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Öz 

Osmanl devletinde ate enavallik müessesesi, esas itibar yla Avrupa ve 
Amerika n n denizcilikteki h zl teknik ilerlemesini takip amac yla kurulmu tur. Ancak Rus 
ve Yunan donanmalar n n Karadeniz ve Akdeniz de Osmanl için olu turdu u tehdit, 
ate enavallerin ayn zamanda istihbarat vazifesi yaparak Erkan- Harbiye-i Bahriye 
Dairesine bilgi göndermelerini de gerekli k lm t r. Eldeki belgelere göre I. Me rutiyet in 
ilân n n hemen ard ndan 1880 li y llarda ilk olarak Londra ya Mehmet ve Cemil Efendiler 
ate enaval olarak gönderilmi bunu Washington, Viyana, Paris, Atina ve Petersburg 
Ate enavalleri izlemi tir. Görev yerlerinde iki y l kalan ate enavaller bu süre içinde 
denizcilikte en son geli meleri izlemi ler, verilen sipari leri tedarik etmi ler, yurtd na 
e itim amac yla gönderilen bahriye zabitlerine yard mc olmu lar ve istihbarat hizmetinde 
bulunmu lard r. 1911 y l nda bir nizamname ile atanma ve çal ma artlar kay t alt na 
al nm t r.  

Anahtar Kelimeler: Ate enaval, ate emiliter, denizcilik.   

THE INST TUTE OF NAVAL ATTACHE IN 
OTTOMON EMP RE AND LONDON  

Abstract  

In ottoman Empire, in a sense The nstitution of Naval Attache was founded to be 
able to follow rapid technical developments in the navies of European countries and 
America. However, the threat by the Russian and Greek Navies in Blacksea and 
Mediterranean for Ottoman Empire made it necessory for Naval Attache instituion to act as 
an intelligence office at the same time by informing General Staff in Naval Office. 
According to the documents available, just after the declaration of Constitutional Monarchy 
in 1880s, for the first time Mustafa Efendi and Cemil Efendi were sent to London as naval 
attaches and naval attaches of America, Vienna, Paris, Athens and Petersburgh followed 
this. The naval attaches who were on duty for two years observed the latest developments 
in the navy, provided the orders the recieved, helped the naval officers who were sent 
abroad to study and they served as intelligence service during this time.    

In 1911, their assignment and working codes were recorded with a regulation.    

Key Words : Naval Attache, Military Attache, Navy.   
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1. Giri

 

Dünyada h zla geli en denizcilik teknolojisi Osmanl Devleti ni bir tak m 
yenilikler yapmaya adeta mecbur b rakm t . Ancak bu konuda gösterilen çabalar n 
süreklilik arz etmedi i ve beraberinde büyük malî külfetler getirdi i için istenilen 
neticenin bir türlü al namad görülür. Gemilerde makine ve z rh n kullan lmas ile 
birlikte olu an yeni teknolojiyi -özellikle Abdülaziz devrinde- Osmanl 
donanmas na ithal etme gayretleri k sa sürede özellikle ngiltere den birçok kaptan, 
çarkç ve mühendis getirilmesiyle neticelenmi ti. Bahriye Nezareti nde, 
Donanmada, Tersane-i Amire de ve dare-i Mahsusa gemilerinde istihdam edilen 
yabanc lar n Osmanl denizcilerine modern deniz bilgilerini ö retmede ve 
uygulatmada ortaya koyduklar bencil tav r adeta Osmanl devleti ni onlara mecbur 
b rakm t . Ayr ca Avrupa ülkelerine e itim amac yla gönderilen bahriye personeli 
de kendi gayretleriyle gönderildikleri ülkelerin donanma, tersane ve okullar nda 
görev alarak bilgi ve tecrübelerini artt rmakta idiler. Bütün bunlar n yan nda 
Osmanl n n kom usu olan Rusya ve Yunanistan n h zla silahlanma gayreti içinde 
olduklar na ili kin Erkan- Harbiye Nezareti ne gelen bilgiler Osmanl Devleti ni 
rahats z etmeye ba lam t . Bu geli meler Avrupa devletlerinin önemli sefaretleri 
nezdinde olu turdu u ate emiliter ve ate enavallik müessesesini Osmanl 
Devleti nin de tesis etme dü üncesini gündeme getirdi. Böylece önemli bahrî 
devletlerde görev yapan Osmanl ate enavalleri, Avrupa ve Amerika 
bahriyesindeki bütün geli meleri stanbul a bildirmek üzere bir yönüyle bilgi ve 
teknoloji casuslu u yapacaklard r.  

2.  Londra ya lk Ate enaval Atanmas

 

Osmanl Devleti, I. Me rutiyet döneminde ba ta ngiltere olmak üzere 
Rusya, Yunanistan, Fransa, Avusturya ve talya gibi bahrî devletlere ate enaval 
ünvan yla zabitler atam t r. Öncelikle Londra da bulunan Osmanl sefaretine 
atanan ate enavaller, Avrupa bahriyesinde meydana gelen geli meleri takip ederek, 
vazife yapt ülkedeki Osmanl sefirini ve Bahriye Nezareti ni bu geli melerden 
haberdar etmekle görevlidirler. lk atanan ate enaval ile ilgili mevcut belge 1883 
tarihli bir müzekkeredir. Bu müzekkerede ate enavallerin görev ve sorumluluklar 
belirtildikten sonra te kilâtlanmas ile ilgili bilgiler de verilmektedir1.  

Bir müddetden beri bi l-cümle Avrupa düvel-i bahriyesi kuvve-i 
bahriyelerinin slah- ahvâliyle tezyid ve tahkimi emrinde bir tarafdan ihtirâ ât- 
cedîde ile i tigal eylemekde ve bir tarafdan dahi bunlar n mevki -i tecrübeye 
vaz yla bu yolda bir hayli slâhat ve terakkiyât husûle getirerek kendilerine 
takviyet vermekde olduklar na ve bu misilli muhteri ât- cedîdenin derecât ve 
keyfiyât ve kan lar n n bi t-tecrübe muhessenât görülerek kabûl olundu u bilinip 
ona göre saye-i evketvâye-i Hazret-i Pâdi âhî de süfen-i harbiye-i mülûkânenin 
                                                

 

1  Deniz Müzesi Ar ivi, ûra-y Bahrî ( UB), Belge No: 197/26-A. 
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dahi Tersâne-i Âmire ce techîz ve tahkîmi yolunda te mîr-i sâk- ihtimâm olunmas 
ehem umûrdan göründügüne binâen u maksad- mühimmin hayz- husule isal 
z mn nda geçende ba irâde-i seniyye Londra sefâret-i seniyyesi ma iyyetinde 
bulunmak ve ngiltere kuvve-i bahriyesince vukû bulan ta dîlât ve ihtirââta kesb-i 
tt lâ ile bu tarafa i âr etmek üzere zâbitân-

 

bahriyeden müsta id iki zâbiti 
ate elik hizmetine ta yîn ve i zâm buyurulmu du.

 

Müzekkerede geçende ifadesi 1883 y l na yak n bir tarihte bu ülkeye ilk 
ate enavalin gönderildi ini ortaya koyar. Ancak belgede buraya ate enaval olarak 
gönderilen ahs n ismi zikredilmemektedir. Bu konuya ili kin 26 A ustos 1883 
tarihli cevabî mazbatada Avrupa ve Amerika da bulunan sefirler nezdine 
gönderilmesi dü ünülen ate enavallerin fevkalade maa ve tahsisatlar n n Bahriye 
Hazinesi nden ödenerek bir sonraki y la ait bütçeye ilave edilmesi hususundaki 
teklif kabul edilmi tir. Ancak bu mazbatada da Londra ya gönderilen 
ate enavallerin kendilerinden beklenen bilgi ak n sa layamad klar ifade 
edilmektedir. Bu durumun nedeni olarak buraya gönderilen zabitlerin vakitlerini 
daha ziyade ngiliz lisan ve kültürünü ö renmekle geçirdikleri ifade edilmi ve as l 
gönderili maksatlar na ili kin meselelerle me gul olmalar istenilmi tir. 
Ate enavallerin görev ve sorumluluklar n yerine getirmede bekleneni 
veremediklerine ili kin gelen tenkitler üzerine Erkan- Harbiye-i Bahriye Dairesi, 
Avrupa bahrî devletleri sefirleri nezdine yeni gönderilecek olan ate enavallerin 
Erkan- Bahriye ye mensup, erbâb- ehliyet ve istikamet sahibi ki ilerden 
atanmas na karar verildi ini bildirmi tir. Ayr ca seçilen zabitlere yol 
harc rahlar yla birlikte fevkalade maa lar n n yan nda birde özel talimatname 
verilmesi kararla t r lm t r. Zabitlerin ate enaval olarak atanabilmesi için mülaz m 
veya kola as

 

rütbelerine haiz olmalar gerekmektedir2. Ate enavallere ayl k otuz 
liran n yan s ra görev yerlerine ula malar ndan itibaren otuz Lira-y Sterlin 
fevkalade maa , vapur navlunu ve harc rahla birlikte toplam yüz altm bir Lira-y 
Osmânî nin Hazine-i Bahriye den verilece i bildirilmektedir. Bu para 
ate enavallerin görev yerlerine ula t klar n resmî bir yaz ile Bahriye 
Muhasebesi ne teyit etmelerinden sonra hesaplar na yat r lacakt r3.   Bu dönemde Avrupa ve Amerika, stanbul da dâhil olmak üzere, 
dünyadaki birçok devletin, önemli gördükleri ehirlerine ate enaval tayin 
etmi lerdir. Osmanl Devleti te kilatland r lmas nda biraz geç kald bu 
müessesenin ngiltere den sonra Fransa, talya, Almanya, Rusya, Yunanistan, 
Avusturya ve Amerika Birle ik Devletleri ne aç lmas çabas

 

içerisinde olmu tur. 3 
Eylül 1883 tarihinde Amerika Birle ik Devletleri ve baz Avrupa devletlerinin 
sefaretlerine gönderilen yaz da Amerika ya Sol kola as R za Efendi, Viyana ya 
Yüzba Mehmet Pir Efendi, Paris e Yüzba Osman Efendi, Petersburg a Yüzba 
Sami Efendi, Berlin e Yüzba Halil Efendi, Atina ya Yüzba smail Efendi ve 
talya ya Mülaz m Ali R za Efendi nin ate enaval olarak görevlendirilmi olduklar

 

                                                

 

2  Osmanl ordusunda  mülâz m  bugünkü te men rütbesine denk gelip, kola as ise bugünkü yüzba 
ile binba aras ndaki bir rütbedir. 

3  DMA, UB, Belge No: 211/45-A. 
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bildirilmektedir4. Buralardan gelecek bilgilerin Tersane-i Amire de ve donanmada 
kullan lmas dü üncesi bir yana Yunanistan n bir süredir stimbot, torpidobot 
alarak bahriyesini güçlendirme çal malar n n ve Rusya n n Petersburg da ki 
faaliyetlerinin buralara atanacak ate enavaller ile takip alt na al nmas 
dü ünülmü tür. Böylece ate enavaller ayn zamanda Karadeniz ve Akdeniz deki 
Rus ve Yunan varl n takip ederek istihbarî bilgi toplamakla da 
görevlendirilmi lerdir5.  

Ate enavallerin her iki y lda bir de i tirildi ini görmekteyiz. Londra da 
ba lang çta ate enaval say s iki iken sonradan bire indirilmi tir. 1883 y l nda 
Mehmet ve Cemil Efendiler6, 1888-1890 y llar aras nda Halil Bey7, 1890-1892 de 
Bahriye Dairesi Sol Kol A as Cemal Kaptan8, 1892-1894 y llar nda da 
Kaymakam smail Bey9 burada vazife yapm lard r. Ate enavaller, do rudan 
Erkan- Harbiye Nezareti nin stihzarat K sm , I. ubesi ( stihbârât- Ecnebiyye) ne 
ba l d rlar. stihbârât- Ecnebiye ubesinin, Osmanl sefir ve ate enavallerin 
gönderdi i yabanc ülke bütçelerinin tedkiki, in a halinde bulunan yabanc harp 
gemilerinin durumu, Akdeniz ve Karadeniz de bulunan Rusya, Yunanistan, talya, 
Avusturya  ve Fransa filolar n n tertibat ve te kilat hakk nda bilgi toplama, 
ate enevallerle konsoloslar refâkat nda bulunacak katipleri atayarak, onlara mahsus 
talimat yazarak makam- celîl nezârete takdîm etmek gibi görevleri vard r10. 

3.  Ate emiliter ile Ate enaval Aras ndaki Yetki ve Sorumluluk            
Farklar

  

Yabanc devletlere ate emiliter gönderilmesi ate enaval atanmas ndan 
evveldir. Ancak ate emiliterlikten istenildi i gibi istifade edilememesi, buna kar n 
yap lan masraflar ve fedakârl klar dü ünüldü ünde ate emiliterlik müessesesinin 
mevcut durumu yeniden gözden geçirilmi tir. Bu dönemde Erkan- Harbiye ikinci 
reisi olarak görev yapan Goltz Pa a ya ate emiliterlerin yetki ve sorumluluklar n 
içeren bir nizamname haz rlamas konusunda görev verilmi tir. 1892 y l nda 
haz rlanan nizamnamenin bir sureti Avrupa devletlerinde vazife yapan 
ate emiliterlere gönderildi i gibi bir sureti de henüz yeni atanacak olanlara 
verilmi tir. 1892 tarihli bu nizamnameye göre ate emiliterlerin görev ve 
sorumluluklar u ekilde s ralanmaktad r; 

                                                

 

4  DMA, Mektûbî (MKT), Belge No: 398/127. 
5  DMA, UB, Belge No:197/26-A. 
6  DMA, MKT, Belge No: 420/78.  
7  Ceride-i Bahriye, No:29, 5 Zilhicce1307. 
8  Ceride-i Bahriye, No:29, 5 Zilhicce1307. 
9  Ceride-i Bahriye, No:17, 14 Cemaziyelahire 1307. 
10  Erkân- Harbiyye-i Bahriyye Dairesi uubât n n Vezâifi, Tarihi Deniz Ar ivi htisas Kütüphanesi, 

s.2.  
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1- Ate emiliterler, bulunduklar devlet ve hükümetin askerî durumuna 

ili kin haber vermek vazifesiyle mükellef olup Erkan- Harbiye Nezareti ne 
ba l d rlar, 

2- Ate emiliterler, bütün askerî hususlarda sefir, hey et-i fevkalade reisleri 
ve maslahatgüzarlara yard m edece inden o hükümet-i seniyyenin yabanc 
devletler nezdinde politika memurlar n n askerî müste arlar d r,   

3- Ate emiliterler, her ne kadar diplomasî suretiyle istihdam edilseler de bu 
s fat askerî hüviyetlerini asla de i tirmeyecektir, 

4- Ate emiliterler politik ve diplomatik meselelerde sefir veya murahhas 
hey et reisinin idaresinde hareket ederler, 

5- Ate emiliterlerin vazifeleri üç k sma ayr l r: Birinci olarak, nezdinde 
bulunduklar devlet ve hükümetçe cereyan eden bütün askerî geli melerden Erkan- 
Harbiye ile Makam- Seraskerî yi zaman nda haberdar etmek. kinci olarak, 
sefirlere yard m etmek, son olarak ta birtak m özel görevleri yerine getirmektir, 

6- Ate emiliterlerin esas vazifesi nezdinde bulunduklar devletin 
ordusunun askerî düzenleme ve slahatlar hakk nda bilgi toplamaktan ibaret olup 
bu da evvela uluslar aras askerî fen ve edebiyat

 

tetkik etmekle mümkündür, 

7- Ate emiliterler, nezdinde bulundu u devletin askerî düzenlemelerine 
dair bilgi toplad ktan sonra ordular n n idare usulü ve yiyecek durumlar n ara t -
racak ve askerî intizam n, zabitlerin bask s ile mi yoksa kanun ve nizamnamelerin 
uygulanmas yla m sa land n ara t racakt r,  

8- Bu hususlar hakk nda, yaln z büyük manevralar veya resm-i geçitler gibi 
fevkalade durumlarda ki görünen eylerin yan nda sokak, k la ve insanlar n toplu 
olarak bulundu u mahallerde askeri takip ederek, askerin zabite ve zabitin askere 
kar olan tav r ve vaziyetlerini gözlemleyerek maksada ula mak mümkündür,  

9- Zabitlerin hal ve vaziyetlerinin tetkiki ate emiliterlerin önemle üzerinde 
duraca

 

vazifedir11.  

Goltz Pa a n n haz rlad 1892 Tarihli Ate emiliter Nizamnamesi ile bu 
göreve atananlarda aranan vas flar ve görevleri aç k bir ekilde ortaya konulmu tur. 
Ate emiliterler öncelikle vazife yapt klar ülkenin kara ve deniz ordusundaki her 
türlü geli meleri Erkan- Harbiye ile Makam- Seraskerî ye bildirmekle 
sorumludurlar. Ate enavallerin atanmas yla bir nevi görev taksimi olmu ve kara 
ordusundaki geli meleri ate emiliterler, deniz ordusundaki geli meleri ise 
ate enavaller takip etmeye ba lam t r. lk ate enavaller atan ncaya kadar 
ate emiliterler bahriye ile ilgili geli meleri de Erkan- Harbiye Nezareti ne rapor 
etmi lerdir. Her ikisi de bulunduklar ülkede Osmanl sefirinin emri alt nda iken 

                                                

 

11  Ba bakanl k Osmanl Ar ivi (BOA), Y ld z Mütenevvî (Y.MTV ), Belge No: 67/59. 
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Osmanl devletinde Erkan- Harbiye Nezareti ne ba l d rlar. Ancak ate enavaller 
Nezaretin, Erkan Harbiye-i Bahriye Dairesi yle daha çok ilgilidirler.   

4.  Ate enavallerin Görevleri  

4.1 Teknik Yenilikleri Takip Etmek 

Bahriyede meydana gelen yeniliklerin takibi ate enavallerin en önemli 
görevleri aras ndad r. Özellikle torpidobot, ganbot türü yeni sistem gemilerde ve 
Krupp, Maksim,  Hotchkiss gibi silahlarda k sa aral klarla meydana gelen 
de i imin takibi Osmanl Devleti ni s k nt ya sokmu tur. Yeni sistem gemi ve 
silahlar n tecrübelerine genellikle o ülkede bulunan Osmanl sefiri, ate emiliteri 
kat l r veya Bahriye Nezareti nden bir heyet gönderilirdi. Ayr ca Osmanl

 

bahriyesindeki yabanc mü avirlerin bir görevi de Avrupa ve Amerika 
bahriyesindeki yeniliklerin takip edilerek tersane ve gemilerin modernize 
edilmesine katk sa lamakt r. Ancak bunda istenilen neticenin al nd söylenemez. 
Londra ate enavalli inin tesisi ile birlikte bu anlamda ilk hizmeti tahte l-bahr 
torpido vapuru (denizalt ) nun ilk tecrübelerinde bulunmalar olmu tur. Mösyo 
Nordenfield'in icat etti i tahte l-bahr seyr-ü hareket eder torpido vapuruna ait ilk 
tecrübeleri gözlemleyen ngiltere Sefaret-i Seniyyesi ma iyetinde ate enaval 
Yüzba Mehmed ve Cemil efendiler gözlem sonuçlar n bir tezkere ile stanbul a 
göndermi lerdir. Ate enaval Yüzba Mehmed ve Cemil Efendiler tezkerede bu 
geminin sahillerin muhafazas için pek de erli olaca n , dü man gemilerinin 
bo azlar abluka etmelerini önleyece ini ve dü man limanlar nda bulunan 
gemilerle torpidolar tahrip edebilece ini, görünmeksizin gemilere 
yakla abilece ini veya istenilen derinli e inerek dü man n haberi olmadan 
gemisinin alt ndan geçebilece ini belirtmi lerdir. Ancak ate enavallerin 
Nordenfield torpido vapuru hakk nda yazm oldu u hususlar n do ru olmakla 
birlikte vapurun tecrübesini görüp görmediklerine dair hiçbir aç klama 
yapmamalar merak çekmi tir. Bu nedenle Mehmed ve Cemil Efendilerin vapuru 
bizzat inceleyerek bir rapor yazmalar için ngiltere Osmanl Büyükelçili i 
taraf ndan Mösyö Nordenfield den müsaade al nmas hususu Hariciye Nezareti 
vas tas yla Londra ya 28 Aral k 1883 tarihinde bildirilmi tir12.  ura-y Bahriye Dairesi taraf ndan 17 May s 1894 tarihinde Londra 
ate enavalli i nden Glasgov Darülfünunu muallimleri taraf ndan yeni icat edilen ve 
denizde dü man gemilerinin mesafesini ölçebilen aletin incelenerek bir adet sat n 
al narak gönderilmesi istenilmektedir13. Yine Osmanl gemilerinde kullan lmak 
üzere ngiltere Maksim firmas na sipari i verilen top ve torpido gibi silahlar n 
bizzat fabrikaya giderek imalat n inceleyen ve tecrübelerinde bulunan Londra 
ate enavalinin durumu 1 Haziran 1894 tarihinde gönderdi i tahriratla rapor etti ini 

                                                

 

12  DMA, MKT, Belge No: 420/78.  
13  DMA, MKT, Belge No: 927/26. 
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görmekteyiz14. Bu tahrirata göre Maksim firmas na sipari verilen dört adet 
makineli Maksim topunun imalinin tamamlanmas üzerine denemelerinde 
bulunmak için Amiral Koral ile birlikte ate enavalin fabrikaya gitti i ve her bir 
parçay tetkikten geçirdi i bildirilmektedir. Mr. Maksim taraf ndan bizzat yap lan 
deneme at lar nda hiç bir aksama olmad ve toplar n üzerine Türkçe ibareler 
hakkedildi i bildirilmektedir.  

Ate enavallerin gemi yap m teknolojisini de yak ndan takip etti ini 
görülmektedir.  Bu durum ngiltere de faaliyet gösteren gemi yap m firmalar n n 
sürekli olarak Osmanl Büyükelçili ine son teknolojide imal ettikleri gemiler 
hakk nda bilgi vermesine sebep olmu tur. Bunlardan J.Stone & Company 
Limited in müdürünün Ate enaval Hüseyin Beye 24 Ocak 1912 tarihinde 
gönderdi i bilgilendirme yaz s u ekildedir15. 

Say n Beyefendi, 

H.M.S. Lion Pervaneli gemi, süper- z rhl s n f nda ngiliz Deniz 
Kuvvetleri için in a edilmi olan en son sava gemisi kruvazörüdür ve kendi 
s n f nda 31.5 knots (deniz mili)  h za ula arak dünya rekoru k rm t r. Bu geminin 
Deptford daki bizim i yerimizde in a edilmi ve tamamlanm oldu unun, sizin 
ilginizi çekece ini dü ünüyoruz.

  

4.2. Sipari leri Tedarik Etmek 

Ate enavallerin bir di er görevi ise Osmanl bahriyesinde ihtiyaç duyulan 
alet ve edevat n temin edilmesidir. Bunlar bir gemiden, torpidobottan küçük bir 
fenere kadar her ey olabilmektedir. Bu tür sat n al nan malzemenin toptan al nd 
takdirde fiyat nda dü me olup olmayaca veya taksitlendirme yap l p 
yap lamayaca hususu dahi ate enavaller taraf ndan takip edilmektedir. Mesela 12 
Kas m 1893 tarihli ûrâ-y Bahriye taraf ndan Londra ate enavalli i ne gönderilen 
yaz da daha önceden numunesi al nan sis aletlerinin külliyetli al nd nda ve 
paras n n nakit ödendi inde fiyat n n kaç kuru olaca sorulmaktad r16. 5 Haziran 
1894 tarihli belgede ise Tersane-i Amire ye gelen pirinç hartuç mahfazalar ve 
fünyenin imali için cins ve adetleri bildirilen tezgâh ve edevat n fiyatlar üzerinde 
fabrikalar n önemli indirimler yapt bilinmekte oldu u belirtilerek bu konuda 
gayret gösterilmesi ve al nacak olan malzemenin Londra veya Liverpool'dan 
vapura teslim olunmas istenilmektedir. Belgenin sonunda fiât- muharrere 
üzerinden ne kadar çok tenzîlât icrâs na muvaffakiyet hâs l edilir ise o derecede 
mûcib-i memnûniyet olaca izbâr k l n r ifadesi bulunmaktad r17. Hemem hemen 
ihtiyaç duyulan bütün alet ve edevat n al m nda fiyat , tenzilat miktar ve 

                                                

 

14  DMA, MKT, Belge No: 866/42. 
15  Londra Büyükelçilik Ar ivi (LBA), L.R.A-K.510/1- (1912)- (J. Stone & Company L m ted den 

Ate enaval Yüzba Hüseyin Bey e). 
16  DMA, MKT, Belge No: 823/69. 
17  DMA,  MKT, Belge No: 927/37. 
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taksitlendirme yap l p yap lamayaca ate enavallikle yap lan yaz malarda 
belirtilmektedir. Erkan- Harbiye-i Bahriye veya ura-y Bahriye nin al nacak alet 
ve edevat fiyatlar üzerinde gösterdi i hassasiyetin temel nedeni olarak bu 
dönemde devletin içinde bulundu u ekonomik buhran göstermek mümkündür. Bu 
sipari ler sadece tersaneye veya donanmaya yönelik olmay p ihtiyaç halinde 
Bahriye Hastanesi, Bahriye Matbaas ve Mektebi ve di er kurumlar ad na da 
olabilmektad r. 6 May s 1895 tarihinde Bahriye matbaas n n grave k sm nda 
hakkedilen ve daha sonra portolon ve haritalar n tab ve temsîli için gerekli olan 
e yâ ve aletlerin al nmas istenmektedir18. 9 Ocak 1912 tarihinde Vickers firmas na 
otomobil sipari i için deniz ate esi taraf ndan yap lan müracaata firman n müdürü 
taraf ndan u ekilde cevap verilmi tir19. 

Say n Beyefendi,  

Tüfek kalibreli makineli tüfekler ile donat lm otomobil tedariki ile ilgili 
olarak, bu ay n be i tarihli mektubunuzu alm oldu umuzu bildirmekten onur 
duyuyoruz ve cevap olarak, ngiliz Ordusu na, imdiye kadar, bu tür 
otomobillerden hiç tedarik etmemi oldu umuzu bildirmek isteriz. Ancak, bizim 
motorlu araba bölümümüz olan, Wolseley Tool & Motor Car Co. Ltd. firmam za, 
bize, kotasyon, tasar mlar vs. gibi durumlar en k sa sürede sunmak üzere, bu konu 
ile ilgilenmeleri talimat n verece iz, çünkü onlar, bir süreden beri, bu tan ma uyan 
araçlar üretmeyi dü ünmektedirler.  

Size hizmet etmek bizim için onurdur.

     

Zaman zaman ticarî ve askerî amaçl gemi sipari lerinin verildi i de 
görülmektedir. Özellikle bu gemilerin tezgâhta iken sözle me hükümlerine riayet 
edilip edilmedi i hususunda kontrolleri ate enavaller taraf ndan yap lmaktad r.  

Erkan- Harbiye-i Bahriye Dairesinden Stark Pa a taraf ndan 1 Ocak 1885 
tarihinde II Abdülhamit e sunulan raporda Tersane-i Amire de mevcut bulunan 
nakliye gemilerinin bu görevi yerine getiremeyecek durumda olduklar 
belirtildikten sonra dört adet vapurun al nmas gerekti i belirtilmi tir. Stark Pa a 
al nacak bu gemilerin ngiltere, Fransa ve Almanya tüccar tersanelerinde özel 
surette ve yeni sistemde yap lm olanlar aras ndan orada vazife yapan sefir ve 
ate enavaller vas tas yla seçilerek al nmas n teklif etmi tir20.    

24 Kas m 1893 tarihinde Yemen vilayeti dâhiline Aden yoluyla kaçak 
tönbeki sokulmas n n önlenmesi için sahilleri dola p, kaçaklar takip etmek üzere 
Tönbeki Reji dâresi taraf ndan tahminî be yüz tonilato21 büyüklü ünde ve yüz elli 
be ngiliz kademi uzunluk (tûl) ve yirmi üç kadem geni lik (arz) ve on iki kadem 
derinlik (umk) ve on mil sür atinde bir adette elektrik fenerine sahip ngiltere'nin 
                                                

 

18  DMA,  MKT, Belge No, 975/11.  
19  LBA, L.R.A-K.510/1- (1912)-(V ckers Ltd den Ate enaval Yüzba Hüseyin Bey e). 
20  DMA, MKT, Belge No: 429/30. 
21  Tonilato: Bir geminin kadem yönüyle uzunlu udur ki 100 ngiliz kademi 28376 metreye tekabül 

eder. Süleyman Nutkî, Kâmûs- Bahrî, Matbaa-i Bahriye, stanbul 1917, s.259.  
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fabrikalar ndan birinde in â olan bir vapur on bin liraya sat n al nm t r. Ayr ca 
saatte on mil kat eden ve elektrik fenerine sahip bulunmak üzere yüz yirmi kadem 
uzunlu unda ve yirmi buçuk kadem geni li inde olarak dî er vapurun dahi yedi 
bin Osmanl alt n na ve seksen tonilato büyüklü ünde olarak Mu Vapuru nun üç 
bin Osmanl alt n na sat n al nd

 

belirtildikten sonra ate enaval taraf ndan bu 
gemilerin kamara, hela ve mutfaklar n n bahriye askerine uygun bir ekilde 
yapt r lmas için fabrikatörle irtibat kurulmas istenilmektedir22.  

htiyaç duyulan küçük ve say lar s n rl malzemenin al m ate enavaller 
taraf ndan do rudan yap lmakta iken çekici, torpidobot, romörkör gibi büyük deniz 
vas talar n n al m

 

teklif usulü olarak Maliye Nezareti taraf ndan yap lmaktad r. 
Ancak teklifi verecek, güvenli firmalar n tespiti ve onlarla irtibat kurulmas n

 

ate enavaller sa lar. 25 Ocak 1912 tarihinde romörkör gemisi ve mavna al m ile 
ilgili olarak Ate enaval Hüseyin Bey taraf ndan firmalara gönderilen teklif 
mektubunda; 

6 Adet s su çarkl römorkör gemisi (shallow draft paddle tug boats) ve 
12 adet mavnan n teslimat ile ilgili özellikleri ve artlar

 

gösteren bir nüshay ekte 
sunuyoruz. Lütfen ihale teklifinizi, tüm teknik özellikleri, çizimleri ve fiyatlar 
belirterek, kapal bir zarf ile stanbul daki Maliye Nezareti ne iletin ve ayn 
zamanda, bu ihaleyi kabul etmeye haz rl kl olup olmad n z konusunda beni 
bilgilendirmenizi rica ediyorum

 

denilmektedir23. Bazen gönderilen teklif 
mektuplar n n müteahhit firmalar n hepsine gönderilmedi i bu yüzden üretici firma 
taraf ndan ate enavalli e gönderilen yaz da gemi ihalelerinde kendi firmalar na da 
bilgi verilmesi istenilmektedir24. 

Say n Beyefendi, 

Bu hafta, Ocak ay n n 10 u tarihli, Çar amba gününe ait The Times n 
mühendislik ekinde, F rat ve Dicle nehirleri için 6 adet çekici römorkör gemisi ve 
on-iki adet amand ran n gerekli oldu u dikkatimi çekti. Do al olarak elinize gelen 
çok say da meselenin aras nda, benim ad m gözden kaç rm olabilirsiniz. 
Bendeniz, son zamanlarda Hicaz Demiryolu irketine gönderilmi olan küçük 
buharl geminin imalatç s y m ve sizin için gerekli olan bu alt adet buharl gemi 
konusunda beni dikkate al rsan z, size minnettar kalaca m. Son zamanlarda F rat 
ve Dicle nehirleri için iki adet ikiz pervaneli s gövdeli römorkörü göndermi 
bulunuyorum, bunlar n her birisinin uzunlu u 60 ft (yakla k 20 metre), geni li i 
11 ft (3 metre), su seviyesinin alt nda kalan k sm n n yüksekli i ise yakla k 3 ft (90 
santimetre) dir. Bunlar n birer foto raf n ekte gönderiyorum. Bu konuda sizin 
etkinli iniz ve bilginizin çok büyük oldu unu dü ünüyorum ve ilginiz için çok 
minnettar m. E er bu boyuttaki geminin uygun olaca n dü ünüyorsan z ve bu 

                                                

 

22  DMA, MKT, Belge No: 823/73;  
23  LBA. K.510/1- (1912).  
24  LBA. K.510/1-(1912)-(Edward Hayes den Ate enaval Yüzba Hüseyin Bey e). 
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konuda benimle görü meyi arzu ederseniz, iste inizi üzerine, sizi aramak bana 
büyük memnuniyet verecektir. Sayg lar mla.

     

4.3.   Bahriye Personelinin E itimindeki Rolleri 

Ate enavaller öncelikle bulunduklar ülkeye e itim amac yla gelen bahriye 
ö renci ve zabitlerinin e itimi ile do rudan ilgilidirler. Bunlar n donanma, tersane 
ve okullardaki e itim ve talimlerinde her türlü kolayl n sa lanmas , devam-
devams zl k durumlar n n takip edilmesi, s hhî durumlar bozuldu unda tedavileri, 
maa lar n n ödenmesinde meydana gelen aksakl klar n giderilmesi görevleri 
aras ndad r. 1911 y l nda ngiltere donanmas nda vazife yapt esnada sa l 
bozulan Yüzba Ahmed Efendinin Londra Ate enavali Hüseyin Beye yazd u 
mektup ilgi çekicidir25. 

Mîr-i Muhteremim Hüseyin Bey Efendi, 

Bilhassa selam- arz- ihtiram eylerim bugün doktor a z mdan gelen kan 
inceledi. Katiyyen sevk-i havaya ihtiyac m oldu undan geceleri kamaram n 
penceresinin aç k bulundurulmas ve güzdüzleri ise gezmem gerekiyor, bunlar 
benim hastal m n ne oldu unu bana ima ediyor. Raporun metnini sordum doktor 
memlekete gitmek senin için hay rl olur dedi. Bütün bütün üphelendim. Ne 
yapal m hakk m zda hay rl s ne ise evvelki mektupta da yazd m vechile Cenab- 
Hak âtî ihsan buyursun. Belki memlekete dönmek burada kalmaktan hay rl d r. 
Anla lan doktor vatan hastal na tutuldu umu tevil suretiyle yazm olmal . Zaten 
bunlardan ald m malumat benim için kâfî ve vâfîdir. Allah afiyet ederse etti im 
malumat beni yabanda koymaz. Harc rah için zat- âlînize mi telgraf çekeyim lütfen 
i âr ediniz. Ve bir de buradan gitmek pek pahal ya mâl olacak. Fakat kolay 
olacak. Yoksa oraya geleyim oradan m gideyim? Lütfen izah buyurman z rica 
eylerim.

 

Ate enavallere gelen bu tür talepler Bahriye Nezareti ne bildirilerek oradan 
gelecek olan karara göre hareket edilmektedir. Genellikle yurtd na e itim amaçl 
gönderilen zabit ve ö rencilerin bir müddet sonra buradan bir vesile ile ayr lmak 
istedikleri görülür. Bunun için sa l k mazeretini ileri sunanlar n durumu 
bulunduklar ilgili makamlardan teyit edilmektedir. Yine 1911 y l içinde ngiltere 
donanmas nda talimde bulunan Çarkç Yüzba s Ömer Lütfi Efendi nin sa l k 
nedenlerinden dolay stanbul a dönme talebi Ate enaval Kola as Hüseyin Efendi 
taraf ndan incelenerek bir rapor ile Bahriye Naz r Mahmut Hamdi Beye 
iletilmi tir. Rapora göre Ömer Lütfi Efendinin rahats zl n n ehemmiyet 
ta mad na karar verilerek bu talebi reddedilmi tir26. 
                                                

 

25  LBA. K.486/1- (1911).- (Yüzba Ahmet Beyden Ate enaval Yüzba Hüseyin Bey e). 
26  LBA. K.486/1- (1911). 
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1912 tarihli Infel x ble gemisinde talim yapan Osmanl zabiti hakk nda 

gemi kumandan n n ate enavale gönderdi i resmî rapor u ekildedir27.   

Türk Subaylar Hakk ndaki Raporun Sureti 

Say n Beyefendi,                    1 Ocak 1912 

Türk Deniz Kuvvetlerinden Mühendis Te men Küçük Mustafa Pa a l Salih 
Cemal bin brahim hakk nda daha detayl rapor vermekten onur duyuyorum. Onun 
gayretleri ve yetene i çok iyidir. Söz konusu ki i; Türbinler, yard mc makineler, 
kazanlar, makine dairesi ve kazan dairesi takibi, petrol yak t n n yak lmas , taslak 
çizimi yapmak, makine dairesi kay tlar n tutmak ve pusula izleme ile ilgili genel 
prensipler konusunda e itilmi tir. Bu subay, kendi i iyle çok zekice 
ilgilenmektedir.

 

Bahriye zabitleri yaln zca bulunduklar ülkenin donanma ve tersanelerinde 
de il ayn zamanda elektrik ve telsiz fabrikalar nda, hastanelerinde (takma kol ve 
bacak yap m n ö renmek için) ve önemli firmalar nda görev yapmaktad r. 
Buralarda bulunduklar süre içinde devam-devams zl k durumlar Osmanl idaresi 
taraf ndan ciddiyetle takip edilmi olup bulunduklar hastane veya fabrika idaresi 
taraf ndan bu husus hakk nda periyodik olarak rapor istenmi tir. Bu raporlar 
öncelikle Londra Büyükelçili i ate enavalli ine gelmektedir28. Crompton 
firmas n n müdürü taraf ndan gönderilen rapor u ekildedir: 

Say n Beyefendi,   

Te men Mehmed hsan n, Aral k 1911 ay nda sona eren yar y la ait, 
devam ve genel ba ar durumunu gösteren bir belgeyi ekte sunmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. 7 Eylül 1911 tarihli yaz m zda belirtmi oldu umuz gibi, Te men hsan, 
A ustos ay nda bizim Dinamo & Motor Test Odas nda göreve ba lat lm t r. Ancak 
11 Eylül günü, Tasar m Ofisindeki kendi i ine tekrar geri dönmü tür ve Ekim 
ay n n sonuna kadar bu ofiste kalm t r. Takip eden ay (Kas m) boyunca 
Dökümhanede kald ktan sonra, Te men. hsan, Ark Lambas Test Bölümüne 
geçirilmi

 

ve bu raporun içerdi i sürenin sonuna kadar, bu bölümde kalm t r. 
Genel ba ar /ilerleme bak m ndan, her bak mdan mükemmel oldu unu söylemek 
konusunda hiçbir tereddüt duymuyoruz. Kendisine verilen atölyelerdeki çal malar 
ve teorik konular h zl kavramas ile Te men, ola anüstü bir uygulama becerisine, 
aç k aktif ve güçlü haf zas olan bir beyne sahip oldu unu göstermektedir. Daha 
öncede belirtmi oldu umuz gibi, onu çok ba ar l bir ö renci olarak görüyoruz.  

Devam çizelgesinde 15,5 (on be buçuk) saat devams zl k yapt 
görülmektedir ki, bu rakam toplam sürenin %2 sinden daha azd r. Devams zl k 

                                                

 

27  LBA. K.510/1- (1912)-(Tu amiral W.R.G.Petre den Ate enaval Yüzba Hüseyin Bey e). 
28   LBA. K.510/1- (1912)-(Crompton&Co. Ltd. den Ate enaval Yüzba Hüseyin Bey e). 
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yap lan bu sürenin 10,5 saatlik k sm , Te men hsan n Temmuz ay nda 

Hamidiye Z rhl s ndaki karde ini ziyaret etmesi sebebiyle meydana gelmi tir. 7 
Ekim Cumartesi günü, di er ö rencilerle birlikte Te men hsan a, Elektrik 
Sergisini ziyaret etmeleri için izin verilmi tir ve 22 Aral k Cuma günü, 
Büyükelçili e yapaca bir i ziyareti sebebiyle, 3 saat daha izin verilmi tir. 
Böylece, 6 ayl k süre boyunca, 16,5 saatlik izin süresinden ayr olarak, Te men 
hsan n, 8 saat ekstra süre daha kullanm oldu u görülmektedir. 7 Aral k 

Per embe günü, Te men hsan, Underground Electrik Railway Co. Firmas n n ve 
Kensington & Notting Hill Electric Supply Co. Firmas n n Jeneratör stasyonuna 
yap lan bir ziyarete kat lm t r. Sayg lar m zla.

 

Osmanl bahriyesi için ihtiyaç duyulan her türlü kitap, kanunname ve 
nizamnamenin temini hususu ate enavallere yaz lmaktad r. 1892 tarihinde tüccar 
gemilerinde bulundurulacak her türlü yiyecek ve içece in tür ve miktarlar ile 
tahlisiye aletleri hakk ndaki nizamnamenin ve k lavuzlar n vas flar , ücretleri 
hakk nda tarifenin ngiliz bahriyesinden temin edilerek bir nüshas n n gönderilmesi 
ate enaval smail Efendiden istenmektedir29. Buna benzer taleplerle s kça 
kar la mak mümkündür. 1912 y l na ait ngiliz ordusunda askere verilen et türü ve 
miktar ile ilgili istenilen bilgi ise u ekildedir30: 

Say n Beyefendi,     25 Ocak 1912 

Türk Harbiye Nezareti, ngiliz ordusunda, Majestelerinin askerlere farkl 
mevsimlerde vermekte oldu u et miktarlar n ve et türlerini ö renmek istemektedir. 
E er, söz konusu Harbiye Nezareti ne iletmek üzere bana bu konuda bilgi verme 
nezaketinde bulunursan z, size minnettar olaca m. Sayg lar mla.

  

Nizamname ve talimnamelerin yan nda Bahriye Mektebi için kitap 
talebinde de bulunulmaktad r. 7 Eylül 1894 tarihinde okutulmakta olan kimya fenni 
için adresi önceden ate enaval taraf ndan bildirilen kitaptan sekiz nüsha 
gönderilmesi talep edilmektedir31. Kitap al m nda genellikle bahriye ile alakal son 
ç kanlar n künyeleri yay nevlerinden istenilmekte ve bunlar aras ndan uygun 
görülenler sat n al narak Bahriye Mektebi ne gönderilmektedir. Ayr ca yay nevleri 
Büyükelçili e bu konuyla alakal son ç kan kitaplar n tan t m amac yla 
göndermektedir32.   

4.4. stihbarat Toplamak 

Yurtd ndaki sefirlere askerî hususlarda yard m için gönderilen 
ate emiliter ve ate enavallerin belki de en önemli sorumlulu u bulunduklar

 

ülkenin askerî yap s hakk nda istihbarat toplamakt r. Ancak bu durum bütün 
ülkelerde ayn öncelik s ras nda de ildir. Zira Osmanl Devleti ni Karadeniz de 
tehdit eden Rusya ile Anadolu nun bat sahilleri ve Akdeniz de askerî varl 

                                                

 

29  DMA, MKT, Belge No: 836/31.   
30  LBA. K.510/1- (1912)-( Ate enaval Yüzba Hüseyin Bey den ngiltere Savunma Bakanl na). 
31  DMA, MKT-888/14.  
32  LBA. K.510/1- (1912). 
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rahats zl k verecek ekilde geli me gösteren Yunanistan a gönderilen ate enavaller 
öncelikle bu ülkelerdeki askerî geli meleri takip etmi lerdir. 15 Aral k 1885 
tarihinde Paris Sefâret-i Seniyyesi Ate enavali Kola as smail Efendi'ye 
gönderilen gizli bir yaz ile ilk defa atanacak olan Atina Ate enavalli i görevine 
uygun görüldü ü belirtilmektedir. Yaz da Atina ya ate enaval atanmas n n 
gerekçesi u ekilde belirtilmektedir: 

Yunan' n serî u s-seyr vapurlarla torpidolar mübâya a etmekde ve 
tedârikât- harbiyeye ehemmiyet vermekde oldu u istihbâr olunmu ve e erçi baz 
mahallere torpidolar vaz eyledi i i lân edilmi ise de bu bâbda ve tedârikât- 
harbiyesi hakk nda ma lûmât- mükemmele istihsâl olunabilmek üzere Atina'da bir 
ate enavall k bulundurulmas muhassenât mûcib olaca na33.

 

Yaz n n devam nda 
Yunanistan la bir sava ihtimaline nazaran kara ve denizde nas l bir haz rl k 
yap ld n n ate enaval taraf ndan tespit edilerek Bahriye Dairesi nin ona göre 
haz rl k yapmas n temin edilece i belirtilmektedir. Hatta bu konuda hafiye 
vas tas yla bilgi toplanabilmesi için paraya ihtiyaç varsa Atina daki Osmanl 
Bankas na gönderilece i ifade edilmektedir34. Atina Ate enavalinin bu ülkedeki 
askerî geli meler ile ilgili olarak sürekli olarak raporlar gönderdi i görülür. Bunun 
yan nda Rusya n n Balt k Denizi ne aç lan stratejik liman ehri Petersburg a da 
Osmanl Devleti bir ate enaval göndermi tir. Bunun yan nda Berlin, Londra, 
Viyana Ate enavallerinde bu istihbarî faaliyetlerden çok bu ülkelerin sahip oldu u 
teknik üstünlükten yararlanma dü üncesi vard r.  

5. Ate enaval Olma artlar na li kin 1911 Tarihli Nizamnâme 

Sefaretlere ate enaval tayini, maa ve harc rahlar na dair Bahriye 
Nezareti nce tanzim edilen ve Hariciye Nezareti nce onaylanan 2 Temmuz 1911 
tarih ve 2478 numaral tezkere ura-y Devlet e havale olunarak Tanzimat 
Dairesi nde okunmu tur. Buna göre ate enavallere verilecek harc rah ve gittikleri 
ülke dâhilinde yapacaklar seyahat masraflar na kar l k olmak üzere imendifer ve 
vapur ücretlerinden ba ka alacaklar yevmiye ve maa miktarlar n n ate emiliterler 
hakk nda tatbik olunan askerî harc rah kanununa göre verilmesi kararla t rm t r. 
Nizamnâmede ate enavallerin görevleri u ekilde s ralanmaktad r: 

1- Bulunduklar ülkelerde çe itli s n flarda bulunan bahriye zabit ve 
personelinin talim, tahsil ve terbiyeleri ile alâkal olarak tatbik edilen nizamname 
ve talimname ile Bahriye Mekteplerinin tedrisat na dair bilgi verme, 

2- Bulunduklar ülkelerde bahriyeye ait her tür ilerlemeler, yap lan 
talimler, harp tertibat ve kullan lan silahlara dair bilgi verme, 

3- Bulunduklar ülkelerde tersane ve havuzlar mevkileriyle donanman n 
taksimi, donanman n ihtiyac nda kullan lan bilcümle vas talar, önemli limanlar, 
istihkâmlar ve deniz la mlar na dair bilgi verme, 

                                                

 

33  DMA, MKT, Belge No:478/14.  
34  DMA, MKT, Belge No:478/14.  
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4- Bahriye bütçesinin art ve azalt lmas sebepleri hakk nda bilgi verme, 

5- n aat- bahriye tezgâhlar yla mevcut durumlar hakk nda bilgi verme, 

6- Bulunduklar ülkelerde kullan lan toplar n cins ve türleri, ba l ca hangi 
fabrikalardan tedarik edildi i, mühimmat vapurlar , gemilerde bulunan 
cephanelerin tür ve tertibi, bunlar hakk nda cari olan kanun ve nizamnameler 
hakk nda bilgi verme, 

7- Bulunduklar ülkelerde kullan lan torpido ve tahte´l-bahr gemiler 
hakk nda bilgi verme, 

8- Bulunduklar ülkelerde harp s n f ndan ihraç edilerek ayr lan harp 
gemileri ve ihraç sebepleri hakk nda bilgi verme, 

9- Bulunduklar mevki itibar yla ehemmiyet arz eden, harp esnas nda 
donanman n ba na geçmesi muhtemel amirallerin vas flar , askerî meziyetleri ve 
fotografileri hakk nda bilgi verme, 

10- Bulunduklar ülkelerde, tersane ve fabrikalarda in a ve imal edilen 
gemilerin adet ve teçhizat ile hangi hükümet nam na in a edildikleri, denize 
indirilmeleri ve resimleri hakk nda bilgi verme, 

11- Bahriyelerinde kullan lan bütün malzemenin cins ve miktar ile ne 
ekilde tedarik edildi i ve hangi fabrikalar n mal oldu u hakk nda bilgi verme, 

12- Donanman n tamir ve eksiklikleri ile mekteb gemileri hakk nda bilgi 
verme, 

13- Yukar da yaz l maddeler ate enavallere bir rehber olmak üzere tanzim 
edilmi olup bunlar n d nda bahriyemizce istifade olunacak bütün geli me ve 
ilerlemeler ve di er hususlar nazar- dikkate al narak raporlar n yazacaklard r, 

14- Ate enavaller bulunduklar memleketlerin muhtelif mevkilerinde 
cereyan eden bahriye olaylar na dair bilgi toplamak üzere bizzat oraya gidecek e er 
bunda bir mani ortaya ç karsa orada bulunan ehbenderler ile takip edeceklerdir, 

15- Ate enavaller bulunduklar memlekette bahriye çevreleri ile dostane 
ili kiler kuracaklard r35. 

Nizamnâmede ate enavallerin atanmas nda esas al nacak hususlar ile ilgili 
olarak ta u maddeler bulunmaktad r: 

1- Ate enaval tayin edilecek zabitan yabanc lisanlardan birine vak f 
olmas nazar- dikkate al narak Bahriye Nezareti Birinci Dairesi taraf ndan seçilir, 
Bahriye Nezareti ne bildirilerek irade-i seniyyece nasb ve tayin edilir, 

2- Ate enavalli e mahalli lisana vak f bulunanlar tercihen tayin 
olunacakt r.  

3- Bir memlekette iki defa ate enavallikte bulunup ta oran n lisan n

 

ö renemeyenler bir daha ate enaval tayin edilemez, 

                                                

 

35  BOA, .MMS 1330.Ra.22/70. 
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4- Ate enavallerin hizmeti müddeti iki sene olup bunlar vazifede noksanl k 

gibi geçerli bir mazeret olmad kça bu müddet zarf nda de i tirilemezler, 

5- Ate enavallik hizmetini yerine getiren bir zabit geri dönü ünde itibaren 
iki sene geçmedikçe tekrar bir ate enavalli e atanamaz, 

6- Ate enavaller Bahriye Nezareti nin izin ve bilgisi olmaks z n 
bulunduklar devletin s n rlar haricine ç kmayacaklard r, 

7- Ate enavaller, hükümet-i seniyyenin Bahriye mü aviri s fat n haiz 
olmakla icab halinde sefirler ile heyet-i fevkalade reislerine ve maslahatgüzarlara 
bahriyeye ait hususlarda yard m ederler, 

8- Ate enavaller bir mani ve mazeretleri olmad kça sefarethaneye devama 
mecburdurlar ve sefirin müsaadesi olmaks z n memuriyet yerlerini terk edemezler, 

9- Ate enavaller bahriye nezaretine takdim edecekleri vapurlardan sefiri de 
haberdar edecekleri gibi bu vapurlar n bir suretini sefarethane dosyas nda 
kaydedeceklerdir. Vapurlarla ilgili bilgiler sefir taraf ndan hariciye nezaretinin 
çantas ile gönderilecektir, 

10- Ate enavaller, vazife yapt klar ülkeye e itim için gelen bahriye 
mensuplar n n ahval ve hareketi ile ders durumlar na ili kin üç ayda bir Bahriye 
Nezareti ne bilgi vereceklerdir, 

11- Ate enavaller, vazifeleri müddetince yaz malar düzenli bir ekilde 
tutarak vazifelerinin sonucunda sefire teslim edeceklerdir, 

12- Bu nizamnamenin icras na Bahriye Nezareti memurdur36.  

6. Sonuç 

Ate enavaller, dünya bahriyesinde meydana gelen geli meleri takip ve 
rapor ederek Osmanl tersane ve donanmas nda bunlar n tatbik edilmesini 
sa lamaya çal an sefirler nezdindeki askerî görevlilerdir. Ba lang çta vazife 
ald klar ülkenin dili ve kültürünü tan maya çal malar kendilerinden beklenen 
esas vazifenin aksamas na sebep olmu

 

ve bu durum beraberinde baz tenkitleri 
getirmi tir. Zaman içinde kurumsalla an ate enavalli in 1911 Tarihli Ate enaval 
Nizamnâmesi ile görev ve sorumluluklar kay t alt na al nm t r. Ate enavaller, 
Osmanl devleti ad na görevlendirildikleri ülkede denizcilikle ilgili her türlü teknik 
yenili i takip etme, bu anlamda verilen sipari leri tedarik etme, istihbarî bilgi 
toplama, o ülkeye e itim için gönderilen deniz personelinin meseleleriyle ilgilenme 
gibi önemli görevler üstlenmi lerdir.  1880 li y llarda itibaren faaliyetlerini 
sürdüren Londra Ate enavalleri özellikle gemi al m nda ve donanmada mevcut 
bulunan gemilerin tadilat nda, i leri bizzat takip ederek Osmanl Devleti Erkan- 
Harbiye-i Bahriye Dairesi nin i lerini büyük ölçüde kolayla t rm lard r. Bunun 

                                                

 

36   BOA, .MMS 1330.Ra.22/70. 
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yan nda Atina ve Petersburg Ate enavallikleri ise öncelikle Yunanistan ve 
Rusya n n donanmalar n takip etmek amac yla kurulmu tur.   
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