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mis yo ner lik fa ali yet le ri so nu cun da ger çek-

leş miş tir (301). Eri van ya kı nın da Eç mi ya-

zin’de ilk Er me ni ki li se si ni ku ran Aziz Gre-

gory ay nı za man da ki li se nin ilk ru hanî li de-

ri ka bul edi lir. Fa kat dö ne min Er meni kay-

nak la rın da (P’avs dos, Akatanke ğos v.dğr.) 
Gre gory için ru hanî li der (ga toğigos) un va nı 

kul la nıl maz; Er me ni ki li se sin de ki en yük-

sek dinî ma ka mı (bir ne vi baş pat rik) ifa de 

eden bu un van Sa hag dö ne minde (387-
439) kul la nıl ma ya baş lan mış tır.

İlk üç ekü me nik kon si lin ka rar la rı na ve 

mo no fi zit dok tri ne bağ lı olan Er me ni ki li-

se sin de pat rik lik ma ka mı, 638’ de Ku düs’ü 

fet he den Ha li fe Ömer’in Er me ni Pis ko po-

su Ab ra ham’ı mo no fi zit hi ye rar şi ye pat rik 

ta yin et me siy le or ta ya çık tı. Bi zans İm pa-

ra to ru I. Ius ti ni anos dö ne min de (527-565) 
“tek dev let-tek ki li se” si ya se tin den do la yı 

Ku düs’te ki mo no fi zit le rin bü yük kıs mı şe-

hir dı şı na sü rül dü, ka lan lar sa ken di ba-

ğım sız hi ye rar şi le ri ni oluş tur du. Ha li fe 

Ömer Ku düs’ü fet het ti ğin de di yo fi zit-mo-

no fi zit şek lin de ki iki li hi ye rar şi yi ko ru ya rak 

Rum pat ri ği ni di yo fi zit le rin, Er me ni pat ri-

ği ni eşit şart lar la mo no fi zit le rin (Süryânî, 
Kıptî ve Ha beş) li de ri yap tı, bu şe kil de 

Ku düs, Eç mi ya zin’den son ra Er me ni ler’in 

ikin ci dinî mer ke zi ha li ne gel di. Er me ni 

pat ri ği ne ta nı nan bu hak lar, Ya vuz Sul tan 

Se lim’in dö ne min Ku düs Er me ni Pat ri ği 

III. Sar kis’e ver di ği fer man da da (1517) 
ko run du (Er can, s. 15-17). Di ğer ta raf tan 

ru hanî li der le rin si yasî ka rı şık lık se be biy-

le fark lı yer ler de ika met et me le ri ne ti ce-

sin de ön ce Ah ta mar (1113) ve ar dın dan 

ma ka mın tek rar Eç mi ya zin’e ta şın ma sı na 

rağ men (1441) Sis (Ko zan) (1446) Eç mi-

ya zin’e al ter na tif ola rak ba ğım sız ru hanî 

li der lik id di asın da bu lun du.
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Hı ris ti yan lı ğın Er me ni ler ara sın da ya-

yıl ma sı ve dev let di ni ha li ne gel me si, 

Aziz Gre gory’nin (Surp Kri kor Lu sa vo riç) 

açık la ma la rı ve kı yas tür le ri hak kın da ki 

ta nım la ma la rı da Şâfiî usu lü ne kat kı la rı 

ola rak de ğer len di ri le bi lir. İs tahrî’nin ba zı 

fürû-i fı kıh me se le le ri hak kın da ki gö rüş le ri 

mez hep âlim le rin ce eleş ti ril miş tir. Sübkî, 

onun ka dı iken mez he bin gö rüş le ri ne ay kı-

rı ola rak ver di ği ka rar lar dan ör nek ler zik-

re der (a.g.e., III, 232). İmâmü’l-Ha re meyn 

el-Cü veynî, mez he bin gö rü şü ne mu ha lif 

bir gö rü şü nü zik re der ken onun, ku ral la rın 

uy gu lan ma sın da sık sık ha ta ya düş tü ğü-

nü söy ler (Nihâye tü’l-ma¹lab, V, 210; VI II, 
207). İs tahrî’nin, Şâfiî’nin ba zı ifa de le ri ni 

zâhirî mâna la rı nı esas ala rak yo rum la dı ğı 

ve bu yüz den ha ta et ti ği be lir ti lir. Mu kim 

kim se nin bi nek üze rin de nâfi le na maz kı-

lar ken kıb le ye dön me si nin şart ol ma dı ğı, 

kü çü ğün mal la rın da ki ta sar ruf yet ki si nin 

de de den son ra va sî ye de ğil an ne ye in ti kal 

et ti ği gi bi tek kal dı ğı gö rüş le ri mez hep 

kay nak la rın da tar tı şıl mış tır. Ken di sin den 

ri va yet edi len gö rüş ler ara sın da yar gı la ma 

usu lü ne da ir olan lar dik ka ti çe ker. Me selâ 

müc te hid ol ma yan bir hâki min ver di ği 

isa bet li hük mün in faz edi le ce ği ne da ir 

gö rü şüy le Şâfiî imam la rın dan ay rıl mış tır 

(İb nü’s-Salâh, I, 508; Sübkî, III, 234). İbn 

Sü reyc gi bi onun da ni met ve re ne şük rün 

ak len vâcip ol du ğu nu söy le me si, kelâm 

il min de uz man laş ma mış ve bu gö rü şü 

sa vun ma nın do ğu ra ca ğı kelâmî ne ti ce le ri 

kav ra ya ma mış ol ma sı na bağ la nır.

Eser le ri. 1. Kitâbü’l-ÆaŠâ. Ba zı kay-

nak lar da Ede bü’l-šaŠâ di ye anılan eser 

yar gı la ma usu lü ne da ir dir. İbn Kådî Şüh be 

ese rin tek cilt lik ha cim li bir ki tap ol du ğu nu 

kay de der ken İs nevî gördüğü nüsha nın çok 

kü çük ol du ğu nu söyler. Hatîb el-Bağdâdî 

ve İb nü’l-Cevzî gi bi müelliflerin ala nın da 

eş siz di ye ni te le di ği eserin bazı kay nak-

lar da Kitâbü’l-AšŠıye olarak zik re di len 

eser le ay nı olup ol ma dı ğı bilinme mek te-

dir. 2. el-Ferâßi²ü’l-kebîr. 3. eş-Şürû¹ 

ve’l-ve¦âßiš ve’l-me¼âŠır ve’s-si cillât 

(İb nü’n-Nedîm, s. 267). Bağdat lı İsmâil 

Pa şa’nın ken di si ne nis bet et ti ği el-Câmi£ 

fi’l-¼isâb ve Şer¼u’l-cebr ve’l-mušåbe-

le ad lı eser ler ma te ma tik çi Mu ham med 

b. Lür re’ye ait tir (a.g.e., s. 340). Mansûr 

b. İsmâil et-Temîmî’nin fıkha da ir el-

Müs ta£mel ad lı ki ta bı na şerh yaz dı ğı ba-

zı kay nak lar da zik re di li yor sa da (Ha beşî, 
III, 1671) bu eser Ebû Muhammed el-İs-

tahrî’ye ait tir (ö. 384/994; bk. İs nevî, s. 56).
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ta rih li bir bel ge ye gö re Pavlikanlar (Pa-

ulician, Pavlikian) da Er me ni Pat rikhâne-

si’ne tâbi idi ler. Fe tih ten ön ce ki du ru mun 

ko run ma sı il ke si do la yı sıy la din / mez hep 

de ğiş tir me ya sak ol du ğun dan ye ni ba-

ğım sız ida re le rin olu şu mu Os man lı lar ve 

pat rikhâne ta ra fın dan ka bul edil me di. 

Pat rikhâne ye tâbi top lu luk lar ara sın da Ka-

to lik ler ve Pro tes tan lar git tik çe ar tış gös-

ter di. Ka to lik ler’in 1830, Pro tes tan lar’ın 

1847 yı lı na ka dar pat rikhâne ye tâbii yet-

le ri sür dü. Pat rikhâne nin ida re si si vil le rin 

et ki si ne de mâruz ka la rak si vil le rin da hi 

pat rik se çil di ği ol muş tur. Ku ru lu şun dan 

1715 yı lı na ka dar yet mi şe ya kın ta yin ger-

çek leş tiy se de bun lar dan kırk se ki zi pat rik 

ola rak gö rev yap tı. Dö nü şüm lü bi çim de 

beş de fa se çi len pat rik ler de var dır. XVII. 

yüz yı lın or ta la rın dan iti ba ren “ami ra” di-

ye ad lan dı rı lan zen gin Er me ni es naf ve 

sa natkârlar et kin ol du. İda re ge niş an-

lam da Pat rik Go lod dö ne min de dü ze ne 

gir di. Go lod si vil le rin de yer al dı ğı ilk ge-

nel mec lis sis te mi ni kur du. Onun 1719’ da 

Üs kü dar’da aç tı ğı ruh ban oku lu nu ha le fi 

Ha gop Nal yan 1741’ de Kum ka pı’ya ta şı dı.

Tan zi mat dö ne min de gay ri müs lim le-

rin ida re si ye ni den şe kil len di. Bu şe kil-

len me sis tem li mil let ta nı ma bi çi min de 

ol ma yıp Ba tı lı dev let le rin ve te ba anın 

Bâ bı â li’ye et ki le ri ora nın da ger çek leş ti. 

1842’ de pat ri ğin ver gi top la ma hak kı 

Os man lı gö rev li si ih ti sap ağa sı na dev-

re dil di. 1847’ de si vil ve ru hanî şek lin de 

iki ay rı mec lis oluş tu rul du. Os man lı mo-

dern leş me si ne pa ra lel yü rü yen ge liş me-

ler de si vil Er me ni ler’in et ki si pey der pey 

Os man lı lar, hı ris ti yan gay ri müs lim le ri 

pat rikhâne ara cı lı ğıy la fe tih ön ce sin de ki 

du ru mun ko run ma sı il ke siy le yö net ti. Os-

man lı coğ raf ya sı nın ge niş le yip da ral ma-

sı, pat rikhâne nin idarî ya pı sıy la pat ri ğin 

hak / im ti yaz ve so rum lu luk la rı nı, özel lik-

le hü küm ala nı nı ye ni den bi çim len dir di. 

Pat rikhâne nin ru hanî yet ki ala nı 1613’ te 

İs tan bul mer kez ol mak üze re Ru me li, Or-

ta ve Ku zey Ana do lu ile Ege şe hir le ri ni 

kap sı yor du. Ru hanî li der le rin hâki mi yet 

kur ma mü ca de le le ri ne rağ men İs tan bul 

pat rik le ri nin he men ta ma mı ge le ne ğe 

uya rak bu gü ne ka dar bir ru hanî li der li ğe 

-ön ce Sis’e, Pat rik I. Ast vat za tur dö ne min-

den (1537-1550) iti ba ren de Eç mi ya zin’e 

(1547)- bağ lı lı ğı sür dür dü. Pat rik, pat rik lik 

be rat la rın da be lir ti len vaf tiz, ev li lik, ce na ze 

tö ren le ri nin ic ra sı, di ya kon ve pa paz tak di-

siy le di ğer pis ko pos yet ki le rin de ser best ti. 

Bas ma cı yan’a ve ri len 3 Ha zi ran 1764 ta rih-

li be rat mev cut en es ki pat rik lik be ra tı dır.

Pat ri ğin Os man lı top rak la rı nın ta ma-

mın da ge çer li olan si vil yet ki le ri de var dı. 

Bu yet ki le re ken di ru hanî ala nın da doğ ru-

dan, di ğer ba ğım sız mer kez le rin ru hanî 

alan la rın da do lay lı bi çim de sa hip ti ve hü-

kü met ler le ru hanîler ara sın da ara cı ko nu-

mun day dı. Pat rikhâne nin si vil yar gı ala nı 

fe tih sı ra sı na gö re Ah ta mar ve Sis ru hanî 

li der li ğiy le Ku düs pat rik li ği ne bağ lı böl ge-

le ri (Ya vuz Sul tan Se lim ve kıs men Kanûnî 
Sul tan Sü ley man dö nem le ri) kap sı yor du. 

Eç mi ya zin’e bağ lı böl ge ler ise 1583’ te 

Eri van’ın fet hiy le si vil yet ki ala nı na gir di. 

Pat rik Hov han nes Go lod, Ga ra bed Ul net-

si’yi pat rikhâne ta ri hi nin ilk mec li sin de ru-

hanî li der li ğe seç ti rip pa di şa ha ar ze de rek 

tak dis et ti ğin de (1726) Eç mi ya zin’e kısmî 

ru hanî üs tün lük de sağ la mış ol du. Bu ise 

1828’ de Eç mi ya zin’in Rus hâki mi ye ti ne 

geç me si ne ka dar sür dü.

Pat rikhâne nin si vil yet ki alan la rın dan bi-

ri de di ğer mo no fi zit te ba adır. Ya vuz Sul-

tan Se lim’in Ku düs’ü fet hiy le Ku düs hi ye-

rar şi si ne tâbi ve ru hanî iş le rin de ser best 

olan Ku düs mer kez li Sür yâ nî ler, Kıp tî ler ve 

Ha beş li ler pat rikhâne ye bağ lan dı (1517). 
Mar din Dey rüz za‘ferân mer kez li Sür yâ nî-

ler ise 1783’ e ka dar doğ ru dan Os man lı 

sul ta nı na arz la rı nı bil dir di ler, ar dın dan 

ken di arz la rıy la İs tan bul pat ri ği nin ara cı-

lı ğı na tâbi ol du lar. 1890 ta rih li bel ge ler de 

bir mil let ka bul edil me is tek le ri ni ar ze den 

Ya‘k†bî Sür yâ nî ler bir ni zamnâme ha zır la-

dı lar sa da bu nun yü rür lü ğe gir di ği ne da ir 

bil gi yok tur. 1890 son ra sı be rat lar da pat-

rikhâne ye tâbii yet le ri be lir til mez. Bâ bı â li 

ile iliş ki le ri ni ken di pat rik le ri ara cı lı ğıy la 

yü rüt tük le ri ne da ir ve ri ler var dır. 1879 

İs tan bul’da ki pat rikhâne nin ku ru lu şu II. 

Meh med’in İs tan bul’u fet hiy le ger çek leş ti. 

Er me ni ler’in İs tan bul’da ki ta rih le ri es ki-

dir. Süryânî Or to doks Pat ri ği Mi ha il, ta ri-

hin de, Bi zans İm pa ra to ru II. Alek si os’un 

dö ne mi ne ka dar (1180-1183) İs tan bul’da 

pa paz ta ra fın dan ida re edi len, malî iş leri 

si vil tâcir ler ce yü rü tü len bi rer Süryânî ve 

Er me ni ki li se si nin bu lun du ğu nu, ancak 

Türk ler’le iş bir li ği yap tık la rı ih ba rı üze ri ne 

bu ki li se le rin ya kı lıp ra hip le ri nin sü rül dü-

ğü nü ve ce ma atin he re tik (Rum Or to doks) 

öğ re ti yi ka bu le mec bur bı ra kıl dı ğı nı bil di-

rir (le Syri en, III, 185). Yine fe tih ön ce si ne 

ait ve ri ler Ga la ta’da ve İs tan bul mer kez de 

ye ter li sa yı da Er me ni nü fu su, din ada mı 

ve ki li se le ri nin var lı ğı nı gös ter mek te dir; 

1307’ de ki Sis Si no du’na İs tan bul Er me-

ni le ri’ni tem si len Pis ko pos Husi k ka tıl-

mış tı (Or man yan, s. 1784-1786). 1360’ ta 

İs tan bul’da ve 1391’ den iti ba ren Ga lata’-

da Er me ni ki li se si (Surp Sar kis, Surp Kri-

kor Lu sa vo riç) mev cut tu (İn ci ci yan, s. 43; 
Kö mür ci yan, s. 36, 220). 1447’ de Bur sa 

ve İs tan bul pis ko po su ola rak adı ge çen 

Ho va gim’den 1438’ e ait bir ka yıt ta baş-

pis ko pos un va nıy la da bah se dil mek te dir 

(Or man yan, s. 2155-2156). Fe tih ön ce si-

ne ait bu ve ri ler baş pis ko po su, ki li se le ri, 

ruh ban la rı ve ye ter li nü fu suy la ru hanî alt 

ya pı ya sa hip ol ma sı na rağ men Er me ni 

ce ma ati ne Bi zans ta ra fın dan ba ğım sız lık 

ta nın ma dı ğı nı, pat rikhâne nin ku ru lu şu-

nun an cak fe tih ten son ra ger çek leş ti ği ni 

gös ter mek te dir.

Pat rikhâne nin ku ru lu şu na da ir ilk açık 

bil gi Er me ni ta rih çi si ke şiş Mi ka yel Çamç-

yants’a ait tir (1786). Fâtih Sul tan Meh-

med, Bur sa’da Pis ko pos Ho va gim’e yap tı ğı 

va adi, 1461’ de Ho va gim’i ve ile ri ge len Er-

me ni ai le le ri ni (al tı hâne) Bur sa’dan ge tir-

tip İs tan bul ve Ga la ta’ya yer leş ti re rek ye ri-

ne ge tir di. Pat rik lik fer ma nıy la Ho va gim’e 

Rum pat ri ği ne ta nı nan hak la ra eşit ola rak 

Ana do lu ve Ru me li’de ki Er me ni ler’i ida re 

yet ki si ve ril di (Çamç yants, III, 500). Pat rik-

lik fer ma nı gü nü müz de mev cut de ğil dir. 

Pat rikhâne ilk ola rak Sa mat ya’da bu lu nan 

Surp Ke vork Ki li se si’nde (Su lu Ma nas tır) 
hiz met ver di. Bu ki li se yan dı ğın da, bir kaç 

de fa ge çi ci ve 1641’ de ni haî ola rak şim di ki 

ye ri olan Kum ka pı Surp Asd uad zad zin Ki li-

se si’nin kar şı sı na ta şın dı. İki önem li yan gı-

nın ar dın dan ye ni den in şa edi len Kum ka pı 

pat rikhâne bi na sı 1819’ da da kap sam lı bir 

ye ni le me ye tâbi tu tul du. Ara zi sin de ha-

len üç ki li se, Os man lı dö ne mi ne ait Ku düs 

pat rik li ği tem sil ci lik bi na sı ve di ğer bi na lar 

bu lun mak ta dır.

Samatya’daki eski Ermeni Patrikliği Kilisesi
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(1896-1908). Or man yan, 1908’ de ru hanî 

li der lik se çi mi ni Pat rik İz mir li yan’a kar şı 

kay bet ti ve za ma nı nı Er me ni ki li se ta ri-

hiy le il gi li ça lış ma la ra ayır dı.

Cum hu ri yet dö ne min de Pat rik Za ven 

Yeğ ya yan (1913-1915, 1919-1922) Lo zan 

ba rış gö rüş me le rin den son ra fi rar et ti-

ğin de hü kü met pat rik lik se çi mi ne ka rış-

ma ya ca ğı nı bil dir di. Ke vork Ars lan yan pat-

rik kay ma kam lı ğı nı yü rüt tü (1922-1927, 
1944-1951). Pat rik Mes rop Na ro yan (1927-
1944) 1863 ni zamnâme si uya rın ca se çil di. 

Bu dö nem de pat rikhâne nin ida re si dev le-

tin la ik lik il ke si ne gö re ye ni den bi çim len di. 

Ko mis yon lar ye ni ka nun lar la kıs men iş lev-

le ri ni yi tir di. 1935 Va kıf lar Ka nu nu ki li se 

ve okul la rın va kıf ha li ne gel me si ni (ce ma at 
va kıf la rı) sağ la dı. Pat rikhâne nin tü zel ki şi-

li ği ka bul edil me di, ru hanî mec lis ise var-

lı ğı nı ko ru du. Hü kü met ler pat rikhâne nin 

dev let için de ay rı si vil mec li se ve hu ku ka 

sa hip ol ma sı nı is te me di. 1951’ de gö re-

ve baş la yan Pat rik Ka re kin Ha ça dur yan 

(1951-1961) aday lık tek li fi ni ruh ban oku-

lu açıl ma sı (Üs kü dar-Surp Haç Tıb re vank, 
1953) şar tıy la ka bul et ti. Se çim, ba kan-

lık ka rarnâme siy le oluş tu ru lan ge çi ci si vil 

de le ge ler mec li si va sı ta sıy la ger çek leş ti. 

Er me ni ler 1954’ te sü rek li mec lis (Mer kez 

Mü te vel li He ye ti) oluş tur mak is te di ler; an-

cak 1961’ de mer kezî ida re ko mis yo nu, 

şe kil de dü zen le nen mu rah ha sa lık lar ken-

di iş le rin de ser best olup pat rikhâne nin 

ara cı lı ğı na tâbiy di. Mer kezî kar ma mec lis 

Ku düs pat ri ği ni de se çer di; an cak Ku düs 

Ru hanî Mec li si ken di ruh ban la rın dan bir 

aday lis te si oluş tu rur du. Sis ile Ah ta mar 

ni zamnâme de yer al ma dı ve mu rah ha sa-

lık ola rak de ğer len di ril di.

Pat rik Mgrdiç Hı rim yan (1869-1873) ni-

zamnâme de pat ri ğin hu ku ku nu sı nır lan-

dı ra cak de ği şik lik yap ma te şeb bü sün de 

bu lun du. 1890’ da pat rikhâne nin baş vu-

ru suyla azil, ruh ban la rın tu tuk lan ma sı, 

ye min le ri, na fa ka, ve ra set da va la rı, ce ma-

ate ait bi na la rın in şa ve ta mi rin de top la-

na cak ba ğış lar, ki li se ve okul ruh sa tı gi bi 

ko nu lar da ba zı de ği şik lik ler ya pıl dı. 1914’ e 

ka dar ge len kar ma mec lis top lan tı tu ta-

nak la rı ni zamnâme nin res men yü rür lük te 

kal dı ğı nı gös ter mek te dir. 1916 Er me ni 

Ga to ği gos ve Pat rik li ği Ni zamnâme si ile 

dört pat rik li ğin ida re si ye ni den dü zen len-

di, an cak 1918’ de yü rür lük ten kal dı rı lın ca 

tek rar 1863 ni zamnâme si ge çer lik ka zan-

dı. 1276 (1860) dev let salnâme si ne gö-

re pat rikhâne dört pat rik li ğin (Ah ta mar, 
Sis, Ku düs, İs tan bul) ida re si ni yü rü tür-

ken alt mı şa ya kın mu rah ha sa lı ğa sa hip ti. 

Cum hu ri yet’e ge çiş sü re cin de Ah ta mar 

or ta dan kalk tı, Sis Lüb nan’a ta şın dı, Ku-

düs ise ül ke sı nır la rı dı şın da kal dı. Er me ni 

ki li se sin de ha len idarî an lam da iki ru hanî 

li der lik (Eç mi ya zin ve Sis) ve iki pat rik lik 

ma ka mı (Ku düs ve İs tan bul) var dır; tek 

ru hanî li der lik ko nu su tar tış ma lı dır. Tan zi-

mat’tan bu ya na on beş pat rik gö rev yap-

tı. Eç mi ya zin’le iyi iliş ki ler için de olan pat-

rik le rin dör dü is ti fa sı son ra sın da ru hanî 

li der lik de yap tı. Bâ bı â li ile iliş ki le rin de 

en ba şa rı lı pat rik Ma ğak ya Or man yan’dır 

eği tim li ami ra lar dan es naf ve tüc car la ra 

geç ti. Pat rikhâne 1863 Er me ni Mil let Ni-

zamnâme si ile (Er me ni Mil lî Ana ya sa sı) 
ge niş ka tı lım lı se çim sis te mi ne ka vuş tu. 

Ni zamnâme ça lış ma la rı res men 1856 Is-

la hat Fer ma nı ile baş la mış ve 1860’ ta da 

tas lak me tin im za lan mış tı. Bâ bı â li Ku düs 

pat ri ği nin se çi mi ko nu sun da ki çe kiş me ler 

se be biy le pat ri ği is ti fa ya ça ğı ra rak ye ni 

bir ko mis yon ta yin et ti. 1862’ de su nu lan 

ye ni met ni Bâ bı â li dü zen le yip 17 Mart 

1863’ te onay la dı ve 20 Ey lül’de ilk ge nel 

mec lis Ser vi çen baş kan lı ğın da top la na rak 

si vil ve ru hanî mec lis üye le ri ni seç ti.

Dok san do kuz mad de lik ni zamnâme-

ye gö re mer kez de ve mu rah ha sa lık lar-

da (pis ko pos luk lar) ge nel kar ma mec lis 

(120’ si si vil, kır kı ru hanî üye) ru hanî li de ri 

se çer di. Mer kezî ida re de oluş tu ru lan si vil 

mec li sin sek sen üye si İs tan bul’dan, kır-

kı taş ra dan dı. Si vil ler pat rikhâne nü fus 

ka yıt la rı na gö re ma hallî halk ta ra fın dan 

se çi lir di. Kar ma mec li sin seç ti ği, ken di 

için den ol ma zo run lu lu ğu bu lun ma yan 

iki alt mec lis (yir mi si cis manî, on dör dü 
ru hanî üye) ve si vil mec li sin seç ti ği ye di 

ko mis yon (maa rif, te si sat, mu ha ke me, 
ma nas tır lar, mu ha se be ida re si, va si yet 
ida re si ve has ta ha ne ida re si) si vil ve dinî 

iş le ri yü rü tür dü. Bü tün bu mec lis le rin ve 

otu rum la rın baş ka nı olan pat rik Bâ bı â li 

ile ce ma at ara sın da ara cı lı ğı yü rü tür dü. 

Kar ma mec lis, pat rik se çi mi ve ru hanî 

li der se çi mi ne de le ge gön de re rek ni-

zamnâme de de ğişik lik le rin gö rü şül dü ğü 

ola ğan ve ola ğan üs tü otu rum lar dü zen-

ler di. İs tan bul ge nel ru hanî mec li si mil-

le tin bü tün dinî iş le riy le il gi le nir, ra hip 

ve pa paz la rın tak di si ni ya par dı. Ben zer 

Fâtih Sultan Mehmed’in Yılanlı Sütun’a şeşper atması sırasın-

da Ermeni ruhanî reisinin onu selâmlamasını gösteren min-

ya tür  (Hünernâme, TSMK, Hazine, nr. 1524, vr. 162b )
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ikin ci bir tem sil ci gön der me yi ge rek li gör-

me di. Bu na gö re kon fe rans ta İn gil te re’yi 

Lord Sa lis bury ve Sir Henry El li ot, Fran-

sa’yı Kont Bo ur go ing ve Kont Chau dordy, 

Avus tur ya-Ma ca ris tan’ı Kont Zichy ve 

Ba ron Ca li ce, Rus ya’yı Ig nat yef, İtal ya’yı 

Kont Cor ti, Al man ya’yı Ba ron Wert her, Os-

man lı Dev le ti’ni de Hâri ci ye Nâ zı rı Saf fet 

Meh med Esad Pa şa ile Ber lin El çi li ği’nden 

Şûrâ-yı Dev let re is li ği ne ge ti ri len İbrâhim 

Ed hem Pa şa tem sil et ti.

Kon fe ran sın ilk otu ru mu 23 Ara lık 

1876’da ya pıl dı. Dev let tem sil ci le ri kon-

fe rans ta gö rü şü le cek ko nu lar üze rin de 

tar tı şır ken dı şa rı da atıl ma ya baş la nan top 

ses le ri bü tün im pa ra tor luk için re form ön-

gö ren bir ana ya sa yı (Kånûn-ı Esâsî) ilân 

et mek tey di. Bu nun üze ri ne Saf fet Pa şa de-

le ge le re, atı lan top la rın hal kın meşrû is tek-

le ri nin pa di şah nez din de ka bul edil me si ni 

is te yen Meş ru ti yet ida re si ni ve bu ida re nin 

bü tün Os man lı ül ke sin de ki müs lü man ve 

hı ris ti yan la rın öz gür lük le ri nin gü ven ce si 

ol du ğu nu ilân et ti ği ni be lirt tik ten son ra 

böy le bir top lan tı ya ar tık ge rek kal ma dı ğı-

nı açık la dı. Saf fet Pa şa’nın kı sa ko nuş ma-

sı nı bü yük bir şaş kın lık la din le yen de le ge ler 

üze rin de Kånûn-ı Esâsî’nin ilân edil me si 

olum lu hiç bir so nuç do ğur ma dı. Pa şa nın 

ko nuş ma sın dan son ra söz alan Rus tem-

sil ci Ig nat yef, böy le gös te riş le re önem ver-

me yip bu gün için or ta ya ko nan mad de nin 

mü za ke re siy le işe baş la mak ge rek ti ği ni 

ifa de et ti (Ah med Sâib, s. 76), böy le ce kon-

fe ran sın de vam et me si sağ lan dı.

Kon fe rans ta gö rü şü len ko nu lar ve Türk 

ta ra fı na su nu lan tek lif ler, as lın da ara lık ayı 

baş la rın da bü yük dev let tem sil ci le ri nin bir 

ara ya ge le rek yap tık la rı ha zır lık top lan tı-

la rın da ka rar laş tı rıl mış tı. Üze rin de mu ta-

bık ka lı nan ka rar lar ger çek te Rus tem sil-

ci si Ig nat yef ile Sa lis bury’nin ese ri idi. Bu 

nok ta da Ig nat yef ile uyum için de ça lı şan 

Sa lis bury’nin Rus ya’ya mey le den tav rı, İn-

gil te re’nin Os man lı top rak bü tün lü ğü ne 

ve ba ğım sız lı ğı na da ya lı Do ğu po li ti ka sı nın 

da çat lak ver di ği nin bir işa re tiy di. Esas iti-

ba riy le İn gil te re’nin Os man lı lar’dan uzak-

la şan si ya se ti, kon fe rans sı ra sın da et ki si ni 

sür dü ren Bul gar olay la rıy la il gi li ol du ğu 

ka dar Sa lis bury’nin şah sıy la da il gi liy di. Zi-

ra Sa lis bury ki şi sel ola rak Türk ler’e kar şı 

öf ke ve kin bes le yen, te mel de Türk ler’in 

Av ru pa’dan çı ka rıl ma sı na “sa mi mi yet le” 

ina nan bi ri ola rak Do ğu so ru nu ko nu sun-

da pek çok İn gi liz dev let ada mın dan fark lı 

dü şün ce le re sa hip ti. Ken di si, ge le nek sel 

İn gi liz po li ti ka sın dan vaz ge çil me si ve Türk 

Dev le ti’nin tak si min de Rus ya ile uz la şıl ma sı 

ge rek ti ği ni sa vu nu yor du. Bu nun la bir lik te 

– —ÝSTANBUL KONFERANSI

Büyük devletlerin
Balkan krizini görüþmek üzere

düzenledikleri konferans
(23 Aralýk 1876 – 20 Ocak 1877).˜ ™

İs tan bul Kon fe ran sı (Ter sa ne Kon fe ran sı), 

1875’te Her sek ayak lan ma sıy la baş la yıp 

bir yıl son ra Bul gar ayak lan ma sı ve Os-

man lı-Sırp, Ka ra dağ sa vaş la rıy la de vam 

eden Bal kan kri zi ni gö rüş mek üze re top-

lan mış tır. Bal kan kri zi nin en önem li saf-

ha sı nı Bul gar ayak lan ma sı nın oluş tur du ğu 

şüp he siz dir ve bu me se le kon fe rans ta ki 

den ge le ri ve kon fe ran sın sey ri ni et ki le miş-

tir. Bul gar ayak lan ma sı nın bas tı rıl ma sı na 

iliş kin ha ber ler, İn gil te re’de “Bul gar vah-

şe ti” pro pa gan da sıy la li be ral ler ta ra fın-

dan si yasî bir mal ze me ha li ne ge ti ril miş 

ve kı sa sü re de Türk kar şı tı kam pan ya la ra 

dö nüş tü rü le rek Av ru pa’nın al gı dün ya sı 

üze rin de de rin et ki uyan dır mış tır. Bu du-

rum, Os man lı Dev le ti’nin top rak bü tün lü-

ğü ne ve ba ğım sız lı ğı na da ya lı po li ti ka dan 

ya na olan İn gi liz hü kü me ti ni et ki siz bı ra-

kır ken Os man lı Slav la rı le hin de da ha ak tif 

ha re ket et mek için fır sat kol la yan Rus ya’yı 

ha re ke te ge çir miş tir.

Os man lı kuv vet le ri nin 29 Ekim 1876’da 

Mo ro va’da Sırp kuv vet le ri ni boz gu-

na uğ rat ma sı üze ri ne Rus ya hü kü me ti 

Bâbıâli’ye ver di ği bir ül ti ma tom la şart sız 

ola rak al tı haf ta lık ya da iki ay lık bir ateş-

ke si ka bul et me si ni is te di. Bu nun se kiz 

sa at için de ka bul edil me me si du ru mun-

da iki ül ke ara sın da ki iliş ki ler ke si le cek, 

Rus bü yü kel çi si ve bü tün Rus el çi lik per-

so ne li İs tan bul’u ter ke de cek ti. Bu ara da 

or du su nu ha zır la ma ya baş la yan Rus ya, 

me se le nin Os man lı Dev le ti’nin gı ya bın da 

hı ris ti yan dev let ler ara sın da mü za ke re 

edil me si gi ri şi min de bu lun du. Rus ya’nın 

tek li fi Os man lı hü kü me ti ta ra fın dan ka-

bul edil me si ne rağ men Do ğu’da ki çı kar-

la rı nın Rus teh di di al tın da bu lun du ğu nu 

gö ren İn gi liz hü kü me ti 4 Ka sım 1876’da 

so ru nun bir kon fe rans ta gö rü şül me si ni 

öner di. Öne ri nin Os man lı Dev le ti ve di ğer 

dev let ler ce ka bul edil me siy le İn gil te re, 

Do ğu so ru nu nun çö zü mün de ye ni den 

ön der li ği el de et miş ol du. Bu nun üze ri ne 

Pa ris Ant laş ma sı’nda im za sı bu lu nan dev-

let ler 1876’nın Ara lık ayın da İs tan bul’da 

bir ara ya gel di ler. Kon fe rans Ka sım pa-

şa’da ki Bah ri ye Ne za re ti bi na sı nın üst 

ka tın da top lan dı. İn gil te re’nin öne ri siy le 

dev let le rin İs tan bul’da ki el çi le ri nin dı şın da 

ikin ci bir tem sil ci ile ka tıl ma la rı ka rar laş tı-

rıl dı. Rus ya, Al man ya ve İtal ya kon fe ran sa 

do la yı sıy la 1863 ni zamnâme ko mis yon la rı 

kal dı rıl dı. Pat rik se çi mi ni dü zen le yen ikin ci 

ge çi ci ka rarnâme ile 1961’ de Şnorhk Ka-

lusd yan se çil di. 1990’ da Ka re kin Ka zan cı-

yan, 1998’ de ise seç men ya şı yir mi bir den 

on se ki ze çe ki le rek 1961 se çim usu lüy le 

84. ve şim di ki pat rik Mes rop Mu taf yan 

se çil di. Gü nü müz de pat rikhâne Tür ki ye ve 

Gi rit Er me ni le ri’nin ru hanî mer ke zi olup 

Eç mi ya zin Ga to ği gos lu ğu’na bağ lı dır. İs-

tan bul Er me ni Pat rik hâ ne si’nin ida re si ni 

ha len Mu taf yan’ın ra hat sız lı ğı se be biy le 

pat rik ge nel ve ki li se çi len (2010) baş pis ko-

pos Aram Ateş yan yü rüt mek te dir. Bü yük 

ço ğun lu ğu İs tan bul’da ya şa yan Er me ni-

ler’in (yak la şık 80.000 ki şi) İs tan bul’da 

otuz beş, Ana do lu’da Ah ta mar’la bir lik te 

ye di, Gi rit’te bir açık ki li se le ri var dır. Yak-

la şık 110 ru hanîden dör dü pis ko pos tur. 

Yir mi ki li se ko ro su, üç va kıf, iki ye tim-

ha ne, iki li se ve bir has ta ha ne le ri, on bir 

il köğ re tim ve dört li se ce ma at okul la rı, 

yir mi der nek, ye di ba sın ku ru lu şu ve İs-

tan bul’da on al tı me zar lık la rı var dır.
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