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ÖZET 

Günümüzde teröre karşı uluslararası iş birliği oluşturma çabalarının 
benzerleri 19. yüzyılda da yapılmıştır. Bu bildiri 19. yüzyılın sonlarında gittikçe 
artan anarşist teröre karşı 1898’de girişilen böylesi bir çabayı ele almaktadır. 
1890’lı yıllarda peş peşe üç devlet başkanı anarşist suikastçılar tarafından 
öldürülmüş, İtalya Kralı bir suikast girişiminden zor kurtulmuş, çok sayıda 
bombalama eylemi gerçekleştirilmiş ve tüm Avrupa’da anarşist terör korkusu 
baş göstermiştir. Son olarak Avusturya İmparatoriçesinin yine bir anarşist 
tarafından öldürülmesinin ardından 1898 yılında Osmanlı Devleti de dâhil 
olmak üzere 22 ülkenin katılımıyla Roma’da gizli bir konferans düzenlenmiştir. 
Üzerinde pek çalışma yapılmamış olan bu konferans uluslararası güvenlik iş 
birliği geliştirme çabalarının gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Anarşist 
terör eylemlerine karşı nasıl ortak hareket edileceği ve ne tür ortak tedbirler 
alınabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmasına zemin oluşturan 
konferans, somut ve etkili sonuçlar bakımından çok verimli olamamışsa da bazı 
tali güvenlik uygulamalarının yerleştirilmesi sağlanabilmiş, sonradan yapılacak 
ve etkili olacak olan bir konferanslar zincirinin ilk halkasını oluşturmuştur. 
Çalışmada Avrupa’nın farklı ülkelerinin konuya farklı açılardan bakışları ve 
temel anlaşmazlık noktaları İngiliz ve Osmanlı arşiv belgelerinden yararlanarak 
ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: 19. yüzyıl, anarşizm, terör, güvenlik, Osmanlı.  

ABSTRACT 

Efforts for an International Cooperation to Fight Against Terrorizm in 
the 19th Century: 1898 Rome Conference 

 As happening today, the end of the 19th century witnessed a great deal of 
effort to establish an international cooperation to fight against terrorism. This 
paper analyses such an effort against anarchist terrorism, rising during the last 
quarter of the 19th century, made in 1898. In 1890s there had been a tremendous 
horror throughout Europe about the anarchist terrorist acts happening around the 
continent, which included three assasinations against head of states and many 
bombings. Finally the assasination of the Empress of Austria triggered the 
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meeting of a secret conference that would be held in Rome by gathering of 
representatives of twenty two states including the Ottoman Empire. This 
conference, which was mostly neglected, was an important step in the 
development of international cooperation against terrorism. Even though the 
consequences of the conference, which represented a base for negotiations 
about joint actions and legal arrangments, were infertile, the meeting was a step 
for further series of conferences and succeded introducing some measures 
dealing with anarchist terrorism. The paper will analyze the different 
approaches and disagreements of the participant states around Europe, using 
primary archival sources of British and Ottoman archives.  

Key Words : 19th century, anarchism, terror, security, Ottoman.  

--- 

1890’lı yıllarda Avrupa’da kamuoyu belki 11 Eylül sonrasındaki dünya 
kadar terörle meşgul olmuştur. Elbette arada çok önemli farklar bulunmaktadır, 
ancak iki dönem arasındaki benzerlikler de çarpıcıdır. 1910’da yayımlanan 
bilim kurgu tarzı bir çizgi romanda Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıyı 
hatırlatır şekilde bir uçakla (bu yıllarda uçak henüz yeni icat edilmiştir) New 
York’taki bir gökdelene yapılan hayali bir saldırının resmedilmiş olması iki 
dönem arasındaki benzerliğin çarpıcı bir sembolü niteliğindedir. 1890’lar ile 
1900’lerin başında buna benzer pek çok bilim kurgu çizgi roman yayımlanmış, 
bunlardan 1893’te yayımlanlardan birinde de İngiltere’deki Big Ben kulesi 
havadan saldırıya maruz kalmıştır. (Porter, 2003: 54-55) 19. yüzyılın sonlarında 
yayınlanan çizgi romanlarla günümüz arasındaki çarpıcı benzerlik bu 
çalışmanın ilham kaynağı olsa da ve yeri geldiğinde benzerliklere değinmek 
kaçınılmazsa da iki dönem arasındaki benzerlik ve farklılıklara kapsamlı olarak 
eğilmek çalışmanın hedeflerinden değildir; bu çalışma 1890’larda yükselen 
anarşist teröre karşı Avrupa devletlerinin giriştiği bir iş birliği geliştirme 
deneyimini ele alacaktır. Burada hâlen yürütülmekte olan daha geniş bir 
çalışmanın tanıtılması, şimdiye kadar elde edilmiş verilerin değerlendirmesi ve 
Osmanlı Devleti’nin konferanstaki tutumuna ışık tutulması amaçlanmaktadır.  

1. Anarşist Terör Eylemlerinin Yükselişi 

Öncelikle teröre karşı iş birliğini gündeme getiren olayların tespit edilmesi 
yararlı olacaktır. Her ne kadar sansasyonel suikastler 1890’larda yoğunlaşmış ve 
bu on yıl “decade of regicide” (hanedana yönelik suikastler on yılı) olarak 
adlandırılmışsa da anarşist suikastler daha önce, 1880’lerin başlarında 
başlamıştır. Fransa’da 1881’de yapılan iki saldırının ardından 1884’te ölümle 
sonuçlanan ilk olay gerçekleşti.1 1890’larda gerçekleştirilecek saldırıların teorik 

                                                 
1 Marsilya’da, bir rahibeler manastırındaki işinden atılmış bir bahçıvan başrahibeyi öldürdükten 

sonra gelen polise de ateşle karşılık vermiş ve vurularak öldürülmüştü. Günümüzden geriye doğru 
bakıldığında bu olaylar yalnızca sembolik bir önem taşısa da Louis Chavés’in ölmeden önce yazıp 
bıraktığı mektup kısa bir gelecekte olacakların işaretini verir gibidir: Ben başlayan ilk kişi olma 
şerefine sahip olmak istiyorum. Varolan durumu sözcüklerle ya da kâğıtla değiştirmeyeceğiz. 
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temellerini (19. yüzyılda gerçekleştirilen suikastların önemli bir yüzdesine imza 
atmış olan) İtalyanlar attı. Söz konusu teorik temeller “Eylemle propaganda” 
(propaganda by deed) olarak bilinmektedir ve 1880’lerin başlarında formüle 
edilmiştir. Ancak 1880’ler boyunca İtalyan anarşistler böylesi eylemlere 
girişmediler. Anarşizmin tarihini yazan Woodcook’a göre anarşistlerin on yıl 
boyunca bol bol şiddetten söz ettikleri, ama bunu eyleme dökmedikleri hâlde, 
bir dizi genç adamın 1892’de neden adalet olarak düşündükleri bir şey için aynı 
anda kendilerini feda etmeye hazır olarak şiddete yöneldiklerini anlamak kolay 
değildir. (Woodcook, 2001: 315)  

Ancak 1890’larda eylemle propaganda artık uygulamaya konulmuştur. 
1890’lar boyunca anarşistlerin karıştığı olaylar 60 kişinin ölmesi ve 200’e yakın 
insanın yaralanmasıyla sonuçlanmıştır. Mart 1892 ile Haziran 1894 arasında 
yalnızca Paris’te 11 bombalama olayında dokuz kişi ölmüş, İspanya’daki iki 
patlamada yine çok sayıda insan yaşamını kaybetmiştir. (Jensen, 1981: 324) 
1894’te Fransa’da Başkan Carnot bıçaklanarak öldürülmüş, 1897’de İspanya 
başbakanı Canovas tabancayla vurulmuş ve aynı yıl İtalyan Kralı ciddi bir 
saldırıya maruz kalmıştı. 1898’de çok popüler bir şahsiyet olan Avusturya 
İmparatoriçesi öldürülmüştü ve bu olay anarşistlere karşı toplumun savunulması 
için bir konferansın toplanması bakımından bardağı taşıran damla işlevini 
görmüştü. Konferansın toplandığı 1898 yılı sonrasında da suikastlerin devam 
ettiği görülmektedir: 1900’de daha önce birkaç suikast girişiminden kurtulmuş 
olan İtalyan Kralı Humbert, 1901’de ABD Başkanı McKinley anarşist 
suikastlere kurban gittiler. Bu sonuncu olay gerçekleşene kadar ABD’nin 
kendini terörden bağışık sayması ve özgürlükçü olmadığı için teröre karşı 
böylesi bir bağışıklığı da olmayan Avrupa’yla iş birliğine girmekten kaçınması 
bugünden bakıldığında ironiktir.2 

19. yüzyılın sonundaki bu kanlı olarak bilinen dönemde anarşist saldırıların 
sebep olduğu ölü ve yaralı sayısı aslında 21. yüzyılın ölçüleri bakımından son 
derece mütevazıdır. Uluslararası terörün tırmanmaya başladığı 1960’lı-70’li 
yıllardan sonraki hangi on yıl ele alınırsa alınsın veya anarşizmin altın çağı 
olarak bilinen 19. yüzyılın son çeyreği, XX. yüzyıldaki hangi 25 yıllık dönemle 
kıyaslanırsa kıyaslansın ölü ve yaralı sayısının aslında çok az olduğu ve 20. 

                                                                                                                        
Gerçek anarşistlere, aktif anarşistlere vereceğim son öğüt, benim gösterdiğim gibi iyi bir tabanca, 
iyi bir hançer ve bir kutu fitille silahlanmalarıdır. (Woodcook, 2001: 309) 

2 ABD’de bir dergide (Outlook) 10 Ağustos 1901 tarihinde yayınlanan bir yazı, ABD’de hâkim 
olan, anarşist eylemlere karşı bağışıklık düşüncesini çok iyi yansıtmaktadır. Buna göre anarşistler 
ABD’de barışçıl propoganda yapma hakkına sahip oldukları için ABD Başkanı’nın öldürülmesi 
bir yana, onun korunması ve sakınılmasından yanadırlar. Çünkü milletin başı konumundaki kişiye 
yapılacak bir saldırının, Amerikan hislerini, bu olumlu koşulların ortadan kalkmasına sebep 
olacak şekilde kabartacağının bilincindedirler. Bu yazının yazılmasından sadece bir ay sonra 
Başkan Mc Kinley bir suikaste kurban gitti. Sukiasti takip eden ve aylar süren olaylar, anarşistlere 
karşı girişilen yağmalama ve saldırılar, polisin de görmezden geldiği, hatta belki de destek verdiği 
bir cinneti andırıyordu. (Jensen, 2001: 17) 
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yüzyılın % 2-3’ü civarında olduğu dikkat çekmektedir.3 Buna rağmen anarşist 
eylemlerin bu kadar ses getirmesi ve büyük bir korku yaratmasının ardındaki 
sebeplerin şunlar olduğu düşünülebilir: (i) bu türden sistematik saldırıların daha 
önce görülmemiş bir olay olması, (ii) sansasyonel suikastler yapılması yoluyla 
anarşistlerin ünlerini bütün dünyaya duyurmuş olması (iii) herkesin hedef 
olabileceği bombalamalar yapılması (iv) devletlerle anarşistler arasındaki 
intikam eylemlerinden ötürü bir şiddet kısırdöngüsüne girildiği duygusunun 
uyanması ve (v) uygar dünyayı hedef alan büyük bir anarşist komplonun 
varlığına dair gazete yayınları ve kimi anarşistlerinki de dâhil olmak üzere bu 
istikametteki söylemler.  

2. Konferansın Toplanması 

1898’e gelindiğinde Avusturya İmparatoriçesi’nin öldürülmesi anarşistlere 
karşı önlem alınması konusunda Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Ortaya 
çıkan kamuoyu baskısı genel tavrı gereği uzak durması beklenen İngiltere’nin 
dahi bu konferansa katılmasına sebep oldu. Suikasti gerçekleştiren anarşistin 
İtalyan olması sebebiyle Avrupa’nın pek çok yerinde İtalyanlar saldırıya 
uğradılar, kovalandılar. Konferans çağrısını bu nedenle büyük bir diplomatik 
baskı altında olan İtalya yapmıştı. Sonuçta aralarında Osmanlı Devleti de olmak 
üzere 21 Avrupa ülkesinin katıldığı bir konferans 24 Kasım 1898’de Roma’da 
toplandı ve 21 Aralık’a kadar sürdü. Konferansın adı “Anarşistlere Karşı 
Toplumun Korunması Konferansı” idi.4  

Konferansta neler görüşüldüğüne ve nasıl sonuçlar doğurduğuna geçmeden 
önce aralarında önemli rejim farkları olan Avrupa devletlerinin böylesi bir 
konferansta bir araya gelmelerinin ilginç olduğunu belirtmek gerekir.  

Katılması en büyük sürpriz olan ülke İngiltere’ydi. İngiltere genel 
politikası gereği kendisini yükümlülük altına sokacak bu tür girişimlerden 
uzak durmaktaydı ve daha birkaç yıl önce benzeri konferans tekliflerini birkaç 
kere kibarca reddetmişti. Ancak bu yıllarda İngiltere Fransa’yla bir kriz 
yaşamaktadır ve Faşoda krizi olarak bilinen bu kriz nedeniyle Avrupa’da bu 
denli yalıtılmış olmak istememiştir. Kaldı ki konferans çağrısını İtalya 
yapmıştır ve İngiltere, kriz sırasında kendisine destek vereceğini hissettiren 
İtalya’yı da geri çevirmek istememiştir. Öte yandan, Avam Kamarası’ndaki 
İrlanda muhalefetinden de çekinen İngiltere’de iktidardaki muhafazakâr 
partinin hâlefine göre böylesi bir toplantıya katılmaya daha eğilimli olduğu 
söylenebilir.  

                                                 
3 Rakamlara dayanan yorumlar Todd Sandler’ın çalışmasından alınmıştır. (Sandler, 2003: 783)  
4 Çağrılı devletler arasında Osmanlı Devleti’ne bağlı Bulgaristan da bulunmaktaydı. Ancak İtalya 

bu konuda Osmanlı Devleti’nin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmuş, Osmanlı Devleti’nin 
Bulgaristan üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olduğunu göstermek üzere Bulgaristan’a 
yapılacak davet dahi Bab-ı Ali’ye gönderilmiş ve nadir rastlanan bu diplomatik nezaket 
Osmanlı Devleti’nce takdire şayan bulunmuştur. Bkz.: Y. PRK. AZJ 38/42 (1316. z. 29), 
09.05.1899.  
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Anarşist eylemler İngiltere’yi pek tehdit etmese de yabancı anarşistlerin sınır 
dışı edilmesi İngiliz Hükûmeti’ni doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sıralarda 
İngiltere anarşistler kadar Doğu Avrupalı Yahudiler gibi istenmeyen 
göçmenlerin akınına uğramakta ve buna karşı önlem almaya çalışmaktadır. Son 
olarak Kraliçe Victoria da Elizabeth’in ölümünden çok etkilenmiş, başbakana 
bu konuda bir şeyler yapılması konusunda ısrar etmiş ve davete olumlu cevap 
verilmesini istemiştir.  

İngiltere’nin katılmasını engelleyebilecek en önemli faktör olan 
“yükümlülük altına girmeme” isteği ise İtalya’nın bu konuda İngiltere’yi temin 
etmesiyle aşılmıştır. Konferans davetçisi olan İtalya, İngiltere’nin hassasiyetini 
bildiği için İngiliz Dışişlerine bunu önemle vurgulamıştı.  

Muhafazakâr devletlerin ısrarla istediği bu konferansa İngiltere’den başka 
Fransa ve İsviçre’nin de katılması beklenemezdi. İngiltere’nin Faşoda krizi 
dolayısıyla hissettiği Avrupa’dan yalıtılmama gereği Fransa için de geçerliydi. 
Fransa bu konferansı en çok isteyen devletlerden biri olan Rusya’yı üzmemek 
istemektedir. Bardağı taşıran suikastin gerçekleştiği yer olan İsviçre’nin durumu 
ise daha zordur. Elizabeth’in öldürülmesi Büyük Devletlerin 1815’ten beri 
siyasi mülteciler için bir sığınak olan İsviçre üzerindeki baskılarını artırmıştı. 
İsviçre Hükûmeti, üzerindeki baskıları hafifletmek için soruşturma ile ilgili 
elindeki tüm kaynakları kullanıma açtı. Sonunda Avrupa devletlerini 
anarşistlere karşı daha sert önlemler alacağına dair ikna edecek adımları atmaya 
başladı. Bu sıralarda İtalyan devlet adamları konferansta İsviçre’ye karşı ortak 
bir sert tavır takınılmasından yanaydılar. (Liang, 1992: 162)  

Konferans’a katılıp katılmamayı kararlaştıracak olan İsviçre Federal Meclisi 
oylamaya geçtiğinde konferansa katılacak tek liberal ülkenin kendileri 
olmadığını ve kabul edilemez önerilerin daha güçlü demokratik ülkelerin 
muhalefetine bırakılabileceğini gördüler. Fransa katılacağını bildirmişti ve 
Paris’teki İsviçre Büyükelçisi, ülkesinin Avrupa’nın suçlamalarının hedefi 
olmayacağı konusunda Fransa tarafından temin edilmişti.  

İngiltere ile Fransa arasındaki gerginlik muhafazakâr ve liberal devletler 
olarak gruplandırılabilecek Avrupa’nın başat güçleri arasında liberallerden çok 
muhafazakârların bir blok görünümü verdiği anlamına gelmektedir. Gerçekten 
de Rusya, Avusturya ve Macaristan ile Almanya’nın konferans boyunca 
birbirlerine yakın çizgiler izlediklerini, birbirlerini desteklediklerini 
gözlemlemek mümkündür.  

Bu muhafazakâr bloku destekleyen ve bu çalışma açısından konferansa 
katılması ilginç olan bir diğer ülke de anarşistlerce pek rahatsız edilmemiş olan 
Osmanlı Devleti’ydi. Anarşistlerle ilgili yazışmalara baktığımızda Osmanlı 
Devleti’nin İtalya’daki temsilcisinin Bab-ı Âli’yi anarşistlere karşı dikkatli olması 
yönünde uyardığını görüyoruz. Ancak Osmanlı temsilcisinin mektubunda 
“anarşist” derken aslında burada kast ettiğinin İtalyanlar olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu sıralarda Osmanlı Devleti topraklarında inşa edilmekte olan demiryollarında 
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çalışan İtalyanlar bulunmaktaydı. Diplomata göre çalışmaya gelenlere şüphe ile 
bakılmalı ve gerekli önlemler alınmalıydı. İtalyanlar doğaları gereği her türlü suçu 
işlemeye eğilimli insanlardı ve Osmanlı Devleti’nin kendini korumaya hakkı 
vardı.5 Bu, tedbirli olma arzusunun da Osmanlı Devleti’ni konferansa katılmaya 
sevk ettiği düşünülebilir. Ancak Osmanlı Devleti’nin konferansa katılmasının 
ardındaki saiklere açıklık getirebilecek başka bazı belgeler bulunmaktadır. 
Örneğin 10 Ekim 1898 tarihli bir İrade-i Seniye, konferansa insaniyet bakımından 
katılındığını açıklamaktaydı. Bu irade son derece ilginçtir:  

“… anarşistlerin memalik-i mahrusa-i şahanede bir zarar görmedikleri 
cihetle icra-yı muzırrat eylemelerine mahal olmayıp Hükûmet-i Seniye 
aleyhinde bittabi’ ika-ı mefasid etmediklerinden ve buraya gelen bazı fukara-yı 
ecanib dahi zaruretlerini izale için amelelik gibi işlerle meşgul olarak zararı 
görülmeyenleri ızrar etmemek Hükûmet-i Seniye’nin adat-ı müstahsine-i 
kadimesinden olduğundan ve mezkur konferansa ancak düvel-i mütehabbe 
tarafından beyan olunan arzuya mebni insaniyet nokta-i nazarından iştirak 
olunmuş olmak üzere bir vech-i tezkere ve istizan ifa-yı mukteziyat şerefsudur 
buyrulan irade-i seniye…”6 

Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin bu konferansı yalnızca insaniyet 
bakımından değerlendirdiğini düşünmemek gerekir. İlk olarak Osmanlı Devleti 
bu konferansa katılmayı yabancıların Osmanlı Devleti’ne girişleri, Osmanlı 
Devleti’ne soktukları birtakım mallar ve buradaki faaliyetleriyle ilgili 
kapitülasyonlarla devlete getirilen sınırlamalardan bir ölçüde kurtulabileceği, yurt 
içinde yabancılar üzerinde denetim kurabileceği bir fırsat olarak düşünmüş 
olmalıdır. Zira konferans yabancıların ve hatta yurtdışından ülkeye sokulan 
matbuatın kontrol edilebilmesi için hukuki bir dayanak oluşturma potansiyeli 
taşımaktadır.7 Öte yandan konferans patlayıcı maddelerin ithali, imali, 
bulundurulması vb. gibi konularda sınırlayıcı koşullar getireceğinden ve bu 
konuda uluslararası bir dayanışma yaratacağından kuşkusuz yararlı bulunmuştur.8  

Bir başka belgede 1902’de, yani Roma Konferansının toplanmasından 
yalnızca dört yıl sonra Birleşik Amerika ve Kanada Polis Şefleri Millî 
Derneği’nin yıllık toplantısına Osmanlı Devleti de davet edildiğinde, bu 
toplantıya katılmakla ilgili olarak yapılan bir değerlendirme, hem Osmanlı 
Devleti’nin Roma Konferansı’na hangi beklentilerle katılmış olabileceğine dair 
bir fikir vermekte hem de incelemekte olduğumuz Roma Konferansı’na ilişkin 

                                                 
5 İtalya Şehbenderi’nden Hariciye Nezareti’ne, A. MKT. MHM 541/20, (18. R. 1315), 10 

Ağustos 1897.  
6 İ. HUS 67 (24 C. Ahir 316), 10. 10. 1898.  
7 Bab-Ali Hukuk Müşaviri’nin mütalaası ve Bab-ı Ali Meclis-i Mahsus Kararı, İ. HR 24 (1316. 

B. 3), 18. 11. 1898. Nitekim daha konferans sürerken Hariciye Nazırı’nın “Matbuat-ı Ecnebiye 
İdaresini bir hal-i intizama vaz edeceği” söyleniyordu. Bkz.: Y. PRK. BŞK 58/28 (1316. Ş. 
13), 27. 12. 1898.  

8 İ. HR 24 (1316. B. 3), 18. 11. 1898.  
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doğrudan atıflar içermektedir.  

Buna göre ilk olarak, Roma konferansı anarşistlere ve benzeri “sunuf-u 
eşirra”ya karşı mücadelenin ilk adımını oluşturmaktaydı; bu toplantı işte o ilk 
adımın devamı niteliğindeki bir ikinci adım olacaktı ve polis memurlarının 
katılmış olması nedeniyle Roma Konferansı’ndan daha etkili sonuçlar 
doğuracaktı. Öte yandan (ikinci olarak) Ermenilerin çeşitli adlar altında örgütler 
kurmakta ve son zamanlarda faaliyetlerini artırmakta olduğu Amerika’daki 
toplantıda daha fiili kararlar alınabilecek ve belki de “Ermeni cem’iyüzyılat-ı 
fesadiyesinin men’-i mefasid ve tahrikatı […] ve belki büsbütün dağıtılması” 
sağlanabilecektir. Son olarak Osmanlı Devleti, Avrupa’daki diğer 
muhaliflerine de (“hazele ve fesede-i saire”) buradan çıkan kararlarla darbe 
vurmayı düşünmektedir.9  

Sonuçta Osmanlı Devleti daveti kabul etmiş ve Roma Sefiri Mustafa Reşit 
Efendi’nin başkanlığında bir delegasyon oluşturulması kararlaştırılmıştır.10 
Sonradan Mustafa Reşit Efendi’ye eşlik edecek delegeler olarak Bab-ı Ali 
Hukuk Müşaviri Hakkı Bey’le Tahrirat-ı Hariciye Katibi Nuri Bey 
seçilmişlerdir.11  

3. Konferans Programı ve Konferans Sonunda Alınan Kararlar 

i. Konferansın Programı 

Konferansın programı bütün ülkelere önceden bildirilmişti ve anarşistlerin 
sınır dışı edilmesi, iade ve teslimi ve anarşistlikle bağlantılı her türlü yayının 
yasaklanması için hükûmetler arasında anlaşmalar yapılmasını içermekteydi. 
Ancak taahhüt altına girmek istemeyen devletlerin öne sürdükleri şartlar 
nedeniyle program, (katılımcıları taahhüt altına sokacak antlaşmalar yapılmasını 
dışlayacak şekilde) yalnızca anarşistliği ve bunu yasaklayacak, engelleyecek 
araçları ortak olarak inceleme ve görüşmeyle sınırlanmıştır.  

Değiştirilen program sonuçta şöyle olmuştu:  

1. Anarşist eylemin ve anarşistin tanımlanması 

2. Her hükûmetin kendi kanunlarına göre davranmak hakkı saklı kaymak 
kaydıyla anarşist eylem ve yayınların önlenmesine dair en uygun önlemlerin 
teklif edilmesi.  

3. Anarşistlikle ilgili olup yasal bakımdan suç sayılan her eylem ve hareketin 
biçim ve amacı ne olursa olsun iade anlaşmalarına konu olup olmamasının 
görüşülmesi.  

                                                 
9 Y. PRK. ZB 32/2, (23. Z. 1319), 2. 4. 1902.  
10 İ. HUS 49, (13 Şaban 1316), 27. 12. 1898.  
11 İ. HR 24 (1316. B. 3), 18. 11. 1898.  
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4. Anarşistleri polisin gözetiminde bulundurmak ve gerektiğinde sınırdışı 
veya iade etmek için gerekli araçların incelenmesi.  

5. Her hükûmetin konuyla ilgili kendi yasaları da göz önünde bulundurularak 
anarşist görüşleri yayınlama ve yaymaya hizmet eden basılı evrakın dolaşımını 
engellemek için uygun araçların incelenmesi.12 

ii. Anarşistin ve Anarşist Eylemin Tanımlanması Sorunu 

Konferansın önündeki ilk ve en önemli, belki de en zorlu görev anarşistin ve 
anarşist eylemin tanımlanmasıydı. Buna dair yürüyen tartışmalar ile tarafların 
getirdiği farklı öneriler, anarşizmin tanımını başka muhalifleri de kapsayacak 
şekilde genişletme ya da terörist anarşistlere doğru daraltma mücadelesini 
yansıtmaktaydı.  

Beklenebileceği gibi Rusya anarşizmin çok geniş bir tanımından yanaydı. 
Buna göre birilerinin anarşist olarak telakki edilmesi için onların kendilerini 
anarşist olarak görmeleri ya da adlandırmaları şart olmamalıydı. Dolayısıyla bu 
öneri aslında konferansı “anti-anarşist” olmanın ötesine geçirebilecek, “her-
türlü-muhalefet-karşıtı” bir konferansa dönüştürebilecek bir öneriydi.  

Monaco temsilcisi Hector de Rolland tarafından hazırlanan (aslında 
Rusya’yla karşı karşıya gelmek istemeyen Fransa’nın taleplerini dile 
getiriyordu13) bir tanım Rus tanımından daha makul gözüküyordu ve Fransa ile 
İsviçre’nin kabul edebileceği türdendi. Tanım “anarşist eylem”i temel 
almaktaydı. Anarşist eylem “her türlü sosyal organizasyonu şiddet araçları 
kullanarak yok etme amacını taşıyan eylem” olarak tanımlandı. Anarşist de 
kısaca bu eylemi gerçekleştiren kişiydi. Nihai protokole bu şekilde geçen 
anarşist tanımı son derece basit olmak gibi bir erdeme sahipti. Ancak asıl zorluk 
söz konusu tanımın Paris, Londra, Barselona, Berlin, Belgrat ya da 
Petersburg’ta siyasi polisin karşı karşıya kaldığı farklı olaylara aynı şekilde 
uygulanmasındaydı. (Liang, 1992: 163) 

Rusya ve Almanya’nın daha detaylı ve daha kapsamlı bir tanım istemelerine 
rağmen Rus önerisi, Monako önerisinin karşısında 10’a karşı 8 oyla kaybetti ve 
sözünü ettiğimiz bu kısa tanım kabul edildi. Konferanstaki tartışmalar sırasında 
Rusya bir kez daha şansını denemiş ve üçüncü bir öneri getirmiş, ancak bu da 
kabul edilmemişti.  

İngiltere’nin Rusya’nın önerdiği geniş tanıma katılması elbete beklenemezdi; 
ancak İngiltere protokole geçen tanıma da itiraz etmekteydi ve itiraz sebebi son 
derece makuldü: ‘İngiliz kanunlarına göre cinayet, bombalama vb. şiddet 
eylemleri İngiltere’de suçtur ve bu eylemleri başkası da işlese, anarşistler de 

                                                 
12 “Hariciye Nezareti’ne 6 Kanun-u Sani 1899 Tarihli Roma Sefaret-i Seniyesinden Varid Olan 2 

Numaralı Mahremane Tahriratın Tercümesi”, (Osmanlı Delegeleri Reşit, Hakkı ve Nuri 
Beylerin Raporu), 03.01.1899, Y. PRK. EŞA 31/136 (20. ş. 1316).  

13 Curie’den Salisbury’ye (no 255), 22 Aralık 1898, Roma, HO 45/10254.  
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işlese cezalandırılır. Yok eğer bir eylem suç teşkil etmiyorsa bunu yapan kişinin 
anarşist olması da, bir başkası olması da o eylemi suç hâline getirmez’. İngiltere 
ayrıca kabul edilmiş olan anarşist tanımına bir eleştiri de getirmiştir: Anarşizm 
bir kez “her türlü sosyal organizasyonu şiddet kullanarak tahrip etmeye yönelik 
eylem” olarak adlandırıldı mı bu tanım sosyalistlere ya da şiddet içeren her türlü 
ihtilalci eyleme de uygulanacak, zor kullanarak kralın yerine parlamentoyu ya 
da parlamentonun yerine kralı geçirmeyi amaçlayan her türlü eylem anarşizm 
sayılacaktır.14  

Fransız Hükûmeti de aynı şekilde davranmak konusunda baskı altındaydı. 
Paris’te parlamentoda 24 Kasım günü bir vekil (M.V. Dejeante) anarşizmin 
tanımını talep eden bir gensoru verdi. Konuşmasında şöyle diyordu:  

“Hükûmet edilenler için ‘anarşist’ sözcüğü hükûmet tarafından kullanıldığı 
anlamından çok farklı bir anlama gelmektedir. Bu sözcük ayrıca ülkeden ülkeye 
büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Eğer Fransa’da değil de, Rusya’da, 
İspanya’da ya da İtalya’da yaşıyor olsaydık biz anarşist olarak nitelenirdik. 
Hatta bizim ülkemizin bazı taşra kesimlerinde doktrinlerimizi açıklarsak 
insanlar bizi anarşist olarak tanımlamakta tereddüt etmeyeceklerdir”. (Liang, 
1993: 164) 

Osmanlı delegeleri sonradan görüşülecek çoğu konuda olduğu gibi 
anarşizmin tanımı konusunda da Rusya’ya yakın bir tutum izledi. Osmanlı 
Devleti Monako önerisinde amaca yapılan vurgu nedeniyle bu tanımda bir sorun 
olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü tanım yapılırken fiilin mahiyeti değil, 
“icrasındaki arzu ve niyet” temel alınmakta; niyet, fiilin kendisinin mahiyetini 
gölgede bırakmaktadır. Dolayısıyla kendini anarşist olarak adlandırmayan 
çeşitli siyasi grupların çeşit çeşit amaçlarla gerçekleştireceği şiddet eylemlerinin 
anarşistlik olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı konusunda bir şüphe ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle Osmanlı temsilcileri konferansta anarşist sıfatının 
failin amacından çok fiilin mahiyetinde aranması gerektiğini savunmuş ve 
hukuki açıdan bakıldığında niyetlerin tespit edilmesinin de son derece sorunlu 
olduğunu söyleyerek Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan gibi muhafazakâr 
devletlerin safında yer almıştır.15 

Sonuçta çekinceleri olan liberal devletler, hangi eylemin anarşist sayılacağı 
ile ilgili olarak her eylemi ayrı ayrı değerlendirme haklarını muhafaza ettiler.16 

Anarşist eylemin tanımlanması sorunu böylece aşıldıktan sonra artık diğer 
konulara geçilebilirdi. Konferansta adli ve idari olmak üzere iki komite 
oluşturuldu. Osmanlı temsilcilerinden Hakkı Bey konferans sırasında 

                                                 
14 Curie’den Salisbury’ye, 3 Aralık 1898, Roma, FO 48/784.  
15 İ. HR 18 (1317. Ra. 29), 6.8.1899 ; Y. PRK. HR 27/31 (1316. z. 30), 10.5.1899.  
16 Curie’den Salisbury’ye (No: 236), 30 Kasım 1898, Roma, HO 45/10254.  
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oluşturulan “Adli Komite”de, Nuri Bey ise “İdari Komite”de yer almıştı.17 
Bunların dışında anarşistlerin iadesi ve sınır dışı edilmesi sorunuyla ilgilenecek 
bir alt komite ile devletlerin polis kurumları arasındaki iletişimi ele almakla 
görevli bir diğer alt komite oluşturuldu.18 

 iii. Konferans Kararları 

Konferansın aldığı ve toplam beş bölümden oluşan kararların ilki anarşist 
eylemin bir siyasi eylem sayılamayacağını belirten kısa bir cümleden ibaretti ki 
Rusya’nın teklif ettiği bu maddeden amaç anarşistleri suçluların iadesi 
anlaşmalarının (extradition treaties) dışında tutmaktı.19 İkinci bölüm –ki 
yukarıda, yol açtığı tartışmalara değinilmişti- anarşist eylemin ve anarşistin 
tanımını vermekle yetiniyordu. Böylece ilk iki bölümde temel ilkeler ortaya 
konmuş oluyordu.  

a. İdari Önlemler (Konferans kararlarında 3. bölüm) 

Üçüncü bölümde ise konferans ‘anarşistlere karşı alınacak idari ve polisiye 
önlemler’i altı maddelik birer öneri olarak açıklamıştır. İdari işler komitesi 
toplantılarına başladığında Almanya inisiyatifi eline almış ve anarşistlerin 
yakından takibini, bunu gerçekleştirmek üzere bir yönetim merkezi 
oluşturulmasını ve ülkelerin bu yönetim merkezlerinin birbirleriyle doğrudan 
haberleşmesini ve bilgi alışverişinde bulunmasını önermiştir. İlk üç maddeyi 
oluşturan bu öneriler önemli bir tartışma yaşanmaksızın konferansta kabul 
edilmiştir.20  

Ancak sonraki maddeler anarşistlerin sınır dışı edilmesi ile ilgiliydi ve bu 
konu daha önemli ve daha karmaşıktı. Bu konuda konferansa biri Almanya, 
diğeri ise Rusya tarafından olmak üzere iki öneri sunuldu. Osmanlı Devleti’nin 
de desteklediği Alman teklifi bir anarşistin işlediği suçun suçluların iadesi 
antlaşmalarının kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın sınır dışı 
edilebilmesini talep ediyordu.21 Uzun tartışmalar sırasında Almanya, Rusya ve 
bu arada Osmanlı Devleti sınır dışı etme konusunda suçluların iadesi 
(extradition ya da iade-i mücrimin) antlaşmalarının getirdiği sınırlamalardan 
kurtulmayı amaçlayan itiraz ve öneriler getirmişlerdir. Hatta Rus delegesi siyasi 
suçları da kapsayacak şekilde formüle edilmiş kendi önerisini sunarken Osmanlı 
                                                 
17 Curie’den Salisbury’ye (No: 13), 3 Aralık 1898, Roma, FO 881/7179. Nuri Bey ayrıca nihai 

protokolün düzenlenmesi için seçilen ve Fransa sefirinin başkanlık ettiği beş kişilik 
komisyonda yer almıştır. Bkz.: “Hariciye Nezaretine 6 Kanun-u Sani 1899 Tarihli Roma 
Sefaret-i Seniyesi’nden Varid Olan 2 Numaralı Mahremane Tahriratın Tercümesi”, (Osmanlı 
Delegeleri Reşit, Hakkı ve Nuri Beylerin Raporu), 03. 01. 1899, Y. PRK. EŞA 31/136 (20. 
ş. 1316).  

18 Osmanlı Devleti’nin İdare Komisyonu’ndaki delegesi Nuri Bey bu polis komitesinde yer 
almıştır. ibid.  

19 ibid.  
20 ibid.  
21 ibid.  
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delegesiyle ortak olarak sunmayı daha uygun görmüş ve öneri ortak olarak 
sunulmuştur.22 Ancak şiddetli itirazlar üzerine Alman delegesi daha liberal 
devletlerce kabul edilebilir bir öneri getirmek durumunda kalmış ve Osmanlı ile 
Rus delegeleri de bunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Buna göre sınır dışı 
edilen yabancı anarşistler kendi ülkelerinin sınırlarına götürüleceklerdi ve 
suçluyu kabul edecek olan devlet önceden haberdar edilecekti. Eğer suçlunun 
kendi ülkesi ihraç eden ülkeye sınırdaş değilse geçiş yolu üzerindeki devletler 
de bu transfere yardımcı olacaklardı.  

7 Aralıkta bu sefer Rusya, Fransa’yı çok kızdıran bir öneri getirdi. Rusya 
suçlunun kendi ülkesinde tutuklanması muhtemel olduğunda sınır dışı etmeden 
önce iki ülkenin görüşme yapmasını önermekteydi. Bu öneriyi siyasi suçluların 
iade edilmesini sağlamak üzere başvurulan bir hile olarak algılayan Fransa 
büyük tepki gösterdi. Ancak Fransa’nın muhalefetine rağmen delegeler 10’a 
8’le sonuçlanan bir oylama ile Rus önerisini kabul ettiler. İngiltere ve 
Yunanistan çekimser kalmıştı. Ancak sonradan Rus zaferi uygulamada karşılık 
bulamamıştır. (Jensen, 1983: 331-332)  

Portrait Parle 

Polis komitesi tarafından görüşülen ve kabul edilerek konferansın idari 
kararları arasında yer alan bir başka konu da suçlu teşhisinde eşkâl tanımlama 
yöntemleriyle ilgiliydi. Komite ve sonradan da konferans, suçluların teşhisi için 
eşkâl tanımlamada Fransa’da hâlihazırda kullanılmakta olan “portrait parlé” 
denilen yöntemin tüm katılımcı ülkelerde uygulanması gerektiğini beyan etti.23 
Bugünkü parmak izinin gördüğü işlevi görecek olan bu sistem antropometri 
denilen sistemin bir versiyonuydu. Suçluların ve şüphelilerin baş ve 
gövdelerinin çeşitli ölçülerine saç, göz ve ten rengi, vücuttaki alametler vb. ayırt 
edici özellikler ekleniyor ve mümkünse cepheden ve profilden birer fotoğraf 
ekleniyordu. (Jensen, 1981: 332-333) Katılımcı ülkelerin çoğu bu yöntemi 
uygulayacaklarını bildirdiler. Buna dair girişimlere de başlandığı ve 1900’lerin 
başlarında Balkanlar ve İngiltere hariç olmak üzere Avrupa’da yöntemin artık 
her yerde kullanıldığı bilinmektedir.24 Bu sistemin farklı bir versiyonunu 
kullanan İngiltere kısa bir süre sonra parmak izi sistemine geçecek, pek çok 
ülke onu izleyecek; Fransa, Almanya, İspanya ve İskandinav ülkeleri gibi pek 
çok ülke ise 1930’lu yıllara kadar antropometriyi kullanmaya devam edecektir. 
Bugün artık gözden düşmüş olan bu yönteme sadık kalan ve hâlâ kullanan tek 

                                                 
22 ibid.  
23 Komisyon toplantısı sırasında Fransız delegesinin portrait parle usulünü anlatmasının ardından 

bunun bütün ülkeler tarafından ortak bir yöntem olarak kullanılmasını teklif eden delegenin 
Osmanlı delegesi olması ilginçtir. İbid.  

24 Konferanstaki İngiliz temsilcilerinden biri olan ve Polis Komitesinde yer alan Howard Vincent 
1906’da konferansı değerlendirirken bütün Avrupa’da portrait parle yönteminin uygulanmasını 
tavsiye eden kararla ilgili olarak “Fiilen gerçekleşmiştir” notunu almıştır. Sir Howard Vincent, 
M. P., “Précis of Proceedings at the Anti-Anarchist Conference convened at Rome by the 
Italian Government, November, 1898”, HO 144/757/118516.  
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istisna International Criminal Police Organization yani Interpol’dür ve bu da 
Interpol ile incelemekte olduğumuz 1898 Roma Konferansı arasındaki ilişkiye 
bir işarettir. (Jensen, 1981: 334) 

Osmanlı Devleti, konferanstaki delegelerinin konferans sırasında “kabule 
şayan” buldukları bu yöntemi öğrenmek üzere Paris’e bir polis yetkilisi 
gönderileceğini, ardından yöntemin ülkede deneneceğini, fayda görülürse 
uygulamak niyetinde olduğunu bildirdi.25  

1900 tarihli bir belgeden Osmanlı Devleti’nin portrait parle yöntemini 
uygulamak için birtakım girişimleri olduğu ve yöntemin uygulanması için 
gerekli araçların Avrupa’dan getirtildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu belgede bu 
araçların nasıl kullanılacağının bilinmediğinden ve bunun öğrenilerek bir 
nizamname hazırlanması gereğinden söz edilmekte ve belgeye sonradan düşülen 
nottan bu nizamnamenin hazırlandığı anlaşılmaktadır.26 1900 tarihli bir başka 
belgeden ise Fransa’dan gelerek bu konuda eğitim verecek “Mösyö Föke” 
adında bir uzmanla anlaşıldığı anlaşılmaktadır.27 

b. Teslim ve İade ile İlgili Kararlar (Konferans kararlarında 4. bölüm) 

Suçlunun ülkesine iadesi konusunda konferans delegeleri, Almanya’nın 
önerdiği, suçluların iadesi bakımından anarşist suçların siyasi suç 
sayılamayacağı ve tipik olarak anarşist eylemlerin bağlantılı olduğu bomba 
üretimi gibi çeşitli eylemlerin iadeye konu olması gerektiği şeklindeki önerisini 
kabul ettiler. Ancak sonradan bu konuda alınan kararlara uygun yasal 
düzenlemeler yapacaklarını beyan eden ülkelerin pek azının sözünü tuttuğu 
görülmüştür. Dolayısıyla bu maddelerin büyük bir etki yaratmadığı söylenebilir. 
(Jensen, 1981: 329-330)  

Ancak Rusya’nın hükümdar ya da hükûmet başkanlarıyla ailelerine karşı 
düzenlenen suikastlerin faillerinin her hâlükârda iadeye konu olmasına dair 
önerisi,28 yirmi oydan sadece beş çekimser oyla kabul edilmiş ve sonradan 
uygulamada da kendine yer bulmuştur. Oysa bu madde aslında anarşizme atıfta 
bulunmayan bir maddeydi ve bu nedenle Fransa ve İsviçre delegelerince 
eleştirilmişti. (Jensen, 1981: 330-331). 

Osmanlı Devleti, hükümdarlar ve hanedan üyelerine karşı girişilen suikast 
faillerinin herhalükarda teslim ve iade kapsamında olması konusundaki maddeyi 
“büyük bir eser-i terakki” saymış ve konferans sırasında Osmanlı delegeleri bu 
maddenin genişletilmesi için teklifte bulunmuştur. Konferans çoğunluğunca 
kabul edilmeyen bu genişletme teklifine göre iadeye tabi olacak eylem yalnızca 

                                                 
25 Y. PRK. HR 27/31 (1316. z. 30), 10. 5. 1899. Osmanlı Devleti’nden başka İsveç-Norveç, 

İsviçre, Romanya, Monako ve Lüksemburg da bu yöntemi inceleyeceklerini beyan ettiler.  
26 İ. HUS 8 (1318. R. 27), 23. 8. 1900.  
27 ZB 45/27 (1314. A. 13).  
28 Curie’den Salisbury’ye (no 84), 1 Aralık 1898, Roma, HO 45/10254.  



 317 

suikastler olmamalıydı; hükümdarlar ve hanedan üyelerini hedef alan bu gibi 
suikastlerle bağlantılı her türlü “teşebbüs ve ittifak ve itilaf ve teşvik ve tahrik 
ve tasvip ve tahsin ve bunlara dair teklif” dahi iade kapsamında olmalıydı. Bu 
teklifin kabul edilmemesinin ardından Osmanlı Devleti, Konferans sonunda 
İtalya’ya ilettiği notada bu düzenlemeleri cidden arzuladığını ve bu konuda 
ileride uluslararası görüşmeler gerçekleşecek olursa yine aynı tutumu 
takınacağını belirtmiştir.29  

c. Yasal Önlemler (Konferans Kararlarında 5. bölüm) 

Konferans kararlarının beşinci bölümü anarşist eylemlerin önünü almak için 
yapılması gereken yasal düzenlemeleri ve alınacak yasal önlemleri 
düzenlemekteydi. Anarşist eylemle ilgili önerdiği tanımı kabul edilen Monako 
delegesi Rolland’ın programında patlayıcı maddelerin gayrimeşru kullanımını, 
anarşist eylemlere yardımcı olmayı ya da teşvik etmeyi, anarşist örgütlere üye 
olmayı, anarşist propagandayı yaymayı, anarşistlerin mahkemelerini duyurmayı, 
onlara ikametgâh, toplantı yeri ya da suç araçları sağlamak suretiyle yardım ve 
yataklıkta bulunmayı yasaklayan ve cezalandıran maddeler bulunmaktaydı. 
Bunun dışında Rolland hapishane dışında anarşistlerin hareketlerine kısıtlama 
getirmeyi ve hapishanede tecrit edilmelerini öngören öneriler de getirmiştir. Bu 
önerilerin çoğu konferansça kabul edilmiştir. (Jensen, 1981: 328) 

Avusturya-Almanya-Rusya bloku ayrıca yasamayla ilgili birtakım 
düzenleme önerilerini konferansa kabul ettirmeyi başarmıştır. Bunlar ordu 
içinde anarşist propaganda yapılmasını ve anarşist eylemlerin gerçekleşmesine 
her türden yardımda bulunulmasını engelleme ve anarşistlerin cezalarının 
umuma kapalı olarak infaz edilmelerini içeriyordu. Ayrıca konferans Avusturya 
ve Almanya’nın katılımcı devletleri anarşist eylemlerle ilgili haberlere çok sıkı 
bir denetim getiren önlemler alma çağrısını da kabul etti. Konferansın sonlarına 
doğru Alman Büyükelçisi’nin hükûmet ve devlet başkanlarına yönelik 
suikastleri gerçekleştirenlerin idam cezasına çarptırılmasını öngören önerisi de 
konferansça kabul edildi. (Jensen, 1981: 328) 

Pek çok ülke yasama ile ilgili alınan öneri niteliğindeki bu kararlara 
uyacağını bildirdi. Ancak bunlardan pek azı gerekli yasal düzenlemeleri 
yapmışlardır. Bu konuda İngiltere’nin konferansın nihai protokolünü 
imzalamadığı hâlde diğer Avrupa ülkelerinin hemen hepsinden daha çok çaba 
göstermiş olması ilginçtir. (Jensen, 1981: 328-329)  

Osmanlı Devleti açısından bakıldığında yasal düzenlemeler gerektiren bu 
kararların hemen hepsinin kabul edilebilir nitelikte bulunduğuna şüphe yoktur. 
Konuyla ilgili görüş bildirmesi istenen Bab-ı Ali Hukuk Müşaviri yalnızca bir 
maddeyi gereksiz bulmuştur ki o da anarşistlerin alenen idam edilmemelerini 
öngören karardır ve zaten konferans sırasında da Osmanlı delegeleri bu 
maddeye muhalefet etmiştir. İdamın amacı “ibret” olduğundan ve alenen idam 

                                                 
29 İ. HR 18 (1317. Ra. 29), 6.8.1899.  
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etmek bunu daha etkili bir şekilde sağlayacağından Osmanlı Devleti’nin 
danışmanları bu maddeyi kabul etmenin bir faydasının olmayacağını rapor 
etmişlerdir.30 

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin kanunları konferansın önerdiğinden daha 
sert önlemler de içermektedir. Ancak yine de bazı Osmanlı belgelerinden 
anlaşıldığına göre hukuk müşavirlerinin verdiği mütalaalarda ve konuyla ilgili 
olarak toplanan komisyonlardaki görüşmelerde yeni yasal düzenlemeler 
yapılmasının gerekli olduğu dile getirilmiştir. Bu durum İngiltere’nin 
durumuyla tam bir zıtlık içermektedir. Hatırlanacağı gibi İngiltere bu tarz 
eylemlerin zaten suç olduğunu, bu eylemlerin anarşistler tarafından 
işlenmesinin bir şeyi değiştirmediğini dile getirmiştir. Oysa Osmanlı Devleti 
Avrupa ile kendisinin yasal düzenlemeleri arasında kapatılması gereken bir fark 
olduğu düşüncesindedir. Pek çok Avrupa ülkesi anarşistlere karşı bazı yasal 
tedbirler almışken Osmanlı Devleti açısından bu yasal düzenlemeler, yeni bir 
suçun yani “bir cürm-ü cedidin kavanin-i cezaiyeye ithali” anlamına 
gelmekteydi. Osmanlı Devleti, 7-8 seneden beri anarşistlik suçuna karşı yasal 
önlem almış olan Fransa, İtalya vb. ülkelerden farklı olarak böylesi yasal 
düzenlemelere sahip olmadığından hem anarşistlerce işlenecek bazı suçların 
cezalandırılmasında istenildiği kadar ağır ceza verilememesi, hem de suçun 
siyasi suç kapsamına girmesi muhtemeldi.31 

Basına getirilecek kısıtlamalar açısından da aynı şey geçerlidir. Osmanlı 
Devleti bu konuda belki de Avrupa’daki en sert sansür önlemlerine sahip olan 
devlettir. Kaldı ki Osmanlı Devleti’nde yürürlükte olan bir gazetenin her günkü 
nushâlârının yayınlanmadan önce yetkililerce onay alması yönündeki 
zorunluluk nedeniyle her türlü muzır neşriyatın yayımlanmasının önüne 
tamamen geçilmiştir. Ancak Konferans sonrasında bu kadar önemli bir konunun 
matbuatla ilgili teftiş memurlarının inisiyatifine bırakılmaması, bu konuda da 
anarşistliğe atıfta bulunan yasal düzenlemelerin hazırlıklarına girişilmesi uygun 
görülmüştür.32 

SONUÇ 

Roma Konferansı’nın anarşistlere karşı alınacak önlemlerin ve yapılacak 
yasal düzenlemelerin uyumlulaştırılması noktasında çok başarılı olamayacağı 
daha konferans başlamadan az çok belli olmuştu. Avrupa devletlerinde 
yürürlükte olan rejimler çok farklıydı; ister basın, ister düşünce ya da 
örgütlenme özgürlüğü olsun özgürlük kavramına yükledikleri anlamlar çok 
farklıydı ve aralarında hâlen sürmekte olan politik sorunlar bulunmaktaydı. Bu 
nedenlerle aynı konferansta yer alma konusunda dahi çekinceleri vardı ve bu 
çekinceler ancak konferansın yükümlülük doğuracak kararlar almayacağı 

                                                 
30 Y. PRK. HR 27/31 (1316. z. 30), 10. 5. 1899.  
31 ibid 
32 ibid 
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konusunda garantiler verildiğinde aşılabildi. Ancak bu garantiler âdeta, 
konferansın etkili sonuçlar doğurmamasının da garantisi oldu.  

Öte yandan, anarşistlerce uygar dünyaya karşı yöneltildiği söylenen tehdit 
abartılmıştı. Anarşistlerin yarattığı korkunun muhafazakâr devletler tarafından 
istismar edildiği ve her türden muhaliflerini ezmek üzere kullanıldığı şüphesi 
vardı. Gerçekten de kamuoyuna yansıtıldığı şekilde bu dönemde Avrupa’da 
uygar dünyayı yok etmeyi hedefleyen anarşist bir uluslararası komplo mevcut 
değildi. Söz konusu anarşist cinayetler bireysel eylemlerdi; bir örgüt tarafından 
desteklenmediği gibi (tek istisna belki 1900’de Bresci’nin İtalyan Kralını 
öldürmesiydi; bu olayda Bresci, New Jersey’deki bir anarşist grupla ilişkiliydi, 
bu iş için seçilmiş ve desteklenmişti) belli başlı anarşist liderler tarafından da 
savunulmuyordu.33 Walter Laqueur’un ifadesiyle “büyük bir uluslararası 
anarşist komplo” ise sadece polisin ve basının hayal gücünün ürünüydü ve 
Henry James, Joseph Conrad, Émile Zola ve diğer başka yazarlara ilham 
kaynağı olmuştu. Yargılanışı sırasında “Burjuvaziye karşı açtığımız bu 
merhametsiz savaşta merhamet beklemiyoruz.” diyen anarşist Émile Henry 
aslında kendi adına konuşuyordu; böyle bir anarşist parti bulunmamaktaydı. 
(Laqueur, 1987: 51) 

Buna karşılık uygarlığa yönelmiş bu komployu engellemek saikiyle hareket 
ettiğini söyleyen mutlakiyetçi yönetimler başta sosyalistler olmak üzere tüm 
muhaliflerine karşı bir kutsal ittifak kurmaya çalışmakla suçlanmıştır.34 Yalnız 
sosyalistler ya da diğer rejim muhalifleri değil, kongreye katılan liberal 
devletlerin bazı diplomatları da aynı düşüncedeydi. Bir İsviçreli diplomat 
şüphelerini şöyle ifade etmişti:  

Bu uluslararası önlemlerin yalnızca eylemci anarşistlere, bir başka değişle 
suçlulara değil, fakat İtalya’da ya da herhangi bir başka yerde kurulu düzeni 
değiştirmeye çalışan bütün sosyal-devrimci unsurlara darbe vurmayı 
hedeflediğini düşünmeden edemiyorum. Bu durumda açıkça biz orada yer 
alamayız. Monarşik devletlerin bizimkinden tamamen farklı bir hareket 
özgürlüğü anlayışı var. (Liang, 1992: 162) 

Osmanlı Devlet Adamları da daha konferans başlamadan devletler 
arasındaki farklardan ötürü konferansın önemli bağlayıcı kararlar alamayacağı 
kanısındaydılar.35 

                                                 
33 Bu konuda belli başlı anarşist düşünürlerin bir değerlendirmesi için bkz.: D. Novak, 1954: 176-

184.  
34 Daha önceki yıllarda olduğu gibi 1896’da da böylesi bir konferansın toplanması gündeme 

gelmiş, Alman Reichtag’ında milletvekili olan sosyalist Bebel bunu bir saldırı hazırlığı olarak 
yorumlamış ve “devletler bu şekilde bir birlik oluştururlarsa sosyalistler de kendi dostlarıyla bir 
birlik oluşturacaklardır” diyerek tepki göstermişti. Bkz.: Viyana Sefaret-i Seniyesi’nin 
Tahriratı, 18 Teşrin-i Sani 1896, HR. SYS 164/55 (Bu belge kataloglarda yanlış tarihlenmiştir.)  

35 “Hariciye Nezareti’ne 6 Kanun-u Sani 1899 Tarihli Roma Sefaret-i Seniyesinden Varid Olan 2 
Numaralı Mahremane Tahriratın Tercümesi”, (Osmanlı Delegeleri Reşit, Hakkı ve Nuri 
Beylerin Raporu), 03. 01. 1899, Y. PRK. EŞA 31/136 (20. ş. 1316).  
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Konferanstaki tartışmalarda Rusya inisiyatifi eline almış ve Almanya, 
Avusturya, İtalya, İspanya ve hepsinden çok Osmanlı Devleti Rusya’nın 
peşinden gitmişti. Bu devletlerin hepsi önerilere eksiksiz kabul oyu verdiler.36 
Fransız delegeleri Fransa açısından yasal bir değişiklik yapmayı gerektirecek 
öneriler sunulduğunda geri durdular, diğer durumlarda tartışmalara katıldılar. 
1894’te anarşizmle mücadele için çıkardıkları kanunların bütün ihtiyaçları 
fazlasıyla karşıladıklarını düşündüklerinden Fransa’nın tam bir hareket 
serbestisi içinde kalmasına özen gösterdiler.37 İsviçre, İsveç ve Yunanistan 
itirazlarıyla ve çekinceleriyle sivrildiler ve daha az sert önlemlerden yana 
oldular.38 İngiltere başlarda tartışmalarda aktif bir şekilde yer alırken sonradan 
bu stratejisini değiştirmiş, çok fazla öne çıkmadan konferanstan çıkacak 
kararları yumuşatmaya çalışmış, sonuçta da konferansın nihai protokolünü 
imzalamamıştır.  

Buna rağmen konferans büsbütün semeresiz değildir; bir etki yaratmadığı, 
hele de unutuluşa terk edilecek kadar etkisiz olduğu savı da son derecede 
yanlıştır. Konferanstaki İngiliz delegelerinden birinin yorumuna göre konferans 
aslında –iadeyle ilgili hükümler dışında– kıta ülkelerinin kanunlarında var 
olmayan pek az şey içermekteydi. Ama aynı kişiye göre konferansın asıl 
kazanımı küçük devletlerin hareketlerinin hizaya getirilmesi ve Avrupa’nın 
bütün polis teşkilatları arasında iletişimin kurulması gerektiğinin resmen kabul 
ettirlmesiydi.39  

Yarattığı etkiler açısından ilk defa Richard Bach Jensen adlı –burada sıkça 
atıfta bulunulmuş olan– bir tarihçi tarafından etraflıca incelenmiş olan 
konferansın en azından şu bakımlardan önemli olduğu söylenebilir:  

Konferans teröre karşı devletlerin bugün hâlen sürmekte olan uluslararası 
dayanışma arayışlarında önemli bir dönüm noktasıdır. 1890’lı yılların 
başlarında böylesi bir dayanışma aranmış, birkaç kez girişimde bulunulmuş, 
ancak İngiltere’nin yanaşmaması nedeniyle devletlerin bu sorunu görüşmek 
üzere bir araya gelme arzusu gerçekleşmemiştir. Konferans bu anlamda bir ilk 
adım oluşturmuştur. Nitekim Osmanlı bürokratları da sonraları Roma 
Konferansı’nı bu şekilde –yani bir sürecin kalkış noktası olarak– 
değerlendirmişlerdir.  

Konferans polisin uluslararası düzeyde iş birliğini ve iletişimini teşvik etmiş 
ve görünüşe göre farklı devletlerin polisleri arasındaki haberleşme ve iş birliği 
bu tarihten itibaren artmıştır. 1898 konferansıyla birlikte Avrupa’nın güvenlik 
konusundaki entegrasyonu noktasında kurumsallaşmaya doğru bir ilk adım 
atılmış olmaktadır. Bunu 1904 yılında Petersburg’ta gerçekleşen ve yine on 

                                                 
36 Curie’den Salisbury’ye (no 255), 22 Aralık 1898, Roma, HO 45/10254.  
37 İbid. 
38 İbid. 
39 İbid. 
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Avrupa devleti ile birlikte Osmanlı Devleti’nin imzacısı olduğu Anarşizme 
Karşı Uluslararası Savaş için Gizli Protokol takip edecektir. Bu iki konferans 
bugün interpol olarak bilinen uluslararası polis örgütünün kökenleri olarak 
görülebilir. (Jensen, 1981: 338) Uluslararası güvenlik açısından Avrupa’nın 
entegrasyonu sürecinde önemli bir girişim olarak sayılabilecek olan bu sürecin 
içinde Osmanlı Devleti’nin de yer almış olması Türkiye tarihi açısından ayrıca 
anlamlıdır. Konferans Osmanlı Devleti’nin anarşistlere karşı mücadele 
bağlamında yasal ve idari düzenlemelerini Avrupa’nın düzenlemelerine 
uydurması konusunda yeni bir çabayı başlatmıştır.  

Konferans suçluların iadesiyle ilgili bazı uygulamaların yanı sıra devlet 
başkanları ve hanedan üyelerine yönelik suikast girişimlerinin faillerinin her 
halükarda iade edilmesini öngören ve Belçika Maddesi (Belgian Clause ya da 
Attentat Clause) olarak bilinen maddenin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ayrıca 
konferans Portrait Parlé yöntemini yaygınlaştırmış, böylece farklı ülkelerde 
farklı eşkal belirleme yöntemlerinin kullanılmasından kaynaklanan sorunların 
giderilmesinde önemli bir adım olmuştur. (Jensen, 1981: 323-324 ve 330-331) 

*** 

Osmanlı Devleti’nin konferansa hangi saiklerle katıldığı ve delegelerinin 
konferans sırasında takındıkları tutumlara yukarıda değinilmişti. Bab-ı Ali’ye 
Belçika Asayiş-i Umumi Müdürlüğü’nden gelen ve anarşistlerin faaliyetlerine 
dair bilgiler içeren aylık raporlar konferansta arzu edilen polis teşkilatları 
arasındaki düzenli haberleşmenin hayata geçirildiğini ve Osmanlı Devleti’nin de 
bu haberleşme ağı içinde yer aldığını göstermektedir.40 Öte yandan, kimi 
Osmanlı belgelerinde Osmanlı Devleti’nin bazı durumlarda Roma 
Konferansı’nca alınan kararlardan yola çıkarak muhaliflerine karşı diğer 
devletleri harekete geçirmeye karşı çalıştığı anlaşılmaktadır. Örneğin bir 
belgede Damat Mahmut Paşa ile Hoca Kadri’nin Yıldız civarına dinamit atmayı 
kararlaştırdıkları ve dinamit bulmak üzere biriyle anlaştıklarıyla ilgili gelen 
istihbarat üzerine bunların Roma Konferansı kararlarının kapsamında 
değerlendirilebilecekleri ve dolayısıyla diğer ülkeler nezdinde etkili önlemler 
alınabileceği, gittikleri ülkelerden yakalandıklarında iadelerinin istenebileceği 
değerlendirilmesi yapılmış, Hariciye Nazırı’ndan bu konuda girişimde 
bulunması istenmiştir.41 

Roma Konferansı’nın ve onu takip eden Petersburg protokolünün Osmanlı 
yasal ve idari düzenlemelerini ne şekilde etkilediği, Osmanlı Devleti’nin 
konuyla ilgili uygulamalarını kıta devletlerinin yasal ve idari düzenlemeleriyle 
uyumlulaştırmaya ne ölçüde gayret sarf ettiği ve bu gayretin sonuçları, hâlen 
sürmekte olan daha geniş bir araştırmanın konusudur. Ancak Osmanlı arşivleri 
                                                 
40 Örnek olarak bkz. “Anarşistler Hakkında Şehrî Rapor: Numara 1 (Aralık 1898)”, 14 Ocak 

1898, ZB 703/33: “Belçika Asayiş-i Umumi Müdürlüğünün 9 Ağustos 1899 Tarihli Harakât-ı 
Anarşistiye’ye Dair Mahiyye Raporun Tercümesi”, ZB 305/20 (1315. T. 28).  

41 Y. EE 5/106 (11 Ramazan 1319), 28.07.1901.  
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böyle bir niyetin olduğunu, bu iki konferansın kararlarına uygun olarak yasal 
düzenlemeler yapılmasına yönelik bir faaliyetin başladığını, bu konuda 
uzmanlardan oluşan komisyonlar kurulduğunu ve incelemeler yapıldığını 
göstermektedir.  

KISALTMALAR 

A.MKT.MHM : Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme Kalemi Belgeleri, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İstanbul.  

FO : Foreign Office Papers, Public Record Office, London.  

HO : Home Office Papers, Public Record Office, London.  

İ.HR : İrade Hariciye, BOA, İstanbul.  

İ.HUS : İrade Hususi, BOA, İstanbul.  

Y.EE.  : Yıldız Esas Evrakı, BOA, İstanbul.  

Y.PRK.AZJ : Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal ve Jurnaller, BOA, 
İstanbul.  

Y.PRK.BŞK : Yıldız Perakende Evrakı Mabeyn Başkitabeti, BOA, 
İstanbul.  

Y.PRK.EŞA : Yıldız Perakende Evrakı Elçilik ve Şehbenderlik 
Tahriratı, BOA, İstanbul.  

Y.PRK.HR : Yıldız Perakende Evrakı Hariciye Nezareti Maruzatı, 
BOA, İstanbul.  

Y.PRK.ZB : Yıldız Perakende Evrakı Zaptiye Nezareti Maruzatı, 
BOA, İstanbul.  

ZB : Zabtiye Nezareti Belgeleri, BOA, İstanbul.  

KAYNAKÇA 

Jensen, Richard Bach, (1981) “The International Anti-Anarchist Conference 
of 1898 and the Origins of Interpol”, Journal of Contemporary History 16, 
323-347.  

……, (2001), “The United States, International Policing and the War 
Against Anarchist Terrorism, 1900-1914”, Terrorism and Political Violence, 
1 (13), 15-46. 

Laqueur, Walter, (1987), The Age of Terrorism, Boston: Little, Brown and 
Company.  

Liang, Hsi-Huey, (1992), The Rise of Modern Police and the European 
State System from Metternich to the Second World War, Cambridge 
University Press, New York.  

Novak, D., (1954) “Anarchism and Individual Terrorism”, The Canadian 
Journal of Economics and Political Sciences, 2 (20), May 1954, pp. 176-184.  



 323 

Porter, Bernard, (2003), “Bernard Porter Points Out Similarities and 
Contrasts Between Terrorism Then and Now”, History Today, 11 (53), 54-55, 
http://www.historytoday.com/default.asp?gid=19652.  

Sandler, Todd, (2003), “Introduction”, Collective Action and Transnational 
Terrorism, Blackwell, Oxford.  

Woodcook, George, (2001), Anarşizm: Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi, 
4. bs, Çeviren: Alev Türker, Kaos Y., İstanbul.  



 324 


