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Anadolu’da Ermeni milliyetçilik hareketinin
başlamasında misyonerlik faaliyetlerinin önemli bir
rolü vardır. Bu araştırmamızda, Osmanlı Ermeni cemaati arasında Protestanlığın yayılması için birçok
propaganda aracı kullanan Amerikan misyonerlerinin Ermeni milliyetçilik hareketinin gelişmesindeki
rolünü incelemeye çalıştık. Eğitim, sağlık, din, basın ve yayın faaliyetlerini birer misyon aracı olarak
kullanmakta uzmanlaşmış olan Amerikalı Protestan
misyonerler, Anadolu coğrafyasında yaygın bir şekilde yaşayan Osmanlı Ermenilerini hedef kitle olarak
seçmişlerdi. Amerika’nın Asya’nın bu bölgesinde
bir nüfuz sahasına sahip olabilmesini hedefleyen
misyonerler, Osmanlı Devleti’nin Ermeni azınlığını
kullanmaya karar vererek bu halkın benliğinin farkına varması için ilk olarak Ermeniceyi öğrendiler.
Ermeni dil, tarih alanındaki çalışmalarını, okullarında Fransız İhtilali’nin fikirleri ile harmanlayan
misyonerler, Ermenilerin kısa sürede bağımsızlık hareketi içinde yer almaları için milliyetçiliğin ne demek olduğunu verdikleri eğitim ile Ermeni gençlere
öğrettiler.
Anahtar Kelimeler: Ermeni Milliyetçiliği,
Misyonerlik, Amerikan Misyonerleri, Amerikan Board

The Role of the American Missionary
Movements in the Surfacing out of the
Armenian Nationalism in Anatolia
Missionary movement among the Ottoman
Armenians had an important role in the improvment of the Armenian national movements. In this
research, we had a look at to the role of American
Missionaries in this movements. American Protestant
missionaries who became an expert about using the
education, health and press as a mission tool, had
choosen the Armenians who had lived many part of
the Anatolia, as targeted community. The American
missionaries had aimed that America had a influence
area in this part of the Asian continent. For reaching
this aim, they had decided to convert the Otoman
Armeninas to Protestantism. At first they learned
Armenian language than they started to give lessons
Armenian History with the French Revulation opinions in American schools. They thought the Armenian
youths how to reach the independence by using the
nationality movements.
Key Words: Armenian Nationality, Missionaries, American Missionaries, American Board
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Giriş
Fransız ihtilâlından sonra değişen şartlar Ermenileri de etkilemiş, XIX. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Ermeni Milliyetçiliği
gelişmeye başlamıştı. Fransız İhtilali’ni hazırlayan aydınlanma döneminde, insanların hür
ve eşit olmaları gerektiği, insanların başka
insanlar (kral, rahip vb.) tarafından yönetilmesinin doğru olmadığı düşünceleri yayılırken; milletlerin de hür ve bağımsız olmaları,
başkalarının hâkimiyeti altında olmamaları
düşünleri de yayılmış bulunuyordu. Böylece
hürriyet, eşitlik ve adalet kavramları ile hayata geçirilmeye çalışılan demokrasi kavramı,
her milletin kendi devletini kurması prensibine dayalı milli devletlerin kurulmasını
öngören milliyetçilik fikirleri de yayılıyordu.
Avrupa’da ortaya çıkan bu fikirler, kısa süre
içerisinde dünyanın öteki ülkelerinde de hız(*) Celal Öney, Harran Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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la yayılmaya başladı. Bu akım, tabiatıyla, en
fazla bünyesinde birden çok millet barındıran
Osmanlı Devleti gibi imparatorlukları etkiledi. Batılı emperyalist devletler, değişen dünya şartlarında, sömürge düzenlerinin devam
edebilmesi için milliyetçi fikirlerin yayılması
ve sonuçta milli devletlerin kurulması için
büyük çabalar sarf ettiler. Ermeni toplumu
içinde devrimci ve milliyetçi akımlar 1870’lerin sonunda özellikle Avrupa’da eğitim gören
üniversite gençliği arasında boy göstermişti.
Sosyalist ve devrimci nitelikteki ilk örgüt olan
Hınçak (“Çan”) 1887’de İsviçre’nin Cenevre
kentinde üniversite öğrencisi Avedis Nazarbekyan ve arkadaşları tarafından kurulmuştu.
1890’da Tiflis’te Kristapor Mikaelyan, Stepan Zoryan ve Simon Zavaryan tarafından
kurulan Ermeni Devrimci Federasyonu ya da
yaygın adıyla Taşnaksutyun (“Federasyon”),
Rus devrimci hareketinden aktardığı gizli örgütlenme modeli ve silahlı eylem anlayışıyla,
kısa zamanda Hınçakçıları ikinci plana iterek, ulusçu hareketin ana örgütü olarak öne
çıkmıştı.1
Genel olarak misyoner çalışmalarının
ortaya çıkardığı sosyo-politik, kültürel öğelerden biri de misyonerlerin nüfuz ettikleri toplulukların ulusal hislerini işlemeleri olmuştur.
Amerikan misyonerlerinin de Osmanlı Devleti’nin gerek Avrupa ve gerekse Asya topraklarındaki faaliyetleri Osmanlı Hıristiyanlarına
ulus şuurunun kazandırılması noktasında
benzer sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Özellikle
Balkanlarda Bulgarlar arasındaki “Bulgarlık” bilinci, Anadolu’da Ermeniler arasındaki
“Ermenilik” bilinci büyük ölçüde misyonerler
tarafından verilmişti. Ermeniler, misyonerlerden dinledikleriyle, onlardan aldıkları eğitim
ve gördükleri yardımla özellikle dil ve kültür sahasında milli bir alt yapı edinmişlerdi.
Bu kazanım onlara siyasi sahada devlet ve
vatan konularında bir bağımsızlık düşüncesi aşılamıştı. Dolayısıyla Ermeniler, aldıkları
eğitimle tebaası oldukları devlete ve ülkeye
hizmet etmek yerine, devletine karşı gittikçe yabancılaşan düşmanca bir ruh hali içine

girmişlerdi. Üstelik mezun olduktan sonra
öğretmenlik, vaizlik, doktorluk gibi görevler
alarak artık misyonerler için bir müşteri değil,
bizzat misyonerlerin işlevini üstlenen yeni nesil Ermeni çocuk ve gençlerinin mimarı olacaklardı. Amerikan okullarında okuyup tahsil
gören ve buradan mezun olan Ermeni gençleri neticede gayet fanatik birer Türk düşmanı haline gelmişler, komitecilik ve çetecilik
faaliyetlerine de ağırlıklı olarak yer vermişlerdi. Bursa, Harput, Talas, Maraş, Merzifon,
Haçin, Van, Gaziantep, İstanbul ve benzeri
yerlerde eğitim-öğretim faaliyetini başlatan
misyoner okullarında Ermeniler, tarihleri ve
edebiyatları hakkında geniş bilgi sahibi olmanın yanında insan hakları, ulus hürriyeti ve
çağdaş konulardan da haberdar olmuşlardı.
1895 yıllarında Anadolu’da bulunan
Rus miralaylarından Potiyat, bizzat gözlemlerine dayanarak hazırladığı bir raporda bu
konuda oldukça önemli bilgi vermekteydi.
Potiyat, Ermenilerin okul programında yer
alan başta tarih ve coğrafya dersleri olmak
üzere sosyal bilimlere dair derslerin onların
ulusallaşması yönünde büyük etki yaptığını gözlemlemişti. Açıkça siyasi bağımsızlık
düşüncesinin derslerde işlendiğini belirten
Potiyat, Ermenicenin öğretimi ve Ermeni
yazarlarının kitaplarının okutulduğu sırada
tarihteki bağımsız Ermeni Krallığı’na dikkat
çekildiğini, bunun ise okuldaki Ermeni asıllı öğretmen ve öğrencileri bu krallığın yeniden kurulabileceği düşüncesine sevk ettiğini
söylemekteydi. Hatta Amerikan kolejlerinin
öğretim kadrolarının büyük kısmını elinde
tutan Ermeni öğretmenlerin, Ermeni Krallığı
kurulduğunda önemli memuriyetlere getirilecekleri düşüncesinde oldukları söylentileri
bile işitilmekteydi. Ermeni öğretmenler bu sıralarda kurulacak Ermeni Krallığı’na İngiltere prenslerinden Prens Teq’i namzet göstermekteydiler ki, bu düşünce dönemin gazetelerinde de yer almıştı. Potiyat, bunu ayrıca bir
Ermeni’den bizzat dinlemişti. Potiyat’a göre,
bu yeni yaşam tarzı Ermeni öğrencilerini me(1) Erdal Aydoğan, İttihat ve Terakki’nin Doğu Politikası (1908 – 1918),
Ötüken Yayınları, İstanbul 2005 s. 169-183

Ermenileri Örgütleme Çalışmaları
Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında yaşayan ve Osmanlı tarihinin son elli yılına
damgasını vuran ve devletin kaderini değişime zorlayan azınlıkların başında; Ermeniler
gelmektedir. Dinî ve kültürel anlamda şuurlu
bir milliyetçiliğin teskininde olan Ermeniler,
XIX. yüzyılın son çeyreğinde de siyasî milliyetçiliklerini birçok platformda seslendirme
sürecini yaşamışlardır. Yaşanan bu süreçte Avrupalıların misyoner teşkilatları kadar
ABD ile de temasa geçmiş, bu ülkelerde iyi
eğitim almış Ermeni aydınları Ermenilerin
siyasal düşüncelerini etkilemişti. Ermenilerin
örgütlü mücadeleleri 1860’lardan itibaren
büyük bir ivme kazanmıştı. Gerek Osmanlı
ülkesinde, gerekse diğer ülkelerde yaşayan
Ermenilerin arasında milliyetçilik fikirlerinin
yeşermesinde büyük devletlerin ve misyonerlerin katkısı büyük olmuştu. Ağırlıklı olarak
Amerikan Board misyonerlerinin desteği sayesinde, Ermeni gençleri Avrupa’da, Amerika’da ve Anadolu’da iyi bir eğitimle yetiştirilmiş; bu sebeple aydın bir Ermeni kesimi
oluşturulmuştu. Böylelikle Ermeniler arasında millî bilinç yaratılarak Büyük Ermenistan
fikrinin ideolojik temellendirilmesi süreci
başlatılmış oldu.5 Mim Kemal Öke’nin “müstakil bir Ermenistan kurulabilmesine yönelik
gelişmelerin birinci safhası” diye tanımladığı
bu süreç tamamlanmış, sıra bu büyük ama-

cın gerçekleştirilmesine gelmişti. İşte bu gibi
gerekçelerle Osmanlı ülkesinde ve diğer ülkelerde Ermenilerin örgütlenmeye başladığı
görülür.6
1860’da Kilikya’yı Kalkındırma, Hayırseverler Cumhuriyeti, Fedakârlar Cemiyeti,
1870 ve 1880’li yıllarda Van’da Ararat, Muş’ta
Mektep Severler, Şarklı gibi sosyal, kültürel ve
dayanışma görünümlü derneklerin hayata geçirildiği görülür. Bir müddet sonra, yeterli alt
yapı hazırlıklarına paralel olarak da bu derneklere eş komitelerin kurulmaya başladığı,
hatta isimlerinin bile bu yöndeki amaçlarım
ifade eder tarzda değiştirildiği dikkat çekicidir. Örneğin; bu tarihten itibaren Erzurum’da
Silahlılar Cemiyeti, Milliyetperver Kadınlar
Cemiyeti, Kafkasya’da Genç Ermenistan Derneği, Van’da İttihat ve Halas Derneği, Karahaç
Derneği, İstanbul’da da Ermeni Vatanperverler
İttihad gibi daha birçok derneğin yeraltı faaliyetleri başlattığı bilinmekteydi.7 Bu gibi örgütlerin en büyük amacı Vilayat-ı Şarkiyye’de
Ermenilerin lehine ıslahat yaptırmak, Ermenilerin kendi kendilerini yönetebilme hakkını
almak, Vilayat-ı Şarkiyye’de okullar açmaktı.
Ermenilerin bu faaliyetlerini Osmanlı Devleti hoş görmekte, bu çabaları bir vatandaşlık
hakkı olarak kabul etmekteydi. Ve her olup
biteni normal gördüğü için de bunların ihanet edebileceğine ihtimal vermemekteydi.
Osmanlı idaresinin bu engin hoşgörüsüne
rağmen, emperyalist devletlerin kışkırtmaları
ve kilisenin faaliyetleri bu komitelerin Osmanlı Devletine karşı ayaklanma başlatmaları
için, fırsat olarak görülmüştü. Gelinen noktayı Fransız Büyükelçisi Cabon şöyle anlatır:
(2) Mithat Aydın, Bulgarlar ve Ermeniler Arasında Amerikan Misyonerleri, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2008, s. 167-171
(3) Şinasi Gündüz, “Misyonerlik ve Hıristiyan Misyonerler”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 2, Sayı 1, Samsun 2002s.6770
(4) Aydın, Bulgarlar ve Ermeniler Arasında Amerikan Misyonerleri,
s.170
(5) Ayhan Doğan, “Maraş’ta Misyonerlik Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın
İkinci Yarısı ve XX. Yüzyılın Başlarında)” Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitü Dergisi, Yıl: 2004, Sayı: 14, s.277-283
(6) Mim Kemal Öke, Yüzyılın Kan Davası Ermeni Sorunu, İrfan Yayınları, İstanbul, 2003, 75-79
(7) Dilşen İnci Erdoğan, Osmanlı Devletinde Amerikalı Misyonerler ve
Van Ermeni İsyanı 1896, IQ Yayınları, İstanbul 2008, s. 278-280,
http://www.forumacil.com/turk-islam-tarihi-kulturler/181694-ermeni-gercekleri-komiteler-ve-teror-orgutleri.html 2/8/2014
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zuniyet sonrası dönemde gerçek hayatla yüz
yüze kaldıklarında ciddi bir sosyal çatışmaya ve “husumet” psikolojisine sevk etmişti.2
Misyonerler muhtelif tarzdaki faaliyetleriyle
Yunan, Ermeni, Keldani, Maruni, ve benzeri
azınlıkları da bilinçlendirmeye çalışmış, “Ortodoks hiyerarşisinin ve Türk despotizminin
pençesinden kurtarmak” üzere Bulgarlar arasında da faaliyet göstermişlerdi.3 Fakat esas
neticeyi, kendilerini devlet haline getirme
başarısını göstermekle Bulgarlar ve bir dizi
isyana sevk etme becerisini sergilemekle de
Ermeniler arasındaki çalışmalarından elde
etmişlerdi..4

“Ermenileri ayaklandırmak için öncelikle içlerine bağımsızlık ve millî amaç düşüncelerinin sokulması gerekiyordu. Ermeni komiteleri
bu amaçların yayılmasını ve yerleşmesini sağladılar. Birkaç yıl içinde gizli dernekler kuruldu.
Bu dernekler, Osmanlı Hükümeti yönetiminin
kötü ve aksayan taraflarını abartarak etrafa yaydılar ve böylece Ermeniler arasında bağımsızlık
düşüncelerinin yayılmasına etken oldular”8
Rus Generali Mayewski’nin ise komiteler hakkındaki analizi dikkat çekicidir:

4

“Petersburg Darül’l-fünun talebesinden Serkis Kulcunyan’ın taht-ı riyasetinde 80-90 kişilik bir çete teşkil etti. Bu çetenin yarısı Petersburg’daki genç Ermeni talebeden ve nısfı
da Kafkasya’nın cenub havalisinde gönüllü
olarak teşekkül etmişti. Bunların hiçbirisi
Türkiye ne demektir ve hudut nasıl muhafaza edilir bildikleri yoktu. Kürt ne demektir
ve taraf-ı ahval arazisi ne merkezdedir? Bunlara dair hiç malumatları yoktu. Bu cihetler
ikinci derecede kalır. Asıl maksat Türkiye’ye
geçip orada birçok kan dökmektir. ”

Bu komiteler, zaman kaybetmeden
olaylar, isyanlar çıkarma yarışma katıldılar.
Ayrıca Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sıkıntılardan da istifade edebilmeyi
düşünmekteydiler. İşte Ermenilerin, içinde
bulundukları bu süreçte, Hınçak ve Taşnak
Komiteleri öne çıktı. Her iki komite de aynı
amaçları paylaşmış ve dağınık haldeki farklı
isimdeki dernek ve komiteleri birleştirmeyi
amaçları arasında görmüşler, ama Büyük Ermenistan’ı ihya için uğraşmışlar ve Vilayat-ı
Şarkiyye’de örgütlenmeyi esas almışlardı.9
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Basın Yayın Faaliyetlerinin Etkisi
Dünya üzerinde tüm misyoner örgütlerinin faaliyetlerinde basın ve yayın etkinliklerinin büyük bir önemi vardır. Fikirlerin,
ideolojilerin ve dini öğretilerin hedef alınan
toplumlara ulaşmasında en büyük rolü bu
faktörler oynar. Misyonerlik sektöründe de
matbaanın önemini herhalde hayal edebiliriz.
Misyonerlerin en büyük silahı olan matbaa,

her zaman misyonerlerin faaliyet alanlarına beraberlerinde götürülmüştü. Amerikan
Board misyonerlerin 1822 yılında Osmanlı
topraklarına girmesiyle beraber matbaa da
Malta adasına konuşlandırılmış ve faaliyete
geçmeyi beklemekteydi. Sonra sırasıyla İzmir
ve İstanbul’da faaliyetlerini sürdürecek olan
misyoner matbaası, esas olarak sonraları Anadolu’ya destek verecekti. Board misyonerlerine ait olan Malta’daki bu ilk Amerikan matbaası 1822 yılında başladığı faaliyetine 1826
yılına gelindiğinde geçen bu 4,5 yıllık süre
zarfında sekiz milyon sayfa baskı yapmıştı.10
Matbaanın en temel görevi misyoner okullarında okutulan ders kitaplarının basımını
yapmaktı ayrıca bunun yanında çeşitli dillere
çevrilen İnciller de basılmaktaydı. Bu baskı
faaliyeti genellikle Ermenice, Rumca, Türkçe
ve Arapça şeklinde yapılıp dağıtılmaktaydı.11
Elle çalışma sistemine sahip olan Malta’daki
matbaa daha da kuvvetlendirilerek ve ek olarak 1824 ve 1827 yıllarında iki yeni matbaa
daha eklendi. 1828 yılında üç baskı makinesi
ve 3 dile baskı yapma yeteneğine sahip aparatlarının da alınmasıyla Amerikan misyonerleri bu alana hemen hemen 8 bin dolarlık bir
yatırım yapmış oluyorlardı. 1830 yılına gelindiğinde artık matbaalar Ermeniler için baskı
yapmaktaydı. Bunun nedeni ise Amerikan
Board, Rumları, Yahudileri ve Türkleri hedef
toplulukları arasından çıkartması olmuştu.12
Matbaa konusunda birinci derecede söz sahibi olan misyonerler Daniel Temple ve William Goodell’di. 1830 yılında Ermeni harfli
Türkçe kitaplar basımına karar verildiği gibi
Ermeni harfli iki Türkçe İncilin de basımına
başlanmıştı. Misyoner faaliyetlerinin temel
taşlarından birisi olduğu gibi okullarında en
büyük destekçisi olan misyoner matbaaları
(8) Yahya Bağçeci, “Osmanlı Devletinde Amerikalı Misyonerlerin Ermenilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri”, Turkish Studies, Volume 3,
Yıl.2008s. 141
(9) Vlademir Mayewski, Yabancı Gözüyle Ermeni Meselesi, Çeviren,
Mehmet Sadık, APK Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.
83-88
(10) Necla Günay, Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları, IQ KültürSanat Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 46-52
(11) Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika Kendi Belgeleriyle, 19.
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İmge Yayınları, Ankara 2000 s. 38-40
(12) A.B.C.F.M., Reel, 661; No: 252

Bir yandan Protestan cemaatinin gelişmesi bir yandan da okul ve öğrenci sayısının
artışı matbaadan bekleneni de doğal olarak
artırıyordu. Aslında 1844 yılında Rumlara yönelik faaliyetler durdurulduktan sonra İzmir
istasyonunun asıl önemli işi 1853 yılına kadar
matbaaya destek vermek oldu. İzmir’deki
matbaa 1833-1853 yılları arasında yaklaşık
20 yıllık sürede toplam 20 milyon sayfayı bulan yayın gerçekleştirdi. Bu, 100 sayfayı aşan
herhangi bir yayını bir cilt sayan misyonerlere göre toplam 200.000 cilt basılı malzeme
demekti. Tirajın ortalama 1000 kabul edilirse 200 dolayında yayın demektir ki İbrahim
Müteferrika’dan Tanzimat’a kadar bizde
yayınlanan kitapların sayısının 500’ü aşmadığı düşünülürse işin boyutu daha iyi anlaşılabilir.14 1840 - 1863 yılları arasında Modern
Ermenice, Ermeni harfli Türkçe, Grek harfli
Türkçe, Kürtçe, Bulgarca, Türkçe ve Ladino
(İspanya Yahudi’si lehçesi) dillerinde yayımlanan yalnızca kutsal kitap sayısı 160.000’i
aşıyordu. Yayımlanan ve dağıtılan bu kitapların100.000 cildi British and Foreign Bible
Society, 54.000 cildi American Bible Society,
7000 cildi ise American Tract Society tarafından finanse edilmişti. Ayrıca New York ve
Londra’da basılmış 15.500 cilt kutsal kitapta
Amerikan Board kanalıyla dağıtılmıştı. Buradan anlaşıldığı gibi dinsel yayım faaliyetlerine
Amerikan Board dışında çeşitli kuruluşlarda
katkıda bulunuyordu.15 Bir ucu Boston’daki
hayırseverler diğer ucu Anadolu’daki yerli
Hıristiyan unsurlar olmak üzere merkez odağında misyonerlerin bulunduğu iletişim ağının önemli araçlarından birisi de süreli yayınlardı. Dolayısıyla Amerikalı misyonerlerce bu
konuya da gerekli önem verilmişti. Haftalık
ve aylık Ermenice ve Ermeni harfli Türkçe
Adedaper, Rumca Angeliophoros, Bulgarca
Zornitza, Arapça haftalık Neşra, Kebkeb Es
Sabah, İngilizce olarak yayımlanan Harpoot
News, Station Notes gibi süreli yayınlar, mis-

yonerlerin iki yönlü iletişime özen gösterdiklerinin birer kanıtıdır.16
Misyonerler bir yandan matbaa yoluyla
yayımcılık faaliyetlerine girişirken bir yandan
da misyon istasyonlarının bulunduğu kentlerde birer kitaplık oluşturmayı ihmal etmediler.
Bu kitaplıklarda yalnızca kutsal edebiyat ya
da din ve ilahiyata ilişkin eserler yer almıyor,
aynı zamanda değerli başvurma kaynakları ve
her türlü yayına da rastlanıyordu. Daha ilk
yıllarda örneğin 1836 yılında İstanbul’daki
kitaplıkta toplam 155 İzmir’de 1100 cilt eser
bulunduğu bunlardan İzmir’deki kitaplıkta
North American Review, Journal of Arts and
Siceinces, Annals of Education gibi akademik
nitelikte 20 süreli yayının varlığı dikkate alınırsa misyonerlerin kitaplık işine ne kadar
önem verdiği anlaşılabilir.17 Anadolu’da Ermeni olaylarının başlamasında misyonerlerin
basın yayın faaliyetlerinin önemi göz ardı edilemez. Uzun yıllar Ermeniceyi öğrenmek için
kendi kimliklerini gizleyerek büyük riskler
alıp Ermeni papazlarının yanında çalışıp, bu
topraklara sırf Ermeni milletine hizmet için
geldiklerine inandıran misyonerler bu dili öğrendikten sonra Ermenicenin Rönesans’ını
yaşatmak için çalışmalarda bulunmaktaydılar.
Bu döneme kadar pek fazla Erminice okuryazar olmayıp birçok Ermeni Osmanlı Türkçesi konuşuyor ve Ermeni harfli Türkçe yazıyordu. Ermenilerin kendi millet unsurunun
farkına varması gerekmekteydi, ulusalcılık
sürecinde bu çok önemliydi. Protestanlığın
Ermeniler arasında yayılması ile birlikte artık
Ermenice İnciller yayınlanmaya başlandı. Bu
durum Ermenilerin tekrar tarihi dilleri olan
Ermeniceyi öğrenmeyi zorunlu kılıyordu. Bu
aşamada devreye giren misyoner yayınları ki(13) Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul, 2009, s. 197-202
(14) Uygur Kocabaşoğlu, Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyılda Amerikan Yüksek Okulları Mülkiyeler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara,
1988, s. 306
(15) David Brewer Eddy, What Next In Turkey Glimpses Of The American Board’s Work In Ther Near Past, The American Board Pres,
Boston, 1913, s. 54-62
(16) ErdalAçıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 165-170
(17) Eddy, What Next In Turkey Glimpses Of The American Board’s
Work In Ther Near Past, a.g.e., s. 122-125, A.B.C.F.M., Reel, 661;
No: 498, No:466, No: 123
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1833 yılından 1853 yılına kadar İzmir’de ve
daha sonrada İstanbul’da faaliyetlerin sürdürdü. 13
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tap ve broşürler şeklinde hazırlanarak Ermeniler arasında dağıtılmaktaydı. Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu milliyetçilik akımları,
Amerikan Board misyonerlerinin Ermeniler
arasındaki faaliyetleri neticesinde Osmanlı
Millet Sistemi’nde uzun yıllar mevcut olan
Ermenileri etkiledi. Ermeniler, benliklerinin
farkına vararak hem dini mezheplerini hem
de dillerini revize ederek bağımsızlık hareketleri yolunda en önemli adımı atmışlardı.
Anadolu’da Amerikan Board misyonerlerinin
açmış olduğu her okulun müfredatında, mutlaka Ermeniceye yer verilmiş ve böylelikle bu
dilin genç nesillere aktarılması sağlanmıştı.
Misyoner okulların bulundukları mevkilerde
bir takım süreli yayınlar basılarak okul dışına
da dağıtılmış ve böylelikle misyon alanındaki
diğer Ermenilerin de yararlanılması sağlanmıştı. Bu okullardan yetişen gençler daha
sonra hem yurt dışında hem de yurt içinde
gazeteler çıkartarak Ermeni Meselesi’nin
doğuşunu ve gelişimine katkıda bulunmuşlardı.18 Anadolu’da çıkan Ermeni gazetelerin
çoğu misyoner matbaalarında basılmaktaydı.
Özellikle Amerika’ya giden Ermeniler öğrenmiş oldukları bu baskı işini göç ettikleri eyaletlerde çıkarmış oldukları gazetelerde Osmanlı Devleti’ni yalan yanlış sözlerle eleştirip
hem Osmanlı’nın Batıda yanlış tanınmasını
hem de Avrupa devletlerinin Ermeni Meselesi’ne eğilmelerini sağlamaya çalışmışlardı.
Osmanlı Devleti’nde yerleşik Amerikan misyonerlerin yaptıkları kışkırtmaların
ne gün sonuçlanacağı basın dünyasına bakılarak da tayin edilebilirdi. Bu mesele ziyadesiyle önem arz etmekteydi. Osmanlı Devleti,
“eğitimin yaygınlaşmasına izin vermiyor” gibi
söylentiler yayan misyonerlerin bile Osmanlı
Devleti’nde sessiz kalması gerekirken başka
amaçlar için vermiş oldukları eğitim ve amaç
doğrultusunda sarf ettikleri emek ile Ermenilerin ihtilal yapmalarını ve bu yolla sonuçta muhtariyet istemelerini Ermenilere telkin
ediyorlardı. Bundan başka Amerikan misyonerleri Katolik Ermenilerin beynine dahi nüfuz etme ve aynı zamanda Sason olaylarında

Gregoryen Ermenileri dahi aralarındaki husumeti unutturup bir yandan birleşmelerini
sağlamak bir yandan da Gregoryen kiliselerini ıslah etmek niyetindeydiler.19 Basın yayın
faaliyetleri aynı zamanda Ermenilerin hem
Osmanlı Devleti’nde hem de Amerika ve
Avrupa’daki propaganda faaliyetlerinde de
önemli rol oynamıştı. Örneğin Amerika’da
yayınlanmakta olan Ermeni gazetelerinden
bir olan Haik gazetesinde yayınlanan makalelerde Osmanlı’da yaşayan Ermenilerin nasıl
yönlendirildiğini örnekleyerek, Ermenilerin
Avrupa müdahalesini almaları gerektiğini
aksi takdirde Ermenilerin kendi başlarına
hareket edemeyeceklerini vurgulamaktaydı.
En önemli hazırlık safhasının örgütlenme
olduğunu belirterek misyonerlerden bu konuda yararlanılmasını tavsiye etmişti. Meydana getirilen örgütlerin ve cemiyetlerin nasıl
hareket edeceğini yine bu gazete belirterek
İstanbul’da yaşamakta olan Ermenilerin
saldırıya Anadolu’da yaşayanların ise savunmaya geçmesini vurgulayarak, taktiklerde
bulunmuştu. Elbette ki bu yola Avrupa’nın
Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale etmesi hedeflenmekteydi.20 Ayrıca ABD’de
yapılmakta olan mitingler ve yardım toplantıları bu gazetede yayınlanarak Anadolu’daki
Ermeniler için yardım toplanmış onların Osmanlı baskısı altında ezildiklerini dile getirmeye çalışılmıştı. Gazete kendisini daha çok
Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin
yararına adamıştı. Amerika’da yaşayan Ermeniler ikinci plandadır. Gazetede yazılanları anlamak Osmanlı topraklarında Ermeni
ihtilal hareketinin başında kimler olduğunu
anlamak demekti.21

Amerikan Misyonerlerinin Mektupları
ve Etkileri
Anadolu’daki Amerikan Board okullarında çalışan misyonerler faaliyetlerinin he
(18) Cemil Koçak, “Tanzimat’tan Sonra Özel Ve Yabancı Okullar”,
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C. 2,
s. 485-494
(19) BOA, Y.A. HUS. 344/47
(20) BOA., HR.SYS, 2857/47
(21) BOA., HR. SYS, 64/10

New York Times gazetesinin arşivinde
bu tür mektupların yayınlandığı anlaşılmaktadır. Ancak bu mektupların kimler tarafından yazıldığı belli değildir. Yayınlanan mektuplarda Osmanlı topraklarında binlerce
Ermeni’nin öldürüldüğü, kötü muamele gördükleri, aç susuz bırakıldıkları, çalışan misyo-

nerlere Müslüman halk tarafından saldırıldığı
hakkında anlatımlar mevcuttur. Fakat buna
karşın Müslüman yerli halkın çektikleri zorluklar, meydana gelen ölümler hakkında hiç
bilgi verilmemektedir. Çoğunlukla Ermeniler
lehinde açıklamalar vardır. Yayınların sonunda ise ABD halkının vermiş oldukları bağışın
miktarı belirtilip hangi miktarın hangi iş için
kullanıldığına ve kaç tane Hıristiyan Ermeni’nin kurtarıldığına ve eğer daha fazla para
gönderilirse kaç tanesinin kurtarılmayı beklediği belirtilerek Amerikan kamuoyunun her
zaman canlı tutulması için bu mektupların
yayınlanmasına çalışılmıştı.24 Osmanlı Hükümeti ise misyoner kaynaklı haberleri sürekli
tekzip etmek zorunda kaldığı gibi ABD ve
İngiliz hükümetleri nezdinde de diplomatik
girişimlerde bulunmuştu. Fakat bu tür yayınların önüne geçilememişti. Misyonerlerin
mektupları sadece Amerikan gazetelerinde
değil aynı zamanda Ermenilerin büyük ölçüde yaşamakta olduğu bölgelerde yayınlanan
Ermeni gazetelerinde de yerini almaktaydı.
Örnek olarak New York şehrinde yayınlanan
“Haik” adlı Ermeni gazetesinde yayınlanmakta olan Osmanlı aleyhtarı yanlış ve asılsız
bilgiler Osmanlı Devleti’nin itibarını ABD’de
yaşamakta olan Osmanlı asıllı Ermeniler arasında kötü etkiliyor ve Osmanlı karşıtı bir
hava estiriyordu. Bu durumun önüne geçmek
için de Osmanlı Devleti, Washington sefiri
aracılığıyla gazeteye tekzipler göndermiş ve
bu tekziplerin yayınlatılmasına da çalışılmıştı. Ama istenilen sonuç alınamamış ve başarı
sağlanamamıştı.25 ABD’nin çeşitli eyaletlerinde yayınlanan Ermeni gazetelerini Amerikalılar okumuyordu, hatta ABD’de yaşayan
Ermenilerin çoğunluğu da ilgilenmiyordu. Bu
gazeteler daha çok Anadolu’daki Ermeniler
için yayınlanıyor, Anadolu’da, Ermeni davasını hep canlı tutmaya çalışarak ABD’deki Ermenilerin desteklerini yansıtıp Avrupa dev(22) Halit Ertuğrul, Kültürümüzü Etkileyen Okullar, Nesil Yayınları,
İstanbul, 2002 s.212-218
(23) Benjamin Schneider, Letters From Broosa Asia Minor With An Essay, German Reformed Church Pres, 1846, s. 57-68
(24) http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=american+bo
ard+turkey&more=date_all 2/8/2014
(25) BOA., Y.A HUS, 64/10
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aşamasını merkeze yani Boston’a rapor ederlerdi. Bunun yanında misyonerlik faaliyetlerinin sürdürülmesinde gerekli olan finansal
desteğin Amerikan halkından elde edilmesi
için basın yayın yolu ile oluşturulmaya çalışılan kamuoyu için gazetelere dergilere mektuplar göndermekteydiler. Bu mektupların
genellikle kim tarafından yazıldığı nereden
yazıldığı gazeteler için pek önemli değildi.
Genellikle mektupların sayısı, Ermenilerin
ihtilal hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin almış olduğu tedbirlerin uygulanması aşamasında artmıştı.22 Misyonerler, meydana gelen
hadiseleri daha da abartarak ve devamlı olarak ta olayları üçüncü şahsın dediğine göre
anlatarak yanlış ve yöneltmeye elverişli mektuplar göndermişlerdi. Buna karşın bu mektupların doğruluğu ve güvenirliğini yayınlamadan önce araştırması gereken gazeteler bu
duruma hiç önem vermeden ve hatta gazetelerin başyazarları bile kendi köşelerinde bu
tür mektuplara yer vererek yayınlamışlardı.
Misyoner mektupları Amerika’daki Congregationalist, New York Times, Tribune, Sun, Mail
and Express, Evangalist, World, Missionary
Herald, Evening, Star, Times, Bostan Journal,
Christian Herald gibi gazetelerde çoğu zaman
isimsiz olarak yayınlanmaktaydı.23 Mektupların isimsiz olarak yayınlanmasının nedeni ise
Osmanlı hükümetinin takibatından ve diplomatik girişimlerinden kurtulmaktı. Bu nedenle Osmanlı Washington elçisi Amerikan
hükümetine “düşmanca” yayınlar konusunda
şikâyette bulunurken yazıların müelliflerinin
de misyonerler olduğunu kanıtlamaya çalışmıştı. Yazılar her defasında Hıristiyanlık temasıyla Osmanlı Devleti ve İslamiyet’e yeni
suçlamaları ve hakaretleri batı kamuoyuna
işliyordu.

8

letlerinin Berlin Kongresi’nde verdikleri sözü
tutup Ermenilere bağımsızlıklarını vermek
için mücadele ediyordu. Osmanlı Devleti’nin
Washington sefirinin göndermiş olduğu 14
Haziran 1895 tarihli 181 numaralı yazısında,
Osmanlı Devleti’nin, ABD’de yayınlanan Ermeni gazetelerindeki asılsız haberlere tekzip
yazıları gönderilmesinin yararsız olduğunu
hatta bu yolla Ermeni gazeteleri Amerikalılar tarafından önemsenecek ve böylece bu
gazetelerin okuyucusu artacaktı. Buna karşın
uluslararası yayın yapan tanınmış telgraf şirketleri olan Asociated Press, United Press ile
çalışılıp Ermenilerin ve misyonerlerin Anadolu’daki faaliyetleri delil gösterilerek bu ajanslarca geçilmeli ve böylece daha etkin sonuç
elde edilebileceğinin üzerinde durulmaktaydı.26 Bu haberler özellikle Ermenilerin fazlaca
olduğu Avrupa şehirlerinde ve ABD’de yanlış
bir kamuoyunun önüne geçilecek ve de Ermeni basınının ne kadar yanlış haberler yaptığı ortaya çıkacaktı. Fakat Osmanlı Devleti bu
öneriyi önemseyip uygulamada başarı sağlayamayacaktı. Çünkü dönemin maddi koşulları ve Ermenilerin misyonerleri kullanıp meselenin bir uluslararası mesele haline getirilmesi istekleri hiç bitmeyecekti. Misyonerlerin
benzer yayınlarına pek çok örnek verilebilir.
Ancak; Misyonerlerin ABD’de Ermeniler lehinde Osmanlı Devleti’ne karşı propagandası
ve kamuoyu oluşturma çabası çeşitli miting
ve toplantılarda hararetli konuşmalar yapmak, yardım organizasyonları tertip etmek,
ABD hükümeti ve Avrupalı devlet adamlarını (Özellikle W.E. Gladstone’u) Türkiye’ye
müdahale etmeye teşvik etmek gibi çok geniş
bir sahaya yayılmıştı. Bu geniş sahada cereyan
eden faaliyetler 1894’teki Sason ayaklanmasından sonra yoğunlaşarak devam etmişti.27
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Amerikan Konsolosluklarının Rolü
Amerikalı Misyonerlerin en büyük desteklerinden biri de şüphesiz ABD tarafından
Anadolu’nun değişik bölgelerinde açılmış
olan konsolosluklardı. İstanbul, İzmir gibi,
bazı liman şehirlerinde açılmış olan konsolos-

luklar haricinde, Anadolu’nun iç kısımlarında
açılmış olan bütün konsolosluklar Ermeniler
ve misyonerlere yardım için açılmıştı. Amerikalıların, Anadolu’nun iç kısımlarında açmış
olduğu ilk konsolosluk, Sivas Konsolosluğu’dur. Bu konsolosluk vasıtasıyla Anadolu’nun iç kısımlarındaki Amerikan vatandaşlarının problemleri ile ilgilenilmeye çalışılmışsa da, daha sonraki yıllarda misyonerlerin de
ısrarlı istekleri sonucu, Erzurum ve Harput’a
da birer Amerikan Konsolosluğu açılması için
girişimler yapılmıştı. Özellikle Harput’ta,
1890’lardan itibaren bir Amerikan Konsolosluğu’nun açılması konusunda, Board misyonerleri oldukça ısrarlı davranmışlardı. Daha
sonra çevrede olayların patlak verişi, Ermenilerin yoğun bir şekilde Amerika’ya göç etmeye başlaması ve misyonerlerin vermiş olduğu raporlar doğrultusunda bu istekler ABD
yetkililerince de uygun görülmüştü. Bundan
sonra, Amerikan Hükümeti’nin Osmanlı
Devleti’nde konsolosluk açmak için yaptığı
baskılar da artmıştı. Amerikalı misyonerler,
hem korudukları Ermenileri, hem de kendi
güvenliklerini ve yerli yardımcılarını garanti
altına almak için adeta baskı oluşturmuşlardı.
Öyle ki bu konu Amerikan senatosuna kadar
ulaşacaktı.
Misyonerler çevredeki olaylarla beraber çalışanlarının saldırıya uğradığını, müesseselerinin zarar gördüğü gibi olayları anlatan
mektup ve yazıları sürekli olarak ABD’ye
göndermişlerdi. Böylelikle Amerikan Board
misyonerleri devamlı konsolosluk himayesi
istemelerini haklı göstermeye çalışmışlardı.
Hatta konu ile ilgili olarak, daha önce İstanbul Amerikan Elçisi’nin, bu durumu ABD’ye
ilettiğini, bu iletilen durumların başında da
1891 yılında devlet bakanlığına yazılan bir
belgeden anlıyoruz.
“Erzurum’da bir Amerikan Konsolosu’nun bulunmaması sebebiyle vatandaşlarımızın tek başına haklarını savunmada yetersiz
bırakılacağı tartışıma götürmez bir gerçektir. Bu
(26) BOA., Y.A HUS, 64/10
(27) A.B.C.F.M., Reel, 661; No: 387

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi, Amerikalı misyonerler, kendilerine
yardımcı olması için açılmak istenen ABD
Konsoloslukların açılmasından önce İngiltere
Konsoloslukları tarafından himaye edilmeye
çalışıldığı da görülmektedir. Kısaca bu konsoloslukların kurulmasında; ABD’nin menfaatlerinin bulunduğu, şehirlerin stratejik, idari
ve diğer imkânları sıralanarak konsoloslukların kesin olarak açılması gereği üzerinde
duruluyordu.29 Osmanlı Devleti, konsolosluk
açılmasına karşı olmaktan çok, konsoloslukların yapacakları faaliyetlerin doğuracağı
sakıncalardan rahatsız olmuştu. Konsoloslukların açılma gayeleri olan ticaret ve benzeri işleri yürütmekten çok bunun ötesinde
devlet için zarar doğuracak ve devletlerarası
hukukta belirlenmiş olan kurallara uymayarak görevleri haricinde bazı işlerle ilgilenmelerinden korktuğu içindi. Osmanlı Devleti
bu korkusunda da haklı idi.30 Anadolu’nun
belli başlı yerlerinde açılan ve ileride açılması
planlanan konsolosluklar, ilk aşamada kendilerine Osmanlı topraklarında rakip olan Rusya’nın Anadolu’ya sızmasını ve misyonerlik
faaliyetlerinde bulunmasını engellemek için
önlerine bir bent çekmeye çalışarak Merzifon, Sivas, Harput, Erzurum, Bitlis ve Van
vilayetlerinde açılmıştı. Daha sonra bu konsolosluklar etki alanlarını genişleterek bu bölgede misyonerlerin rahat bir şekilde hareket
etmesini sağlayarak Amerikan menfaatlerinin
karşılanması yolunda adım attılar.31 İhtiyaç
duydukları personellerini genellikle Ermeniler arasından seçmişlerdi. Özellikle dışarıdaki
işlerini yürütmek için Türkler tercih edilirken
iç kısımlarda çalıştırılacak kişiler Ermeniler-

den seçilmişti. Personel seçimlerinde misyonerler ve yerli Hıristiyanların referanslarına
başvurmuşlardı. Örneğin Harput’taki konsolosluğa ihtiyaç duyulan bir personelin göreve
alınması için de yine güvendikleri bir Ermeni
olan Elazığ vali yardımcısı Ohannes Efendi
ile Fransız Kapuçin Misyonunun başkanı Father Rafhael’den referans alınmıştı.32
Geniş bir çevrede etkili olan Amerikan
konsoloslukları gerçektende görevlerinde
Başarlı olmuşlardı. Kısa zamanda hem Harput’taki Amerikalılarla hem Amerikan vatandaşlığına geçmiş veya Osmanlı vatandaşı olan
Ermenilerle hem de diğer şehirlerle irtibat
kurarak oralardaki işleri yürütmüş ve çevreyle
ilgili bilgileri de Amerika’ya ulaştırmıştı. Ayrıca her Amerikan konsolosluğu çevresinde
bulunan diğer devletlerin konsolosluklarını
yakından takip etmiş ve onların faaliyetlerini
Amerika’ya rapor etmişti.33 Konsoloslukların
diğer bir önemli faaliyeti ise Ermenilere kolay bir şekilde pasaport vermeleri ve onların
Amerika’ya göçlerini hızlandırıp Ermenilerin
kısa sürede Amerikan vatandaşlığına geçmelerini sağlamaktı. Osmanlı ABD ilişkilerinin
başlamasıyla beraber gelişen ticaret hacmi
ve Osmanlı Devletinin, Balkan isyanları sırasında yalnız kalmak istememesi Osmanlı
Devletinin ABD’ye kapitülasyonlara en mazhar ülke yetkisini vermesine neden olmuştur.
Sonuçta Osmanlı topraklarında ikamet eden
Amerikalı vatandaşlara büyük haklar tanınıyor ve hatta adli bir vakada bile Amerikan
vatandaşına karşı Osmanlı Devletinin vermiş
olduğu bu tavizler sonucu Osmanlı Devleti’nin eli kolu bağlı kalmaktaydı. Bilinen bu
gerçekle birlikte konsolosluklar, yıllardan
beri altyapısı misyonerler tarafından hazırla(28) Osman Kılıç, “Protestan Misyonerler ve Ermeni Olaylarına Etkileri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi Sayı.29, Yıl. 2008, s. 137-153
(29) Fatih Dervişoğlu, “4 Eylül 1919 Şafağında Sivas Şehri ve Bir Ermeni Hadimi Miss Graffam”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı: 6, 2009, s.149-157
(30) Dervişoğlu, 4 Eylül 1919 Şafağında Sivas Şehri ve Bir Ermeni Hadimi Miss Graffam, s.3
(31) Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 287193
(32) Ayhan Doğan, Maraş’ta Misyonerlik Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın
İkinci Yarısı ve XX. Yüzyılın Başlarında) s. 277-283
(33) Eddy, What Next In Turkey Glimpses Of The American Board’s
Work In Ther Near Past, s.112
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da çok üzücü, çünkü Erzurum, misyonerler için
bir durak yeri ve öyle bir bölge deki “Anadolu’da”, resmi korumanın en çok ihtiyaç duyulduğu yerlerdendir. İngiltere Erzurum Konsolosu, gayri resmi olarak vatandaşlarımıza yardım
etmesi için talimat almıştır. Fakat vatandaşlarımızı temsil etme hakkı, Osmanlı yetkilileri tarafından tanınmıyor. Bu yüzden çok az faydalı
olabiliniyor”28

nan Ermeni isyan hareketlerin en önemli taşlarından biri olacak Amerikan vatandaşlığına
geçme ve ABD’ye göçü Ermeniler için kolaylaştırmışlardı.34
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Konsolosluklar aynı zamanda ABD’nin
dış politikasına da sadık kalması yönünde çaba sarf ederek Avrupalı devletlerin
ABD’nin Osmanlı topraklarında yürüttüğü
faaliyetlerden şüphelenmemesini sağlamaya
çalışmışlardı. Osmanlı Devleti, Amerikan Board misyonerlerinin Anadolu’daki faaliyetlerini takip ederek özellikle Ermenilerin devlete karşı bir şekilde yetiştirilmeleri konusunda
bu misyonerlerden bazılarını bölgelerindeki
konsolosluklara şikâyet ederek çözüm bulunmasını istemişti. Fakat Osmanlı Devleti’nin
bu isteğine karşın konsolosluklar sözü geçen
misyonerleri tanımadıklarını ve hatta bu kişilerin Amerikan vatandaşı olmadığını iddia
ederek meseleden kendilerini sıyırmalarını bilmişlerdi.35 ABD, Avrupa işlerine uzak
kalmayı politikası olarak saptadıktan sonra
büyük çıkar beklentileri ile Osmanlı topraklarına göz dikmesi ve bu topraklar üzerinde
spekülasyonlara girişmesi ile kendi ilkesi olan
Monroe Doktrinini çiğnemiş olacaktı. Böyle
bir adım karşılığında Avrupa’nın kendiişlerine burnunu sokmasına da yol açabilirdi. Laik
devlet olarak tanınmasının, devletin bu işin
dışında kaldığına inandıracağı düşüncesiyle
Amerika, Protestan misyonerleri bütünüyle
cemaat faaliyeti görünümüyle Ortadoğu’da
beklentileri sağlamak yolunda seferber ederken dilediği ve beklediği propagandayı onlara yaptırabilecek ve böylece saptadığı siyaseti
uygulayabilecekti. Bunu gerçekleştirme yöntemi de Osmanlı topraklarına yayılmış misyonerlerin yoğunlaştığı yörelere ABD konsoloslukları kurmaktı.
Bu konsolosluklar eliyle devlet olarak
karışmaması gereken konulara, misyonerlerin kurduğu kuruluşların Amerikan sermayesi ile kurulduğunu öne sürüp Amerikan
yatırımlarının koruyuculuğunu yaptığı savı
ile kavuşabilecekti. Bir yandan bu kuruluşları ve misyonerleri koruyucu kanatları altına

alırken öte yandan onları yönlendirebilecekti.
Üstelik laik devlet bütçesine yük binmeksizin gerçekleştirebilecekti. Bu veriler ışığında
çekinmeden diyebiliriz ki misyonerler, onlara
bağlantılı olarak ta Ermeniler Amerika’nın
Ortadoğu politikasında kullandığı iki unsurdu Ermenilerin ABD’ye göçü meselesinde en
önemli rolü misyonerlerle birlikte konsolosluklar paylaşmışlardı. Misyoner okullarından
mezun olup eğitimini ilerletme amacıyla başlayan göç, daha sonra kitleler halinde devam
ederek, Amerika’da bugün dahi konuşulan
Ermeni yerleşiminin temelini oluşturmuştu.
Elbette ki bu durumun oluşması ileride Osmanlı Devleti için büyük sorunlar doğuracak
ve sonrası Osmanlı Devleti konsoloslukların
faaliyetlerini kısıtlayacak ve Ermeni göçünü
engellemeye çalışacaktı. ABD Konsoloslukları, kuruldukları bütün bölgelerde yoğun
siyasi faaliyetlerin içine girmişlerdi. Osmanlı
Hükümeti bu faaliyetlerden dolayı bir süre
sonra rahatsızlık duymuş ve konsoloslukların
sayısının artmasını istememişti. Buna rağmen
daha önce vermiş olduğu imtiyazlar sebebiyle
özellikle Doğu Anadolu’da konsoloslukların
açılmasına engel olamamıştı. Konsolosluklar, ABD vatandaşlığına geçiş, vatandaşların
haklarının korunması, Ermenilerin ABD’ye
göçlerini kolaylaştırmak konusunda ellerinden gelen bütün gayreti göstermişlerdi.
Doğu Anadolu’daki Amerikan Konsoloslukları, Amerika’ya göç için yapılacak birçok işin
halledilmesinde her türlü kolaylığı sağlamışlardı. 1869’dan sonraki ABD vatandaşlığına
geçişlere Türk Hükümeti kolayca izin vermemekteydi, vatandaşlığa geçmiş bulunanlar da
bunu Osmanlı Hükümeti’nden saklıyorlardı.36 Konsolosluklar, bu tabiiyet değiştirme
olayını gizlice gerçekleştiriyorlardı. Bu sebeple bölgedeki Amerikan nüfuzunu pekiştirmek
ve Amerikan idealini yaymak için misyonerler
ve Ermeniler ve onların koruyuculuğunu yapan konsolosluklar, Amerika’nın Ortadoğu
politikasında kullandığı önemli unsurlar ol(34) A.B.C.F.M., Reel, 597; No: 211
(35) BOA., HR.SYS, 2830/4
(36) Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika Kendi Belgeleriyle, 19.
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, s. 212

Amerikalı misyoner ve konsoloslukların faaliyetlerinin sadece Ermenilere yönelik
bir olay olduğunu söylemek mümkün değildir. Müslümanlar üzerinde de etkili olmuş
hem ayrılık ruhu hem de Amerikan değerlerine özenti duyulmasını sağlamıştı. Amerikan konsolosları bölgede jeolojik ve coğrafi
konularda oldukça geniş araştırmalar yapmış
bu aştırmaların raporlarını ve bölge için siyasi, ekonomik ve askeri konularda önemli
bilgi ve haritaları merkezlerine ulaştırmışlardı.38 Harput’taki Amerikan konsoloslarından
Thomas Herbert Norton, çevredeki misyonerlerin yaptıkları faaliyetleri ve sonuçlarını
takdir ettiğini ve desteklediğini belirterek bu
çalışmalar sonucunda bölgede belirli düşüncelerin geliştiğini ve Amerikan fikir, ürün ve
metotlarıyla bu topraklarda Amerika arasında ticari ilişkileri geliştirmek için konsolosluk
faaliyetlerinin öneminden bahsetmişti. Ermeni isyanlarında Amerikan konsoloslukları, büyük bir rol oynamıştı.39 Ermeni isyan dalgasının hazırlanışı sırasında Ermenilerin ABD’ ye
göçü, tabiiyet değişimi, Osmanlı topraklarına
tekrar geri dönüşleri ve ihtilalci faaliyetleri
ile isyanların başlaması konusunda konsolosluklar büyük yardım yaparak istihbarat yardımında bulunmuşlardı. Ayrıca Amerika’da
ki oluşan Ermeni cemiyetlerinin toplamış oldukları yardımlar Anadolu’daki misyonerlere
konsolosluklar vasıtasıyla ululaştırılıyordu.
Konsolosluklar ayrıca Anadolu’da ihtilal hareketleri sonucunda yakalanan Ermenilerin
adli davalarına da bakarak büyük bir kitlenin
serbest bırakılmasını sağlamışlardı.40

Ermenilerin Amerika’ya Göçü ve
Tabiiyet Değişimi
Ermeni isyanlarının nedenlerini incelediğimizde bu ihtilal hareketinin basit bir

şekilde ve desteklenmeksizin gelişebileceğini
düşünmek, konuya rasyonel yaklaşmayı engeller. Son zamanlarda gerek Osmanlı arşivlerinin gün yüzüne çıkması ve Amerika’daki
misyoner arşivlerinin de buna katılması sonucu günümüzde de önemini koruyan Ermeni
Meselesi’nin arkasında hangi devletlerin olduğunu ve ABD’nin bilinen bu devletlerarasından, yapmış olduğu faaliyetlerle nasıl
sıyrılıp kendisini fark ettirdiğini görmeye başladık. Bu tarihe kadar ABD’deki Ermeniler,
tüm dünyaya sözde Ermeni soykırımını kabul
ettirmeye çalışmalarıyla bilindi. Ermeni Meselesi’nde ABD sönük bir tablo çizerken bu
meselenin uluslararası bir sorun haline gelmesinde genellikle İngiltere, Fransa ve Rusya
gibi Avrupalı devletlerin faaliyetleri dile getirildi. Fakat görünen o ki ABD bu meselenin
doğup büyümesi ve Osmanlı Devleti’ne bir
problem oluşturmasında en önemli rolü oynamıştır.41 Bugün ki Ermenistan Devletinin
sınırları dışında yaşayan Ermenilere Diaspora
denilmekle birlikte bu terim anlamını, daha
çok ABD’de yaşayan Ermeniler bahsedildiğinde bulmaktadır. Ermenilerin çoğu XIX.
yüzyılda Anadolu’dan göç etmişti. XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar ABD’de bir Ermeni
varlığı yoktu geçen yüzyılın ikinci yansından
itibaren Ermeni göçleri başladı. ABD’den
Türkiye’ye ilk gelenler tüccarlar ve misyonerlerdi. Türkiye’den Amerika’ya ilk giden Ermeniler de Amerikalı tüccar ve misyonerlerin
kayırıp korudukları kimseler olmuştur.42
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Amerika’ya Ermeni göçü ilk adımda
misyonerler tarafından yapılmadı ve giden ilk
Ermeniler de Anadolu’nun iç kesimlerinden
(37) İdris Yücel, Kendi Belgeleri Işığında Amerikan Board’ın Osmanlı
Ülkesindeki Teşkilatlanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2005, s.71-77
(38) Bilal Şimşir, “Washington’daki Osmanlı Elçisi Alexandre Mavroyani Bey ve Ermeni Gailesi”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı.4,
Aralık 2001, s.3-5
(39) Samuel A. Weems, Armenia, Secrets of a Christian Terrorist State,
Sr. John Pres, The Armenian Great Deception Series, Volume I,
Dallas USA 2002 s. 47-49
(40) Ahmet Semih Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde
Ermeni - Amerikan İlişkileri (1839 - 1895) Başbakanlık Osmanlı
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; Cilt I, s. 25-28
(41) Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayınları, Ankara,
2005, 147-155
(42) Bilal N. Şimşir, “Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, Erzurum, 1984, s. 83
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muşlardı. Birçok Amerikan Konsolosluğunda
misyonerler görev almış, konsolos vekili veya
yardımcılığım genellikle misyonerler üstlenmişti.37 Yardımcı eleman olarak da genellikle
Ermeni veya Rumlar tercih edilmişti.
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değildi. Fakat buna karşın özellikle İzmir ve
İstanbul vilayetlerinde gelişen Amerikan ticareti ve bununla ilgili bağlantıları, Ermenileri
bu liman vilayetlerinde ticaret yapmaya daha
çok itti. Aslında bu vilayetlerde ticareti ellerinde bulunduran Rumlardı. Fakat Yunan isyanı sonucu birçok Rum göçü yaşandı kalanlara ise hem Osmanlı halkı hem de Osmanlı
Devlet’i itimat etmedi ve bir boşluk meydana
geldi bu boşluğun doldurulması görevini Ermeniler üstlendi ve bu nedenle de Ermeniler,
Amerikalı tüccarlarla olan ticari ilişkilerini geliştirdiler.43 Ermeniler Amerika ile ithalat ve
ihracat yapmaya başladı ve böylelikle Ermeni
kökenli aracı, komisyoncu, toptancı, perakendeci, simsar zümresi doğdu. Bu zümre daha
fazla para kazanmak için Amerika’ya gitti.
Orada da ticarethaneler kurarak Osmanlıdaki bağlantıları sayesinde ihracat yaparak zenginleştiler. Hatta Amerikan vatandaşlığına da
geçerek Amerikan pasaportunu alıp tekrar
yurda dönüp iş yapanlar vardı. Bu dönemde
ne Türk makamlarına ne de Amerikan konsolosluklarına tabiiyet değişikliklerini bildirmeden ticaretini sürdürmekteydiler. Ama ne
zaman adli bir olay ile ilişkilendirildiklerinde
hemen ceplerinden Amerikan pasaportlarını
çıkartıp mahkeme edilemeyeceklerini belirtiyorlardı. Gerçekten de durum öyleydi çünkü
Osmanlı Devleti’nin Amerika ile imzalamış
olduğu 1830 tarihli ticaret anlaşmasının 4.
maddesinde yer alan “Amerikan vatandaşlarının Osmanlı makamlarınca mahkeme edilemeyişi” hükmünden istifade ediyorlardı.44
1860 yılından sonra Anadolu’daki Ermeniler de göç etmeye başlamıştı. Bu
dönemde Ermenilerin göç hareketinde misyonerler ve konsolosluklar faal rol oynamaktaydı. Anadolu’da Ermeni göçünü misyonerler başlattı, misyonerler verdikleri eğitime
okullardaki Ermeni öğrencileri arasında bir
Amerika (Yeni Dünya) özlemi meydana getirdi. Misyonerlerin eğitiminden geçen her
Ermeni öğrenci birer Amerika hayranı olarak
yetiştirildi. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra
artık Ermeni öğrencileri de Amerika’ya göç
etmeye başlamıştı. Osmanlı Devleti de bu
dönemde Avrupa’ya öğrenci göndermekteydi

fakat giden öğrenciler tekrar yurda dönerek
devlet işlerinin görüldüğü önemli memurluklarda hizmet vermekteydiler. Bu duruma
karşın ilk göç eden Ermeni öğrenciler de
geri geliyordu ama bunların çoğu misyoner
okul, hastane, yetimhaneler de çalışmaktaydı. Zaten Amerikan Board okullarında görev
alan misyonerler kendilerinden sonra da bu
misyon hareketinin sürmesi için eğitimli yeni
misyoner, papaz ve doktorlara ihtiyacı vardı.
Bu görevin Ermenilere yavaşça devredilmesi gerekiyordu bu amaçla zengin aile çocuğu
zeki Ermeni gençler Amerika’ya gönderilerek
burada Teoloji yüksek okullarına yerleştiriliyordu. Ayrıca Anadolu’da Protestanlığın da
genişlemesi ve genç nesillere aktarılması gerekmekteydi, bu nedenledir ki giden Ermeni
gençleri genellikle yüksek dini eğitime maruz
kalmaktaydılar.45 Sadece din eğitiminden söz
edilemez, işin bir de arka yüzü vardı gönderilen bazı öğrenciler Amerika’da dönemin
en ünlü üniversitelerine Yale, Princeton gibi
üniversitelere yerleştiriliyordu.46 Buralardan
mezun olan öğrencilerin bir bölümü Amerikan vatandaşı olup Amerikan pasaportunu
aldıktan sonra Osmanlı sınırından tekrar
giriş yaparak misyoner okullarında istihdam
ediliyordu. Bu yüzyılda böyle ünlü ve köklü
üniversitelerde eğitim alan Ermeni gençleri
muhakkaktır ki Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri daha iyi anlamaktaydılar. Çünkü belli
bir bilgi birikimiyle Amerika’ya gelen gençler
buradaki eğitimle de Osmanlı düşmanı bir
birey halini alıyordu. Bu tür öğrencilerin bir
bölümü Amerika’da kaldı oraya yerleşti ve
günümüz Amerikan Ermenisi olgusunun filizlenmesini sağladı. Daha sonra Amerika’ya
göç dalga dalga kendini göstermeye başladı.
Osmanlı Devleti bu durumu engellemek için
bazı tedbirler aldıysa da başarılı olamadı.47
(43) Necdet Sevinç, Osmanlı’dan Günümüze Misyonerlik Faaliyetleri,
Milenyum Yayınları, İstanbul, 2002,s. 56
(44) Çağrı Erhan, Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge
Yayınları, Ankara, 2001, s. 144-148
(45) Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - Amerikan
İlişkileri, s. 110-113
(46) Metin Hülagü, “Osmanlıdan Cumhuriyete Misyoner, Terör, Ermeni ve Amerika Dörtgeninde Türkiye”, E.Ü Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Sayı.10, Kayseri, Yıl.2001, s.7
(47) Hasan Tahsin Fendoğlu, Ermeni Probleminin doğuşunda Amerikan
Protestan Misyonerlerinin Rolü, Ermeni Araştırmaları I. Türkiye
Kongresi Bildirileri, ASAM-EREN Yayını, Ankara 2003, s. 12-14

Eğitimlerini bu merkezlerde tamamlayanlar,
dönüşlerinde genellikle misyoner okullarında
öğretmenlik yapıyorlardı. Bu yolla bir yandan
misyoner okulları batının kültürel yayılmacılığına alet oluyorlar, diğer yandan da geleceğin
isyancılarını yetiştiriyorlardı.50
Türkiye’nin değişik yörelerinden,
Amerika’ya tabiiyet değişikliği, ticaret, eğitim
vb. gibi sebeplerle göçler olmasına rağmen,
Harput bunlar arasında rekor bir seviyedeydi. Harput Protestan Ermeni Kiliseleri Birliği’nin organizesi ile yalnızca bir yılda, Harput’tan Amerika’nın Boston ve New York
gibi şehirlerine yapılmış olan, üç bin kişilik
göç olayı, Osmanlı topraklarında yapılan bütün göç olaylarının yüzde yirmi besini teşkil
ettiği gibi, bu sayıyla rekor bir seviyeye de
ulaşmıştı. Harput ve çevresinden Amerika’ya
göç edenlerin her türlü ihtiyaçları, Fırat Kolejinin öğrencileri ve mezunları tarafından karşılanmaktaydı. Hem Fırat Koleji ile Harput
Protestan Ermeni Kiliseleri Birliği’nin, hem de
Amerikalıların Harput’taki kolonisinin organize çalışmaları, bu göç olayında, bütün bölgelerden daha fazla Ermeni’nin Harput’tan
Amerika’ya göç etmelerinde etkili olmuştu.51
Amerika’ya giden ikinci Ermeni grubunu
küçük esnaf, sanatkâr ve köylü sınıfı oluşturmaktaydı. Bunlar daha çok tarım ve sanayi
alanındaki gelişmeler sonucu büyük miktarda
iş gücüne ihtiyacı alan Amerika’nın isteklerine uygundu. Ancak bu göçmenlerin daha çok
misyonerlerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri yerlerde ikamet edenlerdendi. Önce
bekârlar gitmiş daha sonra yakınlarını götürmüşlerdi. Üçüncü grubu ise isyanlar sonucu
Anadolu’yu terk edenler oluşturmaktaydı.
1890 yılından itibaren Anadolu’da meydana
gelen başarısız isyan hareketleri sonucu Ermeni ahalisinin desteğini alamayan zengin
(48) Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, s.
212
(49) Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, s.
215
(50) Esat Uras, The Armenians in History and the Armenian Question,
İstanbul: Documentary Publications, 1988, s. 363.
(51) Şenol Kantarcı, “Ermeni Lobisi, ABD’de Ermeni Diasporasının
oluşması ve Lobi Faaliyetleri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı.1
Yıl. 2001, s.145, Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde
Ermeni - Amerikan İlişkileri, s. 110-118
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Harput ve çevresinde, yoğun bir şekilde, Amerika’ya göç olayı yaşanmıştı. Özellikle Fırat Koleji’nin kuruluşundan sonra, bu
sayıda oldukça artış görülmüştü. Amerika’ya
göçün gizlice yapılması sebebiyle, Osmanlı
yetkilileri, bunu engelleyebilmek için değişik
önlemler almışlarsa da pek başarı sağlayamamışlardı. Amerika’ya göç eden Ermenilerin
bir kısmı, daha sonra Amerikan vatandaşlığına geçerek tekrar geri gelmişti. Bu tabiiyet değişikliği konuşu, Osmanlı Devleti tarafından
kabul edilmediği için, Amerika’dan tekrar
geri gelenlerin, Osmanlı topraklarına sokulmaması ve girmeyi başaran var ise, bunların
da Amerikan vatandaşı olarak tanınmaması
istenmişti.48 Bu derece tedbir alma dursun,
Harput ve çevresinden Amerika’ya göç olayı her dönemde artarak devam etmişti. 1895
yılında çıkan Ermeni olaylarından önce de bu
göç olayı başlamış ise de, olaylardan sonra
göç sayısında artış olmuştu. Bu olaylar sırasında, Amerikalıların Ermenilerin koruyuculuğunu üstlenmesi ve bu sebeple Ermenilerin, Amerikalılara olan güven ve sempatileri
artmıştır. Olaylara karışmış olanların yurt dışına kaçma arzusu, Amerika’da yıllardan beri
yapılan “zavallı Ermeniler” propagandasının
etkisiyle olaylarda, Ermenilerin katledildiği
imajı ve misyoner vb. kişilerin yaptığı yayın
sebebiyle olayların saptırılması sonucunda
Amerikan kamuoyunun Ermenilere daha büyük destek vermelerini sağlamıştı. Bu durumun Türkiye’den Amerika’ya devamlı olarak
yapılan Ermeni göçünün artışında etkili olduğu kanaatindeyiz. Bu göç olayını organize
eden ve destekleyenler de şüphesiz Amerikalı Misyonerler ve konsoloslardı.49 Protestan
misyonerler bir yandan Amerika’nın desteği
ile diğer yandan da 1856 yılında ilân edilen
Islahat Fermanı’ndan istifade ederek çalışmalarına hız vermişlerdi. Bu çalışmalarının
yoğunluk merkezi okullar olmuştu. Zira açılan misyoner okullarında Ermenice eğitim yapılıyor, Ermeni tarihi ve kültürü ders olarak
veriliyordu. Okullardan üstün başarıyla mezun olanlar ile varlıklı Ermeni ailelerinin çocukları Avrupa ve Amerika’ya gönderiliyordu.

şehirli tüccarlar ve ihtilalci dernek üyeleriydi.
Ayrıca bu grup İran, Mısır, Avrupa’daki diğer
ülkelere de göç etmişlerdi. Amerika’ya göçen
Ermenilerin faaliyetleri sonucunda 1894 tarihinde ilk defa Amerika Senatosu’nda Ermeni
Meselesi gündeme gelmişti.52 Bu dönemde
meydana gelmekte olan Ermeni olaylarında
yakalanan Ermeniler mahkeme edildikten
sonra suçu olanlar cezalarını çekmekteydiler fakat yakalanıp mahkeme edilemeyenler
vardı. Bunlar Osmanlı topraklarında yaşayan
Ermeni olaylarında faal ve etkin rol oynayan
Osmanlı asıl Amerikan vatandaşlığına sahip
ve bu ülkenin pasaportunu cebinde taşıyan
Ermenilerdi. Sayıları her geçen gün artmaktaydı.
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Erzurum Sivas ve Van ahalisinden
Amerika’ya göç edip orada Amerikan vatandaşı olup Amerikan pasaportu alan Ermenilerin sayısında artış her geçen gün artmaktaydı. Diğer bir taraftan Ermenilerin tabiiyet
sorununa ek olarak yeni bir tabiiyet değişimi
problemi baş göstermeye başlamıştı. Akdeniz
Cezayir’inde bulunan Osmanlı vatandaşları
kendilerini Yunanlı kabul edip Yunanistan
tabiiyetine geçmek istiyordu, bu insanların
sayısı da artmaktaydı. Bu sayının artışında rol
oynayan faktörlerden biri de Osmanlı Tabiiyet kaleminde görevli olan müdür Ohan Bağdatlıyan Efendi ve yardımcısı olan İstivraki
Efendidir. Bu sözü geçen şahıslar müracaatta
bulunan Ermenilere büyük kolaylıklar sağlamış suçları ortaya çıkınca da işlerine son verilmişti.53 Amerika’ya göç etmiş ve Amerikan
vatandaşı olmuş, belli bir müddet Amerika’da
kaldıktan sonra orada Amerikan pasaportu
alan Ermenilerin tekrar yurda dönüp bir takım aleyhte yapmış oldukları faaliyetlere devletin dikkat etmesi gerektiğini zira bu gibi hadiselerin ileriki yıllarda Osmanlı Devleti için
büyük sorunlar meydana getirebileceği ve de
Yunan vatandaşlığına geçenlerin ise özellikle
devletin ekonomik, siyasi ve mülki alanında
bir takım problemler yaşanmasına neden olacağı ve bunun önüne geçilmesi gerekmekteydi.54 Göçler çorap söküğü gibi artmaya baş-

ladı. Bugün yurt dışına gitmek için uğraşan
Türk işçileri gibi, doksan yıl önce, Anadolu
Ermenileri arasında Amerika’ya gitmek için
aynı yaygın eğilim görülüyordu. Ancak, kısıtlamalar çok fazlaydı. Osmanlı yönetimi, bazı
yörelerde nüfus azalmasın diye, Ermenilerin
göçünü çok kısıtlıyordu. Amerikalılar da sağlık bakımından sıkı kontrolden geçirmeden
göçmen almak istemiyordu. Doğu Anadolu’da trahoma gibi hastalıklar oldukça yaygındı. O yüzden Ermenilerin göçleri iki kat
güçleşiyordu. Bu güç durumda Amerika’ya
kaçak Ermeni göçmeni götürmek üzere Ermeni simsarları türedi. Hatta bir çeşit örgütler bile kuruldu.
Bu örgütlerin sayıları, genellikle Amerika’nın Anadolu’da cereyan eden Ermeni
hareketlerine müdahil olmak istemeyip ve bu
durumu Osmanlı Hükümetine belli etmek
için Ermenilerin hem Amerika’ya göçünü
hem de tabiiyet değişimi başvurularına sıcak
bakmadığı dönemlerde artmıştı. Harput ermeni göçünün yüksek yaşandığı bir bölgeydi,
doğal olarak bu tür aracı kurumların bu bölgede türemesi olağandı. Ermeniler, Amerika’ya göç ettikten sonra hemen bağlarını koparmamaktaydılar, aile birleşimi, arazi, tapu
ve miras olayları nedeniyle bağlantılarını iyi
korumaları gerekiyordu. Bu nedenle Amerika ile bağlantısı olan acenteler Avrupa’daki
şubelerini devreye sokarak Ermeni göçünü
devam ettirdiler. Bu cemiyetlerden biri yine
Harput’ta mevcut olup Harput’ta bağlı Hüseynik köyü ahalisinden Gaspar Nahigyan
adlı bir Ermeni tarafından idare edilmekteydi. Hüseynik köyü bu dönemde Ermeni faaliyetlerinin ve göçlerinin şiddetli yaşandığı bir
mevkidi. Adı geçen şahıs ilerideki kötü amaçlarında kullanmak için göç etmek isteyen Ermenilere borç para bile vermekteydi55 Gaspar’ın İstanbul’da da bir acentesi mevcuttu.
Bu acente hem kendisi hem de Toma Tasmacanan kişi tarafından idare edilmekteydi.
(52) Kantarcı, Ermeni Lobisi, ABD’de Ermeni Diasporasının oluşması ve
Lobi Faaliyetleri, s. 160
(53) BOA., Y. MTV, 67/31
(54) BOA., Y. MTV, 67/31
(55) BOA., HR. SYS, 2823/ 49

Osmanlı ve Amerikan makamları göçü
serbest bıraksalardı, Anadolu Ermenileri daha
1900 yıllarında kitleler halinde Amerika’ya
göç edecekler ve Anadolu’da Ermeni nüfusu kalmayacak gibi görünüyordu. Ama toplu
göçlere ne Türk makamları, ne Amerikalılar
izin vermiyorlardı. Harput ahalisinden 75 Ermeni’nin Amerika’da çalışmak için İstanbul’a
gelmiş buradan hareket etmek için hazırlık
yaptıkları sırada zabitlerce engel olunduğu ve
iaşe ücretlerinin kendilerine ödenerek tekrar
geri dönmelerini emrettiğini belirerek bunun
nedenin bu Ermenilerinde daha önce Amerika’ya gitmiş ve Osmanlı düşmanı olmuş
Ermeniler haline geleceklerinden şüphelendiğini açıklamıştı. Bu nedenle Mehmet Bey,
Osmanlı Hükümeti’nden Ermenilerin böyle
topluca göç etmelerinin engellenmesi yolunda önlemler almasını ve pasaport verirken
dikkatli olmasını salık vermekteydi.57 Buna
rağmen 1890-1900 yılları arasında yaklaşık
12.000 kadar Ermeni’nin Amerika’ya göç ettiği anlaşılıyor ilk giden Ermeni göçmenleri
Amerikan misyonerleri merkezi olan Boston
çevresinde, özellikle Worcester kentinde kümelendiler.58 Burada 1891 yılında ilk Ermeni
kilisesi açıldı. ABD’nin öteki ucuna, California eyaletinin Fresno kentine ise yalnız Merzifon’dan küçük bir Ermeni grubu gitmişti.
1901 yılından sonra Ermeni göçleri giderek
hızlandı. İkinci Meşrutiyet döneminde göç
sınırlamaların biraz gevşetildiği ve bundan
yararlanan Ermenilerin topluca Amerika’ya
göç etmeğe yöneldikleri görülüyordu.59 1908
yılında 3.300, 1910 yılında 5.500 ve 1913 yılında 9.355 Ermeni Türkiye’den Amerika’ya

göç etmişti. Birinci Dünya Savaşı arifesinde
Amerika’daki Ermeni kolonisi 50.000 nüfusu
aşmıştı.60
Bu göçlerin büyük bir bölümü siyasî
maksatlarla yapılmaktaydı. Zira nedenlerin
büyük bir bölümü Amerikan tabiiyetine geçtikten sonra tekrar eski yerlerine dönüyorlardı. Bu yolla, Osmanlı Devleti’nin Amerika ile
imzalamış olduğu 1830 tarihli ticaret anlaşmasının 4. maddesinde yer alan “Amerikan
vatandaşlarının Osmanlı makamlarınca mahkeme edilemeyişi hükmünden istifade ediyorlardı.
Osmanlı Devleti de bu meseleye tabiiyet değiştirenleri yeniden tebaalığa kabul etmemek” suretiyle çözüm bulmuştur. Ancak Amerika’ya
gidenler ister dönsün isterse dönmesin müfrit
bir Osmanlı düşmanı oluyorlardı. Amerika’da
kalanlar Türk (Osmanlı) düşmanlığını kendilerine sermaye yaparak, topladıkları paraları
Anadolu’daki isyancı çetelere gönderiyorlardı.61 Özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinde
Ermeni Meselesi’ni, Amerikan ve Avrupa kamuoyuna aktarmakta büyük başarı kazanan
Amerika’daki Ermeni lobisi, Türk aleyhtarlığını işleyen akla gelebilecek bütün yöntemleri
uygulamaya koymuşlardı. Ermenilerin nihai
hedefleri olan “Bağımsız Ermenistan”dı ve her
yol mubah görülüyordu. Amerikan misyonerlerinin de desteğiyle mitingler yapılıyor, yardım organizasyonları düzenleniyor, Amerikan
hükümetine ve yabancı devlet adamlarına
mektuplar yazılıyor, devrimci komiteler teşkil ediliyor, Amerika’daki Müslümanlara ve
Türk yanlısı olanlara karşı suikastlar düzenleniyor, kiliselerde vaazlar veriliyor, basında
Anadolu’da Ermenileri ayaklanmaya teşvik
eden ve Osmanlı Devleti’ni ağır bir şekilde
suçlayan yazılar yazılıyordu. Hatta devrimci
komiteler askeri taburlar oluşturarak talimler
yaptırıyor, eylem için hazırladıkları üyelerini
(56) BOA., HR. SYS, 2823/ 49
(57) BOA., DH. MKT, 1500/93
(58) http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&
IcerikNo=551, 12-08-2014
(59) http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&
IcerikNo=551, 12-08-2014
(60) Vartan Artinan, Osmanlı Devletinde Ermeni Anayasasının Doğuşu
1839- 1863, Aras Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 115
(61) BOA., BEO. AYN. d, 1631/s.575
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Adı anılan şahıslar Harputlu olup İstanbul’da
Barnata iş hanında birlikte iş yapıyorlardı.
Gaspar’ın manevi oğlu da bu işin içinde olup
Amerika’daki bağlantıları sağlamaktaydı. Bu
simsarların faaliyetleri sonucu Müslümanlar
bile Amerika’ya göç etmeye başlamıştı. Hatta Osmanlı topraklarında yaşayan bazı Müslümanlar din değiştirip Protestan olduktan
sonra misyonerlerin yardımıyla Amerika’ya
göç ettirilmişti.56

Türkiye’ye gönderiyorlardı. Buna dair Hınçak Komitesinin yayın organı olan Haik gazetesinin editörü Chitzian, Boston’da yaptığı
bir konuşmada devrimci eğitim alan genç Ermenileri Türkiye’de ayaklanma çıkarmak için
hazırladıklarını açıkça ifade etmiştir.62

Amerika’da Ermeniler İçin
Kamuoyunun Oluşturulması
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Osmanlı topraklarındaki Protestan
misyonerler, Ermeni toplumunu Osmanlı
yönetimine karşı ayaklandırmaya çalışırken
diğer taraftan Amerika’da misyonerlerin bu
tutumu son derece masumane bir şekilde
kamuoyuna yansıtılmaktaydı. İdare meclisi, kadınlar cemiyeti meclisleriyle birleşerek
6 Aralık Cuma gününü Osmanlı ülkesinde
zülüm gören ahali ile tehlikede bulunan misyonerlere dua günü ilan ettiler. Kongre üyeleri bunu yalnız Congregational kiliselerinden
değil, Amerika’da oturan bütün Hıristiyanlardan istenmesine karar verdiler. Amerikan
misyonerleri Amerika’da öyle bir kamuoyu
oluşturdular ki, bu tip faaliyetlerin ardı arkası
kesilmedi.63 New York’ta Rahip Potter’in Osmanlı yönetiminden zülüm gören Ermenilere
yardım edilmesi için Hıristiyan devletlerin
uyarılması ile ilgili yazdığı duayı kendi dinî
bölgesindeki kiliselerde de okunmasını sağladı. Böylece Amerikan ruhani teşkilatının,
Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyetlerine
bir yenisi daha eklendi. Amerikalı din adamlarının Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttükleri
düşmanca tutum, Amerikan dış işlerine defalarca delilleriyle elçilik vasıtasıyla açıklandığı
halde kabul ve tasdik edilmedi. Bu durum
Ermeni komitecilerini cesaretlendirdi.64 Merzifon ve İstanbul’da bulunan Amerikan misyonerleri tarafından gönderilen mektuplara
atfen Londra’da “Daily News” gazetesinde
yayınlanan buradan da iktibas edilerek, Amerikan gazetelerinde haber edilen Merzifon ve
Kayseri’de Ermeni katliamı yapıldığına dair
haberler çıktı. Osmanlı topraklarında misafir
olarak bulunduklarından politikaya karışmamaları gereken Amerikan misyonerleri, Ame-

rikan kamuoyunu Osmanlı Devleti aleyhine
kışkırtmak için Ermeni ihtilalcileriyle aynı paralelde mesai yaptıkları bir notayla Amerikan
dış işlerine bir kez daha bildirildi.65 Washington Sefiri Mavroyani Bey’den Hariciye Nazırı Tevfik Paşa’ya gönderilen 27 Kasım 1895
tarihli raporda; “Christian Herald” gazetesinin çok miktarda para topladığı, buna New
York ve Boston’daki komitelerinde topladıkları miktar eklendiği takdirde bir hayli yekûn
tutacağı, bu paranın Osmanlı Ermenilerine
dağıtılması halinde Amerikan misyonerlerinin Anadolu’daki Ermeniler üzerinde büyük
bir nüfuz elde edeceklerini belirtmekteydi.66
Bütün bu olanlardan sonra Ermeni
toplumunun özlemleri milli ve ihtilalcı bir
kalıba dökülmesinde dış ülkelerden gelen
Protestan misyonerlerin büyük rolü olduğu
artık bir sır olmasa gerek. Misyonerler yazılı
ve sözlü öğretimleriyle, Ermeni toplumunda
milliyetçilik duygularının kabarmasına geniş
ölçüde yardımcı oldu. Amerikan hükümetinin
ve Amerika’da bulunan mezhep heyetlerinin
Osmanlı devletine karşı düşmanca hareketlerinin belki de en büyük sebebi, Osmanlı toprakları üzerinde oturan onun nimetlerinden
yeterince faydalanan Amerikalı misyonerlerin
raporlarında Osmanlı hükümeti aleyhine daima yalan haber üretmelerinden kaynaklandı.
Bu da milli duygularla ortaya çıkan Ermeni
ihtilalcilerine itici güç oldu.67 Amerika’daki
Ermeni propagandasının ve Türk düşmanlığının en önemli kaynaklarından biri ve belki
birincisi de Amerikan misyonerleri ve Amerikan Protestan kilisesi olmuştur. Amerika,
Türkiye’ye iki koldan girdi, bir yandan tüccarlarını gönderirken, öte yandan da misyonerlerini yolladı. Her iki grup da Boston’dan
(62) Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - Amerikan
İlişkileri, s. 98-122
(63) Şimşir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, s.85
(64) Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - Amerikan
İlişkileri, s. 98-122
(65) Gülbadi Alan “Merzifon’daki Amerikan Koleji ve Anadolu’daki
Faaliyetleri” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Kayseri, 2002, s. 322
(66) Bilal Şimşir, “Washington’daki Osmanlı Elçisi Alexandre Mavroyani Bey ve Ermeni Gailesi”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı.4,
Aralık 2001, s.3-5
(67) Mehmet Aydın, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2004, s. 212-222

En düşmanca kitapları, çoğu Türkiye’de görev yapmış misyonerler yazdılar.
1890’lardan kalma o yayınlar bugün kitaplıkları doldurmaktadır. Türkiye’de bulunmuş
Amerikan Misyonerlerinden Rahip Edwin
M. Blisa, “Turkey, The Armenian Atrocities”
(Türkiye ve Ermeni Vahşeti), adlı kitabı yayınladı. Kendisine Robet Kolejin kurucusu ve
sonra müdürü olan Cyrus Hamlin de yardım
etti. A.W. Williams adlı bir başka misyoner
rahip, “Bleeding Armenia” (Kanayan Ermenistan) başlıklı bir kitap yazıp piyasaya sürdü. Frederick Davis Grenee adlı Misyoner de
“Armenian Massacres or The Sword of Mohammed” (Ermeni Katliamı veya Muhammed’in Kılıcı) başlıklı kitabı yayınladı. Her
üç kitap da 1896 yılında Amerika’da basıldı.
Bunlar gibi daha birçok broşür ve kitap yayınlandı. Bunlar Türkiye’ye karşı yürütüle gelen Ermeni propagandasının bir çeşit “klasik”
eserleri durumundadır. Ermeni ve Ermeni
dostu yazarlarca sürekli kaynak olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de uzun yıllar Ermenileri eğitmiş olan Amerikan misyonerlerinin ne
gibi duygular taşıdıklarını ve Ermenileri nasıl
yetiştirmiş olduklarını anlamak için bu misyoner yayınlarını incelemek gerekir. Van’da
görev yaptıktan sonra Amerika’ya dönen
misyoner F.D. Greene’in “Ermeni Katliamı
veya Muhammed’in Kılıcı” başlıklı kitabını
kısaca görelim: Kitap, “Muhammed’in kılıcıyla Ermenistan’da katledilen Hıristiyanların
Hatırasına” adanmıştır, îç kapağında bu ithafı
okuduktan sonra Önsöz’e bir göz atıyoruz.
Greene, “Bu kitap, cinayetlerin ve yağmaların
yürekler parçalayan tüm ayrıntılarıyla Sason ‘da

birkaç ay önce yapılan ilk büyük Ermeni katliamının dehşetini kanıtlamak için hazırlandı,”
diyor, ama kanıtlanamıyor. Kanıt olarak altı
imzasız mektup yayınlıyor. Bunların Türkiye’de oturan kimselerce (misyonerlerce) yazıldığını, ama adlarının şimdilik açıklanmayacağını söylüyordu. Bu mektupları yazanların
hiçbiri gözleriyle katliama tanık olmamışlardı. Başkalarından duymuşlardı. Katliam yapıldığı söyleniyormuş. Ama gören yoktu. Yalnız söylenti vardı. Misyonerlerin kanıt dediği
bu kadardı.69

Ermenilerin Amerika’dan Anadolu’ya
Silah Kaçırması
Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinde faaliyete bulunan Amerikan misyonerlerin Ermenilerin ihtilal hareketleri içerisinde
etkin bir rol oynadıkları arşiv belgeleriyle de
sabittir. İhtilal safhasında Ermeniler bir yandan örgütler kurup bir yandan da bağımsız
Ermenistan hayalleri kuran Ermenileri de
kendi yandaşları yapıp ileride meydana gelmesi planlanan isyan hareketlerinde katılımcı Ermenilerin sayısı artırmaktaydı. Dış ve iç
Ermeni basınının telkinleriyle Anadolu’daki
Ermeni hareketinin artık silahlı bir mücadeleye dönüşmesi gerektiği vurgulanmaktaydı.
Bu yolla Avrupa’nın ve Hıristiyan dünyasının
ilgisi Ermeniler üstüne olacak ve tarihin en
eski Hıristiyan milletinin Müslüman Türkler
tarafından katliama uğradığı izlenimi verilerek Osmanlıya müdahale edilecek ve Yunan
ve Bulgarlar gibi Ermenistan da bağımsız
olacaktı. Silah ve Askerlik tecrübesi pek bulunmayan, Osmanlı Devleti’nde genellikle ticaret ve zanaat erbabı olan Ermeniler silahlı
mücadeleye nasıl girecekti. Ayrıca silahları da
yoktu. Bu aşamada Ermeniler silah tedariki
ve eğitimi için en önemli iki destekçisinden
yararlanacaktı. Bunlar, kendilerine hizmet
etmek için dünyanın öbür ucundan gelen
Amerikan misyonerleri ve Anadolu’dan dünyanın öbür ucuna göç eden Osmanlı kökenli
(68) Nurdan Şafak, Osmanlı Amerikan İlişkileri, OSAV, İstanbul 2003,
s.116-132
(69) Şimşir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, s.88
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gelmiş ve İzmir’e ayak basmıştı.68 Boston
kenti, Amerika’da Türk düşmanlığının en
önemli yuvalarından biriydi. Bugün de Ermeni propagandasının sözde “bilimsel” yayın
organı “Amerikan Review” dergisi Bostan’da
yayınlanır. Ermeni propagandasının beyin takımı ve teorisyenleri Boston’da yuvalanmaktadır. Bu bir rastlantı değildir. Boston, 1810
yıllarından beri Amerikan misyonerlerinin
merkeziydi.

Ermenilerdi. Ermenilere en büyük yardım
yine Amerika’dan gelecekti. Son zamanlarda
Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde gelişen Ermeni cemiyet ve organizasyonları mitingler
yapıp yardımlar toplayıp ve gazetelerde Osmanlı Devleti’ne karşı asılsız suçlamalarda
bulunarak, Amerikan kamuoyunu etkileyip
davalarında haklı olduklarını inandırmış ve
Anadolu’da yapacakları isyanlara Ermeniler lehinde bakmalarını sağlamışlardı. Artık,
Amerikan halkının gözünde Osmanlı Devleti
Ermenileri kesen, onlara işkence yapan, aç
bırakan ve dinlerine saygısı olmayan bir devletti. Bu tür propagandalar sayesinde Osmanlı Devleti hakkında en ufak bir bilgiye sahip
olmayan bu halk doğal olarak Ermenilerin
yanında yer almaktaydı. Bu durum da Amerika’dan Osmanlı topraklarına Amerikan silahlarının Ermeniler tarafından sokulmasını
kolaylaştırmaktaydı.70
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Amerika’da bulunan bir takım Ermeni cemiyetleri Anadolu’daki Ermenilerin nasıl silah kullanmasını öğretmek için resimli
kitaplar bastırmış ve bu kitapların Osmanlı
topraklarına ulaşabilmesi için Avrupa bağlantıları ile ilişki kurulup Marsilya üzerinden kitaplar gönderilmeye çalışılacaktı. Fakat Osmanlı istihbaratı bu kitapları getiren
Ermenileri Fransa sayesinde engellemişti.71
Yine bu cemiyetler faaliyetlerine devam edip
Anadolu’daki Ermenilerin silahlanması için
çalışmaktaydı. Toplanan yardım paraları silah
alımına ve bu silahların nakliyatına gidiyordu.
Yine bu dönemde 10.000 adet Amerikan tüfeği satın alınmış Zeytun isyanında kullanılması için yola çıkarılmıştı. Önce Yunanistan’a
ve oradan kayıklarla Adana’nın aşağı bölgesine geçirilecek orada Frenk ve Samarfataoğullarının çiftliklerine aktarılıp daha sonra
Zeytuna gizlice aktarılacaktı.72 Amerika 1850
yıllarından sonra dış ticaretine silah unsurunu
da kattı, artık tüm dünyaya silah ihraç eden
bir ülke konumundaydı. Osmanlı Devleti ile
ABD ilişkilerinde silahında önemli bir rolü
vardı. Aslında bu iki devlet arasında başlayan
ticari ilişkiler ve Osmanlı Devletinin vermiş
olduğu kapitülasyonlar daha sonra anlaşma-

larla resmileşmiş Osmanlı Devleti de buna
karşın ABD’den donanmasını yenilemesini
istemişti. Bu yıllarda ise Osmanlı ABD’den
silah ithal eden bir ülke konumuna gelmişti. ABD bu sayede Osmanlı topraklarında
iki Pazar elde etmişti, hem Ermenilere silah
satıyordu hem de Osmanlı Devleti’ne, misyonerlik faaliyetlerinin meydana getirmiş olduğu sonuçlardan en önemlisi ABD için para
üretmeye başlamıştı.73
Harput’tan, Muş’tan, Diyarbakır’dan
ve Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinden
ABD’ye göç etmiş Ermeniler, bu topraklarda
kiliseler meydana getirip Ermenilerin bu kiliseler sayesinde bir arada olup teşkilatlanması
sağlanmaya çalışılmaktaydı. Propagandanın
en önemli merkezi konumunda bulunan kiliselerde Osmanlı aleyhinde ateşli konuşmalar yapılarak Ermenilerin bu konuşmalardan
etkilenip yardım yapması sağlanmaktaydı.
Bu yardımlarla Amerikan silah fabrikalarına
gidilip tüfek, tabanca, mermi, fişek, dinamit,
gaz ve ilaç alınarak kaçak yollardan Osmanlı topraklarına sokulmaya çalışılıyordu. Örneğin tüfekler ve silahlar parçalanıp karyola
demiri görüntüsü verilmekte, düzenekleri ise
ayrı sandıklara konulup gönderilmekteydi.
Silahların ahşap bölümleri ise Anadolu’daki
misyoner okullarının marangoz hanesinde
yapılıyordu. Yine bir başka örnek vermek
gerekirse alınan dinamitler ise gaz tenekelerine konulup “Ermenistan’a gaz gidiyor” diye
sınırdan geçirilmeye çalışılıyordu.74 Ermenilerin silahla tanışması ve onun etkisini görüp
inanması Ermeni ihtilal hareketini daha fazla
ileri götürdü. Yurtdışından gelen maddi ve
manevi destek Ermenilerin, Anadolu’da daha
bağımsız hareket etmesine neden oldu. Elde
ettikleri bu silahlarla hem bu davaya sıcak
bakmayan Ermenileri hem de yüz yıllardır bir
arada yaşayan Müslümanlara karşı kullandılar.
(70) Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, ag.e, 2009, s. 213-235
(71) BOA., HR.SYS, 2748/22
(72) BOA., HR.SYS, 2748/22
(73) Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Ankara 1959. s.10
(74) BOA., HR. SYS, 2735/14

Amerika’ya 1891 yılında Osmanlı topraklarından giden göçmen miktarı 3957 kişi
idi. 1892 yılında Amerika’ya gelen göçmen sayısı 560.319’a 1893 yılında ise 623.084 ulaştı.
Bunlardan 6.335’inin Osmanlı tebaasından
olup, 2.728’inin Ermeni olduğu bilinmekteydi. Anadolu’da 1846 yıllarında dört Protestan
kilisesi varken 1870’te sayı 73’e çıktığı gibi
Protestan cemaat sayısı da yaklaşık 20 bin’e
yükseldi. 1900’de kilise sayısı 112’yi, cemaatin büyüklüğü ise 50 bini aşmıştı.75 Osmanlı
Hükümeti eğer izin vermiş olsaydı Anadolu’da o zamanlar hiçbir Ermeni kalmazdı,
tüm Ermeniler göç ederdi ve devletin Ermeni Meselesi de ortadan kalkmış olurdu.76 Ancak, devlet toplu göçlere izin vermedi, hem
nüfusun sahip olduğu dengenin bozulmasından korktu hem de giden Ermenilerin Amerika’da birer Osmanlı düşmanı kesilmesinden
korktu. Bu korkularında haklıydı, tahmin ettiği her iki sonuçla da karşılaştı. Ermenilerin
sayılarının azalması ile birlikte bölgede Kürt
aşiretleri ile Ermeniler arasında menfi çatışmalar meydana geliyor ve devletin bu bölgedeki zayıf otoritesi pek fazla etkili olamıyordu. Sonuç olarak misyonerler bu olayları da
Osmanlı aleyhinde çok güzel kullanıyorlardı.
Diğer taraftan ABD’ye göç eden Ermenilerin
çoğu kendileri için hazırlanmış tuzağa en kısa
zamanda düşürülüyordu. Kiliseler genellikle
bu tuzakların merkezi olup orada bulunan
ve misyonerler tarafından da desteklenen
marjinal görüşlü papazların vermiş oldukları
nutuklar sayesinde birer Osmanlı düşmanı
oluyorlardı. Bunların genç kesimleri tekrar
ABD pasaportuyla anavatana dönüp buradaki isyan hazırlıklarına katkıda bulunarak
isyanların yönetilmesi ve yürütülmesinde büyük rol oynamaktaydılar.77
ABD’deki Ermenilerin, Anadolu’dan
göçleri sonrası bu yeni ülkedeki yaşamları,
örgütlenmeleri ve misyoner telkinlerinden
ne kadar etkilendikleri ve sonuç itibariyle
günümüze kadar varlığını koruyan Ermeni

Meselesine katkılarının hangi ölçüde olduğunu saptamak ayrı bir çalışma konusudur.
Bu alanda yapılacak çalışmalarda mutlaka
ABD’deki Ermeni arşivlerinin de açılması ve
yararlanılması gerekmektedir. ABD’ye göç
eden her Ermeni, geldiği yeri unutmamış ve
her zaman özlem içinde olup bir gün mutlaka geri döneceğini hayal etmişti. Bu dönemde Müslüman Türkler de ABD’ye göç etmiş
ama genellikle bunların çoğu kalıcı olmamışlardı. ABD’ye yerleşen Ermeniler, bu ülkede
de geldikleri yerlerde yapmış oldukları geçim
faaliyetlerini sürdürmüşler ve alışma evresinde Osmanlı topraklarında görev yapıp tekrar
ABD’ye dönmüş olan misyonerler ve misyoner örgütleri tarafından destek görmüşlerdi.78
ABD’de uygulanan bu sistematik örgütlenme
aynı şekilde Anadolu’da da yapılandırılıyordu. Bu konuda daha çok Ermeni örgütleri rol
alıyor ve harekete katılmayan Ermeniler bastırılıyordu. Örneğin Bitlis’teki Ermenilerin
ne Türklerden, ne de Kürtlerden şikâyetleri
varken, Ermeni komitacı dernekleri kurulmakta ve dernekler geniş faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Dernek üyeleri her pazar günü
Bitlis kilisesinde toplantılar ve konuşmalar
yapmaktaydı. İhtilal fikrinde olan Ermenileri
bir araya getirerek yönetime karşı mücadele
için kışkırtmaktalar. Toplantılar yasaklanınca
Ermeniler, bu defa aynı anlamdaki bildirileri her tarafa yapıştırmışlardı. Şu sırada Ermeniler arasında ihtilalin ihtiyacı için vergi
toplanmaktaydı. Çoğu Ermeni’nin, bu tür
eylemlerin Ermenilere zarardan başka bir
şey getirmeyeceğini ve silâh için para vermeyeceklerini söyledikleri halde bunun üzerine
Ermeni ihtilal komitelerinin şiddet kullanma
ve karşı çıkanları kılıçtan geçirme tehdidiyle
bu tür grupları sindirdikleri öğrenilmişti.79
(75) Şenol Kantarcı, “Amerikalı Misyonerlerin Osmanlı Topraklarındaki Faaliyetleri”, 2023 İkibinyirmiüç, Sayı: 12, (15 Nisan 2002), s.
48 -56.
(76) Şimşir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, s. 13
(77) Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış, a.g.e, s. 69, Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde
Ermeni - Amerikan İlişkileri, s. 98-122
(78) www.halilucar.net/wp-content/uploads/2010/01/AMERİKADA.
doc 10.02.2011
(79) Yusuf Halaçoğlu, “Ermeni İddiaları: Tarih mi? Şartlanmışlık mı?”,
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Nisan 2003, Yıl: 4 Sayı:
38, s.71-74
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Ermeni işlerine Amerikalı misyonerlerin müdahalesi hakkında bir örnek olarak
Osmanlı Devleti’nde yerleşik misyonerlerin
çalışmalarına ara verip sakin oldukları takdirde Ermeniler üzerindeki kışkırtmanın şimdiki
durumdan pek ziyade azalacağına inanılmıştı.80 Gerek Avrupa da ve gerek Amerika da
Osmanlı aleyhine kin ve düşmanlık besleyen
kişilerin meydana getirilmesi yanında Osmanlı Devlet’i topraklarında yerleşik misyonerler
tarafından yabancı devletlere hem gizliden
hem de açıktan açığa raporlar göndermesi ve
İstanbul’da bulunan Amerikan misyonerleri
sonradan dahi Boston’daki ruhani başkanlarına yazdıkları raporlarda şu an altı ay zarfında on beş bin Ermenin katledildiği ve bu
sırada yalnız iki bin Türkün öldüğünü bildirmekteydi.81 Hemşire Miss Grace Kimbell tarafından Van’dan gönderilmiş bir mektup ise
sonradan gazetelerde yayınlanarak bu gazete
adı geçen bu kadını överek bir takım yararlı
sözler kullanmıştı. Daha sonra bu kadının bir
yardım cemiyetinin Van’da oluşturulmasında
rol aldığı beyan edilmişti. Yardım parası toplanması için Türklerin aşırı mutaassıp Ermenilerin de mazlum olduğunu ve Ermenilere
gelen zararların bu beyinlerdeki Hıristiyanlık
ile İslam’ın kavgasından ötürü gelmekte olduğunu belirtilmekteydi. Ermenilerin lehinde yabancıların himayesini talebe hiç gerek
olmadığı, hiç olmazsa Osmanlı Devleti’nde
faaliyette bulunan Amerikan misyonerleri
Osmanlı misafirperverliğine hürmeten bu
gibi durumlarda bulunmamaları gerekmekte
olduğu belirtilmekteydi. Ayrıca misyonerlerin
bu konuda dikkatlerinin çekilmesi gerekliliğinin önemi vurgulanmaktaydı.82
18 Nisan 1895 tarihinde New York ve
civarındaki Ermeniler, Amerika’daki ırktaşlarını Ermeni Meselesi’ne bir çare bulmaları
için topladılar. Toplantıda para ile yapılacak
işlerin tespiti, Amerika’daki göçmen ve yerli
Ermenilerin dileklerini Amerikan hükümetine ulaştırmak ve Ermenilerde milliyetperverlik hislerini artırma konuşu tartışıldı. Toplantının başkanlığına, Merzifon Protestan eski

Vaizi Artin Filyan getirildi. Adı geçen Vaizin
Hınçak komitesine bağlı olduğu ve daha
önce de Ermenilere yardım topladığı Osmanlı hükümetince bilinmekteydi. Ermeni toplumuna harcanan para, Amerikan Protestan
Kilisesi seferber edilerek, Osmanlı Ermenilerine gönderilmek üzere Amerikan halkından
toplandı. Binlerce kilisede her Pazar ayininde
Türkler ne kadar kötülenir ve zavallı masum
Ermeniler ne kadar çok acındırılırsa toplanan
paranın meblağı o kadar artmaktaydı. Toplanan bu parayla Ermeni toplumuna yardım
edilmekten ziyade, Osmanlı topraklarında
görev yapan Amerikan misyonerlerin yüksek maaşı ödendiği gibi Osmanlı ülkesindeki
misyoner okulları ve kiliselerin geliştirilmesi
de sağlandı. Bu paranın önemli bir bölümü
de Amerikan Protestan Kilisesinin kasasına
girmekteydi.83
New York’ta bir miting meydana getirildi, Protestan misyonerlerin ve rahiplerin
Osmanlı hükümeti aleyhine kin ve düşmanlıklarını yeniden izah edilerek ve günahsız
suçsuz itaatkâr Ermenilerin katledildiklerini
protesto etmekteydiler. New York Amerika
Yardım Komitesi üyeleri olan miting düzenleyicileri tarafından yayınlanan ilana rağmen
göstericilerin bir kısmı kadınlarla Ermenilerden ibaret olup mitingde ne siyasilerden ne
de New York’un saygın kişilerinden kimse
yoktu. Söylenen nutuklar çok şiddetli olduğu
gibi alınan kararlar Amerikan hükümetinden
başka diğer Hıristiyan devletlerin Ermeniler
lehine, Osmanlı devletine müdahale etmek
için ikna harekâtıydı. Sözü edilen miting düzenleme kurulundan üç üye mitingin amacını, başbakana iletmek için Washington’a
gitme niyetindirler. Müslümanlar aleyhinde
bulunan bu fesat ocağı Boston Amerika yardım komisyonu tarafından tertip edilen bir
miting de izhar olunmuştu. Bu miting de dahi
göz önünde bulunanların bir kısmı Protestan
Rahiplerdi. Öyle ki Türklere karşı oluşuyla
(80)
(81)
(82)
(83)

BOA, HR. SYS. 2858/ 13
BOA, HR. SYS. 2858/ 13
BOA, HR. SYS. 2858/ 13
http://www.stradigma.com/turkce/eylul2003/makale_06.html,
10.02.2011

Örnek olarak Worcester’da yerleşik
Ermeniler burada yaşayan ve ikamet eden
Ermenileri bir nebze emir altında tutabilmek
için Yeznik Abohoni adlı Ermeni piskoposunu
Amerika’ya davet edilmesine karar vermişti.85
Bundan biraz vakit evvel Londra’da Ermeniler lehine bir nutuk vermiş olan rahip Lorime,
sonradan Boston’da bir nutuk vermiş ve Ermenileri müdafaa, Türkleri ise kötülükle tenkit etmişti. Boston Ermenilerini seven Amerikalılar, gayrı resmi olmasına rağmen büyük bir
miting meydana getirmek niyetindeydiler.86
Bu mitinglerin en büyük amacı Ermenilerin
sözde katliama uğradıklarını ve artık Osmanlı Devleti’ne müdahale edilmesi gerektiğinin
önemini vurgulayarak Berlin Kongresi’nde
altına imza koyan Avrupalı devletlerin Ermenilere verdiği sözü tutmalarını belirtmişti.
Bu konunun gündemde tutulması çok önemliydi, zira Anadolu’da isyanlar başlamış plan
şu an istenildiği gibi hareket etmekteydi. Bu
arada Amerika’daki Ermeniler boş durmayıp
güya akrabaları telef olmuş veya zarar görmüş
olan ve şimdi Amerika’da bulunan 100 kadar
Ermenin Amerika’dan ayrılmaları konusu
bazı Amerikan Ermeni komitelerince konuşulmaktadır. Mevzubahis konusu olan bu
Ermeniler, Avrupa devletlerinin merhametlerini elde edebilmek için Avrupa ülkelerinin
büyük şehirlerini ziyaret edip ve ondan sonra
Osmanlı Devleti’nde toplananlara katılacaklardı.87 Amerika’da bulunan misyonerlerde
boş durmayıp destekleme çalışmalarında bulunmaktaydılar. Baltimore ve Boston da meydana gelen toplantılarda G.A Gordon ve Bar-

rows gibi bazı Protestan misyoner rahiplerin
ve Gerek Harvard Okulu öğretmenlerinden
Eliot ile Tufts Okulu öğretmenlerinden Capen gibi adamlar bir takım nutuklar atarak
Duc de Westminister in hareketini takdir ve
Amerikalıları Sason Ermenileri için parasal
yardıma davet etmekteydiler.88 Ermenilerin
sadece birkaç kişiden olmayıp şu anda beş
altı yüz nüfustan ibaret olan Fresno’da, Ermenilerin Osmanlı Hükümeti aleyhinde fesat
oluşturmak ve kötü fikirlere sahip bulunduklarını ve ayrıca Amerika’da, Anadolu’da yaşamakta olan Ermeniler için toplamış oldukları
yardım paralarının düzgün bir şekilde yerine
ulaşmasını kontrol edebilmek için cemiyetler
kurmuşlardı. Bu cemiyetlerden birinin adı
“The American Patriotic Society”di.89
Amerika’daki basın da Anadolu’da
meydana gelen Ermeni isyanlarında Ermenileri destekler nitelikte yazılar yayınlamaktaydı. Bu yazıların çoğu bölgede bulunan Amerikalı misyonerlerin göndermiş olduğu yazılardı. Amerikan misyoneri Green, Sason isyanı
hakkında bir takım şişirilmiş haberler yazmış
ve bu haberlerin Amerika’da yayınlanan Times gazetesinde yayınlanmasını sağlamıştı.
Osmanlı Devleti, bu misyonerin haberlerine
itimat edilememesi gerektiğini konsolosluk
aracılığıyla gazete yönetimine bildirmişti.90
Amerikan misyonerleri devamlı olarak Ermeni olaylarının dünya kamuoyu tarafından duyulmasını sağlamak ve tüm Hıristiyanların bu
konuda dikkatlerini çekmek için yalan yanlış
haberler yayınlayarak bunu başarmışlardı. Yazılarında ve tercümelerinde genellikle kendileri hep 3. şahıstırlar, yani gördüklerini değil
sadece duyduklarını ve hayal dünyalarından
ekleyebildiklerini kullanarak bu tür telgraflar
gazetelere çekerek yayınlanmalarını sağlamışlardı. Elbette ki bu tür çalışmaların sonucu
misyonerler tarafından iyi bilinmekteydi, o
da paraydı. Bu haberleri okuyan Hıristiyan(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

BOA., HR. SYS, 2858/8
BOA., HR. TO, 116/119
BOA., HR. SYS, 2838/40
BOA., HR. SYS, 2838/44
BOA., HR. SYS, 2834/9
BOA., HR. SYS, 2853/79
BOA., Y. PRK. BŞK, 41/18

21

YENİ TÜRKİYE 60/2014

bilinen Masacuset valisi bile mitingde hazır
bulunmuştu. İyi niyetli Osmanlı Hükümeti’nin ne kadar gaddar ve ne kadar vahşi bir
hükümet olduğunu ve bütün Hıristiyan dünyasının Sason vakası aleyhine karşı gelmesinin gerektiğini, Osmanlı Devleti’nde yerleşik
Amerikan misyonerlerinin çıkarları doğrultusunda fazlaca gayret göstermesini Amerikan
hükümetinden rica etmişlerdi. Amerika da
bu gibi mitinglerin engellenmesi için bir kanunun yoktu.84

lar, Amerikan halkı, hem Osmanlı Devleti’ne
kin duyacak hem de Ermenilerin, bu Hıristiyanlığı ilk kabul eden milletin Müslümanların altında ezilmesini engellemek için yardım
verecek, sonuç olarak ta misyonerlerin güçlenmesi misyonun güçlenmesi ve Amerikanın
dışarıda bir güç haline gelmesi önemliydi.
Amerika’da Protestan Ermeni rahiplerinin Worcester da düzenledikleri mitingde,
Osmanlı Devleti’nde bir ihtilal tertip edilmesini ve bu yolla Avrupa devletlerinin dikkatlerinin çekilmesine çalışacaklarını ve bu tür
olayları ihtiva eden bilgilerle Washington büyük elçisi nezdinde Amerikan kabinesi vasıtasıyla icraat yapılması istenmekteydi.

22

Amerika’da yaşayan Protestan Ermenilerden Congregational gurubuna mensup
bir takım kişiler vardı. Bu sözü geçen Ermeniler, Osmanlı topraklarında bulunmuş
ve daha sonra Amerika’ya geri dönerek oraya
yerleşmiş Amerikan misyonerlerinden Rahip
Hithcock adında birinin nüfuzu altında bulunmaktaydılar. Adı geçen rahip buradaki Ermenileri kendi kilisesinin mensubu yapmak
için var gücüyle çalışmaktaydı. Bu konuda
burada bulunan bir takım Ermeni rahiplerden yardım almaktaydı. Bu Ermeni rahipler,
bölgelerindeki Ermenileri bu tür fikir akımlarının etkisine bir adım daha itmekteydiler,
ayrıca Hıristiyan milletlerin dikkatini Osmanlı Devleti’nde yaşamakta olan Ermenilerin
içinde bulundukları duruma çekmek için ise
Anadolu da bir ihtilal harekâtı düzenlemek
istemekteydiler. Yaptıkları mitinglerde İngiltere parlamentosuna verilmek üzere bir dilekçe bile hazırlamışlardı.91
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Sonuç Yerine
Osmanlı Devleti’ndeki Amerikan Board misyoner okulları ve kamu hizmeti sunan
Amerikan Konsoloslukları bu hizmetlerinin
yanında bir taraftan Hıristiyanlaştırma faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da Osmanlı
toplumunda ayrılıkçı fikirlerin uyanmasına ve
gelişmesine zemin hazırlamışlardır. Anado-

lu’daki Amerikan Board okulları, Ermenilerin isyan hareketlerinin yaşanmasına katkıda
bulunmuşlar, terör faaliyetlerinin merkezi ve
bu tür girişimlerinin destekleyicisi olmuşlar
ve hatta zaman zaman bu tür hadiselerin bizzat içerisinde de yer almışlardır. Bundan dolayıdır ki, misyonerler bulundukları bölgede
her ne kadar sadece ve sadece eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde bulunuyor gibi gözükmeye çalışmışlarsa da meydana gelen toplumsal huzursuzlukların ve bozulan asayişin
en önde gelen nedenlerinden birisini teşkil
etmişlerdir. Özellikle Protestan misyonerleri
gayri Müslim unsura ve daha ziyade de Ermeni ve Rum azınlıklara temin ettikleri silah
ve dağıttıkları fesat içerikli evraklarla bunları
ihtilal ve isyana sevk etmişlerdir.
Osmanlı idaresi, Anadolu vilâyetlerinde bulunan ve İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri menfaatleri doğrultusunda çalışan
ve gayret sarf eden bu tür misyonerleri, mahallî asayişi bozmaya yönelik hareketlerinden dolayı sınır dışı etme yoluna gitmiştir.92
Ancak Osmanlı idaresinin bu noktada başvurmuş olduğu tedbirlerin her zaman için
başarılı olduğu ve iç barışı muhafaza edebildiği söylenemez. Bu noktada gerek Osmanlı
İdaresinin almış olduğu tedbirlerin ne derece başarılı olduğunu göstermesi bakımından
ve gerekse isyanların meydana gelmesinde
misyonerlerin oynadıkları rolü ve etkiyi belirtmesi açısından örnek olarak Urfa ve Van
isyanları zikredilebilir.93 1895-1896 yıllarında
yaşanan Van Ermeni isyanlarını bastırmakla
görevlendirilmiş bulunan Sadettin Paşa Ermeni isyanlarının meydana gelmesinin gerisindeki temel nedenlerden birisinin misyoner
okullarının faaliyetleri ve izlemiş oldukları
ders programlarının içeriği olduğunu dile getirmiş ve ayaklanmadaki rollerini şu şekilde
açıklamıştır:
“Van’da on dört Ermeni mektebi vardır.
Birisi Amerikan Protestanlarının diğerleri Er(91) BOA., Y.A. HUS, 331/82
(92) BOA, Y:A.Hus, 1719/36
(93) Erdoğan, Osmanlı Devletinde Amerikalı Misyonerler ve Van Ermeni
İsyanı 1896, s. 351-360

Sadettin Paşa’nın yukarıdaki ifadelerini doğrulama noktasında Trabzon, Merzifon,
Erzurum ve İstanbul’da görev yapmış olan
misyoner Edwin Bliss (ö. 1892) de bir kısım
itiraflarda bulunmuş, Osmanlı coğrafyasında
meydana gelen isyan ve ayaklanmaların gerisinde misyonerlerin, misyoner faaliyet, tahrik
ve teşviklerinin olduğunu itiraf etmiştir.94
1895 yılında İngiliz, Fransız ve Rus teşvik ve
tahrikleri neticesi Urfa’da Ermeniler tarafından, büyük bir isyan çıkarılmıştır. İsyanın
gerçekleşmesi ve sürmesinde burada bulunan
Amerikan Board misyonerlerinin önemli bir
payı söz konusu olmuştur. Urfa’da bulunan
Amerikan Yetimhanesi Müdürü Lesli bu isyanın başlamasına neden olan ve onu yönlendiren şahıslardan biri olmuş, isyan eden
Ermenileri desteklemek bakımından tarafsız
olması gereken Amerikan Board misyoneri
Amerikan bayrağının asiler tarafından isyan
sırasında kullanılmasına imkân tanımıştır.
Büyük güçlüklerle bastırılan Urfa isyanı sırasında sivil halk ve askerî birliklerden olmak
üzere toplam üç yüz civarında şehit ve yaralı verilmiş, isyanda bulunan Ermeniler diğer
bölgelere kaçmak zorunda kalmışlardır. İsya-

nın meydana gelmesindeki rolünün anlaşılması üzerine ise çareyi intihar etmekte gören
Lesli, intihar etmeden önce geriye bıraktığı
“Son Vasiyet” adlı bir yazı ile suçunu itiraf etmiştir.95 Urfa Amerikan Yetimhanesi’nin bu
bölgedeki ve Osmanlı Devleti aleyhindeki
olumsuz faaliyetleri sadece bu olayla sınırlı
kalmamıştır. Millî Mücadele sırasında da aynı
tarzda faaliyetlerde bulunmaktan ve olaylara
karışmaktan geri kalmamıştır. Belki yeni ve
eskiden farklı olanı bu ihanete Amerikan Yetimhanesi yanında Urfa Amerikan Hastanesi”
de katılmıştır. Bu dönemde Urfa Amerikan
Yetimhanesi bünyesinde Ermeni çocukları
barındırılmakta ve müdürlüğünü, idaresinde
dokuz rahibenin bulunduğu, Bayan Holmes
Carolin yapmaktaydı. Millî Mücadele sırasında Urfa Amerikan Hastanesi Fransızlar
tarafından Kuvâ-yi Milliye kuvvetlerine karşı
bir üs olarak kullanılmış, yine buradan açılan
ateş neticesinde Kuvâ-yi Milliye büyük kayıplar vermeğe maruz bırakılmıştır.96
Amerikan misyoner okulları bağlı bulundukları devletin hukukuna uyması, toplumsal barışa sağladıkları katkı ve benzeri
açılardan genel bir değerlendirmeye tabi tutuldukları ve bu noktada sicillerine bakıldığı
zaman pek de parlak bir durum arz ettikleri
söylenemez. Örneğin 1876 yılında eğitim faaliyetlerine başlamış olan Antep Merkezî Türkiye Koleji l892 yılından itibaren Antep ve
çevresinde meydana gelen olaylarla ilişki içerisinde olmuştur.97 Kolejde görev yapan bir
kısım öğretim elemanları ve öğrenciler ihtilâl
hareketleri içerisinde olan Ermeni örgütleriyle birlikte hareket etmişlerdir. Okul bu tür
olaylara karıştığı için bir “nifak yuvası” olarak
değerlendirilerek kapatılmış, 1915 yılında ise
faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştır.
Mütareke dolayısıyla her ne kadar okul 1921
(94) Mehmet Hocaoğlu, Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul 1976, s. 275-276
(95) Mari Caroline Holmes, Who Follows Their Train A Syrian Romance, Newyork, 1917, s. 212-225, Mary Caroline Holmes Urfa’da
Ermeni Yetimhanesi 1919-1921, Çeviren: Vedii İlmen, Yaba Yayınları, 2005, s.110
(96) http://www.uslanmam.com/cumhuriyet-tarihi/35832-urfanin-direnisi-ve-kahramanligi.html, 10.07.2014
(97) BOA, Y.A.Hus.:328/60
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menilerindir. Bunlardan yedisinin resmî izni
yoktur. Fen derslerinden çok Ermenilik şuurunu kuvvetlendirecek Ermeni tarihi, edebiyatı,
coğrafyası okutulmaktadır. İnançlarına göre,
Rusya’nın Kafkas, Tiflis vilâyetleri, Hazar denizine kadar olan yerler Ermenistan’ın bir parçası
sayıldığı gibi İran’ın Azerbaycan vilâyetleriyle
Memâlik-i Şâhâne’nin Erzurum, Van, Bitlis,
Diyarbakır Harput, Sivas ve Adana vilâyetlerini
Ermenistan’dan saydıkları iş bu harita üzerinde
görülmektedir. Köylerde dahi büyücek mektepleri vardır. Talebinin okuma hevesini arttırmak
için bir yüzüne eski Ermeni krallarından birisinin resmini hak etmişler ve diğer yüzüne iyi
çalışanlara bir imtiyaz alameti yapmışlardır. Erzurum’da dahi Sultanî karşılığı Samsaryan mektebi bulunduğu gibi Bitlis’te Amerikan mektebi
vardır. Diğer yerlerde bulunan mektepler de bu
mekteplerin aynı programlarını uyguladıklarından tahsillerinin gayesi fesat çıkarmak içindir.”

yılında yeniden eğitim hayatına dönmüşse de
çalışmaları fazla uzun ömürlü olmamış, 1924
yılında “sürgündeki kolej” kimliği ile Halep’e
taşınmak zorunda kalmıştır.98
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Ermeni olaylarına karışması, propaganda yapması veya Ermeni olaylarına sempati duyması nedeniyle suçlanan başka bir
Amerikan misyoner okulu ise 1888 yılında
Tarsus’ta öğretime başlayan Aziz Pavlos Enstitüsü olmuştur. Aziz Pavlos (St. Paul’s Institute) Enstitüsü Osmanlı idarecileri tarafından
Hıristiyanlık propagandası yapmak ve okul
duvarlarını Yunan sempatisini simgeleyen
bir renge boyamakla suçlanmış ve eğitim faaliyetlerine bu nedenle ara vermek zorunda
kalmıştır.99 Aynı paraleldeki faaliyetleri ile
dikkat çeken bir başka misyoner okulu ise
Uluslararası İzmir Koleji’dir. İzmir’in Yunan
işgali altında bulunduğu dönemde bölgede
modern tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi
konusunda Uluslararası İzmir Koleji yetkilileri Yunan işgal kuvvetleri temsilcileri ile işbirliğinde bulunmaktan kaçınmamışlardır. Ancak
Millî Kuvvetlerin Yunan İşgal Kuvvetleri’ni
1922 yazında Anadolu’dan sürüp çıkarması
ve 30 Ağustos’ta kesin bir mağlubiyete uğratması ve dolayısıyla da İzmir ve çevresinde
hâkimiyetini tesis etmesi üzerine kolej Ankara’da kurulan yeni idare ile işbirliği yapmaya
yönelmek zorunda kalmıştır.100 Bu çerçevede
üzerinde durulması gereken diğer bir okul ise
Konya Apostolik Enstitüsü’dür. Konya Apostolik Enstitüsü Muhterem Harutune Stephanos Jenanyan tarafından 1894’te açılmış ve
aynı yıl on beş öğrenci ile eğitime başlamıştır.
Osmanlı idaresince resmen tanınması yahut
resmî bir kurum hüviyeti kazanması ise ancak 1897 yılında söz konusu olmuştur. Konya
Apostolik Enstitüsü, diğer derslere ilâveten,
Ermenice, İngilizce, Fransızca, Yunanca, Latince, Almanca ve Türkçenin de öğretildiği
yabancı dilde eğitim yapan bir Amerikan misyoner okulu olmuştur. Kurucusunun ifadesi
ile bu okul “dinsel (evangelical), eğitimsel ve
endüstriyel alanlardaki çalışmalarının yanında,
Rumlara, Ermenilere ve herkese hiç bir karşılık

beklemeden yardımda bulunan bir kolej yahut
bir üniversite” olmuştur.101
Amerikan misyoner okullarının toplum
huzurunu bozmak ve eğitim dışı işlerle meşgul olmak noktasında ortaya koyduğu olumsuz örneklerden bir diğeri ise Fırat Koleji’ne
ait olanıdır. Fırat Koleji 1895 yılında meydana
gelen Ermeni olaylarından kendini uzak tutamamış, okul binalarından bir kısmı yanmış
ve yağmaya maruz bırakılmıştır. Bu dönemde
meydana gelen olaylarla her hangi bir alâkası
bulunmadığını beyan ederek uğramış olduğu
zararı Osmanlı idaresine tazmin ettirme başarısını gösterebilen Fırat Koleji, her ne kadar
masum ve mazlum bir portre çizmeye çalışmışsa da 1915 yılındaki olaylara karışmaktan
geri durmamıştır. Bu hadise ise okul müdürü
Ernest Riggs’in o günkü Osmanlı hükümetince sınır dışı edilmesine ve yaklaşık kırk
yıldır faaliyetlerini sürdüren bu kurumun kapılarını hayata kapatmaya mecbur kalmasına
neden olmuştur.102 Eğitim faaliyetleri yanında
bölücü faaliyetlerde bulunan Amerikan misyoner okullarına bir diğer örneği ise Bitlis’te
bulunan okul oluşturur. Bitlis kasabasında
eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdiği bilinen Amerikan Misyoner Mektebi, diğer misyoner okullarına nispetle fiziksel büyüklüğü
ve etkinliği bakımlarından daha alt derecede
olmakla birlikte Bitlis Ermenilerine yeteri derecede kaynaklık etme başarısını gösterebilmiştir. Bitlis Ermenileri, Diyarbakır, Erzurum
ve Van’da olduğu gibi bir kısım bölücü ve yıkıcı Ermeni kaynaklarından talimat almamışlarsa da Bitlis’te bulunan Amerikan Misyoner
Mektebi’nin rolü ve önemi farklı olmuştur.103
Çevre köylerden Bitlis’e gelerek bu okulda
tahsil gören Ermeni asıllı kız ve erkek öğrencilerin aldıkları eğitim neticesinde zihinleri
(98) Myra Procter, Aintab Central Turkey, The Missianary Herald, C.
87, S. 7 July, s. 279-290
(99) İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğunda Amerikan Okulları
Üzerine Bazı Gözlemler”, Amme İdaresi Dergisi, XIV, 13, Ankara,
s. 87-95
(100) Eddy, What Next In Turkey Glimpses Of The American Board’s
Work In Ther Near Past, s. 58
(101) Hülagü, Osmanlıdan Cumhuriyete Misyoner, Terör, Ermeni ve
Amerika Dörtgeninde Türki, s. 85-86
(102) Jeremy Salt, Imperialism, Evangelism and the Ottoman Armenians, 1878-1896, Psychology Pres, London, 1993, s. 33-36
(103) http://www.aksav.com/yazi/cumhuriyet-oncesi-bitliste-yabanciokullar-ve-misyoner-faaliyetleri, 10.07.2014
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