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·o.. :sAKıZ· ·AD.A,SIND.A:.A~ILAN-·: ÖZEL': B.AHR:tY.Ef MEKTEBİ ~ 

.Aıi Jhsa-n ··GENÇER ,. . .. : .. ) . . ' 

Biliı;ı.diği . gibi; ... Ösm~~ :~~~ri_. . ~ar il}. boytinca büyük . don.~pmalar 
m~ydana · g~tlrmiş ve .bunlar~a \.qiuf:uJ,niaz z3):er.ler. kaz.~p.~rak, ~k Deniz 
Tarihin~ şanlr sahif~ler açmışlardır . .;~akat. ne ·yazı:ı_dri, bu şanlı .~a:hifeler 
imparatorluğ~ yalnız Yf*s~l,me deypi..İı.e mün,hasu: ka}~ıştır. ·z~~ XVII. 
yüzyıl orta~armdan itibar~~ •. 9-e"'?le~ . müess~se~erinin bozulm.aya :baş!~~ 
old~ğu artik tamamen s1.i y;ilzun~ çıign_ıŞ.":ve 'Türk deniz gücü d~ bu olum:-
suz gelişmeden .k~ndini ·Jrurta~amajpıştır; · . . · 

Tür~ den~ gücünUJ+, böyle Q~r dui~~ ~p.şm_esine; en. büyük amil, d~
niz gj.icü· denildiği z~w.an;_ sad~~e Iqı~etli ·Qir·. :qarb fi!<?;;;mıun qüş@ülmesi, 
hiçb.ir -zamail' kuvvetli bir J:ı.~~b. fiiosu~up. koruyacağı· etk.!J:! bir deniz tica:-.· 
ret fjJosunun- :düşün~~!!J.iş 9.lmas!P:ır· · Şur.;ısmı belirtniek gerekir ki, :ka
pitülasyo~~rı.İr da: . !ürk ~den.iz :Hç~r~t -~ii9~_wıun gelişmesini büyük Ölçüde 
engellec,liğ~ bir,.gerç~ktfr: :,~ . . . . :. ·: .·: :.ı: . .. .. : ·••• , 
. . :. ı 773 . d~ açil~." MüJ:ı..en'cli~~ane-i. .Bahd-i· l;IÜI]l~yfm .~s,e yalnız har b g~
mileı:ine ·subay yetlşt~~eyi ·~~ç·eq~iş bulup4yordu .. ~at~ b~ Sl!'al~rda 
devletin deniz tic~:r~t fil9su ·1{4!-:~~- ve -ç>.ı:nı.:, ;geliş~irnr~k gibi mes'eltller1 

. düŞ~ecek bir. :çhır~mu .. da .: yqı,{t_u·; · Zir~ .Qeşm_e'de yak~3.!1 ~ar b . filosÜnun 
(1 7;70) . tekrar na.Sıl . mey9,~na·. g~tiı:ijeceğini,n.: planlanm~.sı ile meşgu~. ,olu-
ntiyQ!'4lı. · : .. .'. · . :... iC!~- ,- . • : • . • . .. 

·· :Deı;ı.iz ticar~t· filosuriUri. ön~ıİıini:. i~ def'a a!llayari. .Y~:.~iri tic~et ge
milerinden oluşacak bir ticaret filoşjı kurn:ıayı .t~f:!al'I:iyan; IİI. S~lim: o.ı:.. 
pıtiştur. Fakat )re~disinin bu teşebb~ü kuY.vede ' kalıriış .fiiliy~t safhasına 
çıka~adan, Kaba~çı isyalll .ile boğulup gitmiştir. II. Mahmud ise bu hu
stıSta gayreti görülen padiŞahlarıınJ.?:dap.qır. ·Hatta miri . ticaret · gemileri 
______ _.:.'. . ·-~~, ... -~ \; . · ... : ... ::·ı..l~ :· 1. :. . . . ; . .. ~ '~ .· 

e · Bu· yazı, IV . . Uluslararası ·Güney-DoğU ·AvrupQ-1 Araştİrriı~Jıın Kongresinde 
{Quatrıeme Cangres International des Etudes duı·sud-Est'· E';U'opeen; Ankai:~. 13-18 
aout 1979) tebliğ olarak verilmiştir. · · · · '' · 
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için bir de nizarnname hazırlatmıştır. Ne yazıkki bundan da bir netice 
çıkmamı§, zira 1827 de Navarin'de Türk deniz gücü bir kere daha yakıl: 
mıştır. 

Bu sıralarda buharm makinaya tatbiki ve ilk buharlı gemilerin kul
lanılmaya başlanması, denizeiliktc yeni bir dönemin açılmakta olduğuna 
işaret ediyordu. N~tekim kısa bir zamanda yelkenli gemilerin Y.erlerini 
yavaş· yavaş quharlı gemiler almaya bı:ı,şlaquşt_ı. :Şizqe_ işe ilk . ~uha~h gemi 
1827 senesinde lngiltere'den satılı alınai~k hizmete soltulmuştu . . Ayrıca 
1831-1839 seneleri arasmda Osmanlı Devleti hizmetine giren Amerikalı 
gemi mühendislerinin gayı:eti ile 'J.'iirk tersanelerinde de buharlı gemiler 
yapınuna girişilm iş buluıııİiaktaydı 1 . , Bu gemiler küçük çapta oldukların
dan,, daha ziyade ticaret maksadı ile kullanılmak Uzere inşa edilmektey
diler. 
·. -;: , Buhar lı gemilerin deniz gücüne kaiı~ası · ile- gemilerin. sevk ve ida
resi, tamamen· teknik bilgiye dayann:ia.Sı v-e : dolayısıyla yeni . bir takım 
beceriler i.stemesi, gemi alat· ve· edevatımn gelişmesi-, eski usül gemicilik 
ferıni ile. yetişenleri _oldukca güç ·bir durumô.a bırakiyordu .. Bu hustista 
:ise deniz mühendishanesr bir'' fiey yapamıyor; hatta: har b filosu için dahi 
subay yetiŞtirmektc güçlük çekiyordu. Tüccar. gemilerine ise hiçbir fay
dası dokunamıyordu. Bu durumdan Türk denizciliği ziyadesiyle zarar gör

·düğü gibi, geçimini" denizcilikten··kazanan AkdeniZ~iİı bazı sahil şehir ve 
ada ahalisi, özellikl~1 ·sakiiıleri-' Türk ve Ruİn ahaliden oiÜşan Sakızlılar 
·en fazla zarar gÖren!erdendiler. Sakız adasi sakinleri gemiciliği öğrenmek 
içi:q. ya .Yunanistan'a veya Avnipa'ya gitmek -zoruılda kalıyorlardı2• Bu 
durum 184S senesine kadar· devaİn etmiştifll. Bu tarihte, Ali Çeİebi-zade 
Mehmet Efendi isminde bir zat, Tersane-i Amire'de imtihan olarak, deniz 
fenl~rine ait · bilgisi &6ntrel ·edilmi~· ve· neticede· ehi1:Yetli ·olduğuna:. J{anaat 
getirilerek kendisine Kaptan Paşa tarafından «buyrultu» verilmek 'su:. 
retiyle; deniz fen! erini, gemiciliğr niesıt~k·· ediılen - Türk= ve · Rum gençle
rine öğretmeye başlamıştıİ•: Bu arada Sakız aaasCbir-::takllii felaketiere 
uğramış bağ ve bahçeleri harab -olmuştu. Mehmet Efendi de· bu felaket
ten kendini kurtaramamış, bağ ve bah_çesi harab olmUş, ş..yrıca -1849 se
nesinde meydana ·.gelen bir• yangında da mal ve mülkü . telef olarak mek
tebi ı kapatmak mecburiyetindEf• kalmıştır. . . · i 'ı ı,' 

· Kapt~n Pa§a buyrultusuyla . kısa da ol.S_a · faaliy~tini devam ettiren 
. i ~ !h .. • .. 

. ·. ;:ı. Şkz . .1\ll ·!hsan G~~çer, q:XJX ·Yüzy_ıJın ilk yarısında .Osmıı,nlı Denlzclllğl_ ve 
Amerika~. Fındıkoğlu Armağanı, !stanbul 1977, s. 359-374. · . · 
,., 2 Başl;ıak~k .Ar§ivi, 1-ı;dd.e, .• ~eclis-i vaıa, nr. 5349, Lef ı . {bkz. klişe I). 

3 Aynı 1JU~ka, Lef 2 (bkz., k~şe ll). . . .. 
4 Aynı 1Je.7ika. 1 . .. 
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bahri ye me-lttebi, 1850 Haziran'ında Abdülmecid'in .Akdeniz. ve ,Ege Ada
larıı:u ziyar.eti esnasm~a5 tekrar ·açılma imkanı bulmuştur ... Şöyleki, Ab
dülme.cid Girit v~ Roı;l~s'u.: ziyaret . ettikten. sonra Sa_kız adasına uğramış 

ve burada üç gün Kaza Kaymakam'ının misafiri olara.k kalmJş ve namı.n.a 
yaptırılan camiide · cuz.na · namazı kılmıştır . . ·Padişahıı;ı. : zıyare~i esnasında 
maiyetinde bulunan ·devlet ricalin e·. Ali Çelebi~zade M~hmet Efendi'.nhi'- bu 
hayırlı hizmetiiiden söz edilmiş ve devlet ricali. konu ·ile ilgilenerek Meh-
met Efendi~nin bi.zzat 1stanbul'a gelmesini istem.1şlerdir. . .. ; 

Dev.let ~ ricalinin . davetine · {ıyarak 1stanbul'a ·.gelen M~hmet Efendi, 
beraberinde bir de tavsiye mektubu getirmiştir. Mektup, David:Urquhart6 

isimli .bir. şahsa aitti. Sadaret makamıp.a hitaben yazılan mektup7 , Meh
met Ef~ndi tarafından Ha:ı;iciye Nezareti kanalıyla Sadarete takdim _ediı-
miştir. · . , ;.;, ... . .. 

. D~vid Urq~art'm 27 Temmuz 1~50 tarihini taşıyan mektubiında ez
cümle, Sakız -adasııiın, Osmanp. tebeası olan Rumlar'ın seyr-i sefaini için 
bir merkez 9lduğu, fakat:~ burada. gemicilik fenlerini öğretecek · herhangi 
bir müessesenin bulunmadıği, genç~erin b~ fenleri öğrenmek için, ya·,:-Yu
nanistan'a ya da A.vrupa'ya gitmek zorunda kaldıkları belirtiliyordu. ·· 

.Seyr-i sefain kaidelerini öğretecek bir mektebin ·açılmasmm az· bir 
.par.a ile g~rçekleşe~jleceğini belirten David U~quhart, bundan büyük fay
dalar sağlanacağını ve ayrıca devletin tebea nezdinde şan ve şe~/efinin 
bir kat daha artacağını da ifade _ediyordu. Padişah'ın ziyareti sırasında 
Sakız, limanıı.ım yenilertnıesine irade .buyur~duğuna değine~ David .Ur
quhart;ı bir kaç. seneden beri. -Sakız ahalisinden ;Ali Çelebi-zade Mehmet 
Efendi adlı- ·bir zatın, adada seyr-i sefain. usulünü tedris için bir mektep 
açtığını,:·Türkçe· v.e, Runıca olarak öğretim · yaptığını, _ böylece tüccar ge
mileri kaptanlarmdan birçok kimsenin mesleklerine dair. bilgileriili arttır
dıklarını bildiriyordu: 

. .: :. .... 

5. AbdUlmecid'in Akdeniz ve Ege Adalan şeyahatl ·için bkz. Hayreddin, ,Veşdik-i 
Ta.,:.ihiye ·ve 8iyıi8iife: 1stanti'uİ. 1S26; s. ·sı-ş.2. · '. · . 

s· ~~sikalarda '( J)~jı ~'jb.) VE(( .:.~lJjJ.I ..i:.;ı, ) Şeklinde yazılmaktadır.Bilyük 
bii ihtimalle bıi zat, Kas~m ·:i83ı de !sl:~bul'~ ·gelen 'İngilt~re elçisi ·sir .. stiatford 
Canning'e refakat eden ve eylül ·1832 senesine kadar !Stanbul'da kaluak tekrar 1n:. 
gutere'.ye dönen; ·'!'ürkiye ve -Türkİer iıa.kıwıda· eserleri bu\un~ David Urquhart'tır. 
Ken4fsinin doğu ile. ilk idibatı 1827 senesi başlannda Yunan lhtil§.~e iştiralayle baş.: 
laıruştır. Bu ayaklanma sırasmda kendisi_ Sakız muhasarasına da katılmı.ş ve hatta 
bu arada ak!r Qir şekilde yarılı~tır, (F~la bilg:qçın bkz: The İ>ictioııary of Na
t~~ı'al Biogtap'rı.y. ' Ed. Leslie St~phen-Sidney Lee: · London 1937-38 (üçüncü baski·): xx. 4·3-45). .. , .. l_--, ."; . ·, . • ' . ,, · '• \ ·. • 

7 David Urqulıart'ın mektubu için bkz: Başb. Arşv. lrO.de, Meclis-i VO.la, nr, 
5349, Lef ı. (b~z . . kllşe I). 
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Ada ahalisi tarafından Mehmet Efendi'nin babası Ali Çelebi'~ de_ 
gayet iyi tanmdığmı, kendisinin ise bu işte ehliyetli olduğunu belirten 
David Urquhart, böyle bir hizmetin 'ada ahalisi için büyü.k biiJ ilisan ola-
cağını da ifade ediyordu. -- · :. ·r ,;. . 

.. · Mektupta: daha sorira,, Mehmet. EfendPnin bağ ve bahçesinin :harap 
· olduğu, geçen ·sene !çıkan 'bir.:y'anginda. da .nial ve mülkünün telef - olniası 
ile mektebin kapapdığı. ·belirtiliyordu. Bu· sebeblerden . dolayı me;ıttebiiı 
tekrar açılahilmesi içiri Mehıriet - Efendi'ye devlet tarafından ·maaŞ bağ
lanması ve ajrıca bahriye rütbEHerindeıi - binbaşılık rütbesinin· kendisine 
verilmesi' 'de teklif ediliyordu. . . .•!. · 'i . 

-' ' David Urquhart'ın teklif ettiği bir diğer ·husus · da, öğretim için. •Me
çidiye Camii'nin yakınında münasip bir mahalle «Oda» inşa e'dilm'esi _pt
muştur. Gerek bu odanın yapımı, gerekse mektebin lüzfımlu aletleriilin 
temini için· lazım olan paranın alti yüz «direkli riyali» . geçmiyeceğini be
lirten David Urquhart, mektebin zamanla gelişeceğini, 'hôca adedinfu: ar
tabileceğini, böylece Akdeıiiz .'mektebiniri merkezi olabileceğini de ifade. 
ediyordu. · Ayrıca. Padişah'ni ziyareti' şırasında hazır bulunan deylet rica
line .Mehm.et Efeiıdi'nln ·bu 'hizmetlerinden bahsedildiği ve kendisiniİı İs
tanbul'a davet edildiği de belirtiliyordu. Mektupta son olarak,~, ·Mehmet 
mrendi'nin hale~ adanın topçu. redifleri defterinde kaydı . olduğu ·belirtil
mekteydi. ./~ · :, · . · · · . ·. · ,:. ' ., _ . 

· . Sadaret Mş.kam'i durum:u. gözderi geçirerek, bir 'karara .varılabilmesi 
içi,n ziıes'eleyi ·Meclis-i Vala~ya· lıavale . etmiştir . . Meclis-i Vala'da bu hu
susta yapılan göii.işriıelerde~ -- Mehmet. Efendi de .bizzat hazi.r h'ulururiuş, 
kendisine öğretim hustıSurioa; mektep ve gerekli aletler hakkında sualler 
tevcih edilmişi ·.-.Kaptan. Paşı:ı,'dan iki · sene ·evvel . aldığı bu)irult:u. ·aa . göz 
önüne alınara.k, böyle bir .mekteb'ih. açılmasında milli ve mülki faydalar 
millahaza edilerek adamn münasip bir mahallinde mektep ' açılinasma ve 
burada Müslüman ve Osmanlı tebeası :ı;tumlara gemicilik fenlerinin pğ
'retilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Mehmet Efendi.'nl.n bu hi.ZD:ietlerin
den. dolayı .ada gelirlerinden olmak üzere kendisine-ayda 500 kuruş maaş 
bağ~ap.masııia·,· d~~i'ık'ii yap~adı~i ·t~sbit ediİirse bu ·para~ kesllm,e~ine, 
mektebin kontfolü, dolayısiyle .. derslerin ... yapılıp yapılmadığınm_ tes bi# 
iŞinin ada. İ;nuhassıllaı:~ tarafından , yürütillebilmesi için, ı Cezair-i Bahr-i 
Sefid valisine yazılı ·talimat verilmesine, maaş keyfiyetinin maliye neza
retine havalesine 'karar verilerek, 7 Şevval 1266 (16 Ağustos 1850) :•fa
rihli ma.Zbatada tesbit: edilllı.iş- :ve Sadaret Makamı'n~ takd.ini· edilmiştir5~ 

Sadaret· Mak~mı tarafından m'~'ele t~krar gözden geÇirlle;l'ek, . .i.~ 

8 Başb. Arşv. lrdde, Meclis-i Vdla, nr. 5349 Lef 2. (bkz. klişe ll). -
~ ... 
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Şevval1266 (22 AğuStos 1850) tarihli Sadaret takriri ile beraber Meclis-i 
Vala mazbatası ve David Urquhart'ın mektubu Padişah'a arzedilıniştlı:. 
İki güıi sonra çıkan iradede9

, alınan· kararlar yerinde ve uygun bulunarak 
Mehmet Efendi'nin 500··kuruş maaş ile Sakız Adası!nıiı· münasip bir ma
hallinde ·bahriye hocalığı · yapması gerçekleşmiş. oluyordu. Böylece Türk 
veRtım gençleri meccanen gemicilik fenleri'ni Yunanistan'a :ve Avrupa'ya 
gitmek lüzumu hissetineden öğrenmeleri devlet tarafıiıdanr sağlanmış olu-

. yordu. , · · · · · ·.• · 
Mehmet Efendi'ye bahriye hocalığı yapması için verilen bu imtiyaz 

kısa zamanda bazı kimseler tarafından· istismar edilmiŞ ve devletten izin 
alinaksızın Akdeniz'de ·bazı mahallerde bilip bilriıeden . bahriye mektepleri 
açmaya kalkışmışla:rdir. Osm·anıı tebeası ve.· himayelik iddiasında bulu
nan bu kimseleri, Mehmet· Efendi zamanında ihbar- ederek, keyfiyeti bir 
tezkere ile Kaptari Paşa'ya bildirmiştir . 

. Mehmet Efendi tezkeresiiıde10, bahriye hocalığı yapabilmek için önce 
İstanbul'da -imtihana 'girilmesinin şart ·olduğunu; -aksi takdirde bilip bil
meden bahriye fenlerini öğretmeye cür'et göstereı:n1yeceklerini belirtiyor
du. Mehmet Efendi'nin bu tezkeresi, Kaptan Paşa kanalıyla Sadaret Ma
kamı'na gönderilmiş ve burada mes'ele gözden geçirilerek bu hususta bir 
karar alUiabilriıesi için konunun·.Meclis-i Vala ile Bahriye Meclisi'nde gö
rüşülmesi kararlaştırılmıştİr. Ayrıca Sadaret Makamı mes'ele ile ilgili bir 
takrir -hazırlayarak, Mehmet Efendi'nin tezkeresi ile beraber 20 Muhar:.. 
rem 1267 (25 Kasım 1850) tarihinde Padişah'a arz etmiştir11• Sadaret 
takrirhide Mehmet Efendi'nin iddia ~ttiği hususla( zikredilmekteydi. 

Mehmet Efendi'nin tezkeresine ·ilk cevab 8 . Saf er 1267 (13 Aralık 
1850) tarihli bir · mazbata .ne Bahriye .Meclisi'nden gelıniştir12• Bahriye 
Meclisi bu hususta verdiği kararda, Osmanlı topraklarında ecnebi te
beanın mektep açmasına ruhsat verilemiyeceğinin aşikar olduğu, Osmanlı 
tebeası bir kimsenin ise böyle bir mektep açmadan önce, yazılı olarak 

· müracaat etmesinin gerektiği ve ayrıca mahalli meclislerden durumlarını 
gösteren bir mazbatanın tanzim edilmesinin şart olduğu, bütün bunlardan 
sonra İstanbul'a gelerek Bahriye Meclisi'nce imtihan edilmeleri ve bÖy
lece hocalık yapabilmesine dair ruhsatname verilmesinin kaide gereği ol
duğu belirtilmiştir. 

Bahriye Meclisi'nin kararı Mehmet Efendi'nin tezkeresi Padişah ta
rafından gözden geçirilmiş ve 17 Safer 1267 (22 Aralık 1850) tarihinden 

. . . ' . ~ : ' • ' . . . . . 
. •' 

9· .Ayııı vesika, .Lef 3 (bkz. ktişe m). 
10 Başb: Arşv. lrdde, Meclis-i V dla, nr. 6201 Lef ·i , (bkz. ktişe IV). 
ll '.Ayııı vesika, 'Le'f ·2 (bkz: kllşe V). 
12 .Ayıı ı vesika, Lef 3 {bkz. ktişe VI). 
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çıkan iradede13: hiÇbir ·kimsenin kendi bildiğince bahı:~ye mekt.ebi .açamı--

y·acaği bildiriliyor!fu. . . · 
· Her ;nedense Padişah'ın . bu iradesi,_ Meclis:-i· Vala'nıı;ı konu hakkın

daki .mütalaası ·gelmeden:çıkmıştır. Esasında ·Meclis-i Vala'nın mazbatası 
oldukça-gf?cikmişti. ~ihayet _28 Sııfeı: 1267 ,(2: O~ak 1851) .. de söz konusu 
maıbata. Sadaret M;akamı'm.i: .takdim edilmişti!. Meclis-i. Vala mazbatasın
da~\ M~cli~:.LBah:dye'nin :mes'ele .ile: ilgjli kararının paralelinde bir. ka.
rara varılmış ve imtihana tabi tutulmadan bahriye hocalığı yapılması 

·reddedilmiştir.· ... ·, : _.. , . .- .· . .: . . . . 
· · . . .Meclis-i' Val8:'nın. da mazbatasının ·gelmesi. ile .bu sefer- S adaret Ma
ka~ı meı:ıeleyi .tekrar· gözd.en ·geçir.eı;:ek, 29 Rebi-ül-evvel 1267 (3 Şubat 
1851) . ta.rihli .bir ta)tr~r ile_ bütün evrakları. tekrar:Padişaha arz etıniştir15• 
· : .a ReJ:>.i~ül-:ahır. l267 (5 Şubat ;1.851) tarihinde ·çıkan. irade16

, mektep 
açacak kimselerin önce durumlarının; mahalli meclislerc~ .incelenip, bir 

. ıpazbata ile .. tescil edilmesi .ve .daha sonra bu mazbata ile birlikte :tstan
b.ul'a g'e}e~ek ~ahriye. Meclisi'nde. yapılacak .bir imtihan .ile, hocalık yapıp 
ya~amıyacağın.a. kanaat getiı:i!mesi :ve duruıiıdan· Kaptan Pa§a'nın haber-
dar edjlmeşi gil?i hı.ısJJSlar ·ihtiva etmekteydi. · 

Padişah~ın bıı yoU~ iradesi ~aha sonra bir . genelge ·şeklinde 19 Rebi
ül-alıır:-:1..267, ·(2;1,. Şub.at. l,85l.) tarihinde .Aydın, Sela~ik; 'Girit; Sayda, Ce
zaiz:-i .. ~ah.ı;-ı :Sefid, E:~brış; ·Biga:,..tz.mit,· ~ırhala, Sakız, Bozcaada, .Tekfur 
Dağı, .lDrdek~ ~ali; _mJ,ltasarı:ıf. ·ve kaymakamiarına gönderilerek bu husus
ta. g~e.kli ta,Uma.t v.eriln;tişQr-1~ • 

. N~tice . olar.ak.:c;liyı;!biliriz ~ki; devlet .kendi denetimi ve gözetimi altın
da, . yalnı..z ·ke~dj. · tebeasıil!Il ·özel . b.ahriye · mektebi açmasına· müsaade edi
.yor,. dolayısıyJa dep.iz fı;!nl~rintn :,yurt _çapında yaygın bir. şekilde öğretil-
mesini deste}diyqı;çl~: . · · · · · , , .. . · 

. . . ~ . 

<- .,. 

.; 

. ·. ::r· ...... :.. .. ·. : .. ·. 
, f .• ) 

: • '1 •••• ·- •• .. • .,. 

,.,'i ... 

- - : · .. : .. ~ . ·• : . : . 

:ia· ..iı:ynı ~esikci; tet '4 · ~ .. · : = ' - : ·:.· · · : . .. 

14 Aynı vesika, Lef 5 (bkz. ~e VIi) . 

! . 

15 · 'AyJıı ~~ka, Lef -~. (bkz. kllşe Vlll). • . . , . 

. :. 

16 : Aynı vesika. · · · . , . ·. r • • · : .. · • • · 

· ·'it··' söz k~nüS'u geneiğe daha önce tar8İıinızdan ne§~edllmJ§tir: B~. A.!. G~n!:er, 
«Özel Bahriye Mekteplerl Hakkında bir Genelge (1.851.~ «Tar.ih Etı:stitüsü Dergisi, 7-8 
(İstanbul 1977)., 413-;411, ~yrıca,, Sakız'daki T\j.rk. Vakıfla;;,_ ha~da bkz.; . MUcteba 
ngürel, «Sakız' da TÜrk 'vaioflam), Gilney:Doğv: Avrupçı, Ar~t1rmaları .De'rgisi, 1 (İs-
tanbul 1972), 7-12. · , .. · '· · · · .. - .. 
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«Meclis-i ValA»nın mazbatası. 
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