılar mükâfat aldıklarında 

maaşlarına yapılan zammın bir miktarına el konulmuştur. Bu para, bahriye 

hazinesinde saklanmıştır.32 Torpido okul gemilerinde görevleri sırasında yaralanan 

ve çalışamayacak durumda olanlara Askeri Tekaüd Kanununa33 göre maaş 

bağlanmıştır. Görevi sırasında vefat edenlerin ailelerine de mükâfat ve maaş 

verilmiştir. Torpido okul gemilerinde eğitim alanlarla beraber görev yapan diğer 

güverteci ve çarkçıların her biri yevmiye olarak üçer yemek parası alırlardı. Savaş 

durumunda ise torpido istimbotlarında görevli olanların maaşlarına harp bitene kadar 

zam yapılmıştır. Düşman gemileri, torpidolar tarafından batırılırsa görevli olanlara 

altın imtiyaz madalyaları, ikişer rütbe ile batırdıkları geminin kıymetinin yarısı 

değerinde hediyeler verilmiştir. Bir milyon liralık bir gemi için beş bin lira mükâfat, 

maliye hazinesinden torpido da görevli olanlara maaşları nispetinde dağıtılmış ve 

gümüş imtiyaz madalyaları ile ödüllendirilmişlerdir.  

Torpido okul gemilerine kabul edilenlerin eğitim süreleri diğer gemilerdeki 

öğrencilerden farklı olmamıştır. Güvertecilerle çarkçılar sınav heyetine torpido okul 

gemilerindeki görevlerini yapabileceklerini ispat ettikten sonra terfi etmişlerdir. 

Güvertecilere, torpido eğitiminden başka ser-dümenlik ve topçuluk gibi görevlerde 

verilmiştir. Çarkçılar ise kazanın idaresi ve kazana ait küçük makinelerin tamamen 

işlemesi, idaresi ve tamiratı gibi konularda yeterli olduklarını kanıtlayarak torpido 

çavuşluğuna terfi etmişlerdir. Beş senelik askeri hizmetleri sırasında görevlerindeki 

                                                      
29 DMA, BN, No. 64/1264-161. 
30 BOA, Y.MTV, No. 292/45-1-1, 18 Cemâziyel ahir 1324 (9 Ağustos 1906). 
31 BOA, Y.MTV, No. 308/204-3-1. 
32 BOA, Y.MTV, No. 308/204-4-1. 
33 Emeklilik Kanunu 
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yeterliliklerini özel bir komisyona kanıtlayanlar torpido ser-çarkçısı olmuşlardır. 

Redif askerliğe alındıktan sonra görevlerinde terfi ederek maaşları yüz yirmi kuruşa 

çıkarılmıştır. Komisyon, her sene deneme ve incelemelerinin sonunda hazırladıkları 

rapora göre güverteciler ve çarkçılarla ilgili olumsuz bir karar verilirse ya hiçbir 

mükâfat alamamış ya da torpido mektep gemilerinden ihraç edilmişlerdir. 

Torpido okul gemilerinde öğrenciler, eğitimlerinin sonuna kadar bütün 

kararlara tamamıyla riayet ederek, kanunlara aykırı hiçbir harekette 

bulunmamalılardı. Öğrenciler, kurallara aykırı harekette bulunurlarsa, Askeri Ceza 

Kanunundaki kuralların bir buçuk misli fazla ceza ödemek zorundalardı. Torpido 

okul gemileriyle istimbotlarda görevliler, güverteciler ve çarkçılar kendilerine verilen 

alet, araç ve gereçlerin dikkatli bir şekilde muhafazasından sorumlu olmuşlardır. 

Ayrıca, her hangi birisi zarar verirse masraf sorumlu olanlardan tazmin edilerek 

torpidonun bütün zararını karşılamak zorunda kalmışlardır. Torpido mektep 

gemilerinde görevlilerle güverteciler ve çarkçılar, hücum sırasındaki tehlikelerden 

dolayı görevlerini terk ederlerse firari olarak kabul edilmişlerdir. Çünkü torpidoların 

görevi taarruz ettikleri düşmanı batırmaktır. Savaş sırasında düşmana hücum etmeyip 

görevden kaçanlar, gemisiyle düşmana teslim olanlar veya olmaya sebebiyet verenler 

vatana ihanetle yargılanarak idam cezası almışlardır.34  

3. İstimbotların Hazırlanması  

İstimbotlar, boğazlarla Tersane-i Âmire için imal edilen elektrik fenerleriyle 

bazı torpidoların tecrübeleri için her yıl bir aylığına İzmit Körfezine 

gönderilmişlerdir.35 Yeni baştan inşa edilen veya satın alınan istimbotların inşaat 

usulleriyle, alet, araç gereç ve mermilerinin düzenlenerek tanzimi hakkında Torpido 

Komisyonun önerileri nazarı dikkate alınmıştır. İstimbotlara, gaz, maden kömürü, 

yağ ve üstüpü gibi yakacaklardan başka diğer bütün malzemeler torpido 

mağazasından verilmiştir. Denize açılacak istimbotlara verilen malzemeler daima 

mağazada muhafaza altında bulundurulmuştur.36 İstimbotlarda kaptanlar, subaylar ve 

torpido memuru olarak güverteciler komisyon tarafından seçilerek liman 

kumandanlığının onaylamasıyla görevlendirilmişlerdir. Çarkçılarla haddadların 

tayinleri ve istimbotlardan çıkarılmaları ise doğrudan komisyonun oyuna bağlı 

                                                      
34 BOA, Y.MTV, No. 308/204-5-1. 
35 BOA, Y.PRK.AS, No. 74/48-1-1. 
36 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT), No. 860/52-1-1. 
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olmuştur. Torpidonun büyüklük ve ebadına göre bin başı, kol evvel ve kol sâni 

rütbelerinde askerler görevlendirilmiştir. Otuz dokuz metreden daha az uzunlukta 

bulunan birinci sınıf istimbotlarda, başarıları, cesaretleri ve güçlü oldukları tecrübe 

ile kabul edilmiş kaptanlık vasıflarında sol kolağaları ve ser-çarkçılık vasıflarına 

sahip sol kolağaları bulunurdu. İkinci sınıf istimbotlara, kaptanlık ve çarkçılık 

vasıflarına sahip yüz başı veya mülazımlar verilmiştir. İstimbotlar için gerektiğinde 

muavin sıfatıyla mülâzım-ı evvel ve mülâzım-ı sâni rütbelerinde bir de subay 

görevlendirilmiştir. Birinci sınıf istimbotlarda; 1 ser-dümen, 1 varda bandıra, 4 

torpidocu, 2 topçu, 2 makineci lostromo, 2 ateşçi, toplam on iki asker, ikinci sınıf 

istimbotlarda; 1 ser-dümen, 1 varda bandıra, 2 torpidocu, 1 topçu, 2 makineci 

lostromo, 2 ateşçi olmak üzere toplam on iki asker, üçüncü sınıf istimbotlarda ise; 1 

ser-dümen, 1 varda bandıra, 1 torpidocu, 1 makineci lostromo, 1 ateşçi olmak üzere 

toplam beş asker görev yapmıştır. Savaş sırasında düşman üzerine sevk edilecek 

istimbotlarda görevlerini başarılı bir şekilde yaparak düşman gemilerini batıran, 

yaralayan ve düşmanı her şekilde yakalamaya muvaffak olanlara büyük mükâfatlar 

verilmiştir. İstimbotlarda görev yapan gerek güverteciler ve gerekse ateşçiler 

donanma askerleri arasından başarılı ve dayanıklı olanlar arasından seçilmişlerdir. 

Bu görevliler arasından özellikle ateşçilerin hizmetleri, sefer ve görev sırasında 

önemli bir rol oynadığı için kabahatli olsalar da gemi limana geri dönmeden ihraç 

edilmemişlerdir. 37   

Gemide bulunan çeşitli yutubların her birine dörder, birinci sınıf istimbotların 

her bir yutubuna veya karkaslarına38 birer tane olmak üzere iki adet, whitehead ve 

ikinci sınıf istimbotlara dörder adet torpido verilmiştir. Tamire veya bakıma çekilmiş 

istimbotların çarkçıları makine ve diğer aletlerin çalışması ve kontrollerinden 

doğrudan mesul tutulmuşlardır. İstimbotlar, çarkçıların kontrolü altında her gün ve 

her saat harekete hazır bir halde beklemişlerdir. İstimbotların her birinde gece-

gündüz kale ve sahile doğru muhabere edebilmeleri için bir takım işaret sancaklarıyla 

birer kıta şimşekli işaret feneri ve her asker için birer tane cankurtaran yelekleri 

bulundurulmuştur. İstimbotların her zaman iyi bir halde muhafaza edilebilmeleri için 

gözaltlarında ve mağazalarda bulunmaları zorunlu tutulmuştur. İstimbotlar gerekirse 

filo ile gezmek üzere çok büyük bir dikkat gösterilerek denize indirilebilirdi. Bu 

                                                      
37 BOA, Y.MTV, No. 308/204-11-1. 
38 Bobinin etrafına geçirilen ve yük altındaki bobinin yayacağı manyetik alanı soğutmaya yarayan sac 

iskelet 
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konudaki emir, komisyon başkanının müracaatı üzerine liman kumandanlığı 

tarafından verilmiştir. Talime gönderilecek istimbotlara torpido verilmesi 

komisyonun kararına bağlı olmuştur. İstimbotların tecrübeye devam etmelerinin 

amacı sert havalarda askerleri denizde görevlerini yapmaya alıştırmaktır. Bu görevler 

özellikle, işçilik, istim tutmak, kazanlarda mevcut olan hassas alet, araç ve gereç ile 

vantilatörleri idare etmeye alıştırmaktır. Çarkçılar, dikkatli bir şekilde pervanenin 

devir adedine göre sürat vermek, hemen durmak, geriye doğru işletmek, istimi 

kontrol ve idare etmekten sorumlu olmuşlardır.  

İstimbotlarda talimler sırasında; dümen dairesi, gereğinde durmak veya 

hemen hareket etmek, kazanların dayanma derecesinde istim tutmak, sert havalarda 

istimbotların kullanılması, sabit ve hareket eden hedeflere torpido atmak, torpidoları 

doğru bir şekilde kullanmak için alıştırmalar yapmak, hava tulumbalarıyla hazineleri 

doldurarak daima kullanıma uygun bir halde bulundurmak, istimbotların dümen ve 

diğer önemli araç gereçlerinin sarfiyatında çalışmak gibi konularda her istimbotta 

bulunması gereken cetvellerdeki tecrübeler esas alınmıştır. Ayrıca, makine ve 

kazanlarda meydana gelen zararlar da kayıt edilmiştir.39  

4. Torpido ve İstimbotların Temizlik ve Bakımı  

Torpidoların temizliğiyle bakımlarından doğrudan mağazadaki subaylar, 

torpido sınıfına mensup olan çarkçılar ve haddadlar sorumlu olmuşlardır. 

Torpidoların iç ve dış bakımları sırasında ve ihtiyaç duyulduğunda hemen 

kullanabilmek amacıyla görevlilerin her birine ait alet, araç ve gereçler 

hazırlanmıştır. Bu araç ve gereçlerin kontrolleriyle bakımları her zaman düzenli bir 

şekilde yapılmıştır. Mağazada bulunan torpidolar, seyre çıkmadan önce tecrübeleri 

yapılarak hareketli alet, araç ve gereçlerin düzen içinde olmalarına dikkat edilmiştir. 

İstimbotlarda görevliler, istimbotların şaftları gayet ince çelikten inşa edildiği için 

her zaman kontrol ederek, usulüne göre muhafazasına son derecede özen 

göstermişlerdir. İstimbotun hiçbir aksamı asla boyasız bırakılmayarak güzelce 

muhafaza edilmiş, aynı zamanda bunlar için kullanılan malzemelere de ihtimam 

gösterilmiştir. Torpido istimbotları mümkün olduğu takdirde muayene için iki ayda 

bir defa havuza getirilmişlerdir. Havuzda kontrol altına alınarak muayenelerinin dört 

ayı geçmemesine dikkat edilmiştir. Torpido istimbotu makineleri, bakım sırasında 

lüzum görülürse hemen tamire alınmışlar, tamirleri mümkün değil ise rapor şeklinde 

                                                      
39 BOA, Y.MTV, No. 308/204-14-1. 
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durum torpido komisyonuna bildirilmiştir. Muayene, tecrübe, tamirat ve makine 

kazanlarına dair torpido komisyonu ve çarkçı enspektörü40 tarafından kayıt 

tutulmuştur. Makinelerde muayene edilmesi gereken önemli bölümler; silindirler, 

slayd valfleriyle pistonlardı. İstimbotun gözaltına çekilip muhafaza edilmesi talep 

edilirse temizlenip yağlanması için uskuru şaft41 çıkarılıp kovanın dahi gerekli 

bölümleri boyanmıştır.42  

Gemi, istimbot veya bakım sırasında sakatlanan torpidolar tamir için torpido 

ve inşaat fabrikasına gönderilmiştir. Torpidonun sakatlanması, kaybolması gibi 

zararlarla ilgili hazırlanan jurnaller Bahriye Nezaretine teslim edilmiştir. Bu gibi 

zararların tekrar meydana gelmemesine dikkat edilmeye çalışılarak, sakatlık veya 

kayıpların nedenlerinin araştırılması için komisyon tarafından görevliler tayin 

edilmiştir. Tesviye hane önündeki tecrübe sırasında altı yüz belki bin metreye kadar 

silah atabilen torpidolar için işaretler ve şamandıralar yerleştirilmiştir. Torpidoların 

seyirleri esnasında serbestçe hareket etmeleri için bir, bir buçuk mil mesafelik deniz 

kumsalı tahkim edilmiştir. Denizin, bir, dört, beş ve nihayet altı metreye kadar derin 

olması gemilerin hareketlerini kolaylaştıracağından tecrübeler için İzmit’te uygun 

sahiller seçilmiştir.43 

Torpido cephaneleriyle kapsol gibi önemli malzemelerin, mağazada, 

gemilerde ve fişenkhanede kontrol altında ve kullanılabilmeleri için hazır halde 

olmalarına çalışılmıştır. Seferber halde bulunan gemilerle istimbotlarda bulunan 

torpido cephaneleri de açıkta tutulmayıp kapalı yerlerde istif edilirlerdi. Ayrıca, 

aksamları konilerinin üzerine yerleştirilerek emniyetli ve uygun yerlerde dururdu. 

Maytap ve havaya roket ve tüfek atmak için cephaneler ile ilaç sandıkları 

birbirlerinden ayrı olarak koruma altına alınmışlardır. Kaptanlar, mağazada kazaya 

sebep olabilecek konulara, tembellik ve müsamahaya dikkat ederek silahları 

muhafaza altında tutmuşlardır.44 

 

 

                                                      
40 Gemi makineleri üzerinde işleyen bütün aksamın kullanılması, işlemesi, yönetilmesini sağlayan 

kişidir. 
41 Gemi pervanesi 
42 DMA, BN, No. 193/4575,  
43 DMA, BN, No. 367/13298-200. 
44 BOA, Y.MTV, No. 308/204-13-1. 
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5. İzmit Körfezi’nde torpido istasyonu açılması 

Torpidoların her zaman savaşa hazır olabilmeleri için silahlarla atış talimleri 

yapılırdı. Bu silah atışlarında süratleriyle belirli bir mesafeyi kat etmelerine özen 

gösterilmiştir. Ayrıca, bu atışların kış şartlarına uygun olmasına çalışılarak, talimler 

içinde uygun yerlerde istasyonlar inşa edilmiştir. Sadece torpido istasyonu inşasına 

başta riayet edilmemiş, ancak önemi fark edilerek bu konunun çözüme 

kavuşturulmasına karar verilmiştir. Teknolojik deniz savaşlarında çok önemli bir rol 

oynayan torpido filosunun ihtiyaç duyulduğunda görevini hakkıyla yapabilmesi için 

bir layiha hazırlanmıştır. 19 Şubat 1910 tarihinde sunulan layihada torpido 

İstasyonunun öneminden bahsedilmiştir;45 “bütün teferruatıyla bir torpido istasyonu 

tesis edilmesi donanmanın gelişebilmesini sağlayabilir. Avrupa donanması örnek 

alınarak İzmit Tersanesinde bir torpido istasyonu tesis edilmelidir. İzmit Torpido 

İstasyonunun devletin savunmasına büyük hizmetlerde bulunacağı nazarı dikkate 

alınarak mümkün olabildiği kadar süratle inşasına başlanmalıdır. İzmit’te inşa 

edilecek istasyon için arazinin çamur olmasından dolayı bölgede incelemeler 

yapılmalıdır.46” Böylece, İzmit Körfezi’nde bataklık olan arazinin torpido inşasına 

uygun olup olmadığı hakkında Donanma Kumandanlığına telgrafla bilgi verilmesi 

talep edilmiştir.47 (22 Mart 1910) Torpido Komisyonu azasından kolağası Agâh, 

İhsan ve torpido fabrika Yüzbaşısı Halid Efendilerden bir heyet oluşturularak İzmit 

Körfezi’nde bazı incelemeler yapılmıştır. İzmit Körfezi’nin torpido istasyonu için 

oldukça uygun bir mevki olduğuna karar verilmiştir. Ardından, torpido istasyonunun 

masrafı ve ne kadar süre zarfında inşa edileceği araştırılmıştır. Bunun için 

mükemmel bir plan hazırlanabilmesi için torpido komisyonu azasından Kolağası 

Mehmet kaptan ve Yüzbaşı Bahaettin Efendi ile birlikte Tersane-i Âmire ser-

mutemetliğinin kontrolü altında süratle yeniden incelemeler yapılmıştır.48 Ayrıca, 

inşaat sırasında Almanya donanmasına ait torpido istasyonu planının gönderilmesi 

talep edilmiştir. Almanya’da bulunan özel komisyon başkanı kolağası Redif Efendi, 

torpido istasyonları hakkında Bahriye Nezaretine bilgi vermiştir. Almanya’dan 

Bahriye Nezaretine gönderilen resmi yazı ve plan Tersane-i Âmire’ye havale 

edilerek incelemelere başlanmıştır. Torpido İstasyonu planına göre;  

                                                      
45 DMA, BN, No. 367/13298-197. 
46 DMA, BN, No. 367/13298-191, 18 Cemâziyel ahir 1328 (27 Haziran 1910). 
47 DMA, BN, No. 367/13298-201. 
48 DMA, BN, No. 367/13298-190. 
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a. İzmit Tersanesinde inşa edilecek istasyon için iskele yeri belirlenecektir 

b. Demirden inşa edilecek iskele 5 kulaç derinliğinde, 100 metre uzunluğunda 

ve 10 metre genişliğinde olacaktır 

c. Torpidoları demirlemek ve tamiratını yapmak üzere resimde görüleceği gibi 

biri 30 x 12 x 5 metre ebadında bir bina ve 40 x 12 x 5 metre ebadında, 120 

torpidoyu alma gücüne sahip bir mağaza inşa edilecektir.49  

Seyyar talim gemisindeki eğitim için on dört ve on sekiz pusluk torpidolar 

hazırlanırken silahların boşaltılması için tulumba, kazan ve elektrik eğitimi için 

dinamo, projektör için de istasyona ihtiyaç duyulmuştur. Sabit torpido eğitiminde 

bazı alet, araç gereç, genel ve özel işaretler için elektrik fenerleri kullanılması da yine 

istasyonun inşasına bağlıydı. Ayrıca, torpidoların tamir edilebilmeleri için fabrikayla 

tezgâhlara da ihtiyaç duyulmuştur. Torpido seyyar talim gemisi içinde silah atışları 

sonucunda tamire ihtiyacı olanların yapılabilmesi için fabrika ve tezgâhların bazı 

şartları taşıması zorunluydu. Torpido da mevcut bütün irtibat noktalarındaki vidaların 

imal edilmesi için tezgâh oldukça geniş olacaktı. Bir işi yapabilmek için iki adet 

muhtelif büyüklükte torna tezgâhı, dökümhane, torpido büyüklüğünde sacdan 

üretilmiş bir havuz, iki adet muhtelif büyüklükte ve ağırlıkta kürek, demirci ocağı, iki 

adet örs bulunmalı, ayrıca torpidoların yerleştirilebilmesi uygun genişlikte bir alan 

bulunmalıydı. Torpidoların ağırlıklarının kontrol edilebilmesi için yüz elli kiloluk 

hassas bir kantar, bir ve bir buçuk tonluk iki adet rayları üzerinde hareketli 

palankalar yerleştirilecekti. 

İzmit’te inşa edilecek torpido istasyonu için tedarik edilmesi zorunlu olan ve 

yurtdışından getirilen makine, alet ve araç gereçlerin resimleriyle Şuvarskof 

fabrikasından gönderilen kitaplar incelenmiştir. Torpido silahının mükemmel bir 

şekilde kullanılabilmesi için istasyonun hemen inşa edilmesi gerekirdi. Bölgede 

incelemeler yapılarak inşaat için çalışmalara başlanmıştır.50 İzmit’te inşa edilecek 

torpido ve endaht istasyonu için daha önce yapılan keşiflere göre çizilen iskele, 

ambar ve fabrika binalarının planları, incelemelerle birleştirilmiştir. Torpido 

komisyonunun görüşleri dikkate alınarak Şuvarskof’tan gelen proje, meclise 

gönderilmiştir. Şuvarskof fabrikası projesindeki iskele, ambar ve fabrikalar binasının 

hızlı bir şekilde hemen inşaatına başlanmakla beraber, listede bahsedilen 

                                                      
49 DMA, BN, No. 367/13298-191. 
50 DMA, BN, No. 367/13298-192. 
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makinelerde süratle sipariş edilmiştir. İzmit Torpido İstasyonunun mümkün 

olabildiği kadar mükemmel olmasına çalışılmıştır. İnşa edilecek istasyon iskelesinin 

sonunda en az üç kulaç su bulunmalıydı. Atış yapılan hedefe kadar olan derinlik de 

on beş kulacı tecavüz etmemeliydi. İstasyon mevkiinde seyyar torpido talim gemileri 

için bir fabrika inşa edilecekti. Fabrikadan iskele sonuna kadar torpidoların sevk 

edilebilmeleri için demir yolu olmalı, iskele üzerinde ayrıca bir metafora51 

bulunmalıydı. Torpido atışlarına mahsus olmak üzere deniz altıyı harekete geçiren 

bir karkas52 ile iskelenin üzerine yutublar yapılacaktı.53 İstasyon olarak inşa edilen 

yerde atış tecrübeleri için şamandıralarla derinlik ve ateş inhiraf aletleri de 

bulunmalıydı. İstasyon için İzmit körfezinde uygun bir mevkie bir de kule inşa 

edilecekti.54  Torpido istasyonu için yapılacak masraflar Erkan-ı Harbiye-yi Bahriye 

Dairesi kararı ile torpido ve filo komodorluğu tarafından hazırlanmıştır. Tersane-i 

Âmire ser-mutemetliğinin kontrolü altında oluşturulan heyet tarafından tesis ve inşa 

edilecek torpido istasyonu için toplam 843 bin 327 kuruş (torpido filosu memurlar 

dairesi: 201.143, torpido mağazası: 168.288, torpido fabrikası: 165.096, rıhtım, 

iskele üzerine inşa edilecek binalar: 308.800)55  masraf olacağı anlaşılmıştır. Heyet 

tarafından masraflarla ilgili defter hazırlanırken İzmit Tersanesi civarındaki çamur ve 

bataklıklar da nazarı dikkate alınmıştır.56  

Sonuç 

Osmanlı Donanması için yüz binlerce lira harcanarak temin edilen torpido 

filosundaki gemilerle silahlar, istasyonlarda düzenlemelere ve kontrollere tabi 

tutulmazlarsa hiçbir zaman savaşlarda başarı kazanamayacaklardı. Gemilerin ve 

silahların bakımları yapılamazsa adeta paralar boş yere sarf edilmiş olacaktı. Bu 

nedenle torpido gemileriyle istimbotların savaşlar sırasında kullanılmaları kadar 

temizliklerine ve bakımlarına dikkat edilmeye çalışılmıştır. Bu dikkatin 

gösterilebilmesi için güvertecilerle çarkçılar, torpido fabrikalarında ve gemilerde 

istihdam edilmek üzere yetiştirilmişlerdir. Öğrenciler, torpido okul gemilerinde, 

                                                      
51 Gemilerde veya sahilde filika ve botların asılabilmesi için uçlarında palanga bulunan aygıt 
52 Taşıyıcı bölümler 
53 DMA, BN, No. 367/13298-192. 
54 DMA, BN, No. 367/13298-194. 
55 DMA, BN, No. 367/13298-198, Rıhtım ve iskele: 202.500, kemer: 29.000, cıvata ve somun: 1.000, 

(DMA, BN, 367/13298-199) 492 kadem uzunluğunda demir: 1.300, iskele için kirişleme ve döşemelik 

cam koğuşu: 5.000, gerek iskele üzerine ve gerekse fabrikalar içine yapılacak demir yolları: 30.000, 

iskelenin üstüne inşa edilecek silah atış mahalli: 20.000, iskelenin imal edilmesi: 20.000, toplam: 

308.800; DMA, BN, No. 367/13298-195. 
56 DMA, BN, No. 367/13298-193. 
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askeri terbiye ve meslekle ilgili eğitim, intizam, temizlik ve zamanında iş başında 

bulunmaya da alıştırılmışlardır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti ile yabancı 

devletlere ait sahil ve limanlarda seyir halindeki torpido gemi makinelerinin işleyişi 

hakkında bilgi sahibi olmalarına çalışılmıştır. Torpido okul gemilerinde öğrencilere 

özellikle uygulamalı mesleki eğitim verilmiştir. Bu amaçla öğrencilere torpidolarda 

silahlarla atış talimleri yaptırılmıştır. Bu silah atışlarında süratleriyle belli bir 

mesafeyi kat edip edemediklerine dikkat edilmiştir. Ayrıca, bu atışların kış şartlarına 

uygun olmasına çalışılarak, talimler içinde uygun yerlerde istasyonlar inşa edilmiştir. 

Teknolojik deniz savaşlarında çok önemli bir rol oynayan torpido filosunun ihtiyaç 

duyulduğunda görevini hakkıyla yapabilmesi için İzmit Torpido İstasyonunun 

inşasına da oldukça önem verilmiştir.  
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