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Sorumluluk ve Gururun Zirvesi: Gemi Komutanlığı 

 

Giriş  

Gemi komutanı tabiri ilk bakışta insanın aklına fazla bir şey getirmez. Oysa gemiler, tarihte insan 

ilişkilerinin kurulmasında başrolü oynamışlardır. Gemi komutanlığı, denizcilik tarihinin bin yıllık 

süzgecinden geçerek bu günlere gelmiş, kendi yazılı ve yazılı olmayan kurallarını yaratmıştır. 

Denizcilik, dünyada evrensel kurallara sahip ve mutlaka ananesi olan nadir mesleklerdendir. Bu 

bağlamda gemi komutanlığının bambaşka ve müstesna bir yeri vardır. Bu nedenle gerçek gemi 

komutanlığının ne demek olduğunu çok az insan bilebilir. Hatta ailesi bile onu tam olarak 

tanımlayamaz. Bu durum bütün dünya bahriyelerinde hemen hemen aynıdır. Birçok insan onları, 

yolcu gemilerinin kaptanları veya diğer gemilerin reisleri gibi zanneder. Oysa onların resmi, 

geleneksel ve ruhsal dünyaları çok farklıdır. Evrensel kurallara ilaveten her ülkenin kendine has 

denizcilik kuralları vardır. Gemiler, dolayısıyla tüm personeli, insan doğasına aykırı bir ortam olan 

denizde görev yaparlar ve ortak bir kaderi paylaşırlar. Deniz, insanlara sonsuzluk duygusu ve korku 

verir. O nedenle gemiciler mutlaka sığınacak ve kendilerini koruyacak bir güç ve destek ararlar. 

 

Yunanlılar ve Romalıların Poseidon ve Neptün adlı deniz tanrıları bu amaca hizmet ederlerdi. Bu 

bağlamda şunu açıkça söylemek mümkündür ki; ne kadar farklı ideoloji ve düşüncelere sahip 

olsalar da denizciler arasında inançsız kişi bulmak hemen hemen imkânsızdır. Savaş gemileri ticaret 

gemilerine göre daha farklı bir konumdadır. Savaş gemileri, materyal ve insanın mükemmel bir 

organizasyonu ile oluşan savaş makineleridir. Gemi personeli aynı anda hem deniz şartları hem de 

düşmanla savaşmak zorundadır. Savaş gemisi yönetmenin en zor tarafı,  barış zamanında da yirmi 

dört saat savaş organizasyonu içinde bulunmaktır. Savaş gemilerinde bir tane komutan vardır. O da 

gemi komutanıdır. Diğer subaylar sorumlu oldukları görevlere göre isimlendirilirler. Baş Çarkçı, 

İkinci Komutan, Elektik Subayı, Yara Savunma Subayı, Harekât Subayı vb. gibi. Bu uygulama doğal 

olarak gemi komutanının yetkili ve sorumlu tek kişi konumunda olduğunu açıkça ortaya koyar. 

 

İsimsiz Gemi Olmaz 

Gemi personelinin rütbe ve makam farkı olmadan aynı kaderi paylaşması, gemilere manevi ve 

uhrevi bir sıfat kazandırır. Bu özellik gemilerin bir anlamda canlı varlıklar olarak kabul edilmelerine 

yol açar. Bu nedenle en küçüğünden en büyüğüne kadar her geminin özel bir ismi bulunur. Gemiler 

bu isimlerle tarihe geçerler. Askeri gemilerin isimlerinin başlarında hangi ülkeye ait olduklarını 

gösteren kısaltmalar bulunur. Türk gemilerinde Türkiye Cumhuriyeti Gemisi anlamına gelen TCG 
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kısaltması kullanılır. Amerikan gemileri USS (United States Ship), Yunan gemileri HS ( Hellenic Ship) 

kısaltmaları kullanırlar. Askeri gemilerin ülke isimleri ile kodlandırılmaları, geminin hem milli 

karakterini hem de uluslararası karakterini ortaya koyar. Askeri ve sivil tüm gemilerin uluslararası 

bir çağrı adı vardır.  

 

Gemi Komutanlığı 

Türk Deniz Kuvvetlerinde gemi komutanı olmak çok farklı özellikler gerektirir ve taşır. Gemi 

komutanlığı için, gemilerinin büyük veya küçük olması hiçbir şey ifade etmez. Gemisi ona Türk 

milletinin bir emanetidir. Onun bayrağını dalgalandırır. Her kim olursa olsun, sivil veya asker, 

gemiye giriş ve çıkışta Türk bayrağını selamlamak zorundadır. Çünkü askeri gemiler suda 

olmalarına rağmen vatan toprağı sayılır. Bu nedenle askeri gemilerin diplomatik dokunulmazlığı 

vardır. Geminin personeli dâhil her şey gemi komutanına emanettir. Gemi komutanının birinci 

görevi, gemisini her an savaşa hazır halde bulundurmak ve zamanı geldiğinde zafer için 

savaşmaktır. Denizde savaşın kaderini büyük oranda gemi komutanları belirler. Bu bağlamda gemi 

komutanının mesai saati yoktur. Gemisi limanda, kendisi resmi izinde de olsa sorumluğu devam 

eder. Gemi komutanları evlerinde hep tilki uykusu uyurlar. Biraz kuvvetli rüzgâr çıksa aklına 

gemileri gelir. Bunu yürekten hissetmeyen bir subay gerçek komutan olarak nitelendirilemez. 

 

Dünyada gemi komutanlığı kadar yüksek bir sorumluluk ve fedakârlık gerektiren başka bir meslek 

bulmak mümkün mü acaba? Gemi komutanının personeli ile olan ilişkileri rütbe ve yaşları ne 

olursa olsun, baba evlat ilişkisi gibidir. Bu ilişkide erlerin yeri ayrıdır. Çünkü onlar hem yaşça daha 

küçük, hem de hiç bir karşılık beklemeden vatan için olan zorunlu görevlerini yapmaktadırlar. 

Gemilerde milleti temsil eden milli bayrak, limanda geminin arkasına, seyirde ana direğe çekilir. 

Buna ilave olarak üzerinde ay yıldız olan kırmızı renkli ince bayrak (flandra) ise gemi komutanını 

temsil eder. Komutanlar görev sonrası gemilerinden başka bir göreve atanarak ayrıldıklarında bu 

flandra bir kutu içinde kendilerine anı olarak verilir. Her gemi komutanı görev süresince kendi 

flandrasını taşır.  

 

Gemilerin de insanlar gibi ömürleri vardır. O ömür içinde onlarca gemi komutanı onu yönetmiştir. 

Bu bağlamda gemilerde uygun bir yere asılan pirinç bir levha üzerinde o gemide görev yapan gemi 

komutanlarının isimleri yazılır. O ömür sona erdiğinde, son gemi komutanı onu hüzünlü bir şekilde 

sonsuzluğa uğurlar. Hizmet dışına çıkış özel bir törenle olur. Törenin amacı, o gemi vasıtasıyla bu 

vatana hizmet etmiş gelmiş geçmiş bütün gemi personelini anmak ve onlara teşekkür etmektir. O 

nedenle törene onları temsil etmek üzere, görev almış tüm gemi komutanları davet edilirler. 

Hizmet dışına çıkan gemi, o gemide görev yapmış onlarca komutanın ortak evladı olarak kabul 

edilebilir. Bu nedenle tören, evlatlarını toprağa veren babalar gibi doğal olarak onları 
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hüzünlendirir. Ancak deniz kuvvetlerinin çok güzel ve anlamlı bir ananesi olarak en kısa zamanda 

yeni bir gemiye aynı isim verilir. Ve onlarca gemi komutanı böylece torun gemilerine kavuşmuş 

olurlar. 

 

Gemi komutanları, gemileri ile ilgili her konuda tek otorite ve tek söz sahibidir. Emirleri tartışılmaz. 

Öncelikle seyirde olmak üzere,  gemi komutanları personel üzerinde her türlü idari ve cezai yetkiye 

sahiptir. Gerektiğinde gemisinin selameti bakımından bunları çekinmeden uygular. Gemi ortak bir 

yaşam alanıdır. Gemideki herkes aynı yemeği yer. Personel rütbelerine uygun mahallerde yaşar. 

Seyirlerde gemi vardiya usulü ile yürütülür. Savaş durumunda ise herkes ayaktadır. Gemide pişen 

yemek önce komutana sunulur. Gemi komutanı uygun görürse yemek dağıtılır. Uygun görmezse 

menü değiştirilir. Limanda yemek aynı saatte yenir. Seyirde ise vardiyalara göre yemek dağıtımı 

yapılır. Gemi komutanı, gemisini, bölüm amirleri, kısım subay ve astsubayları vasıtasıyla yönetir. 

Geminin savaşa yönelik işlerinde istisnasız herkes görev alır. Örneğin, cephane ikmali veya 

tahliyesinde rütbe gözetilmeksizin tüm personel bedenen cephane taşır. İlk cephaneyi gemi 

komutanı taşır. En güçlü ve en iyi harp gemisi,  personelinin gemi komutanının şahsında 

bütünleştiği gemidir. Bu nedenle batan bir gemiyi en son gemi komutanı terk eder.  

 

Gemi komutanı geminin en kilit personelidir. O olmazsa gemi hareket edemez. Gemi 

komutanlarının bu büyük sorumlulukları yanında onları motive eden, gururlandıran yetki ve 

ayrıcalıkları da vardır. Gemi komutanları, gemiye geliş ve gidişlerinde özel bir törenle karşılanır ve 

uğurlanırlar. Bu törende gemi komutanı binbaşı ve daha üst rütbedeyse, silistre adı verilen özel bir 

düdük kullanılır. Silistre ile çalınan melodiyi duyanlar komutanın gemiye geldiğini veya gittiğini 

anlarlar. Ayrıca büyük gemilerde Komutan Gemide veya Komutan Gemiden Ayrıldı şeklinde 

anonslar da yapılır. Gemi komutanları, kendi gemi personelinin gözünde savaşmaya hazır bir 

kahraman ve örnek bir insan olmak zorundadır. Çünkü personel onun sevk ve idaresinde savaşacak 

ve gerekirse ölüme gidecektir. Gemi komutanlığı kadar serbestçe ve ani karar alma sıklığı hiçbir 

meslekte yoktur. Çünkü deniz ve gemi ortamının çok değişken koşulları onları buna mecbur eder.  

 

Gemi komutanları ister limanda, isterse seyirde olsun genelde yalnızdırlar. Sıklıkla ofis, yatma ve 

dinlenme yeri olarak kullandıkları kamaralarında bulunurlar. Sadece yemek saatlerinde, özel 

toplantılarda veya misafir ağırlamada subay salonu olarak adlandırılan yere gelirler. Bu bağlamda 

subay salonu gemilerin en özel yeridir. Hangi sıfat ve amaçla olursa olsun gemiye gelen misafir 

veya görevliler de gemi komutanının sorumluluğundadır. Subay salonunda gemi komutanına 

tahsisli özel bir oturma yeri vardır. Gemi komutanı orada olsun olmasın, o yere hiç kimse 

oturamaz. O koltuk boş kalır. 1971 yılında ilk atandığım gemide ben bu hatayı yapmıştım. Çünkü bu 

bir ananeydi ve ancak görev başında öğrenebilirdi. Gemi komutanımız çok babacan bir adamdı. 



 
4 

Beni koltuğunda otururken gören komutan, birkaç defa salonun kapısından geri dönmüştü. 

Sonunda durumu anlayan diğer subaylar beni apar topar komutan koltuğundan kaldırdılar. Ben de 

bunu hiç aklımdan çıkmayacak şekilde öğrendim ve kırk iki yıl sonra yazabiliyorum. 

 

Diplomatik Görevler 

Gemi komutanları yabancı limanları ziyaretlerinde diplomatik görevler de icra ederler. Mahallin en 

yüksek resmi temsilcileri ile belediye başkanlarını, ülkeleri adına ziyaret ederler. Gemilerinde resmi 

yemekler tertip ederek ülkeleri adına onları ağırlarlar. Gerekirse kendi ülkelerinin resmi ve 

diplomatik görevlilerini ilgili ülkelere taşırlar. Özellikle İngiltere’de, Kraliçe’nin ziyaret ettiği denize 

kıyısı olan her ülkede, donanma gemilerinin Kraliçe’ye refakati asırlardır devam eden bir gelenektir.  

Çünkü donanma, İngiltere tarihinin en önemli güç ve bağımsızlık sembolüdür. Hatırlanacaktır ki, 

İngiltere Kraliçesi Türkiye ziyaretinde (12-14 Mayıs 2008)  kendisine refakat eden HMS Illustration 

adlı askeri gemide resmikabul töreni yapmıştı. İngiliz gemilerinin isimlerinin önünde yer alan HMS 

(Her Majestic Ship) kısaltmasında yer aldığı gibi donanma gemileri İngiltere Kraliçesinin malı olarak 

kabul edilir ve ana vatanı temsil eder. Bu bağlamda, Kraliçe’nin İstanbul-Dolmabahçe önünde 

demirleyen HMS Illustration adlı gemide verdiği resmikabul, Kraliçe’nin İngiltere’deki sarayında 

verdiği kabul töreni ile aynı değerdedir.  
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Özellikle 19. yüzyılın sonu ile 20.  yüzyılın ilk yarısında ticari havacılığın yetersiz olduğu dönemde, 

resmi heyetler sıklıkla askeri gemilerle taşınırdı. Bu bağlamda gemi komutanları resmi protokol 

kuralları yanında diplomatik usul ve adetleri de bilmek zorundadır. Cumhuriyet tarihimizde ilk 

resmi protokole katılan gemilerimiz Berk-i Satvet ve Peyk-i Şevket gemilerimizdir. Bu protokol 

görevi, 1928 yılında Afgan Kralı Emanullah Han ve eşinin Rusya’dan İstanbul’a gelişi sırasında 

uygulandı. Benim bu yazıyı kalem almama ise, geçenlerde dolaylı olarak elime geçen bir resim 

neden oldu. Bu resim o dönemde Atatürk için satın alınan TCG Savarona gemisinde çekilmişti. O 

resmi aşağıda görüyorsunuz. 

 

TCG Savarona Türkiye Cumhuriyeti heyetini Pakistan’a götürmüştü. Değerli bir dostumuzun 

yardımıyla, bu resmin 1955 yılında Celal Bayar'ın da içinde yer aldığı bir heyetle gittikleri  Karaçi'de, 

TCG Savarona gemisinde verilen resmi yemekte çekildiği anlaşıldı. TCG Savarona’ya TCG Sakarya ve 

TCG Cerbe denizaltı gemilerimiz ile iki muhrip de eşlik etmişti. 

 

Bu görevde TCG Savarona’nın komutanı, eski deniz kuvvetleri komutanlarımızdan ve 1974’deki 

Kıbrıs Harekâtındaki komutanımız rahmetli Oramiral Kemal Kayacan’dı ve o tarihte Yarbay 

rütbesinde bulunuyordu. Bu resim beni çok etkiledi. Beni de gemi komutanlığı günlerime götürerek 

bu makaleyi yazmama vesile oldu. Resimde Yarbay Kayacan,  gemi komutanına ait olan özel 

koltukta oturarak hem misafirlerini ağırlıyor, hem de gemi komutanlığı görevini yapıyor. Gemi 

komutanlığı makamı,  sorumluluk ve gururun gemi komutanının şahsında zirve yaptığı ve herkese 

nasip olmayan kutsal bir görevdir. Ben o resme baktığımda, Yarbay Kayacan’ın şahsında, Türk 

Deniz Kuvvetlerindeki, hatırlayabildiğim tüm gemi komutanlarını gördüm. Bu ülkeye hizmet eden 

ve etmekte olan tüm gemi komutanlarını şükran, sevgi ve minnetle anıyorum.  Onlara en içten 

sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
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