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Giriş

Bilindiği gibi Ermeni meselesinin doğmasına yol açan en önemli 
sebeplerden birisi de Ermeni Kilisesi’dir. Ermeni Patrikhane ve Kiliseleri, 
Ermenilerin her devirde bir cemaat olarak yaşamalarını sağlayan, onla-
rın dinî olduğu kadar dünyevî hayatlarını düzenleyen, onları birleştirip, 
birçok tehlikeden koruyan, bazan da siyasî, idari kışkırtmaları ve silah-
landırmalarıyla onları tehlikenin kucağına atan müesseseler olmuştur1.

Osmanlıların İstanbul’da ihdas ettikleri İstanbul Ermeni Patrikliği 
imparatorluk içinde aile ve miras gibi bazı dünyevî konularla, uhrevî 
yetkileri bünyesinde toplayan bir makamdı. 

Ermeni din adamları için din ve dini müesseseler, siyasi hedeflere 
ulaşmada bir araç olmuştur. İstanbul Ermeni Patriği olan bazı patrikler, 
dini görevleri ve sorumlulukları yanında, kendisini Ermeni milleti için 
milli ve siyasi bir otorite olarak kabul etmiş, Ermeni toplumunun hayat-
larına şekil ve yön veren en büyük güç olmuştur. 

Bütün görevlileriyle kilisenin öne çıkması, ihtilal partileriyle işbir-
liği yapması, “Ermeni Milleti Nizamnamesi”ni 1863 yılında Osmanlı 
Devleti’nin kabul etmesiyle olmuştur. Bu nizamname, Patrikhaneye, 
Ermeni cemaatini yönetme yetkisi, ruhban ve sivil halktan oluşan bir 
“meclis” oluşturma imkanı ve bir nevi bağımsız yönetim anlayışı tanı-
mıştır. Bu hakları ve yetkileri alan bazı patrikler, Nizamnameyi bağım-
sızlık yolunda ilk adım saymış, daha fazlasını isteme hayaline kapılmış 
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ve Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmek için girişilen isyanlarda bir 
kısmı isteyerek bir kısmı istemeyerek rol almışlardır.

Ancak patrikin Ermeni cemaati üzerindeki bu sorumluluk tekeli, 
Katoliklik ve Protestanlığın, misyonerlerin faaliyeti ve yabancı müdaha-
leleriyle yayılması sonucu kırılmıştı. Kilise dünyevi yetkilerini koruya-
bilmek için milliyetçilik akımına sarılmış, Ermeni ulusunu oluşturmak 
ve Ermenistanı ortaya çıkarmak yolunda çabalar içine girmiştir. Bundan 
sonra Ermeni Kilisesi dini faaliyetleri yanında, milli fikirlerin yayılması 
konusunda da çalışmalarda bulunmuştur2.

Bu yazıda, 1878-1923 yılları arasında İstanbul Ermeni Patrikliği 
görevinde bulunmuş olan dört patrik durumundaki Nerses Varjebatyan, 
Horen Aşıkyan, Mateos İzmirliyan ve Zaven Der Yagyayan’ın siyasi 
faaliyetleri, devletle ve kendi cemaatleriyle olan ilişkileri ana hatlarıyla 
değerlendirilmeye çalışılacaktır3. 

Nerses Varjabetyan
1837 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı olan Boğos, 16 

Ağustos 1858’de din adamı olarak takdis edilmesiyle Nerses olarak 
değişmiştir. Nisan 1861’de Ermeni Patrikhanesi Ruhani Meclis üyeli-
ğine seçilmiştir. Eylül 1863’te Ruhani Meclis başkanlığına seçilmiştir. 
Temmuz 1866’da Genel Meclis tarafından başpatriklik seçimine delege 
olarak seçilmiş ve Eylül 1866’da Eçmiyazin’de toplanan meclise katıl-
mıştır. 1870’de İzmit bölgesi ruhani liderliğine seçilmiş, yine aynı yıl 
taşra komisyonu başkanlığını yürütmüştür. Patrik Mıgırdıç Hırimyan 
istifa edince 18 Şubat 1874’te II. Nerses adıyla İstanbul Ermeni Patriği 
seçilmiştir4. 

1876’da II. Abdülhamit tahta geçmiş ve Meşrûtiyet ilân edilmiş-
tir. Nerses Varjabetyan, Bulgar Meselesi’ni halletmek için toplanan 
İstanbul Konferansı (12 Aralık 1876-20 Ocak 1877) sırasında İngiliz 
Büyükelçisi Henry Elliot’a, eski Patrik Hırimyan tarafından tertip edil-
miş olan Osmanlı Ermenileri hakkında yapılan sözde baskıları gösteren 
bir rapor vermiş, fakat konferansın konusu sebebi ile bu teşebbüsten 
bir netice alamamıştır. Patrikhane’nin Babıâli’ye ve Avrupa devletlerine 
verdiği mezâlim raporları, şikâyetnameler tetkik olunduğunda, bunla-
rın çoğunun vilâyetlerde meydana gelen basit zabıta olaylarından başka 
bir şey olmadıkları görülür. Patrikhane, bir taraftan sistemli olarak en 
basit olayı, abartarak hükümete duyururken, diğer taraftan da bunları, 



İSTANBUL ERMENİ PATRİKLERİ VE SİYASî FAALİYETLERİ (1878-1923) 83

siyasî önemli olaylar şekline sokarak Avrupa devletleri temsilcilerine 
vermektedir5.

Rusya’nın Balkanlar’da “Pan-Slavizm”i sağlamak amacı ve Osmanlı 
Devleti’nde Hristiyanlara zulüm yapılıyor bahanesi ile 24 Nisan 1877 
tarihinde Osmanlılar aleyhine Balkanlar ve Kafkaslar’da başlatmış 
olduğu savaş, hızla gelişerek Çarlık ordularının Ayastefanos (Yeşilköy) 
önlerine gelmeleri ile son bulmuştur.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Plevne’nin düşmesinden ve Ruslara 
İstanbul yolunun açılmasından sonra, Osmanlıların barış istemeleri 
üzerine 31 Ocak 1878 tarihinde Edirne’de yapılan mütareke ile sona 
ermiş, barış şartları ise Ayastefanos (Yeşilköy)’ta tespit edilmiştir. 
Mütareke görüşmelerinin Edirne’de başlaması üzerine buraya da bir 
heyet gönderen Nerses Varjabetyan, bu iş için Edirne Başpiskoposu 
Kevork Vartabed Rusçukliyan ile Türk murahhas heyetinde görevli 
Stefan Aslanyan Paşa ve Hovannes Nuryan Efendiyi görevlendirmiştir. 
Rus murahhas heyetinde bulunan eski İstanbul elçisi İgnatiyef, Ermeni 
heyetine, Bulgarlara verilen hakların kendilerine verilemeyeceğini, fakat 
gelecekte Ermenilere bağımsızlık verileceği gün için hazır bulunma-
larını bildirmiştir. Ermeni heyeti, bütün gayretlerine rağmen Edirne 
Mütârekesi’nde bir netice alamamış, Ermeniler ile ilgili bir hüküm elde 
edememiştir.

Patrik Nerses 4 Şubat 1878’de Katagikos Kevork’a bir mektup 
yazmış6, daha sonra ise Ermeni Patriği Nerses Varjabetyan başkanlı-
ğında toplanan Ermeni patrikhanesi meclisi Rus çarına başvurmayı 
kararlaştırmıştır7. 

Nihayet, Ayastefanos’da devam eden barış görüşmeleri sırasında biz-
zat Nerses Varjabetyan ve bazı Ermeni ileri gelenleri, Rus murahhas 
heyeti başkanı, Çar’ın kardeşi Grandük Nikola ile görüşerek, antlaş-
maya Ermeniler ile ilgili bir madde koydurmaya muvaffak oldular8. 3 
Mart 1878 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 
ve gayet ağır hükümler taşıyan Ayastefanos Antlaşması’nın 16. mad-
desinde geçen “Ermenistan” tabiri ile böyle bir memleketin varlığı da 
Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmiştir. Ancak bu antlaşma yürürlüğe 
girmeyecektir. Çünkü Rusya, Orta Doğu’daki devletlerarası dengeyi 
bozmuş, bu durum da Osmanlı İmparatorluğu’nün toprak bütünlüğünü 
koruma politikasını takip eden İngiltere’nin hoşuna gitmemiştir.
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Patrik Nerses, 17 Mart 1878 günü, İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi 
Layard’ı ziyaret ederek, “Bir yıl önce Osmanlı idaresinden şikâyetimiz 
yoktu, ancak Rus zaferi şimdi durumu değiştirdi, doğuda bağımsız bir 
Ermenistan istiyoruz. Eğer siz yardım edemezseniz bunu gerçekleştir-
mek için Rusya’ya müracaat ederiz.” demiş, elçi Ermenistan’dan nereyi 
kastettiğini sorunca, “Van, Sivas, Diyarbakır ve Kilikya” diye cevap ver-
miştir. Elçinin evet ama bu yerlerin hiçbirinde çoğunlukta değilsiniz.” 
demesi üzerine de, “Bunu biliyoruz, ama şimdi Rusya, Doğu’da toprak-
lar kazanıyor, Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki güç dengesi 
değişti. Biz de geleceğimizi düşünmeliyiz.” diye Ermenilerin amacını 
açıklamıştır. Halbuki savaşın ilk günlerinde, Patrik Nerses, Padişah’a 
bağlı bir Osmanlı yurtseveri olduğunu açıklamıştır. Savaşın son gün-
lerinde, Varjabetyan’ın başkanlığında toplanan Ermeni Meclisi, Rus 
Çarı’na başvurmayı kararlaştırmıştır. Çar’a gönderdikleri bir muhtırada, 
Doğu Anadolu’da Fırat nehrine kadar olan bölgelerin Türkler’e geri veril-
meyip, Rusya’ya ilhak edilmesini, bu olmadığı takdirde, Bulgaristan’a 
ve “Bulgar milleti”ne verilecek imtiyazların, “Ermeni milleti”ne de 
verilmesini, işgal edilen toprakların boşaltılması halinde ise maddî bir 
teminat alınmasını ve ıslahatın tatbik ve tamamlanmasına kadar Rus 
işgalinin devam etmesini istemişlerdir.

13 Nisan 1878’de ise Patrik Nerses, İngiltere’den, vaktiyle verdiği 
söze dayanarak kendilerini korumalarını ve Lübnan’a benzer bir muh-
tariyetin kendilerine de verilmesini istemiş ve bu isteği kapsayan bir 
muhtıra vermiştir9. 

Ayastefanos Antlaşması’nın Berlin’de tadil edileceği haberini alan 
Patrik Varjabetyan, harekete geçerek, toplanacak olan kongreye katı-
lacak bütün devletler nezdinde yoğun bir faaliyette bulunmaya başla-
mıştır. Bu amaç doğrultusunda Beşiktaş Başpiskoposu Horen Nar Bey, 
Rusya’ya giderek, Çar II. Aleksandr tarafından kabul edilmiştir. Horen 
Nar Bey, Çar’dan, Osmanlı Ermenilerini himaye etmeye devam etme-
sini ve Berlin Kongresi’nde davalarını savunmasını rica etmiştir. Eski 
Patrik Hırimyan’ın başkanlığında bir heyet de Avrupa başkentlerini 
dolaşarak siyaset adamlarını Ermeni davasına kazanmak için propagan-
daya çıkmıştır. Patrik Nerses ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşa-
yan Ermeniler’in nüfusları hakkında da büyük devletlere, tahrif edilmiş 
rakamlara ulaşan kilise istatistikleri göndermiştir. 

Sonuçta, Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesi fazla değişikliğe 
uğramadan 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Muahedesi’nin 
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61. maddesi olarak kabul edilmiştir. 61. madde, Ermenilere umduk-
ları bağımsızlığı veya Lübnan benzeri muhtariyeti sağlamamış, ıslahat 
(reform) vaadinden başka bir şey getirmemiştir. Ermeniler bu durum-
dan memnun kalmamışlardır.

Ermeni Patriği Nerses, 12 Nisan 1879 tarihinde İstanbul İngiliz 
Büyükelçiliği maslahatgüzarı Mr. Malet’e, Berlin Antlaşması’na göre 
reformların bir an önce yapılması, reform komisyonlarında yerel halkın 
temsili, jandarma, mahkeme ve ziraat gibi hususlardaki problemlerin yer 
aldığı bir mektup vermiştir10. 

Ermeni Patriği Nerses’in sürekli olarak İstanbul İngiltere 
Büyükelçiliği’ne yazılar yazması büyükelçi Layard’ı da bıktırmış olmali 
ki, büyükelçi 21 Haziran 1879 tarihinde Londra’ya çektiği telgrafında 
Ermeni Patriği Nerses’in Ermeni meselesini ayakta tutmak için abart-
malar yaptığını bildirmiştir11. 

İstanbul İngiliz Büyükelçisi Kont Dufferin 6 Aralık 1881’de İngiliz 
Dışişleri Bakanı Kont Granwille’e gönderilen bir yazıda; Patrik 
Nerses’in istifa ettiğini bildirmiştir12. İki defa patriklik görevinden istifa 
eden Varjabetyan’ın istifaları rededdilmiş ve Sultan Abdülhamit’in ısrarı 
üzerine görevine devam etmiştir13. 

9 Mayıs 1884’te Eçmiyadzin Katagikosu seçilmiş, fakat bu görevine 
sağlının bozulması sebebiyle gitmemiştir14. 1884 yılında Ermeni Patriği 
Nerses Efendi ölmüş ve yerine vekil olarak Rahip Kegork Ruscukliyan 
Efendi getirilmiştir15. 

Horen Aşıkyan (1888-1894)
İzmit Armaşe Manastırı ruhani reisi olan Serepiskopos Aşıkyan 

Horen Efendi (1842-1899), Harutyun Vehabedyan’ın Kudüs Patriği 
olmak için İstanbul Patrikliği’ni terk etmeye karar vermesi ve nihayet, 
Bâb-ı Âlî’nin istemeyerek onayı ile Kudüs Patriklik Makamı’na geti-
rilmesinden sonra, 12 Eylül 1888 tarihinde, 4 saat süren seçim süreci 
sonunda, seçime katılanların 66 tanesinin oyunu alarak İstanbul Ermeni 
Patrikliği’ne seçilmişti16. 

Seçildikten sonra gerek padişahla gerek devletin diğer organlarıyla 
uyum içinde çalışan Patrik Aşıkyan, komitecilerin faaliyetlerine karşı 
tepki göstermiş, Ermeni cemaatinin büyük bir kısmının, komitecilerin 
telkinlerine kapılarak, devlet aleyhine faaliyetlerde bulunmasını önle-
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miş, ayrıca devlet aleyhine faaliyette bulunan komitecileri hükümete 
ihbar etmiştir. 

Patrikin bu tarz tutum ve davranışları komiteci Ermenileri kızdırmış, 
ona karşı saldırgan bir tavır almalarına yol açmıştır. Nitekim, 1890 yılı-
nın Temmuz ayında, Kumkapı Ermeni Patrikhanesi’nde ve kilisesinde 
Pazar ayini yapılırken, Vanlı Artin Cangülyan, kilisede ruhani memur-
ların ayinlerini gerçekleştirdiği yere çıkarak daha önce hazırladığı kağıdı 
okumaya başlamıştır. Başpapaz Sükyas Efendi onu kolundan tutup 
indirmeye çalışmış, bu sırada iki el ateş etmiş, orada bulunan arkadaş-
larıyla beraber Patrikhaneye giderek, Patrik Efendi’nin odasını basmış, 
patriğe hitaben “Şimdi önümüze düşüp bizi Yıldız Sarayı’na götürecek-
sin, yoksa biz de öleceğiz, seni de öldüreceğiz, elimden rovelvörü alan 
Sükyas Efendi’yi de öldüreceğim” diye bağırıp çağırarak ve bir takım 
hareketlerde bulunarak, Patrik Efendiyi aşağı itmiş ve bir arabaya bin-
dirip götürmekte iken asker ve polisin müdahalesiyle patrik ellerinden 
alınarak kurtarılmıştır17.

Bu olaydan sonra Hınçak Komitesi devlete sadık olan İstanbul 
Ermeni Patriği Horen Aşıkyan’a karşı olan düşmanlığının dozunu 
arttırmıştır. Hınçak komitesi tarafından, Üsküdar, Galata, Beyoğlu, 
Hasköy, Balat ve Ortaköy Ermeni kiliseleri baş rahiplerine, Ermeni 
Patriği Horen Aşıkyan Efendi adının kilisede anılmaması, aksi takdirde 
kendilerinin öldürülecekleri gibi diğer arkadaşlarının da mahv edileceği 
ihtarını içeren mektuplar gönderilmiştir18. 

Kayseri’den Gürünlü Şalcı Agop imzasıyle Ermeni patriği Horen 
Aşıkyan’a gönderilen mektupta; Atina’da komite merkezinde Aşıkyan’ın 
öldürülmesi için karar alındığı ve bu maksatla iki fedainin 20 gün evvel 
İstanbul’a gönderildiği bildirilmişti.

Ermeni teröristler, Patrik Aşıkyan’ın peşini bırakmamışlar, nihayet 
27 Mart 1894’te, ayinden sonra, patrikhaneye dönmek üzere Kumkapı 
Kilisesi’ni terk ederken, on sekiz yaşlarında bir Ermeni genci, tabancası 
ile nişan alarak üstüne birkaç defa ateş etmiştir. Silah bozuk olduğun-
dan, patriğe hiçbir kurşun isabet etmemiştir. Patrik bayılmış ve evinde 
tedavi görmüştür. Genç Ermeni karakola götürülmüş ve cinayetin 
sebebi konusunda sorguya çekilince, Aşıkyan’ın Ermenilerin düşmanı 
olduğunu, sık sık hükümete ihbarlar yaptığını ve Ermenilerin de milleti 
bu adamdan kurtarmak için and içtiklerini söylemiştir19. 
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Yapılan yargılamalar sonunda suikastçılardan Agob Karabetyan 15 
sene, onu teşvik eden Bedros Malumyan 10 sene, bunların işleyecekleri 
cinayeti bildiği halde hükümete ihbar etmeyen Mazlumyan ise 5 sene 
müddetle kürek cezasına çarptırılmıştır20. 

Kendisine karşı yapılan suikast girişiminden gözü korkan İstanbul 
Ermeni Patriği Horen Aşıkyan Efendi görevinden istifa etmiş, fakat 
bu istifa Padişah tarafından kabul edilmemiştir. Hınçak Komitesi taraf-
tarlarınca, milletin dileklerini dinlemez diye ilan olunması ve patriğin 
evinin yakılacağı söylentilerinin duyulması üzerine Patrik Efendi, bu 
defa da sağlık nedeni ileri sürerek istifasında ısrar etmiştir21. Patrikhane 
geçici kaymakamı da, hastalığını bahane ederek görevinden ayrılmış-
tır. Bu hususta gerekenlerin yapılması22, Adliye ve Mezahib Nezareti’ne 
bildirilmiş23, meclis üyelerinin patrik kaymakamı seçmesi için emir 
verilmişti24. 

Hınçaklar, amaçlarına ulaşmışlar, patriği ortadan kaldıramamış 
ama onu tedirgin edip yerinden uzaklaştırmayı başarmışlardır. Patrik 
Aşıkyan’ın istifası, devlet hizmetindeki yüksek seviyeli Ermeni memur-
larının, Ermeni aristokrasisinin ve ılımlı Ermenilerin zor durumda kal-
masına yol açmıştır.

Horen Aşıkyan’dan sonra, komitelerin de desteğini alan, Bab-ı Ali 
nezdinde itibarı olmayan, kavgacı ruhuyla bilinen eski Mısır murahha-
sası İzmirliyan Efendi, 1894 yılının sonlarına doğru, İstanbul Ermeni 
Patriği seçildi25. 

Mateos İzmirliyan 
Mateos İzmirliyan 12 Şubat 1845’de Kumkapı’da doğmuş, öğreni-

mini tamamladıktan sonra 1862’de Ortaköy Ermeni Mektebine öğret-
men tayin edilmiş ve iki sene sonra da ruhbanlık mesleğine girmiştir. 
1871 tarihinde Ermeni Patrikhanesi Ruhanî Meclisi’ne üye seçilmiş, 
aynı zamanda ruhanî meclis başkatipliği vazifesi de kendisine verilmişti. 
1874 yılında Bandırma Ermeni murahhasalığı’na tayin olunmuş, aynı 
sene zarfında Eçmiyazin’e giderek piskoposluk ünvanı almıştır. 

Genç yaştan itibaren Patrikhane’nin çeşitli kademelerinde görev 
yapan İzmirliyan, Ermeniler tarafından Sadaret’e verilen muhtırayı 
hazırlayan komisyonda yer almıştı. Krımyan tarafından düzenlenmiş 
olan bu muhtıraya daha sonra bazı maddeler daha ilave edilmiştir26.
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1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının son bulduğu sıralarda Patrik 
Nerses ve İzmirliyan’ın reisliklerinde Ermeni meclisi, gizli bir surette 
toplanarak, Rus çarına verilmek üzere Eçmiyazin Katagikosluğu’na 
bir muhtıra gönderilmesine karar vermişti27. İstanbul Ermeni idareci-
leri, Katagikos IV. Kevork’un Ermeni sorununa karışmasını ve Türkiye 
Ermenilerinin ricalarını kendisi veya bir devlet aracılığı ile Rus Çar’ına 
ve sonra da Avrupa devletleri delegeleri kongresine vermesini gerekli 
görmüşlerdi. Katagikosun kandırılması işi Mateos İzmirliyan’a verilmiş, 
Eçmiyazin’e varan İzmirliyan, katagikos tarafından kabul edilmiş, fakat 
İzmirliyan’ın konuşmalarından bir sonuç çıkmamıştır. Katagikosun 
hareket şekli ve siyaseti değişmemiş, İzmirliyan eli boş olarak Nisan ayı 
başlarında İstanbul’a dönmüş ve uğradığı başarısızlığı anlatmıştır28.

1879 yılında Patrikhane’de başka bir göreve tayin olunmuş, beş ay 
sonra istifa etmiştir29. İzmirliyan, Galata, Üsküdar ve Yenikapı piskopos-
luklarında da bulunmuş, 1886 da Mısır Ermeni murahhasalığına tayin 
olunmuştur30. İzmirliyan, 1892 yılında tüm Gregoryen Ermenilerin 
Katagikosluğu için aday gösterilmişti31. 

Mateos İzmirliyan’ın İstanbul Ermeni Patriği 
Olması

Horen Aşıkyan’dan sonra, İzmirliyan Efendi, 1894 yılının sonla-
rına doğru, İstanbul Ermeni Patriği seçilmiştir32. Meclis-i Cismanî 
Reisliğine Gabriyel Efendi, Kitabeti’ne de Galata Ermeni Mektebi 
Müdürü Musedciyan Efendi tayin edilmişlerdi33. 

Philip Currie, Patrik seçilmesinden hemen sonra İzmirliyan’ı çok 
sıcak bir şekilde kabul etmiş, bu görüşme sırasında ona, Ermeniler hare-
kete geçtiği takdirde, bütün vasıtalarla Ermenileri desteklemeyi vaad 
etmişti. Bunun üzerine İzmirliyan34, her alanda ona danışmaya ve koor-
dineli olarak harekete başlamıştı.

2 Ocak 1895’te İzmirliyan’ın İstanbul Gregorien Ermeni Patrikliği 
Padişah tarafından onaylandı35. 

İzmirliyan seçimden sonra Ermeni genel meclisinde yaptığı konuş-
mada da Ermenilerin oturdukları bölgede Ermeniler arasında kurulacak 
bir meclisle kendi kanunlarını kendilerinin yapması ve uygulama-
sını öngören muhtariyet anlayışını izah etmişti. Köylerinden kovulan 
veya uzaklaştırılanların vatanlarına dönmelerini, zarar ve ziyanları-
nın tazminini istemiş, önceki patrik zamanında kaldırılan Eçmiyazin 
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Katagikosu’nun bir emirnamesini bütün kiliselerde tekrar okutmuş36, 
Bab-ı Ali lehine halka acele bir dilekçe hazırlatarak gönderen Edirne 
piskoposunu bu hareketinden dolayı azarlamıştı37. 

16 Ocak 1895’de İstanbul İngiltere Büyükelçisini ziyaret eden İstanbul 
Ermeni Patriği İzmirliyan, Bitlis Tahkik Heyeti’nde Ermenilerin şahit-
lik yapmaktan korktuklarını, heyetin gerçeğe ulaşacağına inanmadığını, 
eyaletlerden gelen mektup ve telgrafların durdurulduğu için haber alı-
namadığını, yüksek dereceli rahiplerin çoğunun hapiste olduğunu belir-
tiyor ve İngiltere’ye desteği için teşekkür ettikten sonra, eğer birşey elde 
edilmesi garanti altına alınmadan bu destek kesilirse durumun eskisin-
den de daha kötü olacağını vurguluyordu38 .

İzmirliyan ve Ermeni Olayları
İzmirliyan’ın İstanbul Ermeni Patriği olmasından sonra Anadolu’nun 

bir çok vilayetinde karışıklıklar çıkmış, Ermeni isyanları bir çığ gibi 
büyümüştür. İzmirliyan’ın bu olayların çıkmasında nasıl bir rol oyna-
dığını görmek için, 30 Eylül 1895’de İstanbul’da çıkan ve Bab-ı Ali 
Gösterisi olarak adlandırılan olaylar iyi bir örnek olacaktır. 

Hınçak Komitesi, Bab-ı Ali gösterisinden iki gün önce, Islahat 
komisyonunun raporunu protesto etmek üzere, 28 Eylül’de büyük dev-
letlerin elçilerine bir bildiri vermiştir. 

İstanbul’da ihtilalci bir Ermeni eyleminin hazırlanmakta olduğu 
konusunda uyarılmış bulunan Zabtiye Nazırı Nazım Paşa, hoş olma-
yan olayların meydana gelmesini önlemek için İzmirliyan’dan elinden 
geleni yapmasını istemiştir. Ayrıca, komite üyelerinin, Ermeni hürriyet 
saatinin çalmak üzere hazır olduğu ve Ermeni halkının pek yakında 
Türk buyruğundan kurtulacağı yolunda kamuoyunda gizlice telkinatta 
bulunduklarını ona duyurmuştur. İzmirliyan, Nazım Paşa’ya yazdığı her 
cevapta kendisinin polis memuru olmadığını bildirmiştir. 

Adliye Nazırı da, İzmirliyan’ı yakında olması muhtemel gösteriyi 
akıllıca durdurması ve önlemesi için görevini yapmaya davet etmiştir. 
Aksi takdirde Bab-ı Ali tarafından kendisinin sorumlu tutulacağını da 
bildirmiştir39. 

Zaptiye Nazırı Nazım Paşa, 30 Eylül sabahı Sadrazam’dan aldığı 
emirle Kumkapı Patrikhane Kilisesi’ne giderek, patriği görmek istemiş, 
Patriğin gelmediği anlaşılınca, Ruhanî ve Cismanî meclis üyelerinden 
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getirttiği birer kişiye Dahiliye Nazırı’nın emrini okumuş, ayrıca patriği 
de tekrar bir bildiri göndermiştir40. 

Aynı gün, Kumkapı’daki Patrikhane kilisesinde 3-4 bin kadar Ermeni 
toplanmıştır. Bunların arasında özellikle Bitlisli, Vanlı ve Muşlu erkek, 
kadın ve kızlar çoğunluğu meydana getirmişlerdi. Patrik İzmirliyan, 
Kumkapı Kilisesi’nde toplanan Ermenilere biraz uzun sayılabilecek bir 
vaaz vermiş, bununla birlikte, meydana gelmesi muhtemel karışıklık-
lara ve Ermeni cemaatinin sessiz ve sakin kalması için kendisini tedbir 
almaya çağıran Bab-ı Ali’den aldığı uyarılara hiç temas etmemiştir. 

İzmirliyan, ayinden sonra törenle kiliseden çıkarken, Beyoğlu sanat 
okulu öğrencilerinden birisi, ona “Ermenilere yardım için 6 büyük 
devlete müracaat etmesini tavsiye etmiş” ve “eğer bu teklifleri kabul 
edilmezse Ermenilerin nasıl ölmeyi bildiklerini gösterebileceklerini” 
sözlerine eklemiştir41. 

Buna karşılık İzmirliyan, “kendisinin, görevinde kusurlu olmadı-
ğını ve devletlere müracaatta bulunacağını” bildirmiştir. İzmirliyan’ın 
Patrikhane’ye dönüşünde toplanan göstericiler, Kumkapı’dan Bab-ı 
Ali’ye doğru ilerlemeye başlamışlar ve olaylar çıkarmışlar, Jandarma 
Binbaşısı Servet Bey’i öldürmüşlerdir. Göstericilerin büyük bir kısmı 
kiliselere ve Kumkapı, Galata, Beyoğlu, Hasköy istikametinde kaçmış-
lar, geçtikleri yerlerde de rastgele ateş açarak terör havası estirmişlerdir. 
Bu büyük olay müslüman halkı öfkelendirmiş ve netice itibarıyla kar-
şılıklı öldürme olaylarına yol açmıştır. Sonuçta Ermenilerin saldırıları 
kontrol altına alınmıştır. 

Kiliseleri boşaltmak, kamu düzenini sağlamak ve böylece Müslüman 
halkı yatıştırmak için, önce etkili üst düzey Ermeni görevliler Patrik 
İzmirliyan’ın yanına gönderilmiş, fakat bu teşebbüs başarısız kalmıştır. 
Kiliselere sığınan komitecilere, polis tarafından yiyecek bırakılmadığı 
yolunda elçilere müracaat edilmesi üzerine, altı devlet elçisi tarafından 
Bab-ı Ali’ye ihtarda bulunulmuş, İzmirliyan’ın başvurması üzerine de 
yine bu devletlerin elçileri tarafından kiliselere sığınanların serbest bıra-
kılmaları istenmiş, Bab-ı Ali’de bunu kabul etmiştir. Bu teşebbüslerin-
den dolayı İzmirliyan elçilere teşekkürlerini sunmuştur42. 

İstanbul’da meydana gelen olaylardan sonra iyice hırçınlaşan 
İzmirliyan, bir din adamından çok bir komiteci gibi hareket ederek, 
adeta Hınçak Komitesi’nin tüzüğünde yazılı olanları dünya kamuoyuna 
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aksettirmiştir. Can, mal, ırz ve din gibi en hassas konular üzerinde duygu 
sömürüsü yaparak dünya kamuoyunu yanlarına çekmek istemişlerdir43. 

Patrik, hükümet tarafından sıkıştırıldığında hemen istifaya yönelmiş, 
bu davranış Ermenilerce istismar edilmiştir. 

İzmirliyan, bütün Ermeni kiliselerinde fesada karşı öğüdünün okun-
masına karar verdiği halde, bu kararı; ruhanî ve cismanî heyetlerinin 
müştereken aldıkları kararla tehir ettirmiş, dindaşlarına çatışmadan 
uzak durmalarının öğütlenmesi yolunda yapılan istekleri yokuşa sürmüş, 
Rus, Fransız ve İngiliz sefaretleri tercümanlarının, komitecilere öğüt 
vermesi yolundaki isteklerini ise “Bunları tanımadığını, ama Ermeni 
ileri gelenlerinin bu yolda ellerinden geleni yapmalarını tembihleyece-
ğini” söyleyerek kabul etmiştir44. 

Nihayet, Bab-ı Ali’nin ısrarları karşısında, devletin vaad ettiği ıslahatı 
beklemek üzere Ermenileri sükuta davet etmeleri için murahhasalara 
bir tamim gönderebilmiştir45.

İzmirliyan, İngiltere Büyükelçisi Philip Currie’ye gönderdiği bir 
başka yazısında da, İstanbul Ermenilerinin gösteri yapacakları hakkın-
daki şayialardan haberi olmadığını bildirerek, böyle bir gösterinin bütün 
sorumluluğunu reddetmiş ve İngiliz Büyükelçiliği’nin, bu gibi kötü 
olayların tekrarını önleyici önlemler almasını talep etmiştir46. 

Zaptiye Nazırı Nazım Paşa, Patriğin İstanbul’da ihtilal olmasının 
muhtemel olduğu ve bunu önleyemeyeceği yolunda sefaretlere birer 
yazı göndererek yardım istediği tarzındaki haberlerin yayılması üzerine, 
Ermenilerin yapacakları bir hareketin zeminini oluşturduğunu, pat-
riğin iyi niyet ve sadakatten uzak olduğunu, çıkıp çıkmaması patriğin 
tutumuna bağlı olan bir uygunsuzluğu önlemek için patriğin itidal ve 
sadakate davet edilmesi gerektiğini, aksi takdirde kendisine mesuliyet 
yüklenmesinin ihtiyati bir tutum olacağını Sadrazam’a bildirmiştir47. 
Meclis-i Vükela ise bu konuda, ülkede güvenliğin sağlanması için ilgili-
lerce gerekli önlemlerin alınmasını kararlaştırmıştır48. 

Osmanlı Devleti, İzmirliyan’ın yasa dışı faaliyetlerini sıkı sıkı takip 
ediyor, onun hareket alanını daraltmaya çalışıyordu. Polis komiserlerin-
den Markar Efendi’yi öldürmek kastıyla yaralayan Samik’in kaçarken 
Patrikhane Kilisesine sığınması üzerine Patrikhaneden bu konuda da 
bilgi istenmişti. İzmirliyan bu konuda yaptığı açıklamalarda, Samik’in 
gizlenmesi olayının zamanında ihbar edilmemesinin şüpheli ve sorum-
luluk gerektirecek bir durum olduğunu onaylamakla beraber, bu hususun 
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hademenin şaşırmış olmalarından ileri geldiğini, Patrikhane Kilisesi 
papazlarının değiştirilmesinin mağduriyetlerine yolaçacağını, kiliselerde 
bu gibi durumların bir daha olmaması için icab edenlere gerekli uyarıla-
rın yapıldığını ileri sürüyordu. 

Bu cevabı yeterli görmeyen hükümet, fesat erbabının kiliselerde giz-
lenmesinin ruhanî memurlarının ahval-i gayr-i menhubesinden kay-
naklandığını, adı geçen Samik’in Patrikhane kilisesinde gizlenmesinin 
hiçbir şekilde tevil kabul etmeyecek maddelerden olduğunu, emsaline 
ibret olmak üzere üzere mezkur kilise ruhanî memurlarının ve hade-
mesinin mutlaka değiştirilmesi ve bundan sonra bu gibi hoşa gitmeyen 
hareketlerde bulunan papaslar ile kilise hademesinin cezalandırılacakla-
rını bildiriyordu49.

İzmirliyan’ın Osmanlı Hükümeti ile olan münasebetleri tamamen 
gerginleşmişti ve patriklik görevlerini gerektiği gibi yerine getiremi-
yordu. Ayrıca daha patrik seçildiği ilk günden beri, onun uzlaşmaz 
tavrını tasvip etmeyen Ermeni aristokratları ve Bab-ı Ali hizmetin-
deki yüksek seviyeli memurlar ona istifa etmesini tavsiye ediyorlardı. 
Hariciye Nezareti Müşteşarı Artin Dadyan Paşa, çok popüler ve iyi bir 
hatip olan İstanbul’daki Kudüs Patriklik naibi Mgr. Kevork Yeretzyan’ı, 
yakın dostu İzmirliyan’ı istifasını vermeye ikna etmesi için görevlen-
dirdi. İngiltere Büyükelçisi P. Currie de ondan desteğini çekmişti. 
İzmirliyan’ın kendi halkına faydalı olamayacağını ve neticede patriklik 
makamında oturamayacağını düşünüyordu50. 

Mateos İzmirliyan, 3 Ağustos 1896 tarihinde Adliye ve Mezahib 
Nezareti’ne, artık üzerine aldığı İstanbul Ermeni Patrikliği vazifesini 
devam ettiremeyeceğini bildiren istifasını sundu51. 

İzmirliyan’ın vermiş olduğu istifa, Encümen-i Mahsus-ı Vükela’da 
görüşülmüş, adı geçen patriğin, Ermeni olaylarının en başlı tertipleyi-
cisi ve düzenleyicisi olduğu gibi çıkan olayların çoğunlukla ateşleyicisi 
ve teşvikçisi olduğundan, kendisinin patriklik makamından bu suretle 
vukubulan istifasının kabulünün Ermeni olaylarının önlenmesine yar-
dımcı olacağı düşünülmüştü. 

İzmirliyan’ın istifası üzerine, hemen bir patrik kaymakamı seçtirilmesi, 
Mateos İzmirliyan’ın mazulen İstanbul’da ikametine devam etmesinin 
uygun olmayacağından, Kudüs’e gönderilmesi ve kendisine hazineden 
2000 guruş maaş tahsisi kararlaştırılmıştı52. Nihayet İzmirliyan, Girit 
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vapuruyla İstanbul’dan ayrılmış, Yafa’daki Ermeni manastırına ulaşmıştı 
ve oradan da Kudüs’e gidecekti53. 

Patrik İzmirliyan’ın istifasından sonra, Bab-ı Ali, onun patrikliği 
zamanında mevcut bulunan sivil ve dini meclislerin yerine, din adam-
larından ve 8 laik üyeden oluşan karma bir meclisi geçici olarak görev-
lendirdi. Bu karma meclis Kumkapı Patrikhanesi’nde toplandı ve Bursa 
Arşöveki Mgr. Bartholomeos’u Patrik vekili seçti. 

Oniki yıl Kudüs’te kalan İzmirliyan’ın hal ve hareketleri Osmanlı 
Devleti tarafından sıkı bir şekilde takip edilmiştir54. 

İzmirliyan’ın İkinci Defa İstanbul Ermeni Patriği 
Seçilmesi

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte genel af ilan edilmiştir. 
Genel af, İstanbul’daki evlerine artık serbestçe geri dönebilecek tüm 
siyasal mülteci ve sürgünleri de kapsamıştır55. II. Abdülhamid tarafın-
dan görevinden alınarak Kudüs’e sürülen İzmirliyan da bu aftan istifade 
ederek 13 Ağustos’ta İstanbul’a gelmiştir56. 

Hürriyetin ilanından bir kaç gün sonra, İstanbul Ermeni Patriği 
Ormanyan Efendi57, Sultan II. Abdülhamidle iyi ilişkiler içinde olması 
nedeniyle Ermeni komitelerinin yoğun eleştiri ve hücumlarına uğramış, 
patriklik makamından istifaya davet edilmiş, bütün bunlardan sonra 
Ormanyan Efendi görevinden çekilmek zorunda kalmıştır. Ormanyan’ın 
Patriklikten ayrılmasından sonra Ermeni Patrikhanesi’nde bir ruhban 
heyeti oluşturularak, patrik seçimi için gerekli hazırlıklara başlanmıştır.

Ermeni Patrikhanesi’nden Sadaret’e gönderilen ve Ermeni 
Patrikhanesi Meclis-i Umumisi tarafından düzenlenip imzala-
nan 5 Kasım 1908 tarihli mazbatadan anlaşıldığına göre; Ermeni 
Patrikhanesi Meclis-i Umumisi’nin 4. toplantısında verilen karar gere-
ğince, boş olan Ermeni patrikliklik makamına seçilecek adayı belirle-
mek amacıyla 4 Kasım 1908’de Patrikhahe Kilisesi’nde seçim yapılmış, 
Patrik Kaymakamı Turyan İgişa’nın başkanlığında toplanan Ermeni 
Patrikhanesi Meclis-i Umumisi, 5. toplantısında üyelerin gizli oylarıyla 
ve ittifakla Mateos İzmirliyan’ı İstanbul Ermeni Patriği seçmiştir58. 

Ermeni Patriğinin seçilmesine dair takrir Adliye Nezareti’ne gönde-
rilmiş, daha sonra Meclis-i Vükela’da okunmuş ve seçim muameleleri 
usulüne uygun bulunarak onay için mabeyne gönderilmiş59, padişah 9 
Kasım 1908’de bu seçimi onaylamış60, İzmirliyan Efendi, maiyetiyle 
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birlikte padişah tarafından kabul edilmiştir61. İzmirliyan Efendi, Patrik 
görevinde fazla kalmamış, aradan biraz zaman geçtikten sonra 
Eçmiyazin Katagikosu seçilmiştir.

Mateos İzmirliyan’ın Eçmiyazin Katagikosu62 
Seçilmesi

1892 yılında Eçmiyazin Katagikosu seçilen Krımyan’ın 1907 yılının 
Kasım ayında ölmesi üzerine yeni bir katagikos seçimi için çalışmalara 
başlanmıştır63. 

Katagikosluk seçimi 14 Kasım 1908’de Eçmiyazin’de yapılmış, 
78 üyelik sinodun 73 üyesinin oyuyla vefat eden Krımyan’ın yerine 
İzmirliyan, Eçmiyazin Katagikosu seçilmiştir64. İstanbul Ermeni Patriği 
İzmirliyanla, İzmir Ermeni murahhasa vekili ve eski İstanbul Patrik 
kaymakamı Yegişa Turyan tüm Gregoryen Ermenilerin katagikosluğu 
için aday olmuşlar, İzmirliyan oyların büyük çoğunluğunu almıştır. 

Rusya’nın İstanbul Büyükelçiliği, 12 Ocak 1909 yılında Hariciye 
Nezareti’ne müracaat ederek Rusya İmparatoru’nun İzmirliyan’ın 
katagikosluğunu onayladığını belirterek, Osmanlı vatandaşı olan 
İzmirliyan’ın vatandaşlıktan çıkarılarak, Rusya’ya gitmesine izin veril-
mesini Bab-ı Ali’den resmen talep etmiştir. 

Bunun üzerine, Rusya Sefareti’nin İzmirliyanla ilgili takriri Meclis-i 
Vükela’da görüşülmüş ve İzmirliyan’ın, katagikosluğu kendisinin de 
istediği anlaşıldığından, Osmanlı tabiiyyetinden çıkarılması ve Rusya’ya 
gitmesine izin verilmesinin uygun olacağına karar verilmiş ve 11 Şubat 
1909’da padişah bu kararı onaylamıştır65. Ermeni Patriği İzmirliyan’ın 
Eçmiyazin Katagikosluğu makamına seçilmesini Rus çarının tasdik 
ettiğini İstanbul Rus sefiri İzmirliyan’a tebliğ etmiş, İzmirliyan Efendi 
de Rus çarına bir teşekkür telgrafı göndermiştir66.

İzmirliyan, 1909 senesi Mayıs’ının 29’unda İstanbul’dan Odesa’ya 
ve oradan da Çar’ın huzuruna çıkmak üzere Petersburg’a gitmiştir. 
İzmirliyan, Eçmiyazin Katagikosuğu görevinde yaklaşık olarak iki yıl 
kaldıktan sonra ölmüştür67. 

Mateos İzmirliyan, İngiliz, Fransız ve Amerikan kamuoyunun da 
geniş desteğini sağlayarak Ermenilerin can ve mal güvenliğini sağlamak 
adına dünya kamuoyunu etkilemeye çalışmış, ihtilalcilerle işbirliği yap-
mıştır. Bir din adamından çok bir komiteci gibi hareket eden İzmirliyan, 
adeta Hınçak Komitesi’nin tüzüğünde yazılı olanları dünya kamuoyuna 
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aksettirmek için çalışmış, can, mal, ırz ve din gibi en hassas konular 
üzerinde duygu sömürüsü yaparak dünya kamuoyunu yanlarına çekmek 
istemiştir. 

Zaven Efendi (1913-1922) Öğrenim Hayatı
1867 yılında Bağdat’ta doğan Zaven Efendi, ilk tahsilini Bağdat’taki 

Ermeni mektebinde yapmıştır. 1890 yılında İzmit civarındaki Armaşe 
Manastırı’nın ruhani mektebine girmiştir. 1895 senesinde öğrenimini 
tamamlamış, 26 Mayıs 1896’da Zaven adıyla rahipliği takdis edil-
miştir. Aynı okulda bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra68 İstanbul’a 
gelerek 1897-1907 yılları arasında Samatya ve Hasköy’deki Ermeni 
Kiliselerinde vaizlik yapmıştır69. Daha sonra Anadolu’ya geçerek önce 
kilise işleri müfettişliği görevinde bulunmuştur. 

1911 yılında Erzurum murahhasalığına tayin olmuştur. Oradan 
murahhasa kaymakamı sıfatıyla Van’a gönderilmiş, orada da bir müddet 
kaldıktan sonra Diyarbakır murahhasalığına seçilmiştir70. 

Patrik Seçilmesi
Patrik Ohannes Arşoroni Efendi’nin görevinden istifa etmesi ve bu 

isteğinin Ermeni Patrikhanesi Meclis-i Umumisi’nin yaptığı toplantı 
sonucunda kabul edilmesi71 üzerine, Ermeni Patrikhanesi Meclis-i 
Umumi’si, yeni Patriği seçmek üzere toplanmış, Kumkapı’da Patrikhane 
Kilisesi’nde patrik seçimini yapmışlar ve Diyarbakır murahhasası 
Piskopos Zaven Efendi, 85 üyenin katıldığı seçimlerde 64 oy olarak, 46 
yaşında İstanbul Ermeni Patrikliği’ne seçilmiştir72.

79. İstanbul Ermeni Patriği olan Zaven Efendi, göreve başladıktan 
sonra, arazi ve asayiş meseleleriyle ilgili şikâyetleri değerlendirmeye baş-
lamıştır. Zaven Efendi’nin göreve başladıktan sonra, aktif olarak takip 
ettiği konulardan biri de 1914 yılında yapılan Meclis-i Mebusan seçim-
leridir. Ermenilerin hükümet nezdindeki bütün işlerini takip etmiştir.

Seçim çalışmaları esnasında Ermeniler, Osmanlı hükümetiyle pazar-
lığa girmek istemişler, Ermenilere genel nüfus miktarı oranında Ermeni 
mebus verilmesini ve bu seçimlerin de Patrikhane vasıtasıyla Ermeniler 
tarafından yapılmasını istemişler, bu istekleri hükümet tarafından 
reddedilmiştir73.
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Ermenice olarak yayınlanan Azadamard gazetesine bir açıklama 
yapan, Ermeni Patriği Ermenilerin isteklerinin hükümet ile İttihad ve 
Terakki Fırkası’nca kabul edilmediğini, bundan dolayı görüşmelerin 
kesileceğini ve Osmanlı Parlamentosu’na karşı Ermenilerin takınacağı 
tavrın Meclis-i Muhtelit’te görüşülerek kararlaştırılacağını belirtmiştir.

1914 yılının Mart ayı içinde, Dahiliye Nazırı Talat Beyi yeniden 
ziyaret eden Zaven Efendi bu defa da, Sason-Havit havalisinde Ermeni 
karyelerinin Kürtler tarafından muhasaraya alındığına dair Muş murah-
hasasından gelen telgrafnameyi sunmuş ve ahalinin hayat ve mallarının 
taarruzdan muhafazasını istemiştir74.

Ermeni Patriklik Nizamnamesinin Kaldırılması
Birinci Dünya savaşının çıkması ve Osmanlı Devleti’nin savaşa işti-

raki bilindiği gibi Türk Ermeni ilişkilerindeki en problemli dönemin 
başlangıcı olmuştur.

Avrupa’daki toprakların kaybedilmesi ve Balkan savaşlarıyla devle-
tin zayıf düşmesi kimi Ermeni çevrelerinde Balkanların ardından sıra-
nın Ermeni vilayetlerine de gelebileceğine ilişkin umut uyandırmıştır. 
Patrikhane ve Ermeni siyasi partileri “Düvel-i Muazzama”nın dikkatini 
Osmanlı Ermenilerinin üzerine çekmek için etkin faaliyete girişmiştir75. 

Rus kontrolü altında bağımsızlıklarına kavuşacaklarını düşün-
müşler, bunun da ancak, Doğu Anadolu’yu, Rusların işgal etmesiyle 
gerçekleşebileceğine inandıklarından Ruslarla işbirliği yapmaktan 
çekinmemişlerdir76.

Bu dönemde Rusya ve Almanya’nın önderlik ettiği Doğu Anadolu 
ıslahatı konusunda da son noktaya yaklaşılması, Doğu Anadolu’nun iki 
bölgeye ayrılarak başlarına iki Avrupalı valinin atanacağının kararlaştı-
rılması, Avrupa’da Ermeniler lehine bir havanın oluşması, Ermenilerde 
bir tavır değişikliğine yol açmıştır. Rusya Maslahatgüzarı Gulkeviç ile 
Sadrazam Said Halim Paşa arasında 8 Şubat 1914’te ıslahat anlaşması 
imzalanmıştır77.

1914 Ağustos’unda Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine78, 
Osmanlı Devleti Doğu Anadolu’da fiili yönetimi ellerine alacak olan iki 
yabancı genel müfettişin sözleşmelerini feshetmiş ve Rusya ile yaptığı 
anlaşmaya uymaktan vazgeçmiştir. Bu durum Ermenileri yeni arayışlara 
yöneltmiştir. 



İSTANBUL ERMENİ PATRİKLERİ VE SİYASî FAALİYETLERİ (1878-1923) 97

İstanbul Ermeni Patriği Zaven, daha savaş başlamadan önce Ermeni 
milliyetçi-liberallerin yayın organı Mşak (Meşak) gazetesinin muha-
birine, Ermeni meselesinin kökten çözümünün, bütün Ermenistan’ın 
Ermenilerin kaderinin tarihsel olarak bağlı olduğu Rusya hükümranlığı 
altında birleşmesiyle gerçekleşeceğini belirtmiştir. Patrik, “Rusya buraya 
ne kadar çabuk gelirse bizim için o kadar iyi olur” demiştir79. 

Osmanlı Hükümeti, İstanbul’daki Ermeni Patriğine, savaş süresince 
yurt içi güvenliğin sağlanabilmesi yolunda yeter sayıda jandarma ve 
askeri birlik ayrılamayacağını, bu durumda Ermeniler tarafından ayak-
lanma girişiminde bulunulması halinde şiddetli önlemler alınacağını, bu 
yüzden cemaatine gerekli uyarılarda bulunması gerektiğini söylemiştir80.

Bu uyarıları dikkate almayan Ermeni Patriği 31 Mart 1915 tarihinde 
başkomutanlığa bir yazı yazarak Ermenilere haksız işlem yapıldığını 
iddia etmiştir81. 

Ermeni Patrikhanesi, Zeytun’da meydana gelen olayları hükü-
mete, kasıtlı olarak yanlış aksettirmiştir. Bu durum üzerine 4. Ordu 
Komutanlığı 9 Nisan 1915 tarihinde Başkomutanlığa bir yazı gön-
dererek, “Ermeni patriğinin olayı anlatışı gerçeklere uymamaktadır. 
Eşkıyalar Zeytun’a cephane götüren bir jandarma kıtasına silahla saldır-
mışlardır. Olayın başından beri bütün gücümle yerli halkın zerre kadar 
incinmemesi ve Müslüman halkın, hatta silahlı eşkıyaya karşı bile en 
küçük bir karşılık vermemesine çalıştım. Bu amaç tam olarak sağlan-
mıştır. Patrik Efendi bunun aksini ispat edemez demiştir.

Bu arada Dahiliye Nazırı Talat Bey, Taşnak komitesinin tanınmış 
üyelerine ve özellikle Erzurum mebusu Vartkes Efendi’ye “Ermenilerin 
isyan ve ihtilal hareketlerine yöneldikleri takdirde çok şiddetli tedbir-
lerle karşılaşacaklarını bildirmiştir82. Meclis-i Mebusan reisi de komi-
telere mensup Ermeni mebuslarla konuşmuş ve bu suretle Ermeniler 
kendi rüesa-yı ruhaniye ve eşraf ve muteberanı vasıtasıyla ihtilalden vaz-
geçmeleri ve bunun zorunlu ve üzüntü verici sonuçlarından haberdar 
edilmişlerdir. 

Bilindiği üzere yapılan bu tür uyarıların hiçbir etkisi olmamış, 
Ermeniler özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Ruslarla işbirliği yap-
mışlar, Osmanlı birliklerini zor durumda bırakmışlar, bazı bölgelerde 
bilfiil isyan etmişlerdir. Bunun sonucu olarak da cephe gerisinin emni-
yeti sağlamak zorunda olan Osmanlı Devleti, Ermenileri bulundukları 
yerlerden çıkararak ülkenin başka bir bölgesine yerleştirmiştir. 
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Osmanlı Devleti, bu tedbirin devamı sayılabilecek başka bir ted-
bir daha almak zorunda kalmış, Eçmiyazin Katagikosluğu aracılığıyla 
Osmanlı Ermenilerinin Rusya’ya olan bağımlılığını önlemek istemiş, 
1863 tarihli Ermeni milleti nizamnamesi yürürlükten kaldırılarak, 
“Ermeni Katagikosluk ve Patrikliği Nizamnamesi” adı altında yeni bir 
nizamname yürürlüğe konmuştur. Bu nizamname 28 Temmuz 1332 
tarihli Takvim-i Vekayi’de padişah iradesiyle birlikte yayınlanmıştır83. 

Otuz dokuz maddeden oluşan bu yeni nizamnamenin otuz yedinci 
maddesi ile 1863 nizamnamesi yürürlükten kaldırılmış, Mukaddime 
kısmında yer alan 1. madde ile Sis ve Akdamar Katagikoslukları bir-
leştirilmiş, İstanbul ve Kudüs Patriklikleri bu katagikosluğa bağlan-
mıştır. Ecmiyazin Katagikosluğu ile bütün ilişkiler kesilmiş, İstanbul 
Katagikosluğu’nun ikametgahı Kudüs’teki Mar Yakup Manastırı 
olmuştur84. 

Osmanlı Devleti, bu yeni Katagikosluk ve Patriklik nizamnamesi ile 
hem Eçmiyazin’i dışarıda bırakarak Rusya’nın Osmanlı Ermenileri ile 
ilişkisini kesmeye, hem de siyasi bir nitelik almış olan “Umumi Meclis”i 
kaldırarak Ermeniler arasında fırka tartışmalarından doğan ve cemaat 
içinde patriğin otoritesini sarsan huzursuzluğu önlemeye çalışmıştır85. 
10 Ağustos 1916 tarihinde Adliye ve Mezahip Nezareti bir tezkire 
ile görevinin bittiğini Zaven Efendi’ye tebliğ etmiş, zabıta tarafından 
da Bağdat’a gitmesi ve orada ikamet etmesi kendisine bildirilmiştir. 
Daha sonra Zaven Efendi’nin Musul vilayeti’nin bir kazasında ika-
met etmesinde bir sakıncalı olmadığı Musul Valiliği’ne tebliğ edilmiş-
tir86. Zaven Efendi, Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafın dan Bağdat’a 
gönderilmiştir87.

Zaven Efendi’nin Yeniden Patrik Seçilmesi
Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin Birinci Dünya Savaşı’nı kaybet-

meleri üzerine 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmış ve 
Osmanlı Devleti silahlarını bırakmak zorunda kalmıştır. 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması üzerine Ermeniler İngilizlerin 
de yardım ve kışkırtmalarıyla yeniden organize olmaya başlamışlardır. 
Sevk ve iskana tabi tutulan Ermenilerin de geri dönerek faaliyetlerine 
kaldıkları yerden devam etmeleri Türk-Ermeni ilişkilerinde yeniden 
sorunlu günlerin başlamasına yol açtı. Ermeni ve Rumların yaklaşan 
barış ve müttefik zaferleri dolayısıyla şımarıp taşkınlıklar yapmaları, 
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hükümetin onlara karşı gereken yakınlığı göstermesini engellemiş, 
ayrıca bu husus Türkleri tahrik etmiş ve asayişsizliklere yol açmıştır88. 

2 Kasım 1918 gecesi Talat, Enver ve Cemal Paşalar ile İttihat ve 
Terakki’nin ileri gelenleri Bahaettin Şakir, Doktor Nazım, Azmi ve 
Bedri beyler yurt dışına kaçmışlardır89.

Bu arada Meclis-i Mebusan’da altı Ermeni mebusu bir takrir vere-
rek, vakti seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler hakkındaki karar-ı 
muvakkat ile aher mahallere nakledilen eşhasın emval ve emlaki hak-
kındaki kararnamenin reddedilmesini talep etmişler, ayrıca Ermenilere 
kötü muamelelerde bulunanlarla mezalim faillerinin cezalandırılmasını, 
bu ahvalden zarar görenlerin servet ve mukaddesatlarının ne suretle 
tazmin ve adaletin ne suretle yerine getirileceği sormuşlardır. Dahiliye 
Nazırı Fethi Bey mezalimi yapanların tedricen cezalandırılacaklarını 
ve mazlumlara da hükümetin elinden gelen yardımı yapacağını beyan 
etmiştir90. 

Mevcut durumdan istifade eden Ermeni Patrikhanesi de tekrar eski 
haklarına kavuşmak istemiştir. 1916 Temmuz’unda neşrolunan patrik-
hane nizamnamesinin kaldırılmasını, eski patrik Zaven Efendi’nin vazi-
fesine dönmesini, patrikhane eski meclislerinin de ibkasını talep etmeyi 
kararlaştırmıştır. Bu konuları ihtiva eden bir takrir yazılarak Adliye ve 
Mezahip Nezareti’ne sunulmuştur91. Ermenilerin bu istekleri kabul 
edilmiş ve Ermeni Patrikhanesi imtiyazatının iade-i meriyyeti hakkın-
daki 6 maddelik nizamname Takvim-i Vekayi ‘de neşredilerek yürürlüğe 
girmiştir92.

Bundan sonra Dahiliye Nezareti, Musul Valiliği’ne bir telgraf çeke-
rek Musul’da bulunan eski Patrik Zaven Efendi’nin İstanbul’a gelmek 
istemesi durumunda serbestçe gelebileceğini bildirmiştir93. 

Hariciye Nezareti tarafından Zaven Efendi’ye bir telgraf çekil-
miş ve Meclis-i Vükela kararıyla Ermeni Patrikhanesi imtiyazatının 
iade ve kendisinin de patriklik makamında ibka edilmiş olduğu beyan 
edilerek bir an önce vazifesinin başına dönmesi istenmiştir94. Ermeni 
Patrikhanesi Meclisi Muhteliti, Musul’da olduğu öğrenilen Zaven 
Efendi’nin bir önce görevine dönmesi için telgraf çekmeye karar ver-
miş, o zamana kadar Mesrob Efendi’nin patrikliğe vekalet etmesini 
kararlaştırmıştır95. 



DOÇ. DR. RECEP KARACAKAYA100

Zaven Efendi’nin Milli Mücadele Dönemindeki 
Faaliyetleri

Ermeni Patriği Zaven Efendi, Şubat 1919’da Mısır’dan İstanbul’a 
gelmiş96, Ermenilerin düzenlediği törenlerle ve gösteriler arasında ikinci 
defa makamına oturmuştur97. Daha sonra hükümete bir şikayet dilek-
çesi sunan Zaven Efendi, memlekette asayişin olmadığını, İslamların 
silahlandırılarak Ermenileri tehdit ettiklerini ileri sürmüştür. Hükümet 
Ermeni Patriğinin dile getirdiği şikayetleri görüşmüş, milliyetler ara-
sında uyumlu bir geçinmeyi bozabilecek hareketlerden kaçınılmasını 
yeniden duyurmaya, Patrikten de şikayetlerini belgelemesini istemeye 
karar vermiştir98. 

Zaven Efendi, ikinci defa patriklik makamına oturduktan sonra 
Rumlarla birlikte hareket etmiştir. Pontus gazetesine bir demeç veren 
Zaven Efendi, “Müslüman vatandaşlarımızla teşrik-i mesai edeme-
yiz ve bize verilen vaadlere asla inanamayız, biz Ermeniler Karadeniz 
Rumlarıyla birlikte hakkımızın yerine getirilmesini talepten geri dur-
mayacağız, her iki milletin gün geçtikçe kuvvetlenen siyasi dayanışması 
sayesinde emellerimizi gerçekleştirebileceğiz, murahhas olarak göster-
diğimiz Venizelos’a büyük bir itimadımız vardır. Anadolu’dan pek az 
haber gelmekle birlikte alınan bilgilerden Ermenilere kötü muamele-
lerde bulunulduğu ve silah altına davet edildikleri bildiriliyor, ileride 
Ermeni Patrikhanesi’nin takip edeceği yol, Rum Patrikhanesi’nin takip 
edeceği harakete uygun olacaktır” demiştir99. 

Zaven Efendi başka bir açıklamasında da, Ermenilerin Yunanlılardan 
memnun olduğunu, Yunan ordusunun işgal ettiği yerlerdeki Ermenilerin, 
her zaman durumlarından memnun olduklarını belirtmiştir. 

1919 yılı içinde Anadolu’da, milletin, hakkını aramaya karar vermesi 
ve Mustafa Kemal’in önderliğinde mücadeleye başlaması, bunun ilke 
ve esaslarını Amasya’da, Erzurum’da ve Sivas’ta tesbit ederek bütün 
dünyaya duyurması, Ermenilerin hiç hoşuna gitmemiştir. Özellikle 
İstanbul’da hükümetle ilişkileri İngilizlerin desteğiyle oldukça iyi olan 
ve bir dediği iki edilmeyen Ermeni Patriği Zaven Efendi Anadolu’daki 
gelişmelerden hiç hoşlanmamıştır. 

Zaven Efendi, İngiliz Yüksek Komiseri Robeck’e bir mektup yaza-
rak, Bolu’da Kemalist çetelerin Ermenileri diri diri yaktığını ileri sür-
müş ve Mustafa Kemal’in yeni cinayetlerine karşı İtilaf devletlerinin 
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tedbir almasını istemiştir. Hükümet kuvvetlerinin Bolu’yu 14 Ağustos’ta 
isyancılardan kurtardığı gün Ermeni mahallesinde yangın çıkmıştır100. 

Neologos gazetesi de Patrik Zaven Efendi’nin bir mektubuna daya-
narak, Anadolu’daki ahvalin vahim olduğunu, Hristiyanların hayat-
larının tehlikede bulunduğunu, Erzincan ve Erzurum havalisinden 
bir çok ailelerin Mersin ve Adana iskelelerine gelmekte olduklarını, 
Hristiyanlara Kuva-yı Milliye’ye iltihak etmelerini ve aksi takdirde bir 
kaç gün zarfında oralardan gitmelerinin ihtar edildiğini yazmıştır. 

Fakat Anadolu’dan gelen haberler gerçeğin böyle olmadığını ve 
Neologos’ta yer alan Patrik Efendi’nin iddialarının asılsız ve gerçek 
dışı olduğunu ortaya koymuştur. Onikinci Kolordu Komutanlığı’ndan 
gelen 12 Ekim 1919 tarihli telgrafta, ne Ermeni ve ne de Rumların hiç 
bir tazyıka maruz kalmadıkları, emniyet, mal ve canlarına oldukça itina 
edildiği ve asayişin devam etmekte olduğu bildirilmiştir. Ancak yaklaşık 
olarak iki aydan beri Rum ve Ermenilerin çok miktarda seyahat belgesi 
alarak İzmir ve Adana taraflarına gittikleri, Kayseri ve Niğde’de nasi-
hat yoluyla bu seyahatlerin önüne geçilmek istendiği ve her türlü temi-
nat verildiği, bu meseleyle ilgili olarak 11. Fırka kumandanıyla Kayseri 
Ermeni metropolidinin görüştüğü, gerek ahali ve gerekse metropolidin 
bu seyahatlerinin hiç bir endişe eseri olmadığını ve sırf ticaret mak-
sadıyla olduğunu söyledikleri de Onikinci Kolordu Komutanlığı’ndan 
gelen telgrafta yer almıştır. Ayrıca Ankara’dan gelen 11 Ekim 1919 
tarihli telgrafta da asayişi bozacak hiç bir olay olmadığı bildirilmiştir101.

Mustafa Kemal Paşa da Ermeni Patriğine cevap verme ihtiyacını 
duymuş ve bu cevap 22 Ekim tarihli İkdam’da yayınlanmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa bu konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir; 

“Patrik Zaven Efendi, milletin sırf milli hukukunu müdafaa emeliyle 
vücuda getirdiği vahdeti bir Ermeni veya anasır-ı gayr-ı müslime aleyh-
darlığı ile şaibedar etmek istiyor. Bunun için hakikatı bu kere de ayrıca 
açıklamaya mecburiyet görülmüştür.

Evvela, Erzincan ve Erzurum havalisinden hicret eden katiyyen hiç-
bir Ermeni ailesi yoktur. Saniyen, İzmit, Adapazarı ve Samsun ve hava-
lisinde olduğu gibi bilcümle Anadolu’da asayiş ve beynelanasır hüsn-i 
amiziş her zamankinden daha fazladır ve teşekkür edilecek durumda-
dır. Hatta Haymana vesair mahaller rüesa-yı ruhaniyesi ve Amasya, 
Tokat vesair livaların ahali-i hristiyaniyyesi tarafından hareket-i mil-
liyenin tamamen mürevviç bulundukları telgrafla Dahiliye Nezareti’ne 
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ve ecnebi mümüssillerine bildirilmiştir. Salisen, hilaf-ı hakikat olarak 
Anadolu harekat-ı milliyesini Bolşevizm diye ilan eden, bu memleketi 
daima ittihadçı hareketiyle şuriş-i mütemadi içinde görmek ve gös-
termek isteyen Ferid Paşa Kabinesi’nin beyanatından ürkerek ihtimal 
birkaç zengin aile kendilerince emin gördükleri bir tarafa hanelerini 
nakletmişlerse bunun mütarekeden beri Adana ve havalisinde ve müs-
takbel Ermenistan’daki ekseriyeti teşkil için Ermeni komiteleriyle bizzat 
Patrikhane’nin teşvikatına kapılan ailelerdir”102.

Bu arada Ermeniler önemli bir girişimde daha bulunmuşlar, Galata 
Ermeni Kilisesi’nde toplanan bir komisyon, harp esnasında meydana 
gelen zararlardan Ermenilerin hissesine düşen payı tesbit ederek, Türk 
Hükümeti’nden alabilmek için Paris Sulh Konferansı’na müracaat 
etmeyi düşünmüştür. 

Basında bu konuda çıkan yazılarda, Türk Hükümeti’nin hizmetinde 
önemli miktar maaşlarla çalışmakta olan bazı Ermeni memurlarının da 
bu komisyonun toplantılarına katıldıkları ve bazı önemli evrak suretleri-
nini komisyona naklettikleri rivayetleri yer almış, bu konu hoş karşılan-
mamış, bir nevi suistimal ve ihanet olarak değerlendirilmiştir103. 

Ermeni Patriği Zaven Efendi İtilaf devletleri nezdinde propa-
ganda faaliyetlerinde bulunmak üzere İstanbul’dan ayrılmış, 12 Şubat 
1920’de Londra’ya gitmiş, orada çeşitli temaslarda bulunduktan sonra, 
Paris’e geçmiştir. İngiltere Kralı V. George, Fransa Cumhurbaşkanı 
Paul Deschanel, İngiltere Başbakanı Lord Curzon, Fransa Başbakanı 
Millerand ve Yunanistan Başbakanı Venizelos’la görüşmelerde 
bulunmuştur.

Haziran 1920’de İstanbul’a dönen104 Zaven Efendi, Ermenistan 
hududunun tayini için teklif olunan hakemlik vazifesinin Başkan Wilson 
tarafından kabul olunduğundan bahsederek, bu konuda verilecek kara-
rın uygulanmasının zorluklarla karşılaşmayacağının zannedildiğini ve 
bu hudut meselesinin çözümlenmesinin Türkiye’nin menfaatlerine de 
uygun düştüğünü beyan etmiştir. Ayrıca Kilikya katagikosu ile Ermeni 
Katolik patriğinin de Kilikya meselesi hakkında teşebbüslerde bulun-
duklarını söylemiştir105.

Zaven Efendi, Etnos gazetesine verdiği bir demeçte, Londra 
Konferansı’nın bağımsız bir Ermenistan’ı kabul etmekle adil bir 
karar verdiğini, bunun dökülen Ermeni kanların bedeli olduğunu 
söylemiştir106.
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Ermeni Heyetlerinin Paris ve Londra’da faaliyetlerde bulunması 
Anadolu’daki Ermenilerin tepkisini çekmiştir. Samsun Ermenileri de 
Büyük Millet Meclisi’ne hitaben bir telgraf çekip, Patrik Zaven Efendi 
ve diğer Ermeni ileri gelenlerinin hareket tarzlarını eleştirmişlerdir. 
Samsun Ermenileri bu telgrafta özetle; “Patrik Zaven Efendi ve diğer 
Ermeni ileri gelenlerinin, Avrupa kapılarında dolaşacağına ve garb 
emperyalistlerinin fikrine alet olacağına doğrudan doğruya Mustafa 
Kemal Paşa’nın yanına gelmelerinin daha iyi olacağını beyan etmişler-
dir. Ayrıca Samsun Ermenileri Patrikhane tarafından Samsun’a gönde-
rilen murahhasayı kabul etmemişlerdir107.

Bu tekziplerden de anlaşılacağı gibi Anadolu’daki Ermenilerin 
durumu iddiaların aksine gayet iyidir ve hayatlarının tehlikede olduğu 
ve Kuva-yı Milliye’ye katılmadıkları takdirde memleketi terke mecbur 
edilecekleri yönündeki iddiaların gerçekle bir alakası olmadığı anlaşıl-
mıştır. Bu iddialar İstanbul merkezli olarak yayılmıştır. 

Ermenilerin Güney bölgesinde Fransızlarla işbirliği yaparak, bölge-
deki işgal faaliyetlerine katılmaları ve yeni bir devlet kurma girişimleri, 
Adana, Antep, Maraş ve Urfa’da Türk halkının büyük direnişiyle hayal 
olmaktan ileri gidememiş, Fransızlar yenilgiye uğramış ve Türklerle 
Ankara Antlaşması’nı imzalayarak bölgeden geri çekilmek zorunda 
kalmışlardır. 

Türkiye Ermenilerinin Protestan, Katolik ruhani reisleri ve Ermeni 
Patriği, İstanbul’daki Yüksek komiserlere başvurarak 20 Ekim tarihli 
Ankara Antlaşması’nın Ermenilerin durumlarını garanti etmediğini, 
Çukurova’daki Ermenilerin toplu bulunduğu yerlerden Fransız asker-
lerinin çekilmemesini, bu mümkün değilse Ermenilerin müttefik-
lerden birinin uyrukluğuna kabul edilmesini, bu da mümkün değilse, 
Çukurova’ya dönmüş bir milyon Ermeni’nin tekrar göç edebilmesi 
için araç sağlanması konusunun hükümetlere bildirilmesini istediler. 
General Dufieux Adana’da, azınlıkların bölgeyi boşaltmamalarını iste-
yerek, gitmek isteyenlere araç sağlanmayacağını bildirmiştir108. 

Meletios ve Zaven Efendi, Rum ve Ermenilere, muhaceretten vaz-
geçmelerini ve itidallerini muhafaza etmelerini tavsiye eden bir uzun 
beyanname neşretmişler, bu beyanname bütün kiliselerde okunmuş-
tur109. Fakat bu tarz girişimler de sonuç vermemiş ve Ermenilerin büyük 
bir kısmı Fransızlarla birlikte ülkeyi terk etmişlerdir. 
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Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Kurtuluş savaşının kazanılması ve 
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması üzerine, 1922 yılının 
sonlarında İstanbul’u terk etmek zorunda kalarak, önce Kudüs’e sonra 
da Bağdat’a gitmiştir.

Bir boğaz hastalığı nedeniyle konuşamaz hale gelen Zaven Efendi, 
Bağdat’ta vefat etmiştir. Naaşı 10 Haziran 1947’de Kudüs’e nakledilerek 
orada toprağa verilmiştir110. 

İstanbul Ermeni Patriği Zaven Efendi, bağımsızlık yanlısı ve ihti-
lalci bir ruh yapısına sahiptir. Göreve başladıktan sonra, arazi ve asa-
yiş meseleleriyle ilgili şikâyetleri gündemine alarak hükümet nezdinde 
teşebbüslerde bulunmuş, Ermenilerin hükümet nezdindeki bütün işle-
rini takip etmiştir. 1914 yılında yapılan Meclis-i Mebusan seçimlerinde 
Ermenileri yönlendirmeye çalışmıştır. Zaven Efendi Patrikhane meclis-
leri üzerinde kendi otoritesini kurmuş, bunu gerçekleştirmek için istifa 
silahını kullanmaktan çekinmemiştir. 

İstanbul Ermeni Patriği Zaven, Ermeni meselesinin kökten çözümü-
nün, bütün Ermenistan’ın, Rusya’nın kontrolü altına girmesi olduğunu 
düşünmektedir.

Zaven Efendi, ikinci defa patriklik makamına oturduktan sonra 
Rumlarla birlikte hareket etmiş, İstanbul’daki işgal kuvvetleri komutan-
larıyla işbirliği yapmış, bağımsız bir Ermenistan kurulması için elin-
den gelen her şeyi yapmıştır. Türkleri asılsız iddialarla suçlamış, fakat 
bu hususlardaki iddiaları bizzat Anadolu’da bulunan Ermeni ve Rumlar 
tarafından tekzip edilmiştir. İtilaf devletleri nezdinde propaganda faa-
liyetlerinde bulunmak üzere Londra ve Paris’e gitmiştir. Fakat Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılması ve Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalan-
masından sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. 


