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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 
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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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ge le cek iki ko mis yon ku ru la cak; ko mis yon-

lar dan bi ri Bos na-Her sek, di ğe ri Tu na ve 

Edir ne vilâyet le ri için gö rev len di ri le cek; bir 

yıl sü rey le iş gö re cek bu ko mis yon la ra şu 

gö rev ler ve ri le cek: 1. Ana ya sa re form la rı-

nın ger çek leş ti ril me si ne ne za ret et mek. 

2. Bu vilâyet ler için alı na cak ted bir le rin 

uy gu lan ma sı na ne za ret et mek. 3. Za rar 

gör müş aha li ye yar dım için ted bir ler al-

mak. 4. Tür ki ye ta ra fın dan ku ru la cak jan-

dar ma teş kilâtı nın yar dı mı ile hal kın tam 

gü ven li ği ni sağ la mak (Şim şir, II, s. CLVI II).

Os man lı Dev le ti’nin ka bul ede bi le ce ği 

esas lar kon fe ran sın 20 Ocak’ta ki son otu-

ru mun da ele alın dı. Da ha doğ ru su cid-

di bir mü za ke re ko nu su bi le edil me yen 

Türk tek lif le ri kon fe ran sın gös ter me lik 

bir ko nu su ola rak kal dı. Do la yı sıy la bü yük 

dev let tem sil ci le ri Türk tek lif le ri ni red de-

dip kon fe ran sın bit ti ği ni ilân et ti ve da ha 

ön ce ka rar laş tı rıl dı ğı gi bi yer le ri ne bi rer 

mas la hat gü zar bı ra ka rak şeh ri ter ket ti. 

Böy le ce İs tan bul Kon fe ran sı so na erer ken 

ge le cek te ki Os man lı-Rus sa va şı nın ka pı sı 

da ara lan mış olu yor du.
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Söz lük te “bir nes ne nin ön ce ki durumun-

dan baş ka bir du ru ma dö nüş me si” an la-

Hâtı ra tı, I, 111-113). Os man lı tem sil ci le ri 

bu prog ra mı ba ğım sız bir dev let için ka bul 

edil mez bul du lar. Hat ta ön gö rü len ba zı 

mad de le ri gö rüş me ye da hi yet ki li ol ma-

dık la rı nı be lirt ti ler. Türk ta ra fı bir yan dan 

iti raz nok ta la rı nı ve ken di tek li fi ni kon fe-

rans gün de mi ne ge ti rir ken di ğer yan dan 

Rus ya’yı İn gil te re ve Fran sa’dan ayır mak 

ama cıy la Nâfia Müs te şa rı Odi an Efen di’yi 

Pa ris ve Lon dra’ya gön de re rek ye ni bir 

ma nev ra içi ne gir di. Fa kat bu gi ri şi min-

den bir so nuç ala ma dı.

Bâbıâli’nin ıs ra rı ve kon fe ran sın çık ma za 

gir me si üze ri ne son ça re ola rak ya ban cı 

dev let tem sil ci le ri tek lif le ri ni ha fif let me yi 

tar tış ma ya baş la dı lar. Özel lik le Mid hat Pa-

şa’nın gay ri resmî te mas la rı, Lord Derby 

ve El li ot’ın et ki siy le da ha faz la ya pı la ma-

ya cak de re ce de tu tu lan as garî se vi ye de ki 

re form lar da hi ha fif le ti le rek 15 Ocak’ta 

Türk tem sil ci le ri ne su nul du. Ye ni tas lak ta 

Av ru pa jan dar ma sı tek li fi kal dı rıl mak ta, 

va li le rin ta yi ni için ön gö rü len dev let le rin 

ona yı ilk beş yıl için ge çer li ol mak tay dı. 

Bu nun la bir lik te dev let ler ta ra fın dan ta-

yin edi len ulus lar ara sı ko mis yon hü vi-

ye ti ni ko ru mak tay dı. Ya ban cı tem sil ci ler 

re form tek lif le ri ni âde ta ül ti ma tom gi bi 

du ran şu şar ta bağ la dı lar: Eğer bu tek-

lif ler red de di lir se 18 Ocak’ta ki otu rum da 

kon fe rans so na ere cek ve tem sil ci ler ül ke-

le ri ne dö ne cekti. Bu ye ni du rum kar şı sın-

da Os man lı tem sil ci le ri, ve ri le cek ce va bın 

bü tün sal ta nat erkânı nın oyu nun alı na-

ca ğı Mec lis-i Umûmî’de gö rü şül me si nin 

ge rek tir di ği ni (Ah med Mid hat, s. 100), söz 

ko nu su mec li sin 18 Ocak’ta top la na bi le-

ce ği ni, bu se bep le de ka ra rın 20 Ocak’ta 

açık la na bi le ce ği ni bil dir di ler. 18 Ocak’ta 

Mid hat Pa şa’nın baş kan lı ğın da top la nan 

ve Şûrâ-yı Dev let üye le ri, vü kelâ, si vil ve as-

kerî erkân, gay ri müs lim ru hanî re is ler den 

olu şan 180 ki şi lik mec lis, kon fe rans ta ile ri 

sü rü len hak sız ve dev le te za rar ve re cek 

tek lif le ri ka bul ede rek hay si ye ti ze de le nen 

bir du ru ma kat lan mak tan sa sa va şı ka bul 

et me yi dev let ve mil le tin şa nı na daha çok 

ya kı şır bul du ve sa va şın ne ti ce si bir fay da 

sağ la ma dı ğı tak dir de, şim di ki tek lif ler den 

da ha ağır tek lif ler le kar şı laş ma ve da ha 

çok top rak kay bı na uğ ra ma teh li ke si-

ni gö ze ala rak tek lif le ri red det ti (Mir’ât-ı 
Hakîkat, s. 218; Ah med Mid hat, s. 103-
117). Mec li sin ka ra rı pa di şah ta ra fın dan 

onay la na rak kon fe ran sa ve ri le cek ce vap 

ke sin leş ti. Bu ara da Os man lı ta ra fı ka bul 

ede bi le ce ği esas la rı da be lir le di. Bu esas-

lar şöy le ce özet le ne bi lir: Eşit sa yı da müs-

lü man ve hı ris ti yan üye ler den mey da na 

Sa lis bury’nin ta kın dı ğı ta vır kon fe rans ta ki 

di ğer İn gi liz tem sil ci si Sir H. El li ot’ı ra hat sız 

et ti ve Sa lis bury’yi bu tav rıy la İn gi liz çı kar-

la rı için en bü yük teh dit olan Rus emel-

le ri ne hiz met et mek le suç la dı. Ona gö re 

Sa lis bury dış po li ti ka da tec rü be siz di ve 

Rus en tri ka la rı ko nu sun da ger çek le ri gö-

re me yen bi riy di (So me Re vo lu ti on, s. 276). 
Bu se bep le İs tan bul Kon fe ran sı’nı, İn gil te-

re’nin Do ğu po li ti ka sın da de rin bir çat la ğın 

mey da na gel di ği ni gös te ren sü re cin önem-

li bir aşa ma sı ola rak ka bul et mek ge re kir.

Bu ara da, bü yük dev let tem sil ci le ri nin 

kon fe rans ön ce si ka bul et tik le ri ka rar lar 

or tak bir prog ram ha lin de Os man lı tem-

sil ci le ri ne su nul du, bu da ilk top lan tı dan 

iti ba ren uzun ve ger gin tar tış ma la ra yol 

aç tı. Ha zır la nan or tak prog ram ge nel hat-

la rıy la Sır bis tan, Ka ra dağ ve Bul ga ris tan’a 

ter ke di le cek top rak lar, Bul ga ris tan’da ve 

Bos na-Her sek’te teş kil edi le cek idarî, as-

kerî, adlî ve malî ya pı, bu ra lar da ki müs-

lü man hal kın du ru mu ve dev let ler ara sı 

kon trol sis te mi ko nu sun da ağır hü küm-

ler içer mek tey di. Os man lı tem sil ci le ri nin 

ken di le ri ne su nu lan prog ra mın pek çok 

mad de si ni Kånûn-ı Esâsî’ye ay kı rı gö rüp 

şid det le iti raz et me le ri üze ri ne prog ram 

kü çük de ği şik lik ler le göz den ge çi ril di ve 

Os man lı Dev le ti’ne ka bul ya da red de dil-

mek şar tıy la ye ni den su nul du. Rus ya için 

uz la şı lan ye ni tek lif ler as ga ri ma hi yet-

tey di. Bu tek lif ler ana hat la rıy la şun la rı 

içer mek tey di: Bul ga ris tan do ğu ve ba tı 

ol mak üze re iki vilâye te bö lü ne cek ve her 

bö lü mü için ga ran tör dev let le rin rı za sı 

ile, beş yıl lık sü rey le sul ta nın ta yin ede-

ce ği hı ris ti yan bir va li ta ra fın dan yö ne ti le-

cek ti. Bir vilâyet mec li si va li ye yö ne tim de 

yar dım ede cek ti. Türk or du su sı nır da ve 

bel li baş lı yer ler de top la na cak, vilâyet için 

bir ulu sal mi lis ve jan dar ma gü cü oluş tu-

ru la cak tı. Re form la rı de net le mek üze re 

ulus lar ara sı bir ko mis yon ku ru la cak, bu 

ko mis yo nu ko ru mak ama cıy la 5000 Bel-

çi ka lı as ker gön de ri le cek ti. Bos na-Her sek 

ise tek bir vilâyet ola rak bir leş ti ri le cek, 

an cak bir mi lis gü cün den yok sun bı ra kı la-

cak tı. Öte yan dan Bos na-Her sek, bir yıl lık 

sü rey le re form la rın uy gu lan ma sı nı de net-

le ye cek ulus lar ara sı bir ko mis yon kur ma 

hak kı na sa hip bu lu na cak, devlet le rin rı za sı 

ve Bâbıâli’nin ta yi niy le bir va li ta ra fın dan 

yö ne ti le cek ti. Sır bis tan ve Kara dağ ile 

sta tü ko esas alı na cak tı. An cak Sır bis tan 

Kü çük İz vor nik’i (Ma li Zvor nik), Ka ra dağ 

ise Her sek’te ki bazı yer le ri ala cak, Bo ya na 

neh ri ve İş kod ra gö lün de ti ca ret yap ma 

hak kı na sa hip ola cak tı (II. Ab dül ha mid’in 
İlk Ma beyn Ferîki Eğin li Sa id Pa şa’nın 




