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KAsİII'İN GEMİ VE GEMİctLtKLE İLGİLİ BİR TARİH MANZUMESİ

Abdullah BULUT"

ÖZET
şiirinde edebi, dini, tasavvufl konuların
kimya, okçuluk, gemicilik gibi çeşitli bilim ve
meslek dallarının terimlerinin kullanıldıgı şiirler de vardır. Bu
yazıda XiX. yüzyıl şairlerinden Rasihrin (İbrahim Enderuni) gemi
ve gemicilik terimleriyle ilgili bir şiiri incelenmiştir.Rasih, deniz,
gemi, yelken gibi konuyla ilgili kelimeleri, bazen çeşitli
benzetmelerle, bazen de deyimleşmiş şekilleriyle kullanmıştır.
"usarı·. mellehan" denilen gemici dilinin terimlerine yer vermiş,
bunları
gerçek anlamlarında kullandıgı gibi, çeşitli ses
benzerliklerinden faydalanarak uzak an lamlarına da işaret etmiştir.

Divan

dışında, musıki, tıp,

i. YUzyII Divan şiirinde Yetim ve Agehi (öl.lS77) ile başlayan
"gemici dili" ile şiir yazma gelenegi, daha sonraki yUzylllarda da
devam etmiş, özellikle Agehi"nin kasidesine nazireler, tahmisler yazılmıştır.i
Divan şiirinde gemicilik tabirIerinin yaygın olarak kullanııdıgı şiirleri üç
grupta toplamak mümkündür: 2
Gemi, yelken, kayık vb. kelimelerin dogrudan dogruya veya benzetmelerle
zikredildigi şiirler;
methiye ve hikAye türünden mUStakil bir eserin içinde gemi, gemicilik, deniz ve
deniz savaşlarını anlatan parçalar; gemici diliyle (Istııaııat-I mellehAn, LisAn-1
mellehAn) yazılmış şiirler.
Bu yazıda XIX. Yüzyıl Şairlerinden Rasih İbrahim Enderfuıi"nin (öı.ı 837)
bazen gemi, yelken, deniz gibi kelimelerin benzetmelerle ve deyimleşmiş
'ögretim Görevlisi, Kafkas Üniversitesi Fen·Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Böll1mQ
i Andreas Tietze, XVi. Asır Divan Şiirinde Gemici Dili, Agehi Kasidesi ve Tahmisleri,
Tarkiyat Mecmuası. C.IX, s.1 12·138
2 Prof.Dr. Amil Çelebiogıu, Eski Tark Edebiyatı Araşhrma/arı. MEB Yayınları, Istanbul,
1988,5.626
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şekilleriyle yer aldı~ı; bazen de gemici terimlerinin
manzumesini ele alacagız. 3

kuııanıldı~ı

bir tarih

Bilindigi gibi Mısır, i 798'de Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Manzume
Küçük Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının, işgali sona erdirmek
amacıyla Mısır üzerine yaptı~ı harekAtla ilgilidir. Manzumede düşülen tarih,
Fransızların Mısır'dan çekildikleri tarihtir.
Şiirin

46. beyti, "tarih" beytidir:
"Bogdı bir bir Ümrn-i dünyAda olan kafırleri

Hdk-i Mısr'a Nil-veş

akınca

cünd-i MüslimAn"

Beyitte düşülen tarih, "cevheri" tarihtir. Beytin her bir
harflerinin ebced hesabıyla sayı degeri, I2I6'dır. (M.I80I)

mısraının noktalı

"Kaside" nazım biçimiyle yazılan şiirin tamamı 71 beyittir. Deniz ve
gemicilikle kelime, deyim ve terimlerin 24. beyitten sonra yogun olarak kullanıldıgı
görülüyor.
Yukarıda da belirtildigi gibi, deniz ve gemi ile ilgili bazı kelimelere çeşitli
benzetmelerle yer verilmiştir. Aşagıdaki beyitte "ihsan", "ıucce"ye; "Iutuf',
"kulZÜffi"e benzetilmiştir.

"Lücce-i ihsAnının yokdur hulasa sahili
KUlZÜffi-i elt!fına gark oldı hep halk-ı cihan"
"(Hüseyin Paşa'nın) iyilik denizinin sahili (sonu) yoktur. Dünyadaki
hepsi onun lutuf denizinde (iyilige) bogulmuşlardır."

insanların

"Keşti-i aklın düşUrdi semt-i bahr-ı hayrete

Böyle bir tılfDna hiç rast gelmemiş EfrenciyAn"
"Fransızlar hiç böyle bir tufanla
gemisini şaşkınlık denizine düşürdüler."

karşılaşmamışlardı.

Bu yüzden

akıl

Bu beyitte de akıl gemiye benzetilmiş,. şaşkınlık da bir deniz olarak
düşünülmüştür.

gelmiş

3

Bu benzetmelerin yartında deniz, yelken, gemi gibi kelimelerden meydana
deyimler de kullanılmıştır:

Manzume, şairin mürettep olmayan divanının SS-a/S7-a yaprakları arasında bulunmaktadır.
Divan, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Ty.223 numarada kayıtlıdır.
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"Pusulası şaşdı dehşetle France kavminin
Şir-i ner-bl hücfuı1 itdikde ol sAlıib·kııtn"

"o her zaman üstUn ve başarılı olan (Hüseyin
korkudan Fransızların pusulası Şaştı."
Beyitte düşman bir gemiye
tasvir edilmiştir.

benzetilmiş,

Paşa)

aslan gibi

saldınnca,

"pusulası

şaşınakıl

deyimiyle

şaşkınlı~

"Yan gelüp[de] timür atdım zarın iderken dkibet
Kesdi cfu1ından palamar-ı ümidi düşmenan"
"Düşmanlar, demir attık: (burada uzun müddet kalaca~ız) düşüncesiyle yan
gelip (rahatlanna bakarken, birdenbire) canlarından ümit halatını kestiler."

Bu beyitte de düşman bir gemiye
atmak" deyimi kullanılmıştır.

benzetilmiş,

bununla ilgili olarak "demir

Manzumcde gemieililde ilgili teknik teorimlerc neo yor veril~tiı. Gcmkilcr
özel dilin (lisan-ı mellehan) terimleri, kimi zaman gerçek
anlamlarıya, bazen de tevriyeli olarak kullanılmıştır:
arasında kullanılan

"Pupa yelkenle dümen suyını buldurmuş iken
Poçaladup kMire yelken kapandırdı heman"
pupa: Geminin arkası, kıÇI; gemiye arkadan gelen rüzgar.
pupa yelken (gitmek): Yelkenler arkadan esen rtlzgdrla şişmiş olarak, tam
yol gitmek.
poça: Geminin sag yanı, sancak tarafı.
poçalamak: Gemiyi saga döndürtıp rüzgarı kıça yakın almak.
Bu kelimeler beyitte gerçek anlamlarında

kullanılmıştır.

"Çekdire sad ih ile bahr-ı amik-i fırkate
Yelken akdarmayla çalkansun dem-a-dem kAfiran"
çekdiri: Kürekle giden ve yelkeni

yardımcı

bir

vasım

gibi kullanan

savaş

gemisi.
Kelime,

gemi ve

"çektirmek"

fiili

anlamlannda te vriye i i olarak

kullanılmıştır.

firute: Buharlı gemilerin icadından önce
gemisi olarak kullanılan teknelerden biri.

Osmanlı donanmasında savaş
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Bu kelime de "fırkat" kelimesine benzerIiginden
tevriyeli kullanılmıştır.

dolayı

gemi ve

"aynılk"

anlamlarında

Manzumenin tamamı aşagıdadır. Metnin sonunda, deniz ve gemicilikle
ilgili kelime, deyim ve terimler metindeki anlamlarıyla birlikte alfabetik olarak
verilmiştir.

TARiH BER.AV-I HÜSEYİN PAŞA DER-FETH-İ MISR
Fa-iıatün

failatün failıitün failün

1.

Sen niçün dem-bestesin ey hame-i mu'ciz-beyan
Mevsim-i güldür deyU bülbüller itmekde figan

2.

Açdı ezhar-ı

3.

Kalmadı

ferah baran-ı nusret su virüp
Old i her bir safha-i sıne misal-i gül-sitan
S(ı-be-s(l

bir gonce-i ümmid handan olmadık
gUlzar-1 ülfetde bütün halk-! cihan

4.

Har ü hiişak·ı gumt1m-1 gülşen-i endışeden
Seyl-i tevfikoi Huda sildi sUpürdi nagehiin

5.

Minber-i agsan-ı gül üzre hezaran şevkile
OIdl gt1ya andelib-i hoş-nevalar kıssa-hvan

6.

Kalmadı bir ah ider aıamdan alemde hiç
Dide-i halk-ı cihana oldı semt-j gam nihan

7.

Def-i gamla id-ber-id itınede alem bütün
Birbiri ardınca geldikçe heman müjde-resan

8.

Gerçi kim evvel France kafiri virmişdi gam
Zabt idüp hayliyle mülk-i Mısr'ı itmişdi mekan

9.

Böyle tugyanınduyınca düşmen-i bed-milletin
Hazret-i şahen:"şeh-i devran Selim Han-ı cihan

10. Üstüne asker çekUp gönderdi sadr-ı a'zamın
Virdi akl-ı düşmene şemşir-i hışmıyla ziyan
ll. Ba'd·ezln emr itdi Paşa Kapudana o şeh
Azın idüp kırsun adftyı virmesUn asla aman
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12. Bende-i \)erverde-i ınsftnı ol sAdık kuh
Hüseyin P~-yı ztoşan ü şecf kahraman
13. İtdi ferman-ı şehen-şah-ı cihana imtisaı
BAd-bftn-ı himmetin açdı hemftn oldı revftn
14. Ceng idüp evvel varışda bozdı cümle askerin
Haddini bildirdi küftlra cüyüŞ-1 mü'tninftn
15.

Mısr'ı

zabt itınişdi gerçi dest-i gül urdurn sanup
Sonra Dimyat virdi ehl-i dtne canın na-geMn

16. Üınm-i dünyayı basup al bayrak ile mn'minin
Şerbet-i gam tatdırup a'da togurdı ol zamin
17. ugmyup başdan kara İsıam kümr üstüne
Yakdı yandurdı adunun eyledi hdlın yaman

18. Ehl-i İsıama saddkat arz idüp bin canile
Ansızın baş gösterüp olmışdı gerçi bir çUnan
19. Merhem·i tedbir ile oldukda pur-rim-i elem
Sınesin fassdd-veş deşneyle deşdi gaziyin

20. Eyledi şeytan fikirli kafiri halü-be-gaş
Re'y-i Rahminiyyesiyle ol vezır-i kdmraıı
21.

tııet-i hununa-yı isyana devi! itmek içUn
Neşter-i tlgi reg-i cAn-ı ad1ldan aldı kan

22. Çekdiler çeşm-i vücQd-i düşmene kuhl-ı adem
Oldı tig-i mUslirn1n mfl II gıl4f-1 stırnıediin
23. Hamleoi pür-ztlt-ı İsıamı görünce havfıle
Ditredi ser-tabe-pA minende-i berg-i haz4n
24. Pupa yelkenle dUrnen suyını buldurmuş iken
Poçaladup kAfire yelken kapandurdı hemin
25.

Pusulası şaşdı dehşetle France kavminin
Şir-i ner-4sA hücılm itdikde 01 sahib-kırin

26. Döndürünce dUşmeni topa tutulmuş maymuna
Çagrışup topdan o demde itdiler aczin beyin
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27. Bir fetil ile taburun eyledi salgım saçak
Çıkdı tA arşa tahazzünle nidA-yı el-aman
28. ltdHer birden odernde ser-nigOn bayrakları

Mü'minine hızr-ı tevfik!t olup myet-keşlin
29. Bir anaforla perişlin itdiler cem'iyyetin
Sıl-he-sO

birden akındı-veş

akınca

mütminlin

30. Tıkdı tortop manka-i a.hzllna top gibi 4

Bir alabanda virUp zı1rıyla itdi na-tüvan

3I. Beyt-i kalb-i düşmene kundak kodı şiş-h!nesi
Kirırin Çıkmaz dert1nundan bu ateş bir zamlin
32.

Hasılı re'y isteyüp gitmek dilerdi cümlesi
Falye virdi akibet hep hilesi oldı ayan

33.

Parladı

birdenbire barut-veş sonra ani
hdHer itffi tulunbi-yı ..... ile hemin'

34. Haylice kantarlı geldi gülle-i derd ü elem
Buncılayın

35.

balyemez bir dahi çend basiran

Dı1d-1 ibı kMirin şol rütbe çıkdı çarha kim
Bezm-i rezme kurdılar gOyA kebfidi sAye-Mn

36. Yan gelüp [de] timUr atdım zann iderken Akibet

Kesdi cimndan palamar-ı ümidi düşmenan
37.

Keşti-i aklın düşUrdi semt-i bahr-ı hayrete
Böyle bir tQffina hiç rast gelmemiş Efrenciyin
\

38. Akla yelken eyl~ytlp;14tffar fillk-i clinını

Orsa poçayla yanıp girdAba ugJ'atdl hem!n
'1

',.{

39. Hep gUrnanesin kestlp·ç:,§n kurtaranlar kaçdılar
Oldılar yelken kürek engin-j ahzana revfuı
4 Vezin bozuk.
, Bir kelime okunamadı.
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40. Bi)\)iri ardmca emvAc-1 yem.i AlAmdan
Keştt~\ hücclc-veş şapa oturdı na-gehan

41. Öyle bir ~g oldı kim hiç misli sebkat itmemiş

BArek-Alllh didiler cümle sUrt1Ş-1 kudsiyan

42. Söyledim bir beyt-i t4vher-dAr Mısr'm fethine

Ya'ni her bir mısraı tAı1h-i digerdur heman
43. Boldı bır bir Omm-i dOnyada &lan kaDrieri
Hik-i Mısr'a Nil-veş akınca cfind-i mnslimAb

44.

İtdi istila varup İskenderiyye kal'asm
Sedd-i İskender olup hıç koymadı tdb ü !Uvan

45. Sed çeküp Ye'cuc ü Me'cuc'e müşabih kMir

Hayli kanlar yutdı havtinden gtlriih-ı Minan
46. İndirince yelkeni suya tarahhum eyleyüp
Oldı

ol

Rüstem-mİsalin şurta-ı lutfı

vezlin

47. Cümlesin birden sefliyin-i gumOma bindirüp
Açdılar sad ah ile derd ü elemden badban

48. Gamla umman-ı melAmetde pala çalsun adu
Gayrı

49.

kumda oynasun şimdengerü varsun heman

Kovdı cümle hdin-i din·i mübln ü devleti
Hüseyin Paşa-yı gazı Rüstem-i zaı-ı zaman

50. Öyle bir paşa ki yokdur şanma ıayık sühen
Vasfını

itmekde acizdir zeban-ı

şairan

51. Hep dilaverler zebün-ı kuvvet-i baz6sudur

Dergehinde olsa bir bende aceb mi Kahraman
52.

ÇObını Belırllm-ı ÇQbin'e bırakdırsa seza
Hamlesin görse kaçardı haytile şir-i jeyan

53. Cümleden kat'u'n-nazar yanında her bir bendesi
Oldı meydan-! rezmde zt1r ile bir pehlüvan
54. Hiç sehavetde nazirin görmemiş

çeşm-İ felek
COdunun yanında gQyA katredur derya heman
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ss.

Eylemez hake tenezzlll hiç hüma-yı devleti
DAimi evc-i sehAvetdUr o mUrga aşiyan

56. H4tem-i Şan! heman engtlşt-i Hlltem'den alup
Eyledi engü~t-ber-dendan cihlinı ol zamlin
57.

,;r".

Mazhar-ı ihslin u lutfı olma~a ol servel'ÜJ1
Çarh sAi! Use-i dery1lze mlih-ı asuman

58. tktibas-! nm içUn envllr-ı cudundan anın
Devr ider şevk ile her dem malı u hOrşi'd-i cihan
59. OL kadar ıii~en-zami'r·i paki kim llyine·ve~
Aks ider hdlin ne hllcet itmege şerh tl beyan
60. Ltlcce-i ihsanının hülasa yokdur sahili
KulZUm-i eltafına gark oldı hep halk-ı cihan
61. Öyle bir inItim ider kim ol keri'min lutfuna
Lenger-endiiz-ı yem-i hayret olur mazhar olan
62. Akl ü

danişle

Gelmemiş

63.

FelaWn'a sebak-amiiz olur
gerdl1na hiç böyle vezır-i nüktedan

Bahr-ı vasf-ı
Gavta-hllr-ı

lutfuna gavvas olanlar akibet
lücce-i hayret olurlar bi'-güman

64. R4sih4 başla duaya itme tatvi'l-i sühen
Dest açup §min disUn eh1-i zemin U asman
65. Ti sipihr-i mesnedinde sllbit itsUn Hak anı
Sebla-i seyyllre devr itdikçe ıı1z4n II şeban
66. InnesUn fIllk-i hayAtı s1lhil-i encima hiç
GönnesUn bM-ı gam tl derd-i elemden bir nişArı
67.. Daima mansUr ide Mevıa o zat-ı ekremi
Eyledikçe sdy-ı a'diYlJ)ıemArı atf-ı inan
68. Seyr idince yelken açsun zevrak-ı endi'şeye
Reşkden hayretle abluyı kaçırsun Msidan
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69. Çekdinı sad ah ile bahr.ı amtk·i firkate
Yelken akdannaylaçalkansun dem-l-dem UtirWı
70. Furtunaya ugmyup itsün tiranıola ada
Ka'r-ı deryd-yı adetl\ limanı olsun her zamlin
7 i. Kaynasun kalyonları uıntnfuı-ı gamda hasılı
Daima düşmenieri makhilr tAaböyle heman

METİNDE GEÇEN KELİME DEYİM VE TERİMLERİN LÜGATçESı
Ablu (abb): Elde tutulup onunla yelken kullanılan ip.
Akdarma: Eskiden düşmandan zaptolunan ve yedekte getirilen gemilere verilen ad.
Akıntı: Nehir veya deniz suyunun bir tarafa cereyanı.
Akla yelken etmek: Hatırına geleni yapmak.
Alabanda vermek (alabanda ateş): Dümeni sa~a veya sola sonuna kadar
çevirmek. Topları gemiden bir noktaya tevcihen yaylım suretiylo yapılan ateş. Top
gibi gürlemek suretiyle yapılan tekdir de halk arasında "alabanda vermek" şeklinde
6
deyim olmuştur.
Alabanda: Deniz teknelerinin iç yanları, bordo karşıtı.
Anafor: Denizde akıntının yanında veya altında onun aksine olarak akan su, akıntı
mukabili.
BAdbin. F. Yelken, gemi sereni.
Babr.a.Deniz
BalyemeZ(İtalyanca"ballanıeza"dan) Eskiden kara ve deniı ,savaşlarında kullanılan
orta çapta, uzun menzilli tunçtan top.
Baştankara (etmek): Tehlike halinde geminin başını karaya vurarak sahile
otunnası. 7
Cankurtaran (sandalı): Gemi batmakazere iken insanları kurtarmaya yarayan
ktırekli sandal, filika.
Cankurtaran (simidi): Suda bogulma tehlikesine karşı kullanılan ve sudan hafif
maddelerden yapılmış, büyük simit veya yelek biçiminde araç.
Çekdiri: KÜfekle giden ve yelkeni yardımcı bir vasıta gibi kullanan savaş gemisi.
Demir (timflr): Gemiyi bir yerde durdunnak için zincirle suya bırakılan çengel
şeklinde agır demir alet, çapa.
Demir atmak: Geminin çapasını suya salması.( Mec.) Bir yerde uzun müddettir
dunnak:, durup kalmak.
6

7

M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyim/eri ve Terim/erl SiJz/Ü~. c.l, s.43
Şemseddin Sami, Kamüs-ı Türki, s.264
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OOmen suyu: Qemi giderken arkasuıdatı ibıraktigıköpUklü iz.
Falye ve.....~1<;·(Mec.) Zuhur, görtlnme;'oI'UIya ç1kma.
Falye: AglZdan dolan eski usul topların agızlık otu ve yemleme koymaga mahsus
deli~, çanaklık.

Fetil: En evvel icad olunan Wfek ve topların falyelerine konulan kaytan ki bir ucu
8
tutuşturulup ateş falye deligine ulaşınca içlerindeki barut parlayıp silah boşanırdı.
Firkate: Buharlı gemilerinicadından evvelOsmanlı donanmasında savaş gemisi
olarak kuııanılan teknelerden biri.
Furtuna: (İtalyanca'dan)Şiddetli rüzg4rla denizin dalgalanıp karışması.
FOIk:a. Sandal, kayık, tekne.
Gark olmak: (Mec.) Bir şeyden bol miktarda olmak.
Gark: a. Batma, bogulma.
Gavta-hir: Batan, dalan.
Gavta: Suyun içine bir kere dalıp çıkma.
Gavvas: a. Dalgıç.
Gemisi şapa oturmak: Çıkmaza girerek ne yapacagını şaşınnak. Şap Denizi'nde
(Kızıl Deniz) gemilerin şapa otunnalarına ima suretiyle meydana gelmiştir.
Gfimane (komena, gomene, gomina): (İtalyanca "gumena"dan) Zincir istimalinden
evvel gemi demirinin baglandıgı kalın halat.
Kalyonları kaynamak: Gemileri açık denizde çalkalanıp durmak.
Kantarlı: Agır.

Kulzüm: a. Deniz; Kızıl Deniz.
Kumda oynamak: Bir fırsatı kaçırıp umulanı elde edememek. (Kum kelimesi
bugünkü anlarnı dışında "büyük dalga" anlamına da gelirdi. 9)
Kundak koymak: Yangın çıkarmak için bir yere tutuşmuş yaglı bez parçası
koymak.
Lenger-endAz: demir atmış.
LOcce: a. Engin deniz. Suyun çok ve derin mahalli.
Manka: Savaş gemilerinde deniz erlerinin yattıgı koguş. Kürekçi oturagı.
Orsa poça: Geminin bazen rüzgar yönüne yaklaşarak, bazen ondan uzaklaşarak yol
alması. (Mec.) Bata çıka, iyi kötü.
Pala çalmak: Çabalarnak, ugraşıp didinmek. Tek kürek oynatarak kayık yürütmek.
Pala: (Ruınca veya Arnavutça'dan) Agzı enli, ortasına dogru daha genişleyerek,
ucuna dogru daralmaya başlayan kalın, kısa kılıç. Filika ve benzeri deniz
vasıtalarında kullanılan küreklerin suya daldırılan yassı yeri.
.
Palarnar: Gemileri iskele, nhtım veya şamandıraya baglamaya yarayan kalın halat.
Poça: Geminin s&g yanı, sancak tarafı.
Poçalamak: Gemiyi saga döndürüp rüzgarı kıça yakın almak.
Pupa yelken (gitmek): Yelkenler arkadan esen rüzgarla şişmiş olarak, tam yoııa
gitmek.
"
Pupa: (İtalyanca "poppa"dan) Geminin arkası, kıçı; gemiye arkadan gelen rüzgar. LO
li
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Pusulası şaşma k:

Güç bir duruma dÜŞerek ne yapaca~ını bilernemek.
Salkım saçak: Paralanıp parçaları sarkan yırtık şey, darmadagın, parçalara ayrılmış,
her bir parçası bir yana sarkmış.
Salkım: yelken bezinden bir torba ÜZerine konulmuş ve üzeri halatla sarılmıŞ ufak
tanelerden ibaret menni.
Şişhine (şeşhine): Nanılusu altı yivli top veya tüfek.
Tiramola: Halat çekme, geminin rÜZgar üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin
bazısını gevşetme, bazısını genne işlemi.
Ummin: (Mec.) Büyük deniz.
Yelken kapandırmak: Yelkenleri çalışamaz duruma getinnek.
Yelken kürek: (Mec.) Acele, acele ile hareket.
Yelkenleri suya indirmek: Gerçe~i anlayıp direnmeyi bırakmak, inadından
vazgeçip karşısındakinin söyledigini kabul etmek, tavrını yumuşatmak.
Yem(m): a. Deniz.
Zevrak: a. Kayık, sandaL.

ABSTRACT
In Divan poem there are poems in which
varıou"

""i"mific

chemıslry

ıuıd

ıhe

lenn of

profe.,,,onnl branch"s such as medicine,

and seamanship were used except for the terms of
Iiterary, religious and sufism. In this article a poem conceming the
terms of ship and seamanship wrıtten by Rasih (İbrahim
Enderuni), one of the nineıeenıh century poets, has been studied.
Rasih used the words conceming sea, ship and sai! with varıous
imitatıons and sometimes phrasal verbs. He used the terms of
seamanship language called "Lisan-ı mellehan". These lenns have
been used in real meaning and sometimes in different meaning.
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