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1821 R UM iSY,\.1lrI1 sO ~ RAS i S ISA' I ADASı 'NA
VERitEN YENI ST.UO
A li Fuat ÖR EI"Ç"

Sisam veya batı literetüründe Samos Adas ı Ege'd eki büyükee
adalardan birisi olup, Türkiye kıyılarına oldukça yakın bir mesafede;
Anadolu'nun adeta doğal bir uzantısı g6ıiinümündedir. Sisam ile K uşadas ı ' n ın
güneyindeki Samsun Dalı'nın son bulduğu Dipburnu Yarım adası aras ındili
uzakiık sadece 1464 metredir. Adanın yüzölçÜln ü ise 468 kilcmctrekeredirı .
Sisarn Adas ı Fatih Sultan Mebmed'in Istanbul' u feıhi ardından
14S3' de Akd eniz' de baş l anılı hareka t sonrası diğer bazı adalar ile birlikte
Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Ancak ada, eskiden oldugu gibi Salnz

Ceneviztilerinin idaresinde b ırakı lmışnr, Bu dönemde Cenevizliler, Sisam'daki
Sak:ı..z 'a naklederelc, adayı adeta boşa ltm ışlaıdır. Bu gelişme üzer ine
adanın iman arzu edij diğinden, Anadolu ve Rumeli'd en buraya iskin çalışmalan
yapı lmış ise de, bundan istenilen sonuç elde edilememiştirr.

nüfusu

Yak laş ık bir asır anı bir vaziyette kalan Sisam Adası, Kılıç Ali
Paşa ' nın bir seyahan esnasında dikkatini çekmiştir. Ada Padişab tarafı ndan i SSO
senesinde Paşa 'ya malikane olarak ilı.san edilmiştir. Ali Paşa da gerek Anadolu
sahillerinden ve gerekse diğer Akdeniz Adan 'ndan bir çok Rum' u buraya
na kletrnek süreriyle adayı şenlendirmiştir) . Paşa daha sonra Sisam Adası 'nın
bütün gelirlerini Tophane 'de inşa ettirdiği camiisin e vak (etmişt~.
K ılıç
Paşalı!a ba!iı

A li Paşa 'nın vmssiz ölümü ardından Sis am Adası. Kaptan
olmak üzere.'! Şcy hülis Uım neziıretin deki vejaflardan biri baline
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gelmiştire. Osmanlı

içerisinde bu haliyle yerini ılan ada., Ağg tabir
olunan bir memur vlsıtuıyl. yönetilmiş; bir Kadı veya Naib de adli
muimelcleri y(lrütmÜŞn:lr1•
idiri

yapısı

Diler Akdeniz Adalan'nda oldugu gibi, Osmanlı idimindc genelde:
sakin bir dönem ıeçirea Sium Adası, 1821 Rum isyanıyla Osınanlı Devleti'nin

gQndemine girmiştir.
Isyan boyımca Ihdliklc Rum nUfiisun yOJlun oldutu adalar. ait
korsanlann ,erçekleştirdikleri eylemler bilyilk yaııkı uy&ndırnııştıL
Bilinciili gibi Of;man11 tebc-uı Rumlan örgütlcyaek isyana hazırlamak
1814 yılında Odeua'da Jcurulın Filiki Eteria Cmıiyeti'nin
çalışnu1an ve diler bir çok etken sonllÇtı' ilk Rum isyan hareketinin Man 1821
bqtannda ortaya çıkışının bcmetı akabinde, Ege'de de korun eylemleri zuhur
maksadıyla

etnıiştı'9.

Mona ihtilaline gdinineeye kadar hem denizeilikle Onemli anlımiıı
yapma imkanı bulan ve hmı de ()mo.mh Devleti'nin zamanla içine dl1şn1lü
zayıf anlard.n )"arvlanarak konan faaliyetleri içinde yer alan Eıd i Rwn1ar,
ihtilalin bq 16st:c:rmesiylc birlikte, sistemli olarak., harekete geçmiJ lerdir.
Esasındlı

RumIan organize eden Ete:yı cemiyetinin geniJ isyan proıramı
içerisinde Akdeniz Adaları Rumlannm gerçekleştirecelden konan
fuliyctlerinin lInernli bir yer tunutu gônllmcktcdir. Bu isyan programına göre;
Osmanlı Donanmalı'n. ait gemilerle nerede kUlılaşılına yıkılıp huan
utranlacak. cler mümkflıı olabilirsc eıe geçirilccclı:ti. Dotianmanm ad.ıJar
arasında meşgul edilmesiyle Mora'yı yardımın m geUenmesi \'C Osmanlı deniz
güc'üniln etkisiz haıc getirilmesi pllıılaıunaktaydılO.
SiSlmhlann dı içinde yer ıldılı Rum korsanlarm Osmanlı
Akdeniz'de mqgul etme yönündeiri faaliyetleri I)'aklaıımanın ilk
senelerindc oldukç.. başan h olmuştur. İsyaaın yıyıldılı malı. Dere Iojistit destek
Donanmaıını

Erzalı:: tqıyan gemilerin Rum cşlriylSl eline geçer korlnışu ile
Akdeniz'c IÇIlamama1an Mora ve mler maha ııerde kuptma altında ecr günler
Ylflyaı1 b lelen: yardımı mgeDemekle kal~. Istanbul'da dahi yiyecek
sıkıntısına. yol açmıştırı J.

Bütün bunlar olurken Osmanlı Donanmasl, pAyitahtı muhafaza
maksadıyla boluda bcklctilmckteydi. Oonanmanın Akdeniz'eklri bahsi gCÇ('ll

olumsuzluklan gidcmı.e:k mUsadıyll burayı sevici yerine merkczde
ılıkonmasımn ncdeı:ıi ise. Etwı:.Bu.j:dan olaylan ardından isyanın Mc...·d.a
IlOratlc ya)'l l~l, ldaIann da bunl işti:ralrinin gerisinde: Rldyı 'ııın bazı emellerinin
bulunabilcccii endişesinden ka)'tllklalUl'llkı.ydıl•.
Akdeniz'de ilk olarak korsan eylc:mcrinc Suluta Adası RumIan ~Uan
1821'de btılml$. ~dc:n lpura ve Ça.m1lca Adalan dlıyaldlı\l1l.l~15.
Eıc'de bir çok korsan eylemi gc:rçek~ " bu oç ada reayuı en büy(ik
s.ıldırılanııı 1821 yılı içinde Sakız Adası'na brşııerçeklqtimı4lcrdir17. Adal ı
korsanlann bu saidmsı kartısında M\l$IdmQn ahali de ıdir olarak Salnz' d.a ileri
ıe:len Rumlar'dan bazılarını rdrin almışlardır. Bu gelişme Qzerillt asiler geri
çekilmiştir. Sakız' , yapıiili ıaarruz so:ıruı buraya atanan Sıtla M llıeseııimi
UyaNide Hacı. ılyas Ap çeşme'ye gelditi ıırada. Siwn Adası'llIn d.a i.syııı

e:ttiti haberi IlınmlŞlır l '.
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yapm.a imkanı önecılt ölçüde ortadan kalkmıştır. Mesel.. 'teke ve Uam.id
Sane:aklınndan tertib edilerek Moa'yı sevk edilmek üzen: Antalyı Limıııı 'na
indirilen esker dm iz yollarmın cmniyeuizlitinden harclı:cı: ettirilemcmiştir ll .
Aynı şekilde, Kıbrıs Muhassıh tarafından istenen barut yaUanamamlf. ihtiyaç
duyuiili cephinenin Akka'dan temini eihetine gidilmiştir. YUIC Mora Vll isi'nin
talep enili top ve fişeklcrin de lcara yolu ile sevıri zorunlulutu dopuşturU .
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Isyan eder etmez ilk iş olarak adada çeşi tli neden lerle buhman
MtlJlüm an lan kitleden Sin mh lann 19 üzerine önc elikl e gidilmesi
düşfınülmüştllr. Bu maksaıla lIyu A llı ' mn önce Sisam'ı vunıp daha sonra dil er
ıdaları. ilgilc:nmesi için vazifesi «tiştiri lmiş ve buraya hareketi emmii lmiŞtir.
Sisam 'a öncelik verilmes inde anık bura ahalisinin tamamen Rumlar' dan
ıncskun olU$u vco Anado lu ' yıı y aluıılıtı e-.ki.li o lmuştur. ılyas Allı 'nın ardından

Sisam'a, w linin silahlannı toplayıp muhafazasıtıda bulmak Qzen, ~ itde
S ancıt ı MUluam.f1 lt l' nl ı smai l Paş a, 26 Nisan 1821 tarih inde tayin
edilmiştirıo.

byııı halind e bulunan dijer adala:1. nazaraı:ı S isa.:nhlar 'ın Egedeki.
(aaliyet leri cb.ha çok yankı uyandırmıştır. De'oTiı:ı Padişah.ı II. Mahmud' un dahi.
akımdan bir dakika olsun çıkaramadı tını söyledili21 Sisamb lat. yukarıcb da
detinilditi
Etery. (esal cemi)"etinin Rumlan isyana hazırlama progrmu
çerçC'Vcsinde bep birlikte \11:' VlIf geçıeriyle ayaklanmaya kanlmıp. ..dır. Daha
Mon'da ibtilil başlanw1mt çok 6nce Eıerya tanfından aze! olarak adayı
yoııanan Logo(cı Likarı:o ve Kaptan I staınadi gibi 6rgUt O)'csi pIuslar. SiAm

JIm.

m.ahalli oku1lannda ve halk aıuında propaganda yaparak. aha.liyi isyana
hale getirmişlerdir%J •

h.uır

iki maceraperesc Etery . üyes i kumandasındak i 5 is&ml1 ui leril'l
Ege'deki eylemlerini bir kaç y6ndı:ı:ı ele almak mümkıindıir. Bunlar öncelikle
savunnulZ Iıal de bulunan yakın Anadolu Ahil yerleşim birimlerini kl1çü.k
kl)1klar e, lilinde bumUu ve insan ve hayvan kaÇlra."&k, yıtmı dl
bu.lwurıaktay dılar. A)T1U. SiJam ve Sakız Darboğazlanıu keserek. MilslQmQn
ricuet gcmilc:rin.i ıaıbetme kteydiler . Bundan başka Sisamlı korsanlar diğcı
adalar e,kiyuı ile birl ikte, zaman zaman da kend i ba.ş l annı Osmanlı
D<ınannwı'na rutladı.klan veyl o.zc:rlerirıe lıarekit tertib edildi ği anda taamı2da
bulunmak suretiyle ka)1P verdinnekteydilerU.
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Osmanlı

Devleti bir yandan Mora'daki isyan ile uÇqır iken. bir
tanftan da denarımayı takviye ederek. artık sabU'ları iyice: LaJIraLI adalar 1lzerine
yol larnı kıran ıinuştır.

Esasında bu dönemde Os manlı Donanması 'ndaki gemiler adalı asiler
ile sonuç getirecek bir mücadd(')l yçacu llzellikleri Il$lmamalctaydllar. Hafif,
kullaıı~ b ve hareket kaabiliyeti yQksek. tirkaıeyn ve kapaklı tabir olunaı:ı b11yl1k
gemilerin yan.aşamadıtı sığ sularda çok rahat lıarekeı eeebüee, o devrin tabiriyle
fare ıibi her delite girip ç'.ka:ı J 4 Uhma. prime. /q1ce. bril, traıa: /Plan i/o cinsi
ince ımıilere sahip olan asilerin. bilhassa \'\ll·kaç tiirii eykmleri kaıllSuıda.
dona.nmanuı yapabile«p pek fazla şey bulunmamaktaydıl'.
Y""'eniı: olmakla birlikte tekmil edilip Seyyit Ali Rey k'ıınundasında
Akdeniz'e aç ılan osmanlı gemilerinin iIk hedefi. eylemleri büyük ,ikayetlere
neden olan Si.sam Adası olmuştul26. Bu amı. alınan karar ıerep Kuşadası 'nda
da Sisam' a nakl edilm ek üzere asker toplanmaya ~ı~'.

Sisam ·üzerine··düz enlenm · bu· batcıbı başamaltkla · netiedc:ıımckle
askeri adaya ııakletmek 1lzere donarıma ınaiyctinde
bulunan gemilcıdell 6DtmIi bir tısm:ı da telef olmuşturu.
Bu bapnsız barc-kir: ard ından KaptarH Derya H1lsr<'v Pqa 'nın bizzat
katıldıtı bir opcruyon hazırbtma !uz verilmiştir. Yapılan çalıfma.lar ardından
Sisam önlerine gelm osmanlı Donanmu ı, ummadı lı bir anda Sisamlılann
6JıçüJQtünde olmak üeere diller adaiardaıı gelen korunlann "!dımına utramı,
ve yine ağır kayıp verilmiştirN.
blmam~, Kuşada$ı 'ndakj

~ ,_Paşa'nın bet nırtll hanrbp JalrılCTI bil-türlü adalı kı:naAWuı
fuJiyetlerini Onleyememesi, bu iJin ç6zi1m0, için Mısır Donanm.ası ' rıdan yardım
isteme keyfiyetini g\indeme getimıişrir30.
Osmanlı
Sisamlılar

}ol

ve Mısır donanmalann.ın rnt1şterdı:: hareketleri de
olmak üzere korsanlann eylemlerini &ılerneye yetmemistir.
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VlI isi Mehmed Ali Paşa 'nın e ğlu ıbrah im Paşa ile yclladığı &sLca ve gemiler bir
müddet Osmanlı Donanmasıyı. koordineli olarak adalar arasında dol&$ rnı, ist
de bundan bir sonuç ılın.amı)ıcaıl:ınm an laşı lır.ası ve bu arada Mora' daki
durı.ımun kötüle,mcsi üzerine, ı brahi m Paşa kuvvetleri nin bura)"ı $C'vki
zorunluıuıu dogmuştur.

ıbrahim Paşa 'nın .)nh,ından sonra Kapu...,- ı Derya Hüsrev Paşa 'nın
çeş itii

ıaktiklerle

gaçd:leşı ird iii

harekatlardan yine bir netice elde

cdiieınnni,ıir J I .

Ege'de Wtün bu ,eli,meler y~ken Mon.'da. İbrahim Pap.
güçlm Rum u ilC'l"e ka., ı önemli başarı lar elde ederek,
nerede) se is)ım tl.:na:nc:ı ezıne noktuma gelmişl erdi. Anca.k 20 Kasım
1827 ' dc !IO ıvarin' de yaşar.a.-ı hadise ile OsmanJı - ~ lıs ır Donımnuı ı ncilten:.
Prcea ve Rw) l lı:llwweri wafUldm ani bir b.uk:ın1a yok edilmiştir. Bu hadise
sor.rası dorıanmu:z Ic.ıan Os:nanlı lliilcümtti. adalar meselesini zorunlu ollak
ııhi~'c:[ i Osmıınl ı

d ipl orıo.arlk

yollArla hal letme

uımı işine girişmiştir.

S _u rU: buk ını 50nfUı RW)"a ile girişti~ mücadeleden ik ymil:
ı )n !a.. Osmanlı
Mı:ahedesi'~'le
nlmıştırJ;

Devleti, "vaş w:ıunda irr.ulad:p. 14 E)'lüıI829 tarihli Edirne
yunan Devleri' nin kuruşu sürecine göz yumrnu zorunda

•

Yeni Yunan Devletin idircsinin ve stnlrlannm tesbin ile di~('f
koııulania Os ınan!! Hiacümetiylc milzakerede bIllwl:nak iUCTe başt.ıı Ingiliz
elçisi St:"adfOfd Car.ning o ldı;.~u halde Fransız ve Rı:.s ını:nhhaslannın tayinleri
,crçdı:le$-ın~:1:".

Oç devler rnunhhu!L-mır. One siirdmden teklifler Bibıili tara fından
bir tarafdan da b~tI S inın Girit ve Rodos olmak üzen:
adalan birer mem...: gönderiimd.: suretiyle reayanın Yunan tarafına meyllmn;n
öı:ler~-n esi d!lŞQn!l ı."t:.~tür]J A dala: :uyuma hitaben hazırlanan ve birn
nüshaları Ruma ' ya da Çl:Hilcn fe:mi.'1da devlet, adalan bilhassa ticari buı
yrni ıynnlık lar tan:maktaydı J.l.
deteı:lendiri l irk('tı,

Sisa.-n'a gönderilen memur dön~de v«digi roponında adada hakim
olar, Yıman yanlıs ı ",msıann ahali)'i yönlendirdiklerini, bu yüzden de dev l eı:i
Itarşı oiumsuz tI"·lrlannı deum etı irdi kierini ifade etmiştir3S.
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Osmanlı Ifiilcüme:i, üç devletin de tavsiye eıtiti nasihat usulünan
S isamlılar üzerinde etkili olmamas ı karşısında. kuvvet kullUlmayı tekrar
gündeme geıirmelc istemiştitl'. Bu minvll üzere hemen herekere geçen Bi~ıi li.

Ingiliz, f ransız ve Rus mııralıhas l ara birer resmi nota verml$- ve SISL-n
halr.kmdalci göıi1şlerini resmen bi ldirmeliriıı.i talep etm iştir. Aynca. zalen de v~
etmekte olan yunan Devleti mı1zal:erderi )·anısıt'l S lsam ' ın dı dı.ınımu:ıun bır

$OlIUCI bıtlanması isıenmiştir)~.

Bibı lü ' nin takınd;lı bu sert tavır ardından g~tler hemen
başlaolmlJtlf. Ozellikk Ingiliz elçisi CannıngOi:ı. warlı teklificri doınııM~~
SiAlll Adas: di~(':" ıda1L-ı:1a.ı:ı ayn mülal" edi lmi~tir. Uzun tartışmalar eeucesı
Sisam'a Osmanlı egemenlilinde k&!mU: pnıy la E.\·ri/~.i MiDrıttiu sratüst
verilmesi u~gun bWun.-nl:$- ve bu hususda bir imtiyaz ferminı tuıa~ !:.azırl:itr.a
girişilmiştir)

.

Sisam Adası'r.a 3zerlc bir id!ri yap: sıılayan bu ilk tasıaıı göre:
AdL"\1n dahili yönet imi Bib ı ll i kanalıyl a alanacak olan Rum -Onodoiı:$
mezhebinc mensup bir reis ile. seçimle i$- ~na gelecek. Kocab~11ar vuıtas l)la
)'Ü.:iht1lec:eltti. Sisam altaiisi iki taksit balbde sekiz)ilz kiK -i Ru.-n yı ıı :lıı: vCT'(i
verecek, de" leü 0 1&"\ b.a.tWıklarırn göstc:m:dc üzere her sene bır kaç K ocab ~,
I swıbı:l 'agcl ecdcc. Adar.ın Metropolidi ise eskid:ıı oldulu (ibi Ista."\bul Rwr.
pıtrikanesi tarafmdı:: uşin oluroac aktı)' .

e ç dcvlet delegesiyk orıak tanzim edilm bu ilk taslak esas lL.,nın
\I.)gui.ı.:na)'& konulınası mürr.k\ln olmamıştır. Zira. Bibıili ile ~np!iz e.!çisi
Cann ing arasında. IdL"\!."\ )' ö:ıetimine getirilecek' ptı :n be l ırlermesınlk
L"\!a.fmazl ık b~c.l e ge lmiştir. Şöy le ki, lngiliz elçisi, ) önetimin bale:'. S:.s.ur.'da
kontrolü e:inde bWundwoın ve ı 82 I isyanı..:ı.dan itibaren 6rı planda oLar: Elt1j'1
üyesi Logofeı: Likaıgo "e Kapta:ı Is:.a.-nadi '~in ~elcrinde bırakıl,mM:nda
tsrarcı o lmuştur. Canning'c göre, Rum fetretindea ıtıbaren mCc.ıdc.e " n en
S isamı.lan::ı zihmlcrine serbes-iyer fikri iyice yerleşm iş ol duJwıdan bw:.lanr.
yıo$-tmlmuı arıcak \'eril«d: da:ıa ge:ıi$- irrJ i)·lzlarla mCmIdin olab ilecelı:ri-'O.
Babfi li bu teklife: sıcak bakmanıl$- ise de Inp liz elçisinc Fransız ve Rus
mu.:ıhha.sIL., da dCSl elr; verince, geri adım atmak dı.ınınıunda. kalm ıştır. S itekim.
p)·et bu asi liderler ile birlikte isyanda rol .lm ı~ oları Kocab~:lar af dilcrnek
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üzere bilfiil Istanbul'. gelir iseler, belki bu hususun mo.zakeresinin kabul
edilebilecc:ti ifade edilmiştir4 ' ,
Oımanh Uükaıneti 'nin

bi liderleri

keyfiycıiN ıahlcik ederek: Blbı1li ' ye arz etmek ÜZere. erblb-ı kalemden bir
efcndiyi de beraberinde g6t11ltcd'tir.

YOnetimdC bırakmaya

pek gönüllll
hQldimetin
tekl ifini kabu l eder gibi görünmUş ise de, istanbul ' dan aynlmuuıa bir kaç gün
kala tavnnı değiştirmiştir. Cannin g, tereilmanı vasıtasıy la hfikümere gön derdili
olmıyarak, bunu bazı

-4. Sis&m &=ilerinin veyı byıkıannın denizdeKi scyrlerine dair
izinnimcler Bey w-afından verilccek ve bOJndan hisd ollıClk gclir,
me muriyeti nin hisses inden sayılıcaktir. Bey. Sisam'da yabancılann
ik imcılerinin Iı:ab ulilne veya gere ktili hallerde uzaklaştırılmasında yetkili
o lacaktır. Osmanlı Devleti ilc diğer devletler aru mda yap ı lmı, olan andlaşma1ar
adada da geçerli olacaktır. Bundan başka Bey, medisin hlrici mllnhcbetlerinc
dair bO.tO.n mQz1kerelcrindc muhllefet haldrnu muhafua ede«ktir.

pnm batlaması Ozaine lngiliz elç isi, ôece

ıcrdı:cn

haberde, fransız ve Ruı elçilerine: bu hususlan kabul c:ttiremcdilini bild irm iş ve:
lllkesine dönmQştür'2.
Ingi liz elçis inin tevn Babıi.li'de tepki uyandımuş ve ardındanda bu !iç
devlet protesto edilmiştir.

S· Sinm Adası'nda kerinlikle uker
&h.alisi doÇudan dobuya Devlet-i Aliyye' ye
verecektir,

Ancak konunun kesin olarak halliniamı eden Osmanlı HüIdlm ı:ti'nin
bu hususa dAir ilgili dev letler nezdinde yaptı!! Ul1Il[1 girişimler4J ıonucund&
Sisam Adası 'na Ozerk statü veren ikinci ve kesin tas lak hazırlarun ıştır.
BJbı llj 'nin

6· Ah, linin Pad i, aha itaatlerini bild irmek üzere ada me buslan

ilkinden daha ehven oLarak bbul cttiJi Sisam Imtiyaz

7· Sisam. Hakkında itan edilen ıfüzerine yürllrlQte konulan imtiyazlar

Rusya dçilerine birer rUı:nJ noU! halinde, Fransızca olaak takdim edilmiştir4.

ahaIiye du~.

Bit anlamda, Osmanlı eıemin lili .Itı nda ve uç devlene
garantörlügünde olarak: Sisam', eyaı er.j mQrntize şekline koyan sekiz maddelik

tanıfından

şu blllc11ınlerc:

i · Sis&m ahalisi

Iıaklamıda kami leıı

2· Sisam Adası ' nm dihili yöncıim. seçimle ıqekkıll. edecek bir
M ecliş· i Sura' ya ıiı olacak ve idlri teşki U,t yine bu mec lis ları fından
lcwuIacaktır. Mcclis iai-yı lyin. ticaret ve kiliselerin !amiri hususlarında
serbcstiyetlc karar Wbilecektir.
) . I, bu mec lisin başkanlıtı. Blbııli larafından Rum.Qnodoks
mcrlıcbinc mensup olmak üzere. Sis.am Beyi Onvanıyl. tayin edilcc:ck tcisc ait
olacaktır. Bey, yine ınezhebdaşı olmak ,artıyla yerine vekil tayin cdcbilcc:ek.
ancak: adayı bizzat gitmesi icap ederse, ahalin in ahvalini ve memleketin
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8· Siıam MetropOlidi eskid en olduiu gibi Isı.nbul Rum Paıriki

yer verilmiştir;

ve tamamen umüınJ if ilan
cdilccdc ve içlerinden hiç bir fcrd 4 1ediii eski AlÇlanndaı:ı. dolıyı leftiş
olwımaYacU j gerek nefsleri ve ICT'Ck cmlakLm teminlt altıruı alınacaktır.
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Sisam
400 .000 \r;uruş vergi

DCf"S&Idet'e ıelecekıcrdir.

Fcmıinı 10 Aralık 1832 (H iai 13 Ree:.tb 1247) tarihinde l nıi lıere. Fransa ve:

fermanda genel hatlanyı.

bulundurulmayacaktır
.
ıenelik

,

tayin olunacaktır.

Devlee-I Ali yye' nin dostu olan (iç devıcı m uı-.hhasl arınm muvlfakati
ile karv verilip, BAbıiii ' nin onaylamı, oldutu imtiyaz mad deleri bunlardan
ibamtir. Binaenıl eyb iş bu resmi nOtI In,iliz, Franııı: ve Rus Devletleri
munhhulanna teblil blınmıştır.
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THE .\ 'CW STATL'S OF 5.010$ /SU .\1J AFnR LLL/
GREEK REBELL/O.\ '
Sa mos (su a",) isfo.lId ",,"ich is eee o/the biggt'51isldJU! al the Atgeı:JIl SN is ~"r1)'
clase ( 1464 MJ to Jttsll"rn Ana/alian Jho~.

samt» ls1Q.ııd tMl ınu COtlqwcrJ by Mehmal /i i" UjJ 'MU dlrPIg~ m to vaif
by

Kılıç

Ali pasıfa

lır

IjjO.

G",k pedpIr. ltving on tlıe isiand. partidpaıd in the Grwk ReM/Uan i" laıı.
put Dil tM ag~da esp«ialıY by p;roq m OWlflen t tQ cilies 011 tlw Wa/em
All4toiia" slto~ 0 11 111< rtı evlI -

During the negofiatw"

'tO'1ıiclı ıo'as

done alter emling of the rrhdliofl fo r

dı r

indepeııded Greece, Samos l:rland WQS ont!of the discussions as ","ell. Al/haııılı

opposition of the Otrolflon Goverıı ...ent, esp«iııfly Ca"" i"g. the ambassadar of

E"gttmd iii bı.vıbıJ. ,"Un/ed and Insu ted 0 11 gtvilrg a MW Sfa tIU to Sanıos. At
0 11 LOlku",lwr 18J1.

1aJ. SQmos bt_d had LI"~ ılotıu

t!iY.\."1 $mikASI S~ ADASlosA
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