
merika Birleşik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin başlan-
gıç tarihi 19. asırın ilk yıllara kadar uzanır. İki devlet arasındaki ilk müna-
sebetler siyasî olmaktan ziyade ticarî, dinî ve kültürel boyutlu bir gelişme

izlemiştir.

Osmanlı Devleti idaresindeki Anadolu ve Ortadoğu topraklarının yer altı ve
yer üstü kaynakları bakımından zenginliği, sahip olduğu pazar niteliği ve ulaşım
olanakları 1830’lu yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletlerinin ilgisini çekmiş-
tir. Amerika Birleşik Devletleri; Osmanlı Devleti ile imzaladığı daha ilk anlaşmadan
ve ticari alandaki ilk yakınlaşmadan itibaren bu toprakların ve barındırdığı zengin-
liğin kendi çıkarları adına ne tarzda, hangi ölçülerle ve toplumun hangi kesimle-
riyle yakın münasebetler kurularak elde edilebileceğini araştırmaya yönelmiştir.
Bu politikanın sonucu olarak Osmanlı topraklarında yaşayan ve özellikle Anadolu
coğrafyasında hayat sürmekte olan Ermeniler, bu ilişkilerde ve ön görülen Ameri-
kan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir unsur olarak kabul görmüş ve
Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir önem arz etmişlerdir. Amerika Birleşik
Devletleri ile Ermeniler arasında ilk münasebetlerin kurulmasına, Ermenilerin
Amerika Birleşik Devletleri’nin menfaatlerini gerçekleştirmede bir maşa haline ge-
tirilmesine ise Amerikan misyonerleri aracılık etmişlerdir.

Hıristiyanlığı tanıtma, yayma ve yeni inanırlar kazanma demek olan “misyo-
nerlik”, Hıristiyanlığın temel özelliklerinden biri olmuştur. Bu politikayla misyo-
nerlik, Hıristiyanlık kadar eski ve köklü bir dinî unsur haline gelmiştir. Daha
sonraki tarihlerde örgütlü bir kurum olarak vücut bulacak, amaçlı ve şuurlu bir dinî
tebliğ faaliyeti başlatacak olan bu mesleğin öncüleri Havariler olmuştur1. Başlan-
gıçta bu minvalde bir mana taşıyan misyonerlik kelimesi zamanla, özellikle on ye-
dinci asırdan itibaren, yeni anlamlar kazanarak, “dalalet” ve “sapkınlık” içerisinde
bulunduğuna inanılan toplumlara hidayet yolunu gösterme çabası yanında; ticarî,
siyasî ve kültürel amaçlarla diğer toplumlara gönderilme anlamlarını da içerecek
şekilde bir kullanım kazanmıştır. Dolayısıyla misyoner temelde bir din adamı de-
mektir. Fakat misyonerler, dünyanın dört bir tarafına yayılmış olmalarından, bulun-
dukları belde ve bölgelerin dinî karakterlerini, nüfus, dil ve kültür yapılarını, yer altı
ve yer üstü kaynaklarını tetkik ve tespit etme noktasında yapmış oldukları çalış-
malar dolayısıyla, bir başka yönüyle de “tarih-toplum-kültür araştırmacısı”2 olmuş-
lardır.
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Osmanlı coğrafyasında misyonerlik faaliyetlerinin
tarihi araştırmaların yabancı olduğu bir konu değildir.
Bilindiği gibi, Anadolu’da faaliyet göstermeye başlayan
ilk misyoner grubu daha 1220 yılında İstanbul’a gelen
Saint François tarikatına mensup Franciscain rahiple-
rinden Katolik Kapusenler (Freres Mineurs) olmuştur.
Bugün sadece Conventueller diye anılan bu rahipler İs-
tanbul’a gelen en eski Katolik misyonerleri idiler. Bu
misyonerlerin İstanbul’da yaptıkları en önemli iş Bizans
ve Roma kiliselerinin birleştirilmesini gerçekleştirmek,
yani Greklerin katolikleşmelerine çalışmak olmuştur.
Conventual rahipleri ayrıca öğretim işiyle de meşgul ol-
muşlardır. Ancak bu noktadaki çalışmaları belki diğer-
lerine nispetle biraz daha sınırlı olarak İstanbul’un
fethinden önce olduğu gibi sonrasında da, Latin kilise-
lerinin yanında bulunan okullarda, kilise ruhanî daire-
sinde oturan Latin ailelerinin çocuklarını okutmaktan
veya kilisede görev alacak çocukları kilise okullarında
okutmaktan ibaret kalmıştır.3

Osmanlı ülkesine giren ikinci grup Katolik misyo-
ner grubu Dominikenlerdir. Bir iddiaya göre bunların
İstanbul’a gelişi 13. yüzyılın ilk yarısı içinde, başka bir
iddiaya göre ise aynı yüzyılın ikinci yarısında gerçekleş-
miştir. Osmanlı topraklarında faaliyete başlayan diğer
bir Katolik misyoner grubu da Cezvitler olmuştur. 1583
Kasımının sekizinci günü beş kişilik bir grup hâlinde Os-
manlı ülkesine ayak basan Cezvit misyonerleri aynı yı-
lın 18 Kasımı’nda St. Benoit Manastır ve Kilisesi’ne
yerleştirilmişlerdir. Yerleşir yerleşmez yaptıkları ilk iş-
lerden biri ise burada hemen bir okul açmak olmuştur.
Cezvitler, tarikatlerinin 1773 yılında Papa XIV. Clement
tarafından lağvedilmesine kadar, Rumlar ve Ermeniler
arasında, 190 yıl süreyle İstanbul’da faaliyetlerini sür-
dürmekten geri durmamışlardır. İstanbul’a Cezvitler’den
sonra gelen diğer bir misyoner grubu ise Capucinsler ol-
muştur. 1626 Temmuzu’nun yedisinde üç kişilik bir Ca-
pucin misyoner grubu İstanbul’a gelmiş ve St. Georges
Kilisesi’ne yerleşerek, Cezvitler gibi onlar da, kilise bün-
yesinde açtıkları bir okul ile eğitim alanında kendilerini
ispatlamaya çalışmışlardır.

Fransa, Colbert Hükümeti zamanında bu misyo-
nerlerin eğitim faaliyetlerinden faydalanmak istemiş ve
Osmanlı Devleti’ndeki Fransız elçiliğine ve konsolos-
luklarına tercüman yetiştirmek maksadıyla Krallık Tica-
ret Meclisi 18 Kasım 1669 tarihinde her üç yılda bir kere
Fransa’dan Capucinlerin İstanbul ve İzmir’deki okulları-
na altı dil oğlanı gönderilmesine karar vermiştir. 1718’de
alınan son kararla da Capucinler’in İstanbul’daki oku-
lunda on iki dil oğlanı bulundurulmuştur.4

Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren ikinci gurup
misyonerler ise Protestanlar olmuştur. Daha İngiltere
Cumhuriyeti’nin ilan olunduğu 1646 yılında Londra’da
yer alan yeni Parlamento Hıristiyanlığın neşri için bir
cemiyet teşkili cihetine gitmiştir. 1698, 1792 ve 1805 ta-
rihlerinde bu cemiyet mevcut teşkilatını, yaptığı atılım-
larla daha geniş bir alana yaymaya çalışmıştır.

Osmanlı Devleti’nin siyasî durumunun sunduğu
imkânlar ve Katolik misyonerlerin faaliyetlerini hızla
sürdürmelerine engel olma arzusu, Protestan misyoner-
lerini Osmanlı ülkesindeki çalışmalarını 19. asrın ilk ya-
rısında bir kez daha gözden geçirmeye ve etkinlik
sağlayıcı tedbirler almaya sevk etmiştir. Yapılan çalış-
malar ilk başta ve bakışta dinî ve mezhebî nitelikli bir
çerçeve içinde görünmüş olsalar bile, gerçekte İngilte-
re’nin Fransa ve Rusya’ya karşı Osmanlı ülkesinde kul-
lanabileceği Protestan kitlenin meydana getirilmesi
çalışmasından başka bir şey olmamıştı. Daha sonra 19.
yüzyılda İngiltere’nin çoğunlukla yürüttüğü Protestan-
lık faaliyetlerine Amerikan Protestan faaliyet gurupları
da katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri siyasi bir te-
şekkül haline gelmede gecikmiş olması dolayısıyla her
sahada olduğu gibi, diğer devletlere nispetle, misyoner-
lik faaliyetleri konusunda da geç kalmış, ancak böyle ol-
masına rağmen netice itibariyle kendi adına elle tutulur
bir başarıyı gerçekleştirme istidadı gösterebilen bir ülke
olmuştur.

Bilindiği gibi Osmanlı topraklarında yaşayan Kato-
liklerin koruyuculuğunu Fransa ve Avusturya, Orto-
doksların koruyuculuğunu ise Rusya üstlenmiştir. Adı
geçen bu üç devlet 1840 tarihinden itibaren Lübnan ve
Suriye bölgelerinde Müslümanlarla Hıristiyanlar arasın-
da meydana gelen çatışmalardan faydalanarak kendi
mezheplerinden olanları himaye etmek bahanesiyle
olaylara müdahale etmişler, bu vesileyle nüfuzlarını kuv-
vetlendirmeye çalışmışlardır. Böyle bir gelişme ise İngil-
tere’yi, bölgede etkin hale gelme politikası güden diğer
devletlerin nüfuzlarını dengede tutabilmek için, mez-
hebî bir himaye kurma siyasetini gütmeye sevk etmiştir.
Fakat böyle bir himayeye konu teşkil edecek bir Protes-
tan topluluğu bulunmadığı için de önce böyle bir toplu-
luğu vücuda getirmek üzere harekete geçmiş, 1840
yılında Kudüs’te bir Protestan mabedi inşa etmek üzere
Osmanlı Devleti’nden müsaade olunmasını istemiştir.
Babıali önceleri bu talebe pek sıcak bakmamış ise de ni-
hayet 1842’de Kudüs’te ilk Protestan kilisesinin tesisi
mümkün olabilmiştir. Bu ilk adımın gerçekleştirilmesi-
nin ardından kurulan bu yeni kilise için Protestan mün-
tesipler temin etmenin mücadelesine başlanmıştır.
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İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’dan
gelen muhtelif Protestan misyonerleri, özellikle İngiliz
konsoloslarının maddî ve manevî destekleri sayesinde,
başka din ve mezheplere mensup halkı Protestan yap-
mak üzere hummalı bir faaliyete başlamışlardır5. Dola-
yısıyla Türkiye’ye gelen ilk Protestan misyonerleri
1804’ta kurulmuş olan “British and Foreign Bible Soci-
ety”ye mensup din adamları olmuşlardır. Bunlar, çalış-
malarına öncelikle İzmir ve çevresinden başlayarak,
misyoner faaliyetleri açısından Asya’nın anahtarı olarak
kabul edilen Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemeye gay-
ret etmişlerdir.6

Önceleri İngiltere’nin yönlendirip desteklediği Pro-
testan misyoner ve misyonerlik faaliyetleri, bu tür çalış-
malara biraz gecikmeli olarak katıldığını belirttiğimiz
Amerika Birleşik Devletleri tarafından, 19. asrın ilk çey-
reğinden 20. asrın ilk çeyreğine kadar yaklaşık bir asrı
kapsayacak bir dönem içinde gayet hızlı ve etkin bir şe-
kilde sürdürülecektir. Böylece Osmanlı topraklarında
açılan ve açılacak olan mabet, hastane, yetimhane, okul
ve benzeri kurumlar vasıtasıyla mezhep propagandala-
rına girişilecek, bir taraftan Ermeniler Protestanlaştırıl-
maya, bir Protestan topluluğun oluşması ve palazlanması
için çalışılırken diğer taraftan ise Osmanlı ülkesinde ya-
vaş yavaş vücut bulmaya başlayan Protestan cemaat üze-
rinde himaye hakkı elde edilmek istenecektir. Önceleri
sade ve yalın bir talep, akabinde ise bir hak olarak elde
edilmeye çalışılacak olan bu imtiyaz arayışı, ileriki satır-
larda görüleceği üzere, zaman zaman Osmanlı idaresi ile
Amerika Birleşik Devletleri’ni karşı karşıya getirecektir.
Bu tür ihtilaflar iki devlet arasında siyasi krizlerin doğ-
masına yol açmanın ötesinde, ileriki yıllara hazırlık ol-
mak üzere Amerika Birleşik Devletleri tarafından,
Ermeni Meselesi diye adlandırılan bir meselenin de ya-
vaş yavaş ortaya çıkmasının ilk adımları atılmaya, alt ya-
pısı oluşturulmaya, o gün için Osmanlı Devleti’ne karşı,
bugün ise Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde kullanılacak
olan bir kadro yetiştirilmeye7 başlanmıştır.

Misyonerler genel olarak sabırlı, çalışkan, feragat sa-
hibi, sır saklamasını bilen kimseler olmak gibi çok yönlü
hususiyetlere sahip olmuşlardır. Misyonerlik her ne ka-
dar dinî bir mana taşımışsa da misyoner faaliyetleri sade-
ce dinî esaslar çerçevesinde yapılmakla sınırlı kalmamış,
yapılan faaliyetler siyasî, iktisadî, içtimaî ve idarî alanlar-
daki her türlü çalışmayı kapsayacak şekilde oldukça geniş
ve çok farklı amaçlara yönelik olarak yürütülmüştür.
Hatta gerektiğinde, Roma İmparatorluğu yahut Osmanlı
Devleti tarihinde yaşanan bir dizi örnekte olduğu gibi,
kurulu düzeni değiştirmeye veya yıkmaya yönelik isyan
ve ayaklanmalara rehberlik etmek veya bu tür olaylara

iştirak etmek gibi bir noktaya kadar uzanmıştır. Bu du-
rumdan dolayıdır ki 18. asır Fransız yazar ve filozofla-
rından Voltaire (1694-1778) misyonerleri “koyun
postuna girmiş ejderhalar” olarak tavsif etmiş ve “dünya-
yı bin dört yüz yıl kana boyadıklarına”8 inanmıştır.

Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri
arasındaki ilişkilerin başlaması ve gelişmesi açısından ti-
carî faaliyet ve münasebetlerin ilk ve temel unsurlardan
biri olduğunu belirtmiştik. Bunun böyle olmasında ve
belirli bir seviyeye ulaşmasında ise Amerikan misyoner-
lerinin küçümsenmeyecek bir payı olduğu aşikardır. Zi-
ra misyonerlerin dinî çalışmaların yanında meşgul
oldukları diğer bir alan da malî ve iktisadî konular, Os-
manlı ülkesinin yer altı ve yerüstü zenginlikleri ile po-
tansiyel ticaret hacmi olmuştur. Bu noktalarla bir çok
Amerikan misyoneri meşgul olmuş, içinde bulunduğu
bölgenin haritalarını çizmiş, resimlerini çekmiş, yer altı
zenginliklerine ulaşabilmek için zenginliği muhtemel
olan yerlerde, birtakım vesileler ve isimler altında, fırsat
buldukça kuyular açtırmış ve kazılar yaptırmıştır. Ye-
men’de faaliyet gösteren ve esas ismi G. Wayman Bury
iken niyetini ve kimliğini gizleyerek takma ad kullanma
yoluna giden Abdullah Mansur bu tür çalışmalar içeri-
sindeki misyonerlerden sadece birisi olmuştur. Sivas’ta
bulunan Amerika konsolosu ise hazırladığı raporlarla,
Amerikan emperyalizminin ve ona aracılık eden kurum-
ların Anadolu’nun engin zenginliğine, maden kaynakla-
rına ve genel yapısına dikkatini çekmeye9 çalışmıştır.

Amerikan misyonerleri bir taraftan yaptıkları tespit
ve çalışmalarla Osmanlı topraklarında yer alan zengin-
liklerden ve sunulan imkanlardan kendi ülkeleri ve halk-
ları lehine azami derecede faydalanmaya çalışırken,
diğer taraftan ise Osmanlı ülkesinin iktisadî, malî ve sa-
nayi alanlarında gelişmesini önleyici girişimler içerisin-
de olmuşlardır. Örneğin yerli sanayiin güçlenmesi
yolunda gümrük hadlerinin yüzde elli oranlarına kadar
yükseltilmiş olması misyonerleri derinden rahatsız et-
miş, bu tür uygulamaların son bulması için yoğun bir ça-
ba sarf etmelerine yol açmıştır. Bu noktada vermiş
oldukları mücadele bir taraftan bu tür uygulamaların son
bulmasını sağlarken, diğer taraftan ise Osmanlı sanayii-
nin gelişmesini önleyen nedenlerden birisini oluştur-
muştur. Mr. Hamlin’in ifadesi ile: “Ne zaman ki,
hükümetin bu politikası özellikle İngiltere tarafından ta-
mamıyla yıkılmış, Türkiye’nin sanayisi çökmüş ve ülke
hızlı bir zaaf süreci içerisine girmiştir”10

Misyonerlerin en bariz özelliklerinden bir diğeri ise
haber toplama ve bilgi edinme faaliyetleri olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.
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Misyonerler bulundukları yerlerde ve çevre bölge-
lerde meydana gelen olayları, hadiseleri ve bunların ne-
denlerini bir kısım siyasî makamlara ve bağlı
bulundukları merkezlere rapor etmişlerdir. Örneğin
Anadolu’da dört sene Amerika Birleşik Devletleri adına
misyonerlik faaliyetinde bulunmuş olan Frederic Davis
Garin, “Osmanlı topraklarında Ermeni Buhranı ve 1894
Kıtâli ile Vukuat-ı Mukaddimesi ve Tafsilatı” adı altında
Ermenileri haklı gösteren bir kitap neşretmiştir.11 Yine
Amerika Birleşik Devletleri adına Van’da faaliyet göste-
ren başka bir misyoner “Ermeni Buhranı” başlığı altında
Sason hadiselerine dair bir kitap kaleme almış ve Lon-
dra’da bir çok kimseye nüshalarını göndermiştir.12 Mer-
zifon Anadolu Koleji’ni idare eden Amerika
misyonerlerinden biri tarafından Ermenilerin Ankara’da
yargılanmalarını ve bu yargılama dolayısıyla ortaya çı-
kan durumu konu alan bir makale Presbiterian adında-
ki İngiliz gazetesinde neşredilmiştir.13 Yine Standard
Gazetesi’nde bir kısım misyonerlerle Madam Tomayan
tarafından gönderilmiş olduğu tahmin olunan Ankara
Mahkemesi’nin konu edildiği bir mektup yayımlanmış-
tır.14 Yine Van ve Bitlis’te bulunan iki Amerikalı misyo-
ner bölgelerindeki yerel çatışmaları Erzurum’da bulunan
İngiliz konsolosu Mr. Zahrab’a iletmişlerdir.15 Berabe-
rinde iki pasaport taşıma imkanı bulan, İngiliz ve Os-
manlı kimliği ile halk arasında dolaşan, onlar gibi giyinip
onlar gibi konuşan bir kısım misyonerler bağlı bulun-
dukları devletin hedeflerini gerçekleştirmede onlara aza-
mi derecede yardımcı olmaya çalışmışlardır.16

Bütün bunlardan dolayıdır ki misyonerler yakın ve
Orta Doğu’daki durumla ilgili İngiliz ve Amerikan en-
formasyonunun temel kaynaklarından birini teşkil et-
mişlerdir.17 Amerika Birleşik Devletleri’nin konsolosluk
mensuplarını belirlemede ve onları tayini noktasında
misyoner şahsiyetlere büyük yer vermesi ve itibar etme-
si, atadığı elçi, elçilik katibi, konsolos ve konsolos yar-
dımcıları ve saireyi bile zaman zaman misyonerlerden
seçmiş olması misyonerlerin siyasî faaliyetler içerisinde
bulunmalarını teşvik eden en önemli unsurlardan biri
olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu yöndeki
politikasında ısrarlı davranması ise hem misyoner faali-
yetlerini sınırlamak konusunda alınan ve alınması düşü-
nülen Osmanlı tedbirlerine karşı caydırıcı bir rol
oynamış ve hem de misyonerlere serbestçe hareket et-
me cesaret ve fırsatı bahşetmiştir. Örneğin 1894 yılında
önde gelen misyonerlerden B. D. W. Henter Harput’ta
bulunan Amerikan konsolosluğuna konsolos yardımcısı
olarak atanmak istenmiştir. O günkü Osmanlı hüküme-
ti Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararına muhalefet
etmiş ve atama bir süre için ertelenmiş ise de aynı göre-

ve bir başka misyoner, Dr. Thomas H. Norton atanmış-
tır. Robert Koleji‘nin kurucusu ve ilk müdürü Cyrus
Hamlin (1811-1900)’in iki defa Amerika’ya başbakanlık
etmiş olan Grover Cleveland (1837-1908)’a Osmanlı ka-
rasularına Amerikan donanmasının gönderilmesi tavsi-
yesinde bulunarak saldırgan bir “gunboat“ diplomasisi
kışkırtıcılığı yapması örneğinde olduğu gibi, gerek Ame-
rikan okullarında ve gerekse Amerikan konsoloslukla-
rında görev yapan ve siyasetle iç içe olan misyonerler
Türk-Amerikan diplomasisinin ve ikili ilişkilerin şekil-
lenmesinde önemli bir rol oynamışlardır. Biraz da böy-
le bir yapının etkisi ve neticesi dolayısıyladır ki 1901’de
Amerika Birleşik Devletleri’nin idaresi kendisine teslim
edilecek olan ve her ne hikmetse 1906 yılında Nobel Ba-
rış Ödülü’ne layık görülmüş olan 26. Amerikan başba-
kanı Theodore Roosevelt (1858-1919) dünyada öncelikle
ve herkesten evvel ezmek istediği iki ülkeden birisinin
Osmanlı Devleti olduğunu beyan etmiştir.18

Yukarıda da ifade edildiği üzere Osmanlı toprakla-
rına ilk gelen misyonerler iktisadî, dinî, kültürel ve si-
yasî noktalar başta olmak üzere imparatorluğu genel
yapısı itibariyle tanımaya çalışmışlar; mühendis, seyyah,
arkeolog, topograf, doktor ve daha değişik unvan ve sı-
fatlarla önemli incelemelerde bulunmuşlardır. Misyo-
nerlik faaliyetleri başlangıçta sadece Müslüman olmayan
unsurlara değil, Osmanlı vatandaşı bütün herkese hitap
etmeyi amaç edinmiştir. Böyle bir anlayışın gereği olarak
da Amerikan misyonerleri öncelikle Müslümanlar ve
nüfuzlarından faydalanmak üzere İzmir’deki Yahudi
dönmeleriyle ilgilenmeye başlamışlardır. Ancak gerek
ilk keşif incelemelerinden yaklaşık on yıl sonra, Eli
Smith ve Harrison Gray Otis Dwight adlı iki misyone-
rin bir yıl kadar sürmüş olan ikinci araştırma gezisi ve
gerekse Yahudilerin muhalefeti ve Müslümanların Pro-
testanlaştırılmasının yapılan yatırıma ve verilen emekle-
re değmeyeceği şeklindeki o tarihe kadar edinilen
tecrübeler neticesi bu yaklaşım biçiminden vaz geçil-
miştir. Bunun üzerine, biraz da zorunlu olarak daha son-
raları gayet mümbit bir alan olduğu anlaşılacak olan,
ancak bu dönemde maddî ve manevî durumları fecaat
arz eden... ahlak ve maneviyatları ifsat etmiş bulunan19

Hıristiyan azınlıklar, özellikle de Ermeniler arasında ça-
lışmanın gerekli olduğu kararına varılmıştır.20

Böyle bir karar ile, Ermeni unsurunun din, kültür
ve ekonomik çıkarları bakımından Fransa, İngiltere ve
Rusya tarafından parsellenmeye çalışıldığı bir devrede,
(1860-1870) Amerika Birleşik Devletleri de, bir taraftan
Osmanlı coğrafyasında kurduğu misyoner örgütleri,
okulları, yetimhaneleri, hastaneleriyle ve diğer taraftan
kendi ülkesinde Ermenilere sağlamış olduğu imkanlarla
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bu unsur üzerinde etkili olmaya çalışmıştır. Birinci Dün-
ya Savaşı’na kadar geçen süre zarfında da Ermenilik da-
vasını siyasî bir düzeye getirmeyi başarabilmiştir. Öyle ki
Ermeniler açısından genel olarak Amerika, özel olarak
ise Boston şehri,21 Ermeni Milli Mukavemet Komitele-
ri’nin kurulması22 ve faaliyetlerini hiç bir engel ve sınır-
lama ile karşılaşmadan gayet rahat bir şekilde sürdürme
fırsatı buldukları yer olmuştur. Burada teşkilatlanan ve
mukavemet komiteleri oluşturan Ermeniler bilakis Ame-
rika’daki bir kısım dini cemaat ve kurumlardan ilgi ve
alaka görmüşler, hatta bu tür cemaat ve cemiyetler Er-
menileri müdafaa etmek üzere ortaya çıkan problemler-
de Osmanlı Devleti’ne şiddetle aleyhtarlık etmişlerdir.23

Amerikan misyonerleri tarafından Ermenilere yö-
nelik faaliyetlerin nasıl sürdürülmesi gerektiği sorusu-
nun cevabını bulmak ve programını yapmak üzere 1860
yılında Harput’ta bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda
alınan ve yarım asra yakın bir süre uygulamada kalacak
olan karara göre yapılacak çalışmaların öncelikle üç mis-
yon dahilinde olması benimsenmiştir. Buna göre; kaba-
ca Trabzon’dan Mersin’e çekilecek bir çizginin batısında
kalan ve diğerlerine nispetle önceliği ve önemli bir yeri
olan ve 1832 yılında merkez haline getirilen İstanbul’a
ilaveten Merzifon, İzmit, Kayseri, Bursa, Manisa ve Sivas
istasyonlarından oluşan bu bölge Batı Türkiye Misyo-
nu’nu olarak adlandırılmıştır. Bu bölge zaman zaman kü-
çük çaplı değişikliklere uğramışsa da genel olarak
bütünlüğünü muhafaza etmiştir. Sivas’ın hemen güne-
yinden Mersin’e, Mersin’den de Halep’e çekilen doğru-
lar içinde kalan ve merkezini Anteb’in teşkil ettiği,
Halep, Adana, Antakya ve Maraş istasyonlarından mey-
dana gelen üçgen alanı ise Merkezî Türkiye Misyonu
oluşturmuştur. Bu iki misyonun dışında ve doğusunda
kalan topraklar ise Doğu Türkiye Misyonu olarak benim-
senmiştir. Harput merkezli bu misyonun önde gelen is-
tasyonlarını ise Harput, Bitlis, Erzurum ve Mardin24

teşkil etmiştir.

Son dönem içerisinde Amerika’nın en önemli faali-
yet alanlarından biri haline gelen ve Protestan misyo-
nerlerinin faaliyetlerini şekillendiren ve adım taşlarını
oluşturan böyle bir yapılanmanın neticesindedir ki dün-
yanın paylaşılmasına biraz geç fakat etkin ve hızlı bir şe-
kilde katılmış olan Amerika Birleşik Devletleri’nin
desteğindeki Protestan misyonerlerinin çalışmaları gün-
den güne gelişme imkan ve ortamı bulmuştur. Bu orta-
mın oluşmasında bir dizi ikili antlaşmaların varlığı
dikkat çeker. Bu noktada örnek olması bakımından 1830
yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı Devleti
arasında imzalanmış olan ticaret antlaşması zikredilebi-

lir. Bu antlaşma, söz konusu adım taşları içerisinde en zi-
yade önem arz edenlerinden biri ve Amerika Birleşik
Devletleri ile Osmanlı Ermenileri arasındaki ilişkilerin
gelişiminde gerek siyasî ve gerekse iktisadî şartların olu-
şumunu sağlamış olması bakımlarından oldukça ehem-
miyetlidir. 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
bu adım taşlarından ikincisi ve misyonerlerin Osmanlı
topraklarında faaliyetlerini hızlandırmalarına imkan ve-
ren bir diğer etkenidir.

Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı Ermenile-
ri arasındaki ilişkiler 1840’lı yıllardan sonra daha büyük
ve hızlı gelişmelere sahne olmuştur. Böyle bir değişim
ve gelişimin gerisinde ise Amerikan misyonerlerinin eği-
tim alanındaki faaliyetleri, Osmanlı idaresinde meyda-
na gelen bir kısım değişiklikler ve dolayısıyla
imparatorlukta her sınıftan insanın eğitime giderek artan
bir şekilde ihtiyaç duyması; özellikle Tanzimat Ferma-
nı’nın sağladığı atmosfer ve Protestanların müstakil bir
kiliseye kavuşmuş olmaları; dolayısıyla da ayrı bir millet
olarak kabul görmeleri ve bütün bu ve benzeri gelişme-
lerin Amerikan misyoner okullarına olan talebi artırma-
sı; misyoner okullarının nitelik ve nicelik bakımlarından
bir kısım değişikliklere uğraması; klasik dinî eğitim an-
layışı yerine daha seküler/dünyevî yahut laik diye ta-
nımlanabilecek bir uygulamaya25 yönelinmesi ve benzeri
hususlar yer almıştır.

1856’da ilan edilen Islahat Fermanı ile İngiltere ve
Fransa’nın istediği şekilde bir vicdan hürriyeti prensibi-
nin ön görülmesi, diğer bir ifade ile mezhep değiştirme
serbestiyetinin tanınması Protestan misyonerlerin faali-
yetlerini çok daha rahat ve geniş bir şekilde sürdürme-
lerini mümkün kılmıştır. Ayrıca gerek ilan edilen
fermanlar ve gerekse sürdürülmeye çalışılan yenileşme
çabaları neticesinde Amerikan misyonerlerinin çalışma-
ları daha bir hız kazanmış ve gelişmiştir. İleriye yönelik
hedeflerin belirlenmesinde ise “Milletler Sistemi” ve
“Kapitülasyonlar” gibi istismara açık iki zayıf noktadan
azami derecede istifade edilmiştir.

Misyonerler, ayak bastıkları ancak inançları, lisan-
ları, siyasî ve kültürel yapıları ile yeni tanıştıkları top-
lumlarda kabul ve itibar görebilmelerini sağlayabilmek
ve aynı zamanda ön gördükleri hedefe ulaşabilmek için
o ülke veya beldenin en ziyade ihtiyacı olan alanlarda
hizmet sunmayı tercih etmiş gözükmektedirler. Bu nok-
tadan bakıldığında misyonerlik çalışmasında eğitimin
özel bir yeri ve önemi olmuştur. Kazandırılmak istenen
ideallerin, ulaşılmak istenen hedeflerin, toplumlara nü-
fuz etmenin ve genç nesle ulaşabilmenin en uygun vası-
tası olması dolayısıyla eğitim vazgeçilmez bir durum arz
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etmiştir. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu XIX. yüzyıl
itibariyle yabancı devletlerin, özellikle eğitim alanında
yoğun bir faaliyetine sahne olmuştur. Başta İngiltere ve
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa, Alman-
ya, Avusturya, Rusya, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa
devletlerinin çalışmaları yanında İran gibi Orta Doğu ül-
kesi olan bir devletin de eğitim kurumları vücut bulmuş-
tur. Genel toplamları yedi yüzün üzerinde olan bu
okulların yarıdan fazlasını (yaklaşık 550’si, yani %77’si-
ni) İngiliz ve Amerikan destekli Protestan okulları oluş-
turmuştur. Protestan karakterli bir kısım eğitim
kurumlarının gerisinde başlangıçta her ne kadar maddî
ve manevî açıdan İngiliz desteği söz konusu olmuşsa da
sonraki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri daha et-
kin bir rol üstlenmiştir. Örneğin 1870 yılı itibariyle
American Board of Commissioners for Foreign Missio-
n‘ın dünya genelinde eğitim alanında sürdürmüş oldu-
ğu çalışmaların, sahip olduğu ilâhiyat okullarının % 25’i;
yatılı kız okullarının % 45’i ve ilkokullarının ise % 44‘ü
Anadolu toprakları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin üstlenmiş olduğu böyle bir rol
ve 19. asrın ikinci yarısı ile 20. asrın başlarında Protestan
misyoner örgütleri ve faaliyetleri, batı sömürgeciliği açı-
sından Amerika Birleşik Devletleri’ni ön plana çıkaran
temel unsurlardan biri haline gelmiştir.26

Anadolu toprakları üzerinde gerçekleştirilmiş olan
bu başarı yukarıda zikri geçen üç önemli misyon bölge-
si dahilinde tesis edilen, her yönüyle güçlü, donanımlı
ve pratiğe yönelik eğitim ve hizmet sunan merkezî okul-
ların kurulması ile mümkün olabilmiş gözükmektedir.
Bu noktada Osmanlı topraklarında açılan ilk Amerikan
misyoner okulları ise İstanbul’da Robert Koleji (1863) ile
Suriye Protestan Kolejleri (1886) olmuştur. İzmir’de Mil-
letlerarası İzmir Koleji (1903), Elazığ’da Fırat Koleji
(1859), Merzifon’da Anadolu Koleji (1863) bu eğitim ku-
rumları arasında, Tarsus, Antep, Konya, Maraş, İstanbul
Van, Erzurum, Bitlis gibi daha başka örnekleri olmakla
birlikte, en fazla dikkat çekenleri ve başta gelenleri ola-
rak karşımıza çıkar.27

Amerikan misyoner okullarının açılış gayesi sadece
dinî ve etnik gurupların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olmakla kalmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’n-
da açılan ve Amerikan çıkarlarının belkemiğini oluştu-
ran bu okullar aracılığı ile azınlıkların uluslaşma
süreçlerinin hızlandırılması ve uluslararası kapitalizmin
Osmanlı Devleti’ne daha rahat bir şekilde nüfuz ettiril-
mesi yolları aranmış ve kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.
Başlangıçta Ermeni Koleji (Armenia College) olarak isim-
lendirilen ancak Osmanlı idaresinin muhalefeti karşısın-

da 1888 yılından itibaren adı Fırat Koleji (Euphrates Col-
lege) olarak değiştirilen28 bu kolej örneğinden de açıkça
anlaşılacağı üzere, Osmanlı topraklarında açılan Ameri-
kan misyoner okulları esas itibariyle kendilerine Erme-
nileri hedef almışlardır. Bundan dolayıdır ki tesis olunan
Protestan kilisesi ile Protestan kolejlerinin tesiri en çok
Ermeniler arasında görülmüştür. Daha sonraki tarihlerde
bu okullara gösterilen teveccüh ve talep memnuniyetle
kabul görmüş, her kesimden Osmanlı insanının devam
ettiği bir yer haline gelmiştir.

Yine misyonerlerin faaliyette bulundukları hizmet
sektörleri içerisinde eğitime ilaveten sağlık da en fazla
önem verilen ve o günlerde Osmanlı cemiyetinde en faz-
la ihtiyaç hissedilen sahalardan biri olmuştur. Örneğin
Dokuzuncu Ordu Kıtaat Müfettişi Mustafa Kemal’in 15
Haziran 1919 tarihli raporunda belirttiğine göre Merzi-
fon Anadolu Koleji’nde üçü doktor, dördü eczacı olmak
üzere sekiz sağlık memuru yer almıştır.29 Misyonerler,
Basra, Van, Talas, Merzifon, Antep, Harput, Bitlis30 ve
Haçin (Saimbeyli) gibi muhtelif Osmanlı vilayet, kaza ve
hatta köylerinde açmış oldukları hastane ve yetimhane-
ler vasıtasıyla halkı kendilerine çekmenin yollarını ara-
mışlardır.

Misyonerlerin Anadolu’da başta Ermeniler olmak
üzere diğer azınlıklara yaklaşımları sadece okul, yetim-
hane ve sağlık teşkilatları vasıtasıyla olmamış Amerika
ve İngiltere’de toplanan para, erzak ve sair iânelerin Er-
meni yetim ve muhtaçlarına, kısaca bunlardan ihtiyaç
içerisinde bulunanlarına dağıtımı31 suretiyle alternatif
vasıtalara başvurulması şeklinde sürdürülmüştür. İâne-
lerin toplanması ve dağıtımında Amerika Kızılhaç Ce-
miyeti önemli bir rol üstlenmiştir.32 İşin garip tarafı, o
tarihlerde Bayan Barton’un başkanlığını yürüttüğü Ame-
rikan Salibi Ahmer yahut diğer bir ifadeyle Amerika Kı-
zılhaç Cemiyeti bu yardımları Amerika’da Osmanlı
Ermenilerinin zulme uğradıkları propagandasını yapa-
rak ve mitingler düzenleyerek33 yani Türk düşmanlığı
esasına dayalı olarak toplamıştır. Toplanan bu iâneler
Anadolu’da yine Bayan Barton ile Edim Milles tarafın-
dan tevzi edilmek istenmiştir.34 Ancak toplanan iânele-
rin ve bunların toplanmasına öncülük edenlerin Osmanlı
Devleti aleyhinde bir politika izlemiş olmalarından do-
layı35 Anadolu’da Ermenilere dağıtılmasına engel olun-
muştur. Bu engel New York’ta Türkiye aleyhtarı yeni ve
şiddetli bir miting ve protesto rüzgarının esmesine ne-
den olmuştur.36 Böyle bir durum ise neticede Amerika
misyonerleriyle ruhani heyetinin Osmanlı Devleti aley-
hinde açıktan açığa ve büsbütün olumsuz bir tavır takın-
malarına37 yol açmıştır.
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Misyonerlerin çalışma alanlarından bir diğeri de
bulundukları bölgedeki insanlara kendi dinlerini kabul
ettirme yani Hıristiyan yapma gayretleri olmuştur. Bu
noktada yoğun bir faaliyet yürütülmüş ve böyle bir gay-
retin neticesindedir ki, Osmanlı coğrafyasında Protestan
nüfus, yok denecek kadar az bir nispetle ifade edilirken,
kısa bir süre içerisinde hızla gelişen ve genişleyen bir
mezhep haline gelmiştir.

Hıristiyanlaştırma çabası bir taraftan sivil halka yö-
nelik olarak yürütülürken38 bir taraftan da mevcut eğitim
kurumlarıyla daha planlı ve sistemli bir şekilde gerçek-
leştirilmeye çalışılmıştır. Örneğin Erzurum’da Ermeni-
leri Protestan yapmak isteyen iki Amerikalı rahip bu
noktadaki çalışmalarını açıktan açığa yürütmeye başla-
mış, Osmanlı idarî makamlarını, bu ve benzeri şahısların
Ermenilerle görüştürülmemesi kararını almaya ve bu-
lundukları bölgeden uzaklaştırılmaları tedbirine baş vur-
maya mecbur bırakmıştır.39 Misyonerlerin
Hıristiyanlaştırma çabaları ağırlıklı olarak Ermeni ço-
cuklarına yönelik olmuş,40 hatta gerekirse bunların zor-
la Hıristiyanlaştırılması yoluna gidilmiştir.41

Protestanlığı yayma noktasındaki gayretlerin bir
başka örneğini ise aşağıdaki satırlarda görmek mümkün-
dür:

Beyrutlu bir Ermeni kadını ikisi kız, biri erkek üç to-
rununu Cebel-i Lübnan’da bulunan Amerikan okuluna
vermiştir. Ancak kendisini Protestan edeceklerini anlayan
erkek çocuk okuldan kaçmıştır. Bunun üzerine kadın kız
torunlarını da okuldan almak istemiştir. Ancak kadının is-
teğine okuldaki papazlar muhalefet etmişlerdir. Olay vila-
yetteki Osmanlı idarî makamlara yansımışsa da yapılan
teşebbüslere rağmen elde edilen netice, sefaretten emir al-
madıkça kızların verilemeyeceği şeklinde olmuştur.42

Misyonerlerin bu yöndeki çalışmaları sadece Os-
manlı Devleti zamanında değil, Türkiye Cumhuriyeti za-
manında da devam etmiştir. Bursa’da bulunan Amerikan
Kız Lisesi’nde bu okula devam etmekte olan üç Müslü-
man Türk kızının kendi dinlerini bırakarak Hıristiyan-
lığı kabul etmeleri planlı ve düzenli bir şekilde
Hıristiyanlaştırma faaliyetinin bir örneğini oluşturmuş-
tur. Bursa’da yaşanan bu olay Türk kamuoyu, basın ve
hükümetini Amerikan okullarına karşı harekete geçir-
miş, Bursa Amerikan Kız Lisesi ile birlikte bazı Ameri-
kan misyoner okullarının kapatılmasını gündeme
getirmiştir. Ancak Türkiye’de görev yapmakta olan o
günkü Amerikan elçisi Mr. Grew Hıristiyanlaştırma ha-
disesi dolayısıyla yaşanan kapatma kararına derhal kar-
şı çıkarak durumu Amerika Birleşik Devletler sekreteri
Mr. Frank Billing Kellog (1856-1937)’a bildirmiştir.

Amerika Birleşik Devletler Sekreteri problemin halli için
Washington’da bulunan Türk sefiri ile görüşerek okul
hakkında alınan bu olumsuz kararın hemen düzeltilme-
sini istemiş, aksi takdirde Amerika’da bulunan Türk
aleyhtarı lobilerin hareketlerine müsaade edileceği ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde Türklerin hala mutaas-
sıp Müslümanlar oldukları yolunda propagandada bulu-
nacakları tehditlerinde bulunmuştur. Amerika idaresinin
kararlı ve tehditkar tutumu dolayısıyla Türk Dışişleri Ba-
kanı Tevfik Rüştü Aras (1883-1973) ile Mr. Grew’nun
müzakereleri sonucunda durum Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin istekleri doğrultusunda halledilmiştir.43 Niha-
yet misyonerler bu ve benzeri yollarla halka daha rahat
bir şekilde ulaşabilmişler, sıcak ilişkiler kurarak hedef-
lerini gerçekleştirmede ciddi adımlar atmışlardır.

Osmanlı Devleti’ndeki Amerikan misyoner okulla-
rı ve kamu hizmeti sunan Amerikan kurumları bu hiz-
metlerinin yanında bir taraftan Hıristiyanlaştırma
faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da Osmanlı top-
lumunda ayrılıkçı fikirlerin uyanmasına ve gelişmesine
zemin hazırlamışlar, isyan hareketlerinin yaşanmasına
katkıda bulunmuşlar, terör faaliyetlerinin merkezi ve bu
tür girişimlerinin destekleyicisi olmuşlar ve hatta zaman
zaman bu tür hadiselerin bizzat içerisinde yer almışlar-
dır. Milli Mücadele yıllarında ise gerek Ermeniler ve ge-
rekse İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri ile tam bir
işbirliği içerisinde olmuşlar, bu güçlere aleni ve gizli,
doğrudan ve dolaylı, maddî ve manevî destek ve rehber-
likte bulunmuşlardır. Bundan dolayıdır ki, misyonerler
bulundukları bölgede her ne kadar sadece ve sadece eği-
tim-öğretim faaliyetleri içerisinde bulunuyor gibi gözük-
meye çalışmışlarsa da meydana gelen toplumsal
huzursuzlukların ve bozulan asayişin en önde gelen ne-
denlerinden birisini teşkil etmişlerdir. Özellikle Protes-
tan misyonerleri gayr-i Müslim unsura ve daha ziyade
de Ermeni ve Rum azınlıklara temin ettikleri silah ve da-
ğıttıkları menfi içerikli evraklarla bunları ihtilal ve isya-
na sevk etmişlerdir.44 Osmanlı idaresi, Anadolu
vilayetlerinde bulunan ve İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri menfaatleri doğrultusunda çalışan ve gayret
sarf eden bu tür misyonerleri, mahalli asayişi bozmaya
yönelik hareketlerinden dolayı sınır dışı etme yoluna
gitmiştir.45 Ancak Osmanlı idaresinin bu noktada baş-
vurmuş olduğu tedbirlerin her zaman için başarılı oldu-
ğu ve iç barışı muhafaza edebildiği söylenemez. Bu
noktada gerek Osmanlı idaresinin almış olduğu tedbir-
lerin ne derece başarılı olduğunu göstermesi bakımın-
dan ve gerekse meydana gelmesinde misyonerlerin
oynadıkları rolü ve etkiyi belirtmesi açısından örnek ola-
rak Urfa ve Van isyanları zikredilebilir.
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1895-1896 yıllarında yaşanan Van Ermeni isyanla-
rını bastırmakla görevlendirilmiş bulunan Sadettin Paşa
Ermeni isyanlarının zuhur etmesinin gerisindeki temel
nedenlerden birisinin misyoner okullarının faaliyetleri
ve izlemiş oldukları ders programlarının mahiyeti oldu-
ğunu dile getirmiş ve ayaklanmadaki rollerini şu şekilde
açıklamıştır:

“Van’da on dört Ermeni mektebi vardır. Birisi
Amerikan Protestanlarının diğerleri Ermenilerindir.
Bunlardan yedisinin resmî izni yoktur. Fen derslerinden
çok Ermenilik şuurunu kuvvetlendirecek Ermeni tarihi,
edebiyatı, coğrafyası okutulmaktadır. İnançlarına göre,
Rusya’nın Kafkas, Tiflis vilayetleri, Hazar denizine ka-
dar olan yerler Ermenistan’ın bir parçası sayıldığı gibi
İran’ın Azerbaycan vilayetleriyle Memâlik-i Şâhâne’nin
Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır Harput, Sivas ve Ada-
na vilayetlerini Ermenistan’dan saydıkları iş bu harita
üzerinde görülmektedir. Köylerde dahi büyücek mek-
tepleri vardır. Talebinin okuma hevesini arttırmak için
bir yüzüne eski Ermeni krallarından birisinin resmini
hakketmişler 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 tah-
sillerinin gayesi fesat çıkarmak içindir.4466”

Sa det tin Pa şa’ nın yu ka rı da ki ifa de le ri ni te yit nok ta-
sın da Trab zon, Mer zi fon, Er zu rum ve İstan bul’ da gö rev
yap mış olan mis yo ner Ed win Bliss (ö. 1892) de bir kı sım
iti raf lar da bu lun muş, Os man lı coğ raf ya sın da mey da na
ge len is yan ve ayak lan ma la rın ge ri sin de mis yo ner le rin,
mis yo ner fa a li yet, tah rik ve teş vik le ri nin ol du ğu nu iti raf
et miş tir.47

1895 yı lın da İngi liz, Fran sız ve Rus teş vik ve tah rik-
le ri ne ti ce si Ur fa’ da Er me ni ler ta ra fın dan, bü yük bir is -
yan çı ka rıl mış tır. İsya nın ger çek leş me si ve sür me sin de
bu ra da bu lu nan Ame ri kan mis yo ner le ri nin önem li bir
pa yı söz ko nu su ol muş tur. Ur fa’ da bu lu nan Ame ri kan
Ye tim ha ne si Mü dü rü Les li bu is ya nın baş la ma sı na ne -
den olan ve onu yön len di ren şahıs lar dan bi ri ol muş, is -
yan eden Er me ni le ri des tek le mek ba kı mın dan ta raf sız
ol ma sı ge re ken Ame ri kan bay ra ğı nın asi ler ta ra fın dan
is yan sı ra sın da kul la nıl ma sı na im kan ta nı mış tır. Bü yük
güç lük ler le bas tı rı lan Ur fa is ya nı sı ra sın da si vil halk ve
as ke ri bir lik ler den ol mak üze re top lam üç yüz ci va rın da
şehit ve ya ra lı ve ril miş, is yan da bu lu nan Er me ni ler di ğer
böl ge le re kaç mak zo run da kal mış lar dır. İsya nın mey da -
na gel me sin de ki ro lü nün an la şıl ma sı üze ri ne ise ça re yi
in ti har et mek te gö ren Les li, in ti har et me den ön ce ge ri -

ye bı rak tı ğı “Son Va si ye t” ad lı bir ya zı ile su çu nu iti raf
et miş tir.48

Ur fa Ame ri kan Ye tim ha ne si’ nin bu böl ge de ki ve
Os man lı Dev le ti aley hin de ki olum suz fa a li yet le ri sa de ce
bu olay la sı nır lı kal ma mış tır. Mil li Mü ca de le sı ra sın da
da ay nı tarz da fa a li yet ler de bu lun mak tan ve olay la ra ka-
rış mak tan ge ri kal ma mış tır. Bel ki ye ni ve es ki den fark lı
ola nı bu iha ne te Ame ri kan Ye tim ha ne si ya nın da Ur fa
Ame ri kan Has ta ne si’ nin de ka rış mış ve ka tıl mış ol ma sı
ol muş tur. 

Bu dö nem de Ur fa Ame ri kan Ye tim ha ne si bün ye -
sin de Er me ni ço cuk la rı ba rın dı rıl mak ta ve mü dür lü ğü -
nü, ida re sin de do kuz ra hi be nin bu lun du ğu, Ba yan
Hol mes Ca ro lin yap mak tay dı. Mil li Mü ca de le sı ra sın da
Ur fa Ame ri kan Has ta ne si Fran sız lar ta ra fın dan Kuvâ-yi
Mil li ye kuv vet le ri ne kar şı bir üs ola rak kul la nıl mış, yi -
ne bu ra dan açı lan ateş ne ti ce sin de Kuvâ-yi Mil li ye bü -
yük ka yıp lar ver me ğe49 ma ruz ve mah kum bı ra kıl mış tır.

Ba yan Hol mes, ida re sin de bu lu nan ku ru mun ka pı -
la rı nı Fran sız kuv vet le ri ne aç mak la kal ma mış, fa kat ay -
nı za man da Türk ’ü ve Türk gü cü nü kü çüm se ye rek
mağ rur bir ta vır ser gi le miş, Ku va-yi Mil li ye ha re ke ti ne
mu ha le fet et miş, bu ha re ke tin önü ne ge çil me si için, Ur -
fa Mu ta sar rı fı na bir de mek tup yaz mış tır. Türk le ri “hak-
sız ve asi ” ola rak de ğer len di ren ve ye ren Ba yan
Hol mes ’in mek tu bun da yer alan aşa ğı da ki ifa de ler Ame-
ri kan mis yo ner le ri nin du ru mu nu, ba kış açı la rı nı, Türk
top lu mu na ve ge le ce ği ne kar şı ne dü şün dük le ri ni di le
ge tir me si ba kım la rın dan önem arz eder:

“Ger çe ği an la ma yan ve hal kı nın bü yük bir kıs mı
oku ma yaz ma bi le bil me yen bu şeh rin ka de ri ni ken di
üze ri ne alan lar, deh şet ve ri ci bir so rum lu luk al tı na gir-
miş olu yor lar..... Fran sız kuv ve ti hak kın da yan lış bil gi
al mış sı nız. Pa ris’ te bu lu nan yük sek mec lis bi le, Al lenby -
’den50 emir alı yor. Böy le bü yük bir ki şi, önem li nok ta la -
rı tut mak için, bir avuç kuv vet gön der mez... Siz, as ke ri
eği tim den mah rum ve öte yi be ri ye et ki siz ateş eden as-
ker le ri niz le, mü kem mel harp mal ze me le riy le do na tıl mış
ve Al man ya’ yı ken di hu dut la rı için de mağ lup et miş bir
kuv ve ti ye ne mez si niz... Ya zık tır si ze...51“

Mer zi fon Ana do lu Ko le ji mü dü rü Ame ri ka lı mis-
yo ner Mr. Whi te ’a ait bir mek tup, Ame ri kan mis yo ner -
le ri nin ve eği tim ku ru luş la rı nın Os man lı top rak la rın da
bu lu nuş mak sat la rı nı, Er me ni ve Rum la ra kar şı iz le miş
ol duk la rı po li ti ka yı, Er me ni is yan la rın da ki rol le ri ni ve
ben ze ri hu sus la rı ga yet açık bir şekil de or ta ya koy ma sı
ba kım la rın dan önem arz eder. Mr. Whi te mek tu bun da
şöy le de mek te dir:
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“Hı ris ti yan lı ğın en bü yük ra ki bi Müs lü man lık tır.
Müs lü man la rın da en kuv vet li si Tür ki ye’ dir. Bu hü kü -
me ti ve mem le ke ti de vir mek için Er me ni ve Rum dost-
la rı mı zı terk et me me li yiz. Hı ris ti yan lık için Er me ni ve
Rum dost la rı mız ta ra fın dan o ka dar kan fe da edil di ki,
bun lar dan bir ço ğu İslam la ra kar şı mü ca de le de şehit ol-
du lar. Unut ma ya lım ki kut sal hiz me ti miz so nu na ka dar
da ha pek çok böy le şehit ka nı akı tı la cak tır. Ale vi le re de
mez hep ko nu sun da ser best lik ta nır sak on lar da bi ze ka-
tı la cak lar dır. Bi zim gö re vi miz, bu fır sa tı ka çır ma mak,
ge re ği ne uy gun ha re ket ey le mek tir. Hı ris ti yan la rın şim-
di ye ka dar gör müş ol duk la rın zu lüm le re kar şı on la rın
ze ka tı nı öde ye cek bir ruh aşı la ma lı yız. Biz bu nu şim di -
ye ka dar yap tık ve ba şa rı lı da ol duk52“.

Ame ri kan mis yo ner okul la rı bağ lı bu lun duk la rı
dev le tin hu ku ku na ri a yet, top lum sal ba rı şa sağ la dık la rı
kat kı ve ben ze ri açı lar dan ge nel bir de ğer len dir me ye ta -
bi tu tul duk la rı ve bu nok ta da si cil le ri ne ba kıl dı ğı za man
pek de par lak bir du rum arz et tik le ri söy le ne mez. Ör ne -
ğin 1876 yı lın da eği tim fa a li yet le ri ne baş la mış olan An -
tep Mer kezî Tür ki ye Ko le ji l892 yı lın dan iti ba ren An tep
ve çev re sin de mey da na ge len olay lar la iliş ki içe ri sin de
ol muş tur. Ko lej de gö rev ya pan bir kı sım öğ re tim ele-
man la rı53 ve öğ ren ci ler ih ti lal ha re ket le ri içe ri sin de olan
Er me ni ör güt le riy le bir lik te ha re ket et miş ler dir. Okul
bu tür olay la ra ka rış tı ğı için bir “ni fak yu va sı ” ola rak de-
ğer len di ri le rek ka pa tıl mış, 1915 yı lın da ise fa a li yet le ri ne
son ver mek zo run da kal mış tır. Mü ta re ke do la yı sıy la her
ne ka dar okul 1921 yı lın da ye ni den eği tim ha ya tı na dön-
müş se de ça lış ma la rı faz la uzun ömür lü ol ma mış, 1924
yı lın da “sür gün de ki ko le j” kim li ği ile Ha lep ’e ta şın mak
zo run da kal mış tır.54

Er me ni olay la rı na ka rış ma sı, por pa gan da yap ma sı
ve ya Er me ni olay la rı na sem pa ti duy ma sı ne de niy le suç -
la nan baş ka bir Ame ri kan mis yo ner oku lu ise 1888 yı-
lın da Tar sus’ ta öğ re ti me baş la yan Aziz Pav los Ens ti tü sü
ol muş tur. Aziz Pav los (St. Pa ul’s Ins ti tu te) Ens ti tü sü Os-
man lı ida re ci le ri ta ra fın dan Hı ris ti yan lık pro pa gan da sı
yap mak ve okul du var la rı nı Yu nan sem pa ti si ni sim ge le -
yen bir ren ge bo ya mak la suç lan mış ve eği tim fa a li yet le -
ri ne bu ne den le ara ver mek zo run da kal mış tır55

Ay nı pa ra lel de ki fa a li yet le ri ile dik kat çe ken bir
baş ka mis yo ner oku lu ise Ulus la ra ra sı İzmir Ko le ji’ dir.
İzmir ’in Yu nan iş ga li al tın da bu lun du ğu dö nem de böl ge -
de mo dern ta rım sal fa a li yet le rin ge liş ti ril me si ko nu sun -
da Ulus la ra ra sı İzmir Ko le ji yet ki li le ri Yu nan iş gal
kuv vet le ri tem sil ci le ri ile iş bir li ğin de bu lun mak tan ka-
çın ma mış lar dır. An cak Mil li Kuv vet le rin Yu nan İş gal
Kuv vet le ri’ ni 1922 ya zın da Ana do lu’ dan sü rüp çı kar ma -

sı ve 30 Ağus tos’ ta ke sin bir mağ lu bi ye te uğ rat ma sı ve
do la yı sıy la da İzmir ve çev re sin de ha ki mi ye ti ni te sis et-
me si üze ri ne ko lej An ka ra’ da ku ru lan ye ni ida re ile iş bir-
li ği yap ma ya yö nel mek zo run da kal mış tır.56

Bu çer çe ve de üze rin de du rul ma sı ge re ken di ğer bir
okul ise Kon ya Apos to lik Ens ti tü sü’ dür. Kon ya Apos to -
lik Ens ti tü sü Muh te rem Ha ru tu ne Step ha nos Je nan yan
ta ra fın dan 1894’te açıl mış ve ay nı yıl on beş öğ ren ci ile
eği ti me baş la mış tır. Os man lı ida re sin ce res men ta nın -
ma sı ya hut resmî bir ku rum hü vi ye ti ka zan ma sı ise an -
cak 1897 yı lın da söz ko nu su ol muş tur. Kon ya Apos to lik
Ens ti tü sü, di ğer ders le re ila ve ten, Er me ni ce, İngi liz ce,
Fran sız ca, Yu nan ca, La tin ce, Al man ca ve Türk çe’ nin de
öğ re til di ği ya ban cı dil de eği tim ya pan bir Ame ri kan mis-
yo ner oku lu ol muş tur. Ku ru cu su nun ifa de si ile bu okul
“din sel (evan ge li cal), eği tim sel ve en düs tri yel alan lar da -
ki ça lış ma la rı nın ya nın da, Rum la ra, Er me ni le re ve her-
ke se hiç bir kar şı lık bek le me den yar dım da bu lu nan bir
ko lej ya hut bir üni ver si te57” ol muş tur.  

Ame ri kan mis yo ner okul la rı nın top lum hu zu ru nu
boz mak ve eği tim dı şı iş ler le meş gul ol mak nok ta sın da
or ta ya koy du ğu olum suz ör nek ler den bir di ğe ri ise Fı rat
Ko le ji’ ne ait ola nı dır. Fı rat Ko le ji 1895 yı lın da mey da na
ge len Er me ni olay la rın dan âzâde ka la ma mış, okul bi na -
la rın dan bir kıs mı yan mış ve yağ ma ya ma ruz bı ra kıl -
mış tır. Bu dö nem de mey da na ge len olay lar la her han gi
bir ala ka sı bu lun ma dı ğı nı be yan ede rek uğ ra mış ol du ğu
za ra rı Os man lı ida re si ne taz min et tir me ba şa rı sı nı gös te-
re bi len Fı rat Ko le ji, her ne ka dar ma sum ve maz lum bir
por tre çiz me ye ça lış mış sa da 1915 yı lın da ki olay la ra ka-
rış mak tan ge ri dur ma mış tır. Bu ha di se ise okul mü dü rü
Er nest Rigg s’in o gün kü Os man lı hü kü me tin ce sı nır dı -
şı edil me si ne ve yak la şık kırk yıl dır fa a li yet le ri ni sür dü -
ren bu ku ru mun ka pı la rı nı ha ya ta ka pat ma ya mec bur
kal ma sı na ne den ol muş tur.58

Eği tim fa a li yet le ri ya nın da bö lü cü fa a li yet ler de bu-
lu nan Ame ri kan mis yo ner okul la rı na bir di ğer ör ne ği ise
Bit lis’ te bu lu nan okul oluş tu rur. Bit lis ka sa ba sın da eği tim
ku ru mu ola rak fa a li yet gös ter di ği bi li nen Ame ri kan Mis-
yo ner Mek te bi, di ğer mis yo ner okul la rı na nis pet le fi zik -
sel bü yük lü ğü ve et kin li ği ba kım la rın dan da ha alt
de re ce de ol mak la bir lik te Bit lis Er me ni le ri ne ye te ri de-
re ce de kay nak lık et me ba şa rı sı nı gös te re bil miş tir. Bit lis
Er me ni le ri, Di yar ba kır, Er zu rum ve Van’ da ol du ğu gi bi
bir kı sım bö lü cü ve yı kı cı Er me ni kay nak la rın dan ta li -
mat al ma mış lar sa da Bit lis’ te bu lu nan Ame ri kan Mis yo -
ner Mek te bi’ nin ro lü ve öne mi fark lı ol muş tur. Çev re
köy ler den Bit lis ’e ge le rek bu okul da tah sil gö ren Er me -
ni asıl lı kız ve er kek öğ ren ci le rin al dık la rı eği tim ne ti -
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ce sin de zi hin le ri bu lan dı rı lıp, be yin le ri Os man lı ida re -
si ne mu ha lif ve men fi fi kir ler le dol du rul duk tan son ra
me zun edil miş ler dir. Böy le bir eği tim tar zı, me zu ni yet
son ra sın da bu genç le ri, bu lun duk la rı vi la ye tin her kö şe
ve bu ca ğı na da ğı la rak men fi dü şün ce le ri ni mu ha tap la rı -
na ak tar ma ya ve dev le te kar şı ita at siz lik duy gu ve dü-
şün ce si ni yay gın laş tır ma ya sevk et miş tir. Ne ti ce de Bit lis
ve çev re sin de ya şa yan Er me ni ler bir ta kım ümit le re ka-
pı la rak “Tekâlif-i Emi ri ye ” gi bi yü küm lü lük le ri ni ye ri ne
ge tir mek ten ka çın mış lar, “Ev ve li Şam, ahi ri de Şam’ dır.
Bu ra lar dan çı kıp git me li si ni z” gi bi söz ve dav ra nış lar da
bu lu na rak böl ge de ya şa yan Müs lü man nü fu su ra hat sız
ede rek sa da kat ve se la met ten ay rıl mış lar dır.59

Os man lı top rak la rın da fa a li yet te bu lu nan mis yo -
ner le rin gü cü nü ve Ame ri ka’ nın mis yo ner le re ver di ği
öne mi gös ter me si ve bu na mu ka bil Os man lı Dev le ti’ nin
için de bu lun du ğu va zi ye ti de bü tün çıp lak lı ğı ile ser gi -
le me si ba kı mın dan 1895 yı lın da mey da na ge len şu olay
da ol duk ça il ginç tir: 1895 se ne sin de mey da na ge len olay-
lar ne ti ce sin de Ame ri ka te ba a sı na ait bir kı sım em lak
yan mış ve tah rip ol muş tur. O gün kü Ame ri kan ida re si
Er me ni olay la rı ne ti ce si za rar gö ren te ba a sı nın mağ du -
ri yet le ri nin gi de ril me si ko nu sun da Was hing ton se fa re ti
va sı ta sıy la Os man lı hü kü me ti ne mü ra ca at ta bu lun muş -
tur.60 Os man lı hü kü me ti nin ya pı lan ta le be cid di bir yak-
la şım ser gi le me me si ve taz mi nat öde mek ten sar fı na zar
et me si iki dev let ara sın da ih ti la fa yol aç mış, o gün kü
Ame ri kan ida re si, mis yo ner ler için ta lep et ti ği taz mi na -
tın el de edil me si nok ta sın da zec ri ted bir le re baş vu ra ca -
ğı nı ifa de et miş tir.61 Bu ge liş me üze ri ne Os man lı ida re si
ise ge ri adım at mak zo run da kal mış tır.

Ay nı dö nem ler de Ame ri kan mis yo ner okul la rı nın
bö lü cü fa a li yet le ri nin bir di ğer çar pı cı ör ne ği de Mer zi -
fon’ da ya şan mış tır. 19. as rın ikin ci ya rı sın da Mer zi fon
ve çev re sin de eği tim fa a li yet le ri ne baş la yan Ame ri kan
mis yo ner le ri bu ça lış ma la rı nı gay ri resmî ola rak 1886 ta-
ri hin de aç tık la rı Ana do lu Ko le ji ile bir adım da ha ge liş -
tir miş ler dir. İle ri ki yıl lar da cid di prob lem le re ne den
ola cak olan bu ko le jin resmî bir hü vi yet ka zan ma sı ise
an cak 1899 yı lın da62 söz ko nu su ola bil miş tir.

Mer zi fon’ da Er me ni ler, “Kü çük Er me nis tan İhti lal
Ko mi te si ” ve ya “Mer zi fon Fe sat Ko mi te si ” di ye anı lan
bir ce mi yet kur muş lar dır. Bu ce mi ye tin baş kan lı ğı nı
Mer zi fon Ana do lu Ko le ji öğ ret men le rin den bi ri olan
Pro tes tan Er me ni Ka ra bet To ma yan yap mış tır. Ce mi ye -
tin ka tip li ği ni ise yi ne ay nı okul da öğ ret men ola rak bu-
lu nan Pro tes tan mez he bi ne men sup Ohan nes Ka ya yan
yü rüt müş tür.63 Ohan nes Ka ya yan bu nun la da kal ma yıp,
di ğer Er me ni ar ka daş la rı ile me mu ri ye ti ni kö tü ye kul la -

na rak Er me ni le rin giz li ve za rar lı ha ber leş me le ri ne ara-
cı lık et miş,64 yi ne Ana do lu Ko le ji ho ca la rın dan olan Ka-
ra bet To ma yan ve bir baş ka Er me ni Ba ron Me leh, ile
Vah ram tak ma adı nı kul la na rak ha ber leş me65 yo lu na git-
miş tir. Ay rı ca Mer zi fon Ana do lu Ko le ji’n de öğ ret men lik
ya pan Ka ra bet To ma yan ve Ohan nes Ka ya yan Os man lı
Dev le ti te ba a sın dan ol ma la rı na rağ men dev let aley hin -
de neş ri yat ta bu lun mak tan ve bun la rın da ğı tı mı nı yap-
mak tan ge ri kal ma mış lar dır.66

Te sis edi len bu ce mi yet ta ra fın dan asa yi şin bo zul -
ma sı yo lun da Müs lü man kı ya fe tin de eş kı ya çe te le ri oluş-
tu rul mak, ateş li si lah lar la yan gın çı kar mak ve adam
öl dür mek gi bi ci na yet ler ya pıl ma sı na ka rar ve ril miş tir.67

Bun dan do la yı dır ki Mer zi fon İhti lal Ko mi te si, ba zı kim-
se le re ko mi te müh rüy le mü hür len miş bir ta li mat va ra -
ka sı ile ken di le ri ni yet ki li ic ra me mu ru ola rak
gö rev len dir miş, ken di le ri ni ta sal lut ta bu lun ma ya sevk
et miş tir. Böy le bir gö rev len dir me den ce sa ret alan kim se-
ler ör ne ğin De ve li (Kay se ri) ci va rın da, Os man lı pos ta la -
rı na sal dır mış lar ve zap ti ye si ni öl dü re rek pos ta da
bu lu nan pa ra ve kıy met li eş ya la ra el koy muş lar dır.68

1893 yı lı baş la rın dan iti ba ren Er me ni ih ti lal ci le ri,
di ğer fe sat ce mi yet le ri ile is ti şa re ve mü za ke re ler de bu -
lu na rak, ni ha i ola rak To ma yan ve Ka ya yan ’ın plan la rı
da hi lin de Os man lı Dev le ti’ ne kar şı ih ti lal ha zır lık la rı na
baş la mış lar dır.69 Ana do lu’ da böy le bir is yan çı kar mak ve
bu ha re ke ti yay gın laş tır mak su re tiy le Av ru pa dev let le -
ri nin dik kat le ri ni ken di le ri ne ve me se le le ri ne çek mek
ve mü da ha le le ri ni te min et mek is te miş ler dir. Böy le bir
is yan için bir yıl ön ce sin den ha re ke te geç miş ler, Ati na’ -
da ha zır la nan bil di ri le ri ve ta li mat la rı ora dan İstan bul ’a
ve Ana do lu’ ya gön der me ye baş la mış lar dır. Bu ha re ke tin
Ana do lu’ da yö ne ti lip yön len di ril di ği mer kez ise, aşa ğı da
da be lir ti le ce ği üze re, Mer zi fon’ da Ana do lu Ko le ji ol-
muş tur.

İsyan ha re ke ti, Mer zi fon, Yoz gat, Ço rum, Amas ya,
Kay se ri, De ve li (Kay se ri), Bo ğaz lı yan (Kay se ri), Azi zi ye
(Pı nar ba şı - Kay se ri), Ta las (Kay se ri) ve da ha ba zı ka sa -
ba lar da 6 Ocak ge ce si pat lak ver miş tir. Ame ri kan mis-
yo ner le rin den des tek gö ren Er me ni ler, baş ta Ana do lu
Ko le ji du var la rı ol mak üze re Amas ya, Mer zi fon, Ço rum,
To kat, Yoz gat, An ka ra ve Di yar ba kır’ da bir kı sım yer le -
re Os man lı Dev le ti ve ida re si aley hin de ilan lar as mak su-
re tiy le fa a li yet le ri ne hız ver miş ler dir. Bu ilan lar da, da ha
zi ya de doğ ru dan doğ ru ya pa di şa hın şah sı ve ida re si he -
def alın mış, ac zi ye ti üze rin de du rul muş, İngil te re ima
edi le rek, bü yük bir Müs lü man nü fu su ida re sin de bu lun -
du ran bü yük bir dev le tin ya kın da yar dı ma ge le ce ği ni
bil di ren ifa de le re yer ve ril miş tir. İlan la rın ken di le ri nin
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ese ri ol ma dı ğı nı gös ter mek, ken di le ri ni ka muf le ede bil -
mek ve suç la ma la rı ko lay ca red de de bil mek için ise ilan-
la rın al tı na im za ye ri ne, “Va tan se ver İslam lar Ko mi te si ”
cüm le si ni yaz mış lar dır.

Bu ge liş me ler üze ri ne, adı ge çen şehir ler de şüp he -
li gö rü len bir kı sım Er me ni ler Os man lı idarî ma kam la -
rın ca tu tuk lan mış lar dır. Tu tuk la ma la ra ila ve ten
Pro tes tan mis yo ner le ri nin za rar ve zi yan la rı na ni ha yet
ver mek üze re de bir ko mis yon teş kil edil me si ne ka rar
ve ril miş tir.70 An cak tu tuk lu Er me ni ler bu ilan la rın ken-
di le ri ta ra fın dan de ğil, bir kı sım Müs lü man şahıs lar ta ra-
fın dan asıl dı ğı nı id di a et miş ler dir. O dö nem de bir
mis yo ner olan Max Ba li an bu ilan la rın ken di si ta ra fın -
dan asıl mış ol du ğu nu yıl lar son ra iti raf et miş, do la yı sıy -
la mis yo ner, Rum ve Er me ni iş bir li ği ve Os man lı
ida re si ne kar şı iz le miş ol duk la rı men fi po li ti ka la rı bu -
gün bir kez da ha ke sin leş miş tir.71

Mer zi fon, Kay se ri ve Yoz gat ha va li sin de is yan ha-
re ket le ri nin baş la ma sı ile Av ru pa ba sı nı ko nu ya ya kın
bir ala ka duy muş ve özel lik le İngi liz ga ze te le ri sü tun la -
rın da “Er me ni kat li a mı ” id di a ve suç la ma la rı na ge niş de-
re ce de yer ver miş le ri dir. Ay rı ca Ana do lu’ nun bir çok
ye rin de Er me ni le rin nü fus ba kı mın dan ço ğun luk ta ol-
duk la rı, do la yı sıy la bu tür yer ler de Er me ni le ri ön pla na
çı ka ra cak ay rı bir yö ne ti min oluş tu rul ma sı ge rek ti ği ni
ile ri sür müş ler dir.

Ka ra bet To ma yan ve Ohan nes Ka ya yan, Mer zi fon’ -
da boz gun cu luk suç la ma sıy la tu tuk la nıp mu ha ke me
olun mak üze re ön ce Si vas ’a gö tü rül müş ler dir. An cak Si -
vas Müd de-i Umu mi li ğin ce mu ha ke me nin adi la ne bir
su ret te ifa sı için mez kur şahıs lar An ka ra’ ya sevk edil miş-
ler dir.72

To ma yan Ka ra bet ’in tu tuk lan ma sı üze ri ne ha nı mı
ba yan Lu si İngil te re ve İsviç re’ de Os man lı hü kü me ti
aley hin de bir ta kım fa a li yet ler içe ri si ne gir miş tir.73 An ka -
ra mah ke me sin ce Er me ni ler hak kın da ve ri len ka rar lar -
dan do la yı Lon dra’ da neş re di len Pall Mall Ga zet te ve
Da ily News ga ze te le ri ise Os man lı Dev le ti aley hin de
men fi neş ri yat yap ma ya baş la mış lar dır.74

Bu ara da Lon dra’ da Pro tes tan Ce mi ye ti ve kil le ri ta-
ra fın dan bir mi ting ya pıl mış tır. Mi ting de ko nuş ma ya-
pan la rın ba şın da ge len ler ise An ka ra’ da mis yo ner ola rak
fa a li yet gös te ren dok tor Her rik ile yi ne Ame ri ka mis yo -
ner le rin den Mös yö Day va yet ol muş tur.75 Bu top lan tı da
ay rı ca “Er me ni Hı ris ti yan la rı nı Mü da fa a Ko mi te si ” adıy -
la bir ko mi te teş kil olun ma sı na ve par la men to aza sıy la
Hı ris ti yan ki li se le ri ve kil le rin den olu şan bir he ye tin
mah kum edi len Er me ni le rin ser best bı ra kıl ma la rı nı te -
min et mek üze re 1894-1895 yı la rın da İngil te re baş ba ka -

nı olan Lord Arc hi bald Phi lip Prim ro se Ro se bery (1847-
1909)’den bir mü la kat el de et me ye ça lış ma la rı na ve di -
ğer bir mi tin gin ya kın bir za man da ya pıl ma sı için
da vet te bu lu nul ma sı na ka rar ve ril miş tir.76

An ka ra İsti naf Mah ke me si Ce za Da i re sin ce 20 Ma -
yıs 1893’de ic ra kı lın ma ya baş la nan mu ha ke me de Ka ra -
bet To ma yan ve Ohan nes Ka ya yan ’ın Os man lı hü kü me ti
aley hin de fa a li yet ler de bu lun mak, Hın çak İhti lal Ko mi -
te si adıy la Mer zi fon, Kay se ri, Yoz gat, Ta las (Kay se ri),
Ge me rek (Kay se ri) ka sa ba la rı ve sa ir yer ler de bi rer ko-
mi te teş kil edip Er me ni ce ma a ti nin zi hin le ri ni bu lan -
dır mak, yol kes mek ve adam öl dür mek gi bi bir ta kım
ha re ket ler de bu lun mak ve bir kı sım yer le re afiş ler as -
mak gi bi fi il le re cü ret et mek, bu iş le re ön cü lük te bu lun -
mak ve ya teş vik çi si ol mak fi il le riy le77 suç lan mış lar dır.78

Mu ha ke me le ri ne baş la nı lan Er me ni ler den 15’i suç-
la rı nı iti raf et miş,79 ne ti ce iti ba riy le 15 is yan cı ida ma, 30
is yan cı da çe şit li ha pis ce za la rı na çarp tı rıl mış,80 ka ra ra
da ir mah ke me ilâmı Ce ri de-i Mehâkim’ de ya yım lan mış -
tır.81

Ha pis ce za sı na çarp tı rı lan lar Trab lus garp, Ak ka ve
Ro dos ’a gön de ril mek üze re82 iş lem le ri ne baş lan mış, idam
ce za sı na çarp tı rı lan lar dan ise dış bas kı lar dan do la yı an -
cak be şi idam edi le bil miş tir.83 Ör ne ğin To ma yan ve ar-
ka daş la rı nın da ha muh ke me olun ma la rı na baş lan ma dan
ev vel o ta rih ler de Evan ge li cal Al li an ce ’ın ge nel sek re te -
ri Mr. A. J. Ar nold 20 Ni san 1893’te Da ily News ’e bir ya -
zı gön der miş tir. Ya yım la nan bu ya zı da Mr. To ma yan
(Tho u ma i an), ar ka daş la rı ve tu tuk lu di ğer Ame ri kan
mis yo ner le ri nin adi la ne bir su ret te mu ha ke me olu na -
cak la rın dan en di şe et ti ği ni di le ge tir miş ve duy du ğu ra-
hat sız lı ğı or ta ya koy muş tur. To ma yan ve yan daş la rın ca
se be bi yet ve ri len olay la rı ga yet nor mal şey ler ve hat ta
bir hak ola rak gö rüp Os man lı Dev le ti’n den al tı na im za
koy du ğu an laş ma lar ge re ği din hür ri ye ti ne say gı gös ter -
me si ni is te miş tir.84

Yi ne An ka ra mah ke me sin de suç lu bu lu na rak ce za -
ya çarp tı rı lan Er me ni le ri sa vun mak üze re İngi liz Pro tes-
tan la rı Ex ter Hall ’de gös te ri yap mış lar ve İngi liz
ka mu o yu nu bu yön de ha re ke te ge çir mek is te miş ler dir.85

Yi ne Lon da ra’ da Ste fa ni le rin ger çek leş tir di ği mi ting de
An ka ra’ da ida ma mah kum edi len To ma yan ve Ka ya yan
ile di ğer 15 Er me nin af fe dil me le ri hu su sun da pa di şah -
tan is tir ham olun ma sı ko nu sun da it ti fak edil miş tir.86

Öte yan dan İngil te re mas la hat gü za rı Ba bı a li’ ye ge-
le rek An ka ra’ da hap se di len Er me ni le rin mah ke me sin de
ad li ye he ye ti nin adi la ne ha re ket et me me sin den do la yı
İngi liz ka mu o yu nun he ye can içe ri sin de ol du ğu nu be lirt-
miş tir.87 Lord Ros bery, İngi liz ka mu o yu nun için de bu-
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lun du ğu he ye ca nın İngi liz hü kü me tin ce iza le edil me si -
nin ve ya bun la ra mu ka ve met gös te ril me si nin müm kün
ol ma dı ğı nı, do la yı sıy la si yasî suç lar dan do la yı mah kum
edi len le rin af fe dil me le ri nin iyi bir te sir ha sıl ede ce ği ni
di le ge tir miş tir.88 Os man lı ma kam la rı ise mas la hat gü za -
rı bir kı sım mü na sip ce vap lar la ik na ve du ru mu ida re et-
me ye ça lış mış lar dır.89

Yi ne Mer zi fon me se le sin den do la yı İngil te re Avam
Ka ma ra sı aza sın dan ba zı la rı To ma yan ve Ka ya yan ’ın af-
fe dil me le ri için Os man lı Ha ri ci ye Ne za re ti’ ne ve hat ta
Sul tan II. Ab dul ha mid ’e biz zat mü ra ca at ta bu lun muş -
lar dır.90

Baş ta İngil te re ol mak üze re, bir kı sım Av ru pa dev-
let le ri nin yar gı la ma yı da ha baş tan iti ba ren ya kın dan ta -
kip et me le ri ve ve ri len ce za dan duy duk la rı
mem nu ni yet siz li ği her fır sat ta di le ge tir me le ri do la yı -
sıy la Os man lı Dev le ti’ ne kar şı olu şan olum suz ha va yı
ber ta raf et me nin bir yo lu ola rak si yasî suç tan do la yı
idam ce za sı na mah kum edi len le rin ce za la rı pa di şah ta ra-
fın dan kü re ğe çev ril miş, böy le bir uy gu la ma ile, ön ce -
lik le İngil te re ol mak üze re, bir kı sım si yasî çev re ler de
olum lu bir ha va mey da na ge ti ril mek is ten miş tir.91 Ni ha -
yet An ka ra’ da ida ma mah kum edil miş iken İngil te re ve
bir kı sım mis yo ner ku ru luş la rı nın gi ri şim le ri ve Sul tan
II. Ab dulh mid ’in uz laş ma cı tav rı ne ti ce sin de ni ha yet ge -
nel bir af çık mış ve To ma yan ve Ka ya yan ’ın bir Av ru pa
ül ke si ne gön de ril mek üze re sı nır dı şı edil me le ri ne ka rar
ve ril miş tir.92 Ka til su çuy la mu ha ke me olan la rın ida mı -
na ve si yasî cü rüm ler den do la yı ida ma mah kum olan la -
rın ise se ki zer se ne kü re ğe kon ma la rı na ve o nis pet te de
di ğer mah kum la rın ce za la rı nın ha fif le til me si ne ira de sa -
dır ol ma sın dan93 son ra İngil te re ve di ğer dev let ler ta ra -
fın dan ya pı lan iti raz ve şika yet ler bir sü re için or ta dan
kalk mış tır.94

Sul tan II. Ab dul ha mid ’in uz laş ma cı di ye ni te len -
dir di ği miz bu tav rı esa sen bir mec bu ri yet ne ti ce sin de
mey da na gel miş tir. İstan bul’ da ki İngi liz tem sil ci si Ba bı -
a li’ ye ge le rek İngil te re’ de ki St. Ja mes ka bi ne si nin ya pı lan
mu ha ke me yi ka bul et me ye ce ği ni açık ça ifa de et miş tir.95

Ni ha yet bir müd det son ra, ida ma mah kum edil miş olan96

To ma yan ve Ka ya yan Avus tur ya ban dı ra lı bir va pur la
Brin diz ’e gön de ril miş ler dir.97 19 Tem muz 1893 ta ri hin -
de Lon dra’ ya va rış la rın da ise İngil te re ta ra fın dan bü yük
bir deb de be ile kar şı la nan To ma yan ve Ka ya yan98 ad lı bu
iki şahıs, son ra ki ta rih ler de, Hın çak Ce mi ye ti içe ri sin de
et kin lik le ri ni da ha ge niş bir şekil de de vam et ti ren isim-
ler ol muş lar dır.99 Bu olay lar sı ra sın da ki tah rik ve teş vik -
le rin den do la yı Ame ri kan el çi li ği bun dan son ra si yasî
iş ler le uğ raş ma ma la rı yo lun da Ame ri kan Bo ard mis yo -

ner le ri ne teb li gat ta bu lun muş ve  uyar mış ise de100 bu
uya rı nın bi za ti hi ken di si nin for ma li te den iba ret bu lun -
ma sı, ay rı ca Ame ri kan se fa ret le ri ve se fa ret gö rev li le ri -
nin biz zat böy le bir uğ ra şı içe ri sin de ol ma la rı do la yı sıy la
uya rı nın faz la bir cay dı rı cı lı ğı ol ma mış tır.

Mer zi fon Ana do lu Ko le ji’n de yü rü tü len si yasî fa a -
li yet ler sa de ce zik re di len ler le sı nır lı kal ma ya cak tır. İler-
le yen yıl lar da baş ka fa a li yet ler içe ri sin de de oku lun adı
ge çe cek tir. Zi ra Os man lı Dev le ti’ ni ken di nü fuz la rı al tı -
na al mak, sö mür mek ve ni ha yet par ça la mak nok ta sın da
bu yön de öte den be ri sü re ge len mis yo ner ça ba la rı Bi rin -
ci Dün ya Sa va şı aka bin de de Ame ri kan-İngi liz iş bir li ği
ve bun la rın hi ma ye sin de ki Rum lar ve Er me ni ler ile mer-
kezî bir fa a li yet çer çe ve sin de,101 yo ğun bir tarz ve şekil -
de de vam et miş tir.

Bi rin ci Dün ya Sa va şı’ nın baş la ma sıy la bir lik te,
Mer zi fon Ana do lu Ko le ji’ nin sa vaş sa ha sı içe ri sin de bu-
lun ma sın dan do la yı,  10 Ma yıs 1916 ta ri hin de okul bi na-
la rı na İtti hat ve Te rak ki hü kü me tin ce el ko nul muş tur.
An cak bu ka pat ma key fi bir ka pat ma ol ma mış tır. El ko-
nu lan mis yo ner bi na la rın da, cep he den ge len ya ra lı as-
ker le rin te da vi le ri ni sağ la mak ama cıy la Mer zi fon Şifa
Yur du ku rul muş tur. Ya ni ko lej bi na la rı bir as ke ri has ta -
ne ye dö nüş tü rü le rek ka pa tıl mış tır.102 Bu ka pa tıl ma sa va-
şın so nu na ka dar de vam ede cek tir. Ni ha yet okul, 1 Ekim
1919’da 11 öğ re tim ele ma nı ve 150 öğ ren ci ile ye ni den
öğ re ni me açı la cak tır.

Bi rin ci Dün ya Sa va şı son ra sın da Üçün cü Ko lor du
mın tı ka sı da hi lin de bu lu nan Mer zi fon bir kı sım ter tip
ve ba ha ne ler ne ti ce sin de103 iş gal edil miş, İngil te re adı na
bu ra da bir su bay, 250 ne fer, dört ha fif ma ki ne li tü fe ğe
sa hip bir bö lük gö rev al mış tır. Mer zi fon Ana do lu Ko le -
ji’ nin bu ta rih ler de en yet ki li is mi Mis ter Getc hell ’dir.
Zi ra Mis ter Getc hell ay nı za man da Ame ri ka si yasî tem-
sil ci li ği gö re vi ni de üst len miş, do la yı sıy la hem eği tim iş-
le riy le ve hem de si yasî fa a li yet ler le meş gul ol muş tur.

İngil te re Mer zi fon ’u iş gal al tın da tut tu ğu gün ler de,
bir ta raf tan Ame ri kan mis yo ner le ri ile iş bir li ği ya par ken
di ğer ta raf tan ise bu ra da ya şa yan Rum ve Er me ni nü fu -
sun dan aza mi de re ce de ya rar lan ma yo lu na git miş tir.104

Hat ta Er me ni ve Rum la rın yar dım la rı ve reh ber lik le ri
sa ye sin de Gü müş ha cı köy ’ü ka za sı na bağ lı olup çev re de
şeka vet ve si ya set oca ğı di ye ta nın mış bu lu nan Ka ra köy
adın da ki bü yük Rum kö yü nü teş ki lat lan ma böl ge le rin -
den bi ri ha li ne ge tir miş ler dir.105

Mer zi fon’ da bu lu nan İngi liz su bay la rı fa a li yet le ri -
ni sür dür mek nok ta sın da Ana do lu Ko le ji’n den aza mi de-
re ce de is ti fa de et miş ler, bu okul ve men sup la rı ile da i mi
bir iliş ki içe ri sin de ol muş lar dır. Ör ne ğin İngi liz ler, Mer-
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zi fon Ana do lu Ko le ji eş ya sı adı al tın da ko le je her gün on
beş yir mi ara ba yük ge tir miş ler dir. Ön ce le ri ge ti ri len
san dık la rın içe ri sin de ne ol du ğu ko nu sun da Türk ma-
kam la rı nın her han gi bir bil gi si ol ma mış tır. An cak da ha
son ra, kar şı la şı lan güç lük le re rağ men, ya pı lan araş tır ma
ne ti ce sin de bun la rın si lah ve teç hi zat ol du ğu ve bun lar -
la Er me ni le re yar dım edil di ği an la şıl mış tır.106 Do ku zun -
cu Or du Kı ta at Mü fet ti şi Mus ta fa Ke mal ’in Har bi ye
Ne za re ti’ ne gön der miş ol du ğu 6.6.35 şif re ve 76 nu ma -
ra lı is tih ba rat ta yu ka rı da ifa de edi len du rum bir kez da -
ha te yit edil miş ve Mer zi fon’ da ki dört İngi liz su ba yı nın
Ana do lu Ko le ji’n de top lan dık la rı, Mer zi fon ve ha va li -
sin de ko mi ta cı lık teş ki liy le uğ raş tık la rı ve böl ge ile il gi -
li bir kı sım ka rar lar al dık la rı, di ğer bir ifa de ile
ko mi ta cı lık ile meş gul ol duk la rı şüp he si ni duy du ğu nu
be lirt miş tir.107 Mer zi fon Ana do lu Ko le ji’ ne ge ti ri len eş -
ya san dık la rı na Mus ta fa Ke mal de mut ta li ol muş, san-
dık lar üze rin de Ot to man Ame ri kan ya zı sı nın yer
al ma sın dan do la yı bun la rın si lah ol du ğun dan şüp he ve
en di şe et miş tir.108

San dık yük lü bu ka fi le le rin Mer zi fon ’a yak la şın ca
üç kıs ma ay rı la rak muh te lif fa sı la lar la ka sa ba ya gir me -
le ri ve Mer zi fon’ da bu lu nan İngi liz as ker le ri nin bir kıs-
mı nın si lah lı ola rak gü zer ga ha tak sim edil me le ri bu
şüp he yi tak vi ye et miş tir.109 Do la yı sıy la da Mus ta fa Ke-
mal ’in bu san dık la rın ma hi ye ti hak kın da ki şüp he ve en-
di şe si ve iç le rin de si lah ol du ğu yo lun da ki ka na a ti, da ha
son ra ki bil gi ler ışı ğın da, doğ ru çık mış tır.110

İngi liz le rin Mer zi fon böl ge si ne ve bu ra da da Ana-
do lu Ko le ji’ ne si lah sev kı ya tı ya nın da Ulu kış la yo luy la
Si vas ve Ela zığ ’a ge len Ame ri kan he ye ti de Kı zıl Haç Ce-
mi ye ti ile iş bir li ği ya pa rak be ra ber le rin de, ka pa lı san dık-
lar içer sin de çok sa yı da ma ki ne li tü fek ve si lah sevk
et miş ler dir.111

Ame ri kan si yasî des te ği ne za ten öte den be ri sa hip
olan, böl ge nin iş gal edil me si ile di ğer iş gal ci kuv vet le rin
de faz la dan si yasî des te ği ne ka vu şan Mer zi fon Ana do lu
Ko le ji ve men sup la rı bu ge liş me ler üze ri ne olum suz fa -
a li yet le ri ne da ha bir hız ver miş ler ve hat ta bu nu ale ni
ve en di şe siz bir su ret te uy gu la ma ya baş la mış lar dır. Ör-
ne ğin Ko lej ho ca la rın dan Mis ter Getc hell, re fa ka tin de
bir su bay ve si lah lı 25 ka dar İngi liz as ke ri ile bir lik te 15
Ma yıs 1919’da Gü müş ha cı kö yü’ ne gel miş ve hü kü met
ko na ğı sa lo nun da hü kü met me mur la rı nı top la ya rak: “Biz
ga li biz, siz mağ lup su nuz. Her ne em re der sek ic ra ede-
cek si ni z” tar zın da bir ko nuş ma yap mış tır. Bu nun üze ri -
ne din le yi ci ler ara sın da yer alan Müf tü Efen di: “Biz ga lip
mağ lup bil me yiz. Hü kü me ti miz ta ra fın dan ve ri le cek
em re ita at mec bu ri ye tin de yi z” de miş tir. Ay rı ca Mis ter

Getc hell ka za da bu lu nan Müs lü man ol muş tüm Er me -
ni le ri Ki li se ye top la ya rak giy mek te ol duk la rı Müs lü man
el bi se le ri ni çı kar ma la rı nı söy le miş, Müs lü man lar la ev li
bu lu nan Er me ni ka dın la rın da tek rar ken di din le ri ne
dön me le ri ni is te miş tir.112

Ame ri kan mis yo ner le ri ve mis yo ner okul la rı nın
Os man lı top rak la rın da sür dür dük le ri olum suz meş gu li -
yet ler den bir di ğe ri ni ise Pon tus cu luk fa a li yet le ri oluş-
tur muş tur. Bu çer çe ve de 1892 yı lın dan iti ba ren, yurt
dı şın da ba sı lan ve Rum la rı is ya na teş vik eden çe şit li bil-
di ri ve ya yın la rın mun ta zam bir şekil de da ğı tı la bil me si
için Pon tus ad lı bir teş ki la tın ku rul du ğu gö rü lür. Sam-
sun, Trab zon, Gi re sun, Ba tum, Kay se ri, Yoz gat, Ço rum
şehir le ri ve di ğer ba zı yer ler Pon tus teş ki la tı nın ha re -
ket li ve ön de ge len mer kez le ri ara sın da yer al mış tır.113

Mer zi fon ise, Sam sun li ma nı na ya kın ol ma sı do la yı sıy la,
bu teş ki la tın mer ke zi ola rak se çil miş tir.

Mer zi fon Ana do lu Ko le ji’ nin mü te vel li he ye ti
Ame ri can Bo ard of Com mis si o ners for Fo re ign Mis si on
(ABCFM)‘ın ken di men sup la rı ara sın dan seç ti ği on Ame-
ri ka lı mis yo ner den oluş muş tur. Oku lun Mer zi fon’ da ki
yö ne tim ku ru lu ise yi ne on ki şi den mey da na gel miş tir.
An cak bu on üye nin be şi Ame ri kan mis yo ner le rin den,
di ğer beş üye si ise Pon tus Pro tes tan Bir li ği Üye si olan
ki şi ler den se çil miş tir.114 Do la yı sıy la ko lej men sup la rı ile
Pon tus Ce mi ye ti üye le ri bir bi rin den ay rıl maz bir bü tün
ha lin de, ay nı ide al ler ve he def ler için ça lı şır bir du rum
arz et miş ler dir.

Pon tus is mi, ku zey Ana do lu’ da es ki bir böl ge ye ve-
ri len ad dır. Bu böl ge mi lat tan ön ce bi rin ci yüz yıl da Ro -
ma ha ki mi ye tin de kal mış tır. Mi lat tan ön ce dör dün cü
as rın so nun da ba ğım sız bir Pon tus Kral lı ğı ku rul muş ve
baş ken ti ni bu gün kü Amas ya oluş tur muş tur. Mi lat tan
ön ce ikin ci ve üçün cü asır lar da ise Pon tus Kral lı ğı, baş-
ken ti Si nop ol mak üze re ye ni den şekil len miş tir. Pon tus
Kral lı ğı en kud ret li ça ğı na Mit hra da tes VI Eu pa tor (MÖ.
115-63) za ma nın da ulaş mış tır. An cak bu dö nem ay nı za-
man da, ta kip et miş ol du ğu ge niş le me si ya se ti ne ti ce si
Ro ma İmpa ra tor lu ğu ile ça tış ma ya gir me si do la yı sıy la,
Ro ma’ nın bir par ça sı ha li ne gel di ği bir dö nem de (MÖ.
63-62) ol muş tur.115

Er me ni ler Trab zon ’u ha yal et tik le ri Bü yük Er me -
nis tan ’ın bir par ça sı sa yar ken Rum lar ise bu böl ge de bir
Rum Pon tus dev le ti kur mak için bü yük gay ret içi ne gir-
miş ler dir. Trab zon ve ha va li si nin Bi rin ci Dün ya Sa va şı
sı ra sın da yak la şık iki yı la ya kın bir sü re (14 Ni san 1916
– 24 Şubat 1918) ile Rus iş ga lin de kal ma sın dan ve Bi rin -
ci Dün ya Sa va şı son ra sın da ise Sam sun ve ha va li si nin İti-
laf dev let le ri ta ra fın dan iş gal edil miş ol ma sın dan ce sa ret
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alan ve öte den be ri Os man lı ida re si aley hin de ça lış mak -
tan, pro pa gan da yap mak tan ve eş kı ya lık ta bu lun mak tan
ge ri kal ma yan ve ken di le ri ni es ki Pon tus Kral lı ğı’ nın mi-
ras çı sı sa yan yer li Sam sun Rum la rı ve Rum çe te le ri, İti-
laf dev let le ri nin yar dı mı na da gü ve ne rek, Ka ra de niz’ de
ye ni den bir Pon tus Cum hu ri ye ti ilan et mek mak sa dıy la
teş ki lat lan ma ya baş la mış lar dır. Pon tus teş ki la tı, yer li
Rum ay dın la rı nın kat kı la rı ve ça lış ma la rı ya nın da İstan -
bul’ dan ge len ve ken di le ri ne mü fet tiş adı ve ri len Yu nan
si yasî me mur la rı ta ra fın dan da des tek len miş, dü ze ne ko-
na rak ge niş le til miş ve ya pı lan bu ça lış ma lar ne ti ce sin de
bir teş ki lat or ta ya çık mış tır. Olu şan bu teş ki lat, kuv vet
bu lup ge liş me yo lun da, Yu nan hü kü me ti nin de ha tı rı sa-
yı lır öde nek ve har ca ma la rı na mu ha tap ol muş tur.

Rum lar Pon tus Cum hu ri ye ti’ ni ger çek leş tir me nok-
ta sın da, Rum Pat rik ha ne si’ nin tah sis et ti ği öde ne ğin de
sağ la dı ğı ra hat lık la, ön ce lik le kı yı la rı ve özel lik le Sam sun -
’u tah kim et mek, bu ra lar da Rum nü fu su nu bel li sa yı ya
ulaş tır mak üze re ha re ke te geç miş ler ve di ğer böl ge ler den
ve hat ta Rus ya’ dan Rum göç men le rin adı ge çen böl ge ye
gel me le ri ni sağ la mış lar dır. Bu yön de ki ça lış ma lar dan son -
ra Rum çe te le ri ile çev re de bu lu nan Müs lü man köy le re
sal dır mış lar, yol kes mek, adam öl dür mek ve mal gasp et -
mek su ret le riy le böl ge de asa yi şi ih lal et me ye baş la mış lar -
dır. Böy le bir tu tum la ateş ke sin özel mad de le ri ne
da yan mak ve do la yı sıy la da dış mü da ha le yi da vet et mek,
ar ka sın dan ise ge nel bir ayak lan ma ile Ka ra de niz’ de, Kas-
ta mo nu ve Si vas ’ın da için de ol du ğu, Pon tus Cum hu ri ye -
ti’ ni ilan et mek is te miş ler dir. Bu nok ta da, Sam sun Rum
Met ro po lit li ği’ ne at fet ti ği ehem mi yet ten do la yı ge rek
Rus ya’ dan ve ge rek se İstan bul Pat rik ha ne si ara cı lı ğıy la
sağ la nan mad di, Ave rof Zırh lı sı va sı ta sıy la sağ la nan as ke -
ri des tek do la yı sıy la Yu na nis tan’ dan bü yük il gi ve ala ka
gör müş ler dir. Mo ral des te ği ise İngi liz si yasî tem sil ci si Sul-
te r‘ in hi ma ye si al tın da met re po lit ha ne ve Rum ku lüp le -
rin de sık sık ve ri len kon ser ler de bul muş lar dır.

Pon tus Cum hu ri ye ti kur ma ça ba la rı na, iş gal kuv-
vet le ri nin Ana do lu’ yu terk et mek zo run da kal ma la rı
üze ri ne ön ce set çe kil miş, ala ka lı şahıs la rın ta ki ba ta uğ-
ra ma la rı so nu cun da ise du rak sa ma dö ne mi baş la tıl mış ve
ni ha yet ön der le ri nin ve teş vik çi le ri nin İstiklâl Mah ke -
me le ri’n de yar gı lan ma la rı ve ce za lan dı rıl ma la rı so nu cu
bu böl ge de ki fa a li yet le re ta ma mıy la son ve ril miş tir.116

Yu ka rı da kı sa ca özet len me ye ça lış tı ğı mız fa a li yet
ve gay ret ler çer çe ve sin de Mer zi fon’ da bir Pon tus Ce mi -
ye ti kur ma ça lış ma sı söz ko nu su ol muş tur. Bah si ge çen
fa a li yet le rin yü rü tül dü ğü ta rih ler de Mer zi fon, idarî açı-
dan Si vas vi la ye ti ne bağ lı olup bir ka za du ru mun da bu-
lun mak tay dı.

1904 yı lın da Mer zi fon genç le ri nin gi ri şi mi, Mer zi -
fon Ana do lu Ko le ji mü dür ve öğ ret men le ri nin yar dım
ve iş ti rak le ri ile adı ge çen ko lej içe ri sin de bir Pon tus Ku-
lü bü ku rul muş tur.117 Ame ri kan mis yo ner le ri nin ön cü lü -
ğü ve yön len dir me le ri ile ku ru lan bu ku lüp yi ne
Ame ri kan mis yo ner le ri nin hi ma ye le ri al tın da fa a li yet -
le ri ni sür dür müş ve ge liş tir miş tir.118

Mis yo ner ve on lar la iş bir li ği içe ri sin de bu lu nan Er-
me ni ve Rum la rın olum suz fa a li yet le rin de han gi nok ta -
ya var mış ol duk la rı nı gös ter me si ve Mer zi fon Ana do lu
Ko le ji için bir dö nüm nok ta sı oluş tur ma sı ba kım la rın -
dan bu dö ne min en önem li olay la rın dan bi ri si Ze ki Ke-
ta ni Bey ’in öl dü rül me si ha di se si ol muş tur de ne bi lir. O
dö nem de mey da na ge len bu olay lar, Ana do lu Ko le ji’ nin
ka pa tıl ma sı nın alt ya pı sı nı oluş tur muş tur. Ko le jin aran-
ma sı ise ka pat ma ka ra rı nı hız lan dı ran ha di se le rin ba şın -
da gel miş tir: 

Ze ki Ke ta ni Bey mez kur ko lej de Türk çe öğ ret me ni
ola rak gö rev yap mak tay dı. An cak 1921 yı lı Şuba tı’ nın ilk
gün le rin de bir su i kast so nu cu öl dü rül müş119 ve ce se di
ko lej ci va rın da bu lun muş tur. Ze ki Ke ta ni Bey ’in ni çin
öl dü rül dü ğü ko nu sun da ke sin bir bil gi el de edi le me miş -
se de Pon tus Ce mi ye ti men sup la rı nın tek tek tu tuk lan -
ma ya baş lan ma la rı na Ze ki Bey ’in ih ba rı nın ne den
ol du ğu var sa yı mı do la yı sıy la kat le dil di ği muh te mel gö-
rül müş tür.120

Mer zi fon’ da ki Ame ri kan has ta ne siy le ko lej içe ri -
sin de top rak al tın da giz li yol lar ve de po lar bu lun du ğu ve
ara sı ra oto mo bil ler ile ge ti ri len top ve tü fek gi bi si lah -
la rın ve cep ha ne le rin bu ra ya giz len di ği ve hat ta za man
za man si lah lı Hı ris ti yan köy lü le rin ko le ji sı ğı nak ola rak
kul lan dık la rı, özel lik le has ta ne he ye ti nin Tav şan da ğı’n -
da Hı ris ti yan köy lü ler le sı kı iliş ki ler içe ri sin de ol duk la -
rı ih bar edil miş tir. Bu ih bar üze ri ne ge nel si lah ara ma sı
ve top lan ma sı sı ra la rın da ko le jin da hi usul üze re araş tı -
rıl ma sı için Mer kez Or du su Ko mu tan lı ğı ta ra fın dan 5.
Fır ka Ku man dan lı ğıy la Amas ya Mu ta sar rıf lı ğı na özel
emir ler ve ril miş, du rum ay nı za man da hü kü met mer ke -
zi ne de arz olun muş tur. So ruş tur ma du ru mu hak kın da
mer kezî hü kü met ile Mer kez Or du su Ku man dan lı ğı ara-
sın da ge çen ha ber leş me so nu cun da Ba kan lar Ku ru lu ka-
ra rıy la ko le jin aran ma sı Mer kez Or du su
Ku man dan lı ğı’ na bil di ril miş tir.121

Ya pı lan bu ih bar ve ve ri len emir üze ri ne 16 Şubat
1921 ta ri hin de Mer zi fon ko lej ve has ta ne sin de ara ma ya-
pıl mış, an cak bu ara ma, Ba kan lar Ku ru lu’ nun Ge nel kur -
may Baş kan lı ğı’n dan Or du Ko mu tan lı ğı’ na ile ti len ka ra rı
ge re ğin ce ga yet na zik bir şekil de ger çek leş ti ril miş -
tir.122
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Ara ma ne ti ce sin de si lah ve cep ha ne bu lu na ma mış ise
de Ko lej içe ri sin de 1904 ta ri hin den be ri ku rul muş olan
Pon tus Ku lü bü adıy la bir ku lü bün bu lun du ğu tes pit edil-
miş, 2 çu val Rum ca ve İngi liz ce ev rak ve def ter le rin ya-
nın da, ay rı ca bu ku lü be da ir yö net me lik le, mü hür ler,
Yu nan bay rak la rı ve Pon tus ar ma sı, Os man lı si lah la rı ile
do na tıl mış ve gu rup ha lin de okul da çe kil miş bir ta kım fo-
toğ raf lar ve bir kı sım önem li ev rak el de edil miş tir.123 Ele
ge çi ri len yö net me lik ten an la şıl dı ğı ka da rıy la Pon tus Ku lü-
bü’ nün he de fi Rum la rı Yu nan emel le ri ne ve Pon tus hü kü-
me ti nin di ril til me si ne teş vik et mek ve bu yön de fa a li yet te
bu lun mak ol muş tur.124 Ana do lu Ko le ji’n de ay rı ca Os man -
lı Dev le ti aley hin de şika yet le rin ve Ame ri kan va tan daş lı -
ğı na ka yıt ve ka bul ri ca sı nın di le ge ti ril di ği bir mek tup ile
ko lej yet ki li le ri ile iliş ki içe ri sin de ol du ğu an la şı lan 6. Fır-
ka dan Yüz ba şı Meh met Ali Efen di ile emek li iken si lah al-
tı na alı na rak Me ci tö zü şube si ne me mur edi len alay ka ti bi
Ali Rı za Efen di’ nin hü kü met me mur la rı aley hin de uy dur -
ma söz le ri içe ren mek tup la rı bu lun muş tur.125

Ay rı ca ya pı lan ara ma lar sı ra sın da, Mer zi fon Ana-
do lu Ko le ji’ nin bu ra da öğ re nim gö ren genç ler ile di ğer
Rum ve Er me ni genç le ri nin Av ru pa’ ya ka çı rıl ma la rı na
ara cı lık et ti ği de or ta ya çık mış tır. Ara ma lar da ko lej mü-
dü ri ye ti ile Sam sun’ da ki Ame ri ka tem sil ci si ara sın da ya-
pı lan ya zış ma lar ve ko nu ya da ir ev rak lar ele
ge çi ril miş tir.126

Ana do lu Ko le ji’ ne ilâve ten To kat Rum la rın dan du-
ru mu şüp he li gö rü len La za ros ’un evi nin de aran ma sı söz
ko nu su ol muş tur. Bu ra da ya pı lan ara ma ne ti ce sin de
Pon tus ya zı sıy la ede bi, si yasî Rum ca bel ge ve Mer zi fon
- Ana do lu Ko le ji adıy la ve Kan tar cı oğ lu ta ra fın dan ya-
zıl mış 5 adet ba sı lı ki tap çık ve Pon tus okul la rıy la Mer zi-
fon’ da ki Ana do lu Ko le ji’ nin bir leş ti ril me si ne da ir
Rum lar la Ame ri ka lı lar ara sın da dü zen len miş bir yö net -
me lik bu lun muş tur. 

Du rum ve ya pı lan araş tır ma Mer kez Or du su Ku-
man da nı Nu red din ta ra fın dan 18.2.1921 ta ri hi iti ba riy -
le Ge nel kur may Baş kan lı ğı’ na ra por edil miş tir.127

Ya pı lan sor gu la ma da, Os man lı si lah la rıy la do na tıl -
mış ve grup ha lin de okul da çe kil miş ola rak bu lu nan fo-
toğ raf la rın kim le re ait ol du ğu yo lun da ki so ru la ra ko lej
mü dü rü her han gi bir şey bil me di ği şek lin de ce vap ver-
miş tir. Okul Öğ ret men ler Ku ru lu’n da yer alan kim se ler
ise, mü dü rün ken di le ri ne ger çe ğe ay kı rı ifa de ler de bu-
lun ma la rı nı tem bih et me si do la yı sıy la, ka ça mak lı ve bir-
bi riy le çe li şen ifa de ler de bu lun muş lar dır.

Or ta da bu lu nan ger çek le re ve ele ge çi ri len bel ge le -
re rağ men ko lej mü dü rü hak kın da, na zik dav ra nıl ma sı

yo lun da ki ih tar dan do la yı, her han gi bir mu a me le ya pı -
la ma dı ğı gi bi, okul da öğ re ti min ya pıl ma sı na ve ya has ta -
ne nin nor mal fa a li ye ti ni sür dür me si ne de mü da ha le
edil me miş, bu ku rum la rın fa a li yet le ri ni es ki si gi bi de -
vam et tir me si ne izin ve ril miş tir.128

Bu ge liş me ler ne ti ce sin de ku lüp ka pa tıl mış, okul
yö ne tim ku ru lu nu oluş tu ran 6 ki şi tu tuk lan mış ve Amas-
ya’ ya gön de ri le rek Mer kez Or du su Ku man dan lı ğı’ na tes-
lim edil miş ler dir. Si lah lı bir şekil de fo toğ raf la rı or ta ya
çı kan ve ken di le ri nin öğ ret men ler ku ru lun ca ta nın ma -
dı ğı bil di ril di ği hal de okul da kim li ği be lir le nen 4 Er me -
ni de Fır ka Ku man dan lı ğın ca göz al tı na alın mış lar dır.
Ame ri kan va tan da şı olan la rın yal nız ifa de le ri nin alın-
ma sıy la ye ti nil me si em re dil di ği için ken di le ri ne bun dan
öte bir şey ya pı la ma mış tır.129 İler le yen gün ler de okul da
ya şa nan bu olay lar oku lu ye ni den ka rış tı ran ve ka pan -
ma sı na doğ ru gö tü ren bir du rum arz et miş tir. Ay nı gün-
ler de Ana do lu’ da Ye ni gün ad lı ga ze te de “Mek tep De ğil
Fe sat Oca ğı ” baş lı ğıy la ya yın la nan bir ya zı da, okul da
Pon tus teş ki la tı nın pek çok bel ge si nin ele ge çi ril di ği nin
be lir til me si ve Ana do lu Ko le ji’ nin bir “fe sat oca ğı ” ol du -
ğu nun an la tıl ma sı ha va yı iyi ce ger gin leş tir miş tir. Bu ya-
zı nın ya yım lan ma sın dan bir haf ta ön ce, oku lun tüm
ya ban cı öğ re tim ele man la rı nın ül ke yi terk et me si is ten -
miş, oku lun mal la rı na el ko nul muş ve öğ ren ci ler de ev-
le ri ne gön de ril miş tir. Bu ara da, oku lun Rum öğ re tim
ele man la rın dan üçü, ayak lan ma ya ha zır la mak su çuy la
1921 Ağus to su’n da idam edil miş ler dir.130 Mer zi fon Ana-
do lu Ko le ji ve Has ta ne si’ nin Amas ya mu ta sar rıf lı ğın ca
ka pa tıl ma sı üze ri ne Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri fev ka -
la de ko mi ser li ğin ce mez kur yer le rin açıl ma sı ve me mur-
la rı nın gö rev le ri ne dön me le ri ne izin ve ril me si ne da ir
İstan bul Hü kü me ti’ ne pro tes to da bu lu nul muş tur. An cak
İstan bul Hü kü me ti Ana do lu ile mü na se be ti bu lun ma dı -
ğı ge rek çe siy le bu pro tes to yu red det miş tir.131

Av ru pa Dev let le ri açı sın dan Tür ki ye her za man
için As ya’ nın anah ta rı ola rak de ğer len di ril miş tir. Asır-
lar bo yu bu an la yış de vam et miş, Haç lı Se fer le ri, Şark
Me se le si, söz de Er me ni Me se le si ve ben ze ri prob lem ler
ve ge liş me ler hep bu yak la şım ve an la yış tar zı nın te mel
ne den le rin den bi ri si ni teş kil et miş tir.

Ame ri kan okul la rın da oku yup tah sil gö ren ve bu ra-
dan me zun olan Er me ni genç le ri ne ti ce de ga yet fa na tik
bi rer Türk düş ma nı ha li ne gel miş ler, ko mi te ci lik ve çe-
te ci lik fa a li yet le ri ne ağır lık lı ola rak yer ver miş ler dir. Bu
hu sus ta dev let şûra sın dan emek li Mu ham med el-Man -
sur Efen di, pa di şa ha tak dim et ti ği la yi ha sın da: “Er me ni -
le rin bu gi bi ta sav vur ve te şeb büs ler de bu lun ma sı na
biz zat Dev let-i Aliy ye se bep ol du, zi ra.... yüz bu ka dar
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se ne ev vel Os man lı ül ke si nege len Frenk pa paz la rı nın is-
te dik le ri yer ler de bi rer mek tep açıp Er me ni le rin ev lat -
la rı nı ta lim ve ter bi ye et me le ri ne izin ve ril me si da hi
şim di ki hal de Er me ni le rin baş kal dı rıp Os man lı Dev le ti
aley hi ne bu lun ma la rı na se bep ol du ”132 şek lin de ki tes pit -
le ri ni di le ge tir miş tir.

Er me ni olay la rı nı ha zır la yan ne den le rin ba şın da
kro no lo jik sı ra ba kı mın dan Pro tes tan Mis yo ner le ri nin
ça lış ma la rı na ön ce lik le işa ret et mek ge re kir. Zi ra Ana-
do lu’ da İngi liz ve Ame ri kan mis yo ner le ri ta ra fın dan açı-
lan Pro tes tan ko lej ve ki li se le ri nin Er me ni ler üze rin de
bü yük de re ce de et ki si nin ol du ğu göz ar dı edi le me ye cek
bir du rum arz eder. Lüb nan, Ana do lu, İstan bul ve ben-
ze ri yer ler de eği tim-öğ re tim fa a li ye ti ni baş la tan mis yo -
ner okul la rın da Er me ni ler, ta rih ve ede bi yat la rı
hak kın da ge niş bil gi sa hi bi ol ma nın ya nın da in san hak-
la rı, ulus hür ri ye ti ve sa ir çağ daş ko nu lar dan da ha ber dar
ol muş lar dır. Ay rı ca mis yo ner ler ta ra fın dan okul dı şın da
yü rü tü len mez hep pro pa gan da sı nın et ki le riy le de bir çok
Er me ni Pro tes tan mez he bi ni ter cih et me ye baş la mış tır.
Pro tes tan mis yo ner le ri nin bu yön de ki ça lış ma la rı Er me -
ni me se le si ni or ta ya çı ka ran ne den ler den il ki ni ol ma sa
da, te mel se bep le rin den bi ri si ni teş kil et ti ği mu hak kak -
tır. Mis yo ner lik fa a li yet le ri nin ve açı lan okul la rın Er me -
ni olay la rı na kat kı la rı nı tes pit açı sın dan, sö mür ge ci li ğin
fa zi le ti ne inan mış ve Fas’ ta Fran sız man da cı lı ğı nı kur-
muş olan meş hur Fran sız Ma re şa li ve dev let ada mı Lya -
u tey  Lo u is-hu bert-gon zal ve (1854-1934) Fas’ ta bir
ko nuş ma sın da di le ge tir di ği: “Bir be yaz ra hip, ba na bir
bö lü ğün işin den faz la sı nı gör müş tü r”133 şek lin de ki ifa de -
si de yu ka rı da ki gö rüş le ri te yit eder du rum da dır.

Ge nel ola rak ba kıl dı ğı za man ya ban cı okul la rın,
ulus laş ma sü re ci ne gi re me yen ya da geç gir miş olan böl-
ge ler de ku rul muş ol duk la rı gö rü lür. Ya ban cı mis yo ner -
ler ulus laş ma nın çok ha re ket li ol du ğu ve Av ru pa
kül tü rü nün et ki le ri ne açık bu lu nan Bal kan lar da faz la ba-
şa rı lı ola ma mış lar dır. Mis yo ner le rin fa a li yet le ri da ha zi-
ya de yu ka rı da be lir ti len hu sus la ra ila ve ten, Os man lı
yö ne ti mi nin eği tim ve sos yal ko nu lar da ye te rin ce hiz-
met gö tü re me di ği böl ge ler de et kin li ği söz ko nu su ol muş
gö zük mek te dir.

Mis yo ner ler muh te lif tarz da ki fa a li yet le riy le Yu -
nan, Er me ni, Kel da ni, Ma ru ni, ve ben ze ri azın lık la rı şu-
ur lan dır ma ya ça lış mış, “Or to doks hi ye rar şi si nin ve Türk
des po tiz mi nin pen çe sin den kur tar ma k”134 üze re Bul gar -
lar ara sın da da fa a li yet gös ter miş ler dir. Fa kat esas ne ti -
ce yi, ken di le ri ni dev let ha li ne ge tir me ba şa rı sı nı
gös ter mek le Bul gar lar ve bir di zi is ya na sevk et me be ce -
ri si ni ser gi le mek le de, Er me ni ler ara sın da ki ça lış ma la -

rın dan el de et miş ler dir. Müs lü man nü fu su ve bu nü fu -
sun genç ke si mi ni Hı ris ti yan laş tır ma nok ta sın da cid di
bir ba şa rı el de ede me miş ler se de, özel lik le eği tim ku-
rum la rı do la yı sıy la, millî ve dinî de ğer le re da ha li be ral
bir şekil de yak laş ma la rı na ve bu yön de bir ha va içe ri si -
ne gir me le ri ne ne den ol muş lar dır.

Bir ta raf tan mis yo ner le rin tah rik ve teş vik le riy le
dinî ve mil li an la yı şa da ya lı ola rak mey da na ge len kı pır -
dan ma lar; di ğer yan dan, 1839 Tan zi mat Fer ma nı ile
gayr-i Müs lim un su ra ta nı nan ge niş ve eşit li ği ön gö ren
hak lar; 1856 Is la hat Fer ma nı ile bu im ti yaz la rın bir kez
da ha tas dik ve te yit edil me si; 1862’de Er me ni Ni zam na -
me si ‘ nin çı ka rıl ma sı; ön de ge len bir kı sım Er me ni le rin
fır sat la rı kul la na bil me ka bi li yet ve im ka nı na sa hip ol ma-
la rı Os man lı ida re si ile Er me ni top lu mu ara sın da ki ih ti -
la fın neş vü ne ma bul ma sı nın te mel taş la rı ve en önem li
fır sat la rı ol muş tur.

Bir kı sım Av ru pa dev let le ri nin Os man lı Dev le ti
üze rin de ki si yasî, ti carî ve dinî im ti yaz lar el de et me ara-
yı şı içe ri sin de ol ma la rı ve do la yı sıy la bir va sı ta ol ma sı
ba kı mın dan Er me ni le re el at ma la rı, on la rı ken di emel le-
ri ne ulaş ma yo lun da or ta ya çı kan her fır sat ta tah rik ve
teş vi ke ta bi tut ma la rı Türk-Er me ni ih ti la fı nın fi i li ça tış -
ma ya dö nüş me si ne ve ta rih içe ri sin de söz de “Er me ni
Me se le si ” şekil ve ren gi ne bü rü ne rek bu gün de bu iki li
ça tış ma nın, bel ki sı cak ma na da de ğil se de si yasî ve aka-
de mik ma na da, mev cu di ye ti ni sür dür me si ne yol aç mış -
tır.

Os man lı ida re si ge rek Ame ri kan mis yo ner le ri ta ra -
fın dan açıl mış bu lu nan okul la rın ve ge rek se di ğer ya ban -
cı okul la rın Os man lı ida re si ne ve top lu mu na ver miş
ol duk la rı za rar la rın ve mis yo ner le rin yap tı ğı he men her
şeyin hiç şüp he siz far kın da ol muş tur. Bu okul la rın muh-
te lif şekil ler de do ğur muş ol duk la rı olum suz luk la rın gi-
de ril me si ve hal kın on la ra olan rağ be ti nin iza le si için
ge re ken ted bir le rin alın ma sı135 yo lun da il gi li şahıs ve ma-
kam la rın dik kat le ri çe kil miş ve bu nok ta da bel li bir gay-
ret ser gi len miş tir. Mis yo ner le rin fa a li ye tin den
mem nu ni yet duy ma yan Os man lı ida re si on la rı mev cut
re ji min ade ta düş ma nı ola rak de ğer len dir miş tir.136 Ör-
ne ğin Os man lı ida re si, Mer zi fon Ana do lu Ko le ji’ nin si-
yasî mak sat la te sis edil miş ol du ğu na ka ni ol muş tur.137

An cak böy le bir ka na a te rağ men, için de bu lun du ğu ac-
zi yet ten do la yı, Os man lı hü kü met le ri mis yo ner le rin
hem Os man lı top rak la rın da do laş ma la rı na ve hem de
açık tan açı ğa olum suz fa a li yet le ri ni sür dür me le ri ne göz
yum mak zo run da kal mış lar dır. 

On do ku zun cu as rın son çey re ği, ge rek mis yo ner -
le rin fa a li yet le rin de ki yo ğun luk ba kı mın dan ve ge rek se
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Os man lı Dev le ti’ nin bu fa a li yet le re yak la şım tar zı açı-
sın dan dik kat çe ki ci bir du rum arz eder. Mis yo ner ör-
güt le ri can çe kiş ti ği ne inan dık la rı Os man lı Dev le ti’n den
aza mi de re ce de is ti fa de et me ye ça lı şır ken Os man lı hü-
kü met le ri de es ki ye nis pet le, özel lik le Ame ri ka adı na fa -
a li yet gös te ren mis yo ner le re kar şı iz le miş ol du ğu
po li ti ka da bir kı sım de ği şik lik ler ya pa rak yer li ve ya ban -
cı, Müs lim ve ya gayr-i Müs lim tüm eği tim ku rum la rı nı
kon trol al tı na alı cı ted bir ler ih das et me ye yö nel miş ler -
dir.138 Bu nok ta da mis yo ner ler ve mis yo ner okul la rı nın
mey da na ge tir miş ol duk la rı olum suz luk lar ko nu sun da
açık tan açı ğa mü na ka şa ve mü ca de le içe ri si ne gi ril mek -
ten ka çı nıl mış tır. Bu nun böy le ol ma sın da bi raz da içe ri -
sin de bu lu nu lan za ma nın ve şart la rın ye ni me se le ler
ih da sı na mü sa it ol ma yı şı et ki li ol muş gö zük mek te dir.
Böy le ol mak la bir lik te mis yo ner ve on lar la iş bir li ği içe-
ri sin de olan kim se le rin ne den ol du ğu olay lar ya kın dan
iz len miş ve bir kı sım ted bir ler alın ma ya gay ret edil miş -
tir.139 Bu ön lem ler den, ör nek oluş tur ma sı ba kı mın dan,
ba zı la rı nı şu şekil de sı ra la mak müm kün dür:

Bit lis, Er zu rum ve Mar din böl ge si ör ne ğin de ol du -
ğu gi bi Ame ri kan mis yo ner le ri re is le ri nin top lan ma la rı -
na müm kün mer te be mü sa a de olun ma mış tır.140

Pro tes tan re is le riy le mis yo ner le rin yap mak is te -
dik le ri top lan tı ya ruh sat ve ril me me ye ça lı şıl mış tır.141

Ciz vit ve Pro tes tan okul la rı nın men fi fa a li yet le ri -
nin et ki siz bı ra kıl ma sı hu su sun da bir ni zam na me la yi -
ha sı ka le me alın mış tır.142

Ame ri kan mis yo ner le ri nin Pro tes tan lı ğa sev ki hak-
kın da te şeb büs ler de bu lun ma la rı nın ön len me si ne143 gay-
ret edil miş tir.

Mis yo ner le rin Er me ni ço cuk la rı üze rin de ki ve
özel lik le Hı ris ti yan laş tır ma yö nün de ki za rar lı fa a li yet -
le ri ni ön le mek için çe şit li ted bir le rin ic ra sı144 yo lu na gi-
dil miş tir.

Mis yo ner ler ve ya ban cı okul lar va sı ta sıy la mey da -
na ge ti ri len olum suz fa a li yet ler ve ce re yan eden ha di se -
ler hak kın da il gi li dev let ler nez din de te şeb büs ler de
bu lu nul muş tur.145

Os man lı top rak la rı üze rin de ku ru lu bu lu nan ec ne -
bi ki li se ve mek tep le ri hak kın da ba zı ted bir le ri ih ti va
eden bir kı sım ni zam na me le rin tan zi mi yo lu na gi dil -
miş tir.146 Bu dü zen le me ye hem ör nek oluş tur ma sı ve
hem de önem arz et me si ba kım la rın dan Sul tan Ab dü la -
ziz za ma nın da çı ka rı lan 1869 ta rih li Ma a rif-i Umu mi ye
Ni zam na me si zik re di le bi lir. Bu ni zam na me nin 129.

mad de siy le, özel lik le ce ma at ve ya ban cı okul lar he def
alın mış, bu tür okul la rın öğ ret men le ri nin dip lo ma la rı -
nın Os man lı Ma a rif Ne za re ti’n ce onay lan ma sı, oku tu la -
cak ders le rin bir lis te si nin il gi li ne za re te ve ril me si ve
ders ki tap la rı nın bu ku rum ca tas dik edil me si mec bu ri -
ye ti ge ti ril miş tir. 

So kak ta va az edil me si ya sak lan mış tır.

Mat ba a lar Ni zam na me si (1857) uya rın ca mat ba a lar
için ruh sat al ma zo run lu lu ğu ge ti ril miş tir.

Her tür lü sü re li ya yın ve ki ta bın En cü men-i Tef tiş
ve Mu a ye ne ‘ den ge çi ril me si ka rar laş tı rıl mış tır.

Ya ban cı dok tor la rın mes lek le ri ni ic ra ede bil me le ri
için dip lo ma la rı nın Tıb bi ye-i Şaha ne ‘ ce onay lan ma sı ka-
rar laş tı rıl mış tır.147

Mis yo ner okul la rı nın önü nü kes mek ve bu okul la -
ra du yu lan rağ be ti bal ta la mak üze re Sul tan II. Ab dul ha -
mid dö ne min de bir ta raf tan eği tim ala nın da bir di zi
ısla hat gi ri şim le ri söz ko nu su edi lir ken, di ğer bir ifa de
ile bir nok ta da mis yo ner okul la rı ile re ka bet oluş tur ma -
ya ça lı şı lır ken, di ğer ta raf tan ise dört yüz kü sur Ame ri -
kan oku lu nu ka pat ma yo lu na gi dil miş, do la yı sıy la
mis yo ner fa a li yet le ri ne bel li bir öl çü de sı nır la ma ge ti ril -
mek is ten miş tir. Sul tan, dev rin Ma a rif Na zı rı Züh tü Pa -
şa ‘ yı ko nu ya ait et raf lı bir ra por ha zır la mak la
gö rev len dir miş, ben zer bir gö rev de Bal kan lar’ da, Tu na
Va li li ği’ ne gön de ri len Mit hat Pa şa’ ya tev cih olun muş -
tur.148

1886 yı lın da Mekâtib-i Ec ne bi ye ve Gayr-i Müs li -
me Mü fet tiş li ği ih das edil miş, 1869 ta rih li Ma a rif-i Umu-
mi ye Ni zam na me si ile ge ti ri len hu sus la rın da tat bik
ala nı na çe kil me si ne ça lı şıl mış tır.149

Mis yo ner ler, her yer den zi ya de Tür ki ye’ de hi ma -
ye ye maz har ol duk la rı hal de or ta ya koy muş ol duk la rı
olum suz luk la rı ön le ye bil mek üze re yu ka rı da Os man lı
ida re sin ce alın dı ğı be lir ti len ted bir ler ve ben ze ri ön lem -
le rin uy gu lan ma sı na şid det le kar şı çık mış lar, bu yön de -
ki uy gu la ma la rı, di ğer bir ifa de ile bir kı sım fa a li yet le ri ne
sı nır la ma ge ti ril me si ni in saf sız lık ola rak de ğer len dir -
miş ler dir.150 Bu tür ön lem le rin ic ra sı nın iki li an laş ma la -
ra ve ka pi tü las yon lar dan do ğan hak la ra ay kı rı ol du ğu nu
ve bu hak la rı sı nır la yı cı ni te lik te bu lun du ğu nu ifa de et-
miş ler, Ang lo-Sa xon ka mu o yun da bü yük fır tı na lar ko-
par mış lar dır.151

Mis yo ner le rin ser gi le miş ol duk la rı mu ha le fet, Os-
man lı hü kü met le rin ce alı nan ka rar la rı pek de ği şik li ğe
uğ ra ta ma sa da, ge rek mis yo ner le rin ge rek se Bos ton’ da ki
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di ğer et ki li çev re le rin ça ba la rıy la Ame ri ka Bir le şik Dev-
let le ri ida re si nin tu tu mun da cid di bir de ği şik li ğin mey-
da na gel me si ne ve Ame ri kan ha ri ci ye si nin mis yo ner le re
da ha ya kın dip lo ma tik bir ko ru ma sağ la ma sı na yol aç-
mış tır.152 Ör ne ğin Ame ri ka se fi ri Ba bı a li’ ye gi de rek Os-
man lı Dev le ti’n de ki Ame ri kan mis yo ner le ri Os man lı
hü kü me tin den il gi ve ala ka gör dük çe ba zı dev let ler gi bi
Ame ri ka’ nın Os man lı hü kü me ti nin iç iş le ri ne mü da ha -
le et mek gi bi bir tu tu mu nun ol ma ya ca ğı nı ifa de ede bil -
miş tir.153 Ame ri kan hü kü me ti ta lep le ri nin ye ri ne
ge ti ril me si ni dip lo ma tik yol lar la ger çek leş tir me ye ça lı -
şır ken di ğer ta raf tan Ame ri kan ida re si nin is tek le ri nin
ka bul et ti ril me si nok ta sın da Ame ri kan ga ze te le ri ise hü-
kü met le ri ne Os man lı su la rı na bir kaç harp ge mi si gön de-
ril me si yol lu tav si ye ler de bu lun muş lar dır.154 O gün kü
Os man lı ida re si ise, hem Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ -
nin yak la şım bi çi min de ki de ği şik lik ten do la yı ve hem de
mis yo ner le rin gös ter di ği tep ki ve sa i re den ötü rü, al mış
ol du ğu ka rar la rı uy gu la ma da bi raz es nek dav ran mak zo-
run da kal mış tır. Böy le bir du rum ise, Os man lı Dev le ti’ -
nin içe ri sin de bu lun du ğu si yasî yal nız lık ya hut
muh taç lık ile malî, ik ti sadî, as kerî ve eği tim alan la rın -
da ki za fi yet do la yı sıy la, alı nan ka rar lar ye rin de ve isa-
bet li bi le ol sa lar, ya ban cı ve mis yo ner okul la rı nın za rar lı
fa a li yet le ri nin de vam et me si ne en gel olu cu bir du rum
sağ la ya ma mış lar dır. Bi la kis, Er me ni le rin ken di le ri ne ya-
pı lan yar dım lar dan ve ken di le ri için alı nan ted bir ler den
do la yı Ame ri kan hü kü me ti ne te şek kür le ri ni di le ge tir -
me le ri ve da ha ile ri dü zey de il gi ve yar dım bek le dik le -
ri ni ifa de et me le ri155 ile had saf ha ya ulaş mış tır.

Bu nok ta da Os man lı ida re si nin ve ida re ci le ri nin
içe ri sin de bu lun du ğu si yasî ac zi ye ti ör nek len dir me si ba-
kı mın dan Mer zi fon’ da ki Ame ri kan Ana do lu Ko le ji’ nin
aran ma sı sı ra sın da Os man lı hü kü me ti nin iz le miş ol du ğu
po li ti ka zik re di le bi lir: Da ha ön ce de zik re dil di ği gi bi,
Müs lü man bir ka dı nı nın Mer zi fon’ da ki Ame ri kan has-
ta ne siy le Ana do lu Ko le ji içe ri sin de top rak al tın da giz li
yol lar ve de po lar bu lun du ğu ve ara sı ra oto mo bil ler ile
ge ti ri len top, tü fek gi bi si lah ve cep ha ne le rin bu ra da sak-
lan dı ğı ve ben ze ri fa a li yet le rin var lı ğı nok ta sın da ki ih ba -
rı üze ri ne Ana do lu Ko le ji’ nin aran ma sı ko nu sun da adı
ge çen okul hak kın da Ba kan lar Ku ru lun ca ya zı lı bir ka rar
alın mış tır. An cak bu ka ra rın, o gün kü Os man lı hü kü -
me ti nin içe ri sin de bu lun du ğu ac zi yet do la yı sıy la Ame ri-
ka’ nın İstan bul’ da ki tem sil ci si Ami ral Bris tol ’a da
bil di ril me si, du rum dan ha ber dar edil me si ge re ği ha sıl ol-
muş tur. O gün kü Os man lı Ha ri ci ye Na zı rı Ah met Muh-
tar Bey ta ra fın dan Ami ral Bris tol ’a bu ko nu da bir no ta
gön de ril miş tir. An cak gön de ri len bu no ta ve bil gi len -

dir me ile ye ti nil me miş, Türk-Ame ri kan iliş ki le rin bo-
zul ma ma sı için ara ma es na sın da Ame ri kan va tan daş la -
rı nı kü çül tü cü ve kü çüm se yi ci bir ta kım hal ve dav ra nış ta
bu lu nul mak tan ka çı nıl ma sı is te nil miş tir. Ana do lu Ko le -
ji’n de ya pı lan ara ma lar ve bu lu nan eş ya lar ne ti ce sin de
okul mü dü rü ve öğ ret men le rin olay la rın biz zat için de
yer al dı ğı nın an la şıl ma sı na rağ men, yu ka rı da ki ne den -
ler den ötü rü, bun lar dan hiç bi ri ne do ku nul ma mış, okul -
da kim li ği be lir le nen sa de ce 4 Er me ni nin tu tuk lan ma sı
söz ko nu su ol muş tur.156 Yi ne yu ka rı da bah si ge çen An-
ka ra mah ke me sin ce ida ma mah kum edil miş olan Ka ya -
yan ve To ma yan hak kın da İngi liz mas la hat gü za rı na
ge liş me ler ko nu sun da bil gi ver mek lü zu mu his se dil miş -
tir.157

Mil li Mü ca de le ve Cum hu ri yet dö ne min de mis yo -
ner ler ve bun la rın za rar lı fa a li yet le ri ne kar şı iz le nen po-
li ti ka ve alı nan ted bir le re ba kıl dı ğı za man bu dö ne min
de bel li bir kıs mı için çok cid di ve cay dı rı cı ted bir le rin
alın dı ğın dan ve uy gu lan dı ğın dan bah set mek pek müm-
kün gö zük me mek te dir. Ör ne ğin, 1919 No bel Ba rış Ödü -
lü sa hi bi ve 28. Ame ri kan Cum hur baş ka nı Wil son
(1856-1924)’un da ha ev vel ce Er me ni le re ver miş ol duk -
la rı ehem mi ye ti di le ge ti ren tel gra fı na ila ve ten, Bir le şik
Dev let ler Or du su’n da tüm ge ne ral sı fa tıy la gö rev ya pan
Jas. G. Har bord da 9 Ekim 1919’da Tür ki ye Mü da fa-i Hu -
kuk Ce mi ye ti tem sil ci si Mus ta fa Ke mal Pa şa ‘ ya hi ta ben
gön der miş ol du ğu tel graf ta Ame ri ka’ nın Er me ni hal kı -
nın ya nın da yer al dı ğı nı, bun la rın em ni yet ve se la me ti
ile ya kın dan ala ka dar ol du ğu nu158 bir kez da ha ha tır lat -
mış tır. Yi ne Fran sız dip lo ma tı Henry Frank lin-Bo u il lon
(1870-1939) ile Türk Dı şiş ler Ba ka nı Yu suf Ke mal Bey
ara sın da im za lan mış ol ma sın dan do la yı Frank lin-Bo u i on
an laş ma sı di ye de anı lan 20 Ekim 1921 ta ri hin de Fran sa
ile Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ara sın da im za lan mış ve
de fac to ta nı ma yı sağ la mış bu lu nan An ka ra Ant laş ma sı
ge re ğin ce Tür ki ye’ de ki Fran sız ku rum ve öğ re tim mü-
es se se le ri nin Türk ka nun la rı na uy ma la rı, za rar lı fa a li -
yet ler de bu lun ma ma la rı ha lin de mev cu di yet le ri ni
sür dü re bi le cek le ri ka bul edil di ği hal de ya ban cı okul lar
yi ne giz li ve men fi dav ra nış la rı na, as ga ri dü zey de de ol -
sa, de vam et mek ten çe kin me miş ler dir. Ya ban cı ve mis-
yo ner okul la rı nın olum suz fa a li yet le ri üze ri ne İstan bul
Ma a rif Mü dür lü ğü ‘n ce açı lan tah ki kat ve ya pı lan in ce -
le me ler ne ti ce sin de bu okul la rın za rar lı fa a li yet le ri nin
mev cu di ye ti tes pit ve tev sik edil miş tir. An cak el de ki de-
lil le re ve ger çek le re rağ men ne okul ve ne de olum suz
fa a li yet ler de bu lu nan şahıs lar hak kın da her han gi bir iş -
lem ya pı la ma mış tır.159 Do la yı sıy la Os man lı Dev le ti’n de
ol du ğu gi bi 1920’li yıl lar da he nüz ku rul ma ve var ol ma
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mü ca de le si ve ren Tür ki ye Cum hu ri ye ti ida re si ve ida re -
ci le ri de ya ban cı okul la ra yö ne lik çok cid di ve cay dı rı cı
bir po li ti ka iz le ye me miş ler dir. Ya ban cı okul la rın ka pa -
tıl ma la rı du ru mun da bu nun il gi li dev let ler ta ra fın dan
na sıl kar şı la na ca ğı ve yan kı la rı nın ne ola ca ğı ko nu sun da
cid di bir en di şe du yul muş tur. Zi ra ya ban cı okul lar ko-
nu su Os man lı Dev le ti’ ni ya hut Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni
il gi len dir di ği gi bi en az onun ka dar, baş ta Ame ri ka Bir-
le şik Dev let le ri ol mak üze re, bir kı sım Av ru pa dev let le -
ri ni de il gi len di ren ha ricî bir me se le ol muş tur. Ye ni
Tür ki ye’ nin ku ru cu la rı nın duy muş ol du ğu bu en di şe ler
1921 Şuba tı’n da Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’n de yap-
tı ğı ko nuş ma da biz zat o dö ne min Ma a rif Ve ki li Ham dul-
lah Sup hi (Tan rı ö ver, 1886-1966) ta ra fın dan160 da di le
ge ti ril miş tir. 

An cak ye ni ku ru lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti, iler le -
yen yıl lar da ya ban cı okul la rı bir esa sa bağ la mak nok ta -
sın da bir di zi ye ni dü zen le me ler yap ma yo lu na git miş tir.
Bu nok ta da yü rür lük te ki ka nun la ra bağ lı ka lın ma sı; ya-
ban cı okul la rın de ne ti me ta bi ol ma la rı; ya ban cı okul lar -
da coğ raf ya, Türk di li, ede bi ya tı ve ta ri hi ders le ri nin
oku tul ma sı ka rar la rın ya nın da, ya ban cı di le faz la iti bar
edil me me si, ko le jin ve re ce ği dip lo ma nın li se dip lo ma sı
ola rak iş lem gör me si, üni ver si te gi riş sı nav la rı nın Türk -
çe ol ma sı ve ben ze ri yön ler de ka rar lar alın mış tır. Alı nan
bu ka rar lar okul ida re si ni ve gayr-i Müs lim ke sim den ge -
len öğ ren ci le ri ra hat sız et miş tir. Dü zen le me ler den du-
yu lan ra hat sız lık do la yı sıy la yük se len tan si yon, ni ha yet
1933 son ba ha rın da bir kı sım tat sız olay la rın pat lak ver-
me si ne ne den ol muş tur. Cum hu ri ye tin en kut sal gün le -
rin den bi ri de ne bi le cek olan 29 Ekim kut la ma la rı na
ko lej öğ ren ci le ri nin ka tı lı mı Meh met Ti mu çin ad lı okul
öğ ren ci le rin den bi ri ta ra fın dan en gel len me ye ça lı şıl mış -
tır. Oku lun di ğer öğ ren ci le ri Ti mu çin ’e ar ka çık mış lar
ve ken di si nin oku la tek rar ka bul edi lin ce ye ka dar ders-
le re gir me ye cek le ri ni söy le ye rek di re niş te bu lun muş lar,
ara la rın dan seç tik le ri tem sil ci ler le 1934 Ma yı sı’n da An-
ka ra’ ya gi de rek ba zı ta lep ler de bu lun muş lar dır. An ka -
ra’ nın al mış ol du ğu ka rar lar dan tat min ol ma yan okul
ida re si 31 Ağus tos 1934 ta ri hin de ko le jin ka pa tıl ma sı na
ka rar ver miş, do la yı sıy la 1874’te baş la yan ve alt mış yıl
sü ren bir ma ce ra böy le ce so na er miş tir.161

Böy le bir ola yın ya şan ma sı ve bu nun 29 Ekim kut-
la ma la rı na denk ge ti ril me si te sa dü fün öte sin de ko le jin
öğ ren ci le ri ne ver me ye ça lış tı ğı eği ti min ya pı sı nı or ta ya
koy ma sı, ka zan dı rıl mak is te nen ide al le rin ma hi ye ti ni
be lirt me si, için de ya şa dık la rı top lu mun de ğer le ri ne kar -
şı ta şı dık la rı du yar sız lı ğı iz har et me si, alı nan ted bir le re

rağ men mis yo ner le rin he def le ri ne var ma nok ta sın da sarf
et miş ol duk la rı gay re ti gös ter me si ba kım la rın dan önem -
li ol sa ge rek tir.

Ko le ji ka pat ma ka ra rı na mis yo ner çev re le rin den
iti raz lar ol muş tur. Ör ne ğin Ame ri ka’ da ya yım lan mak ta
olan Ad van ce ad lı mis yo ner der gi si, Türk hü kü me ti nin
tu tu mu nu ko le jin ka pan ma sı na yol açan ne den le ri ha-
zır la mak şek lin de yo rum la mış tır. An cak bu suç la ma ve -
ya yo rum şek li yi ne ay nı çev re nin in sa nı olan ve o
ta rih ler de İstan bul’ da fa a li yet gös te ren Ba yan E.T. Les-
li e ta ra fın dan il gi li der gi ye gön de ri len bir ya zı ile red de-
dil miş, ka pan ma ya ne den olan ge liş me le rin ko le jin
ken di prob lem le rin den kay nak lan dı ğı nı be yan et miş -
tir.162

Baş lan gıç ta Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ nin si yasî
güç ve eko no mik çı kar la rı açı sın dan il gi len di ği, mis yo -
ner le rin uzun yıl lar iş le di ği Os man lı Er me ni le ri ni haî
ola rak si yasî bir ya pı ka za na cak ve bir söz de “Er me ni So-
ru nu ” ola rak kar şı mı za çı ka cak tır. 

Du ru mun bu tarz da so nuç lan ma sın da bir baş ka et -
ken ise Mon dros Ateş kes An laş ma sı’n dan iti ba ren Tür-
ki ye’ nin ge le ce ği ile il gi li ka rar lar da özel lik le
Er me ni ler le il gi li olan lar da et kin bir po li ti ka iz le yen
Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ nin 1918 yı lın da, Ame ri ka
Bir le şik Dev let le ri’ nin, Er me ni Cum hu ri ye ti’ ni de Fac to
ola rak ta nı ma sı önem li bir rol oy na mış tır. Wil son ’un ün -
lü sa vaş so nu de me cin de Er me ni le rin önem li bir ağır lık
ta şı ma sı; yi ne Wil son ’un Ame ri ka Se na to su’n da “Ba ğım-
sız bir Er me nis tan ’ı ta nı ya ca ğı na da ir açık la ma sı ”, Sevr
Ba rış gö rüş me le rin de Os man lı de le ge le ri nin kar şı sı na
Er me ni Cum hur baş ka nı Ave tiş Aho ran yan di ye bi ri si -
nin çık ma sı nın sağ lan ma sı; Sevr An laş ma sı’ nın bi li nen
hü küm le ri içe ri sin de Türk top rak lan üze rin de ba ğım sız
bir Er me ni dev le ti nin ku ru la ca ğı nın be lir til me si, fa kat
Mil li Mü ca de le  ile bu an laş ma nın akim bı ra kıl ma sı ve
ni ha yet ko nu nun Lo zan’ da ye ni den ele alın ma sı, an cak
müs pet bir ne ti ce çık ma ma sı Av ru pa dev let le ri nin ve
özel lik le de İngil te re ve Ame ri ka’ nın gi ri şim ve des te -
ğiy le bir Er me ni dev le ti kur ma yo lun da or tak bir fik rin
vü cut bul ma sı nı sağ la mış tır. Bu na ne den ola rak ise Tür-
ki ye’ nin yan lış yö ne tim bi çi mi gös te ri le cek ve bu yan lı -
şın Türk tem sil ci le ri ta ra fın dan da iti raf edil di ği
be lir ti le cek tir.163 Böy le bir du rum ise bu gün baş ta Ame-
ri ka Bir le şik Dev let le ri ol mak üze re, Av ru pa dev let le ri -
nin söz de “Er me ni me se le si ” di ye ad lan dı rı lan ko nu ya
bir ta kım si yasî ne den ler den ötü rü il gi duy ma la rı nı ge-
rek li kı la cak, Tür ki ye’ nin san cı lı gün ler ya şa ma sı na ne -
den ola cak tır.164
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Ve si ka la rı Der gi si, Ey lül 1952, Yıl: 1, Sa yı: 1,
Ge nel kur may Ba sı me vi, An ka ra. Ve si ka
No:101; ATA SE, İ.S.H.:-5; Ku tu: 206; Dos ya
No: E: 8; Y: 104; B.A.: 1; Ta rih: 10.06.1335.

108 ATA SE, İ.S.H.:-3; Ku tu: 91; Dos ya No: E: 118;
Y: 291-A; B.A.: 2; Ta rih: 08.06.1335; Harp Ta-
ri hi Ve si ka la rı Der gi si, Ey lül 1952, Yıl: 1, Sa -
yı: 1, Ge nel kur may Ba sı me vi An ka ra. Ve si ka
No:101; ATA SE, İ.S.H.:-5; Ku tu: 206; Dos ya
No: E: 8; Y: 104; B.A.: 1; Ta rih: 10.06.1335.

109 ATA SE, İ.S.H.:-3: Ku tu: 91; Dos ya No: E: 118;
Y: 291-A; B.A.: 2; Ta rih: 08.06.1335; ATA SE,
İ.S.H.:-5; Ku tu: 206; Dos ya No: E: 8; Y: 104;
B.A.: 1; Ta rih: 10.06.1335.

110 ATA SE, İ.S.H.:-5: Ku tu: 206; Dos ya No: E: 8;
Y: 104; B.A.: 3; Ta rih: 07.06.1335.

111 ATA SE, İ.S.H.:-1: Ku tu: 23; Dos ya No: E: 16;
Y: 64; Göm lek: 102; B.A.: 1; Ta rih: 03.07.1335.

112 ATA SE, İ.S.H.:-3: Ku tu: 105; Dos ya No: E:
115; Y: 341; B.A.: 1; Ta rih: 26/05/1335; ATA -
SE, İ.S.H.:-3: Ku tu: 105; Dos ya No: E: 115; Y:
341; B.A.: 11; Ta rih: 27.05.1335.

113 Pon tus Me se le si, Yay ma Ha zır la yan: Dr. Yıl -
maz  Kurt, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Hü kü -
me ti Mat bu at Mü di ri yet-i Umu mi ye si ta ra fın dan
bel ge le re da ya nı la rak ha zır lan mış tır. Mat bu at ve
İstih ba rat Mat ba a sı, An ka ra 1922, TBMM Ba sı -
me vi. TBMM Kül tür, Sa nat ve Ya yın Ku ru lu Ya -
yın la rı No: 68, s. 369; Gü rün, a.g.e., s. 190.
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114 Ko ca ba şoğ lu, a.g.m., s. 348.

115 Ge niş bil gi için bak: Bri tan ni ca An sik lo pe di si,
Pon tus mad de si.

116 Pon tus Me se le si, s. 380-82.

117 ATA SE, Bi rin ci Dün ya Har bi Kol lek si yo nu
(Kı sa ca: B.D.H.): D: 1-A; F: 14; BO A,
Y.A.Hus.: Dos ya No: 268; Sı ra No: 24; Ta rih: 5.
6. 1310; BO A, Y.A.Hus.: Dos ya No: 280; Sı ra
No: 70; Ta rih: 24 M. 1261; BO A, Y.A.Hus.:
Dos ya No: 281; Sı ra No: 1; Ta rih: 1311. 3. 16;
Pon tus Me se le si, s. 369.

118 A.g.e., s. 369.

119 Pon tus Me se le si, s. 371; Ko ca ba şoğ lu,
a.g.m., s. 348.

120 ATA SE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14.

121 Pon tus Me se le si, s. 370.

122 A.g.e., s. 372-73.

123 ATA SE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; Pon tus Me se -
le si, s. 371-73.

124 ATA SE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; A.g.e., s. 371.

125 A.g.e., s. 372.

126 ATA SE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; A.g.e., s. 371.

127 A.g.e., s. 372.

128 A.g.e., s. 371-73.

129 ATA SE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; A.g.e., s. 371-
373.

130 Ko ca ba şoğ lu, a.g.m., s. 348.
131 BO A, M.V.: Sı ra No: 4652; Dos ya No: 221;

Göm lek No: 146; Ta rih: 1339 N. 6; BO A, M.V.:

Sı ra No: 4720; Dos ya No: 221; Göm lek No:
214; Ta rih: 1339 L. 4.

132 Ga zi gi ray, a.g.e., s. 69.
133 A.g.e., s. 68.
134 Toz lu, a.g.m., s. 331.
135 BO A, M.V.: Def ter No: 35; Bel ge No: 49; Ta -

rih: 1305 Z. 25.
136 Gü rün, a.g.e., s. 191.
137 ATA SE,  İ.S.H.:-2: Ku tu: 33; Dos ya No: E: 171;

Y: 94; B.A.: 1; Ta rih: 10.07.1335.
138 BO A, Hu su si İra de ler Ka ta lo gu (Kı sa ca:

H.İ.K.): Ge nel No: 319; Hu su si No: 81; Ta rih:
15. R. 1318.

139 ATA SE,  İ.S.H.:-5: Kla sör No: 189; Ku tu: 206;
Dos ya No: E: 8; Y: 104; Göm lek: 30; Fih rist No:
30 (1,2); Bel ge No: 30 (1:3); B.A.: 3; Ta rih:
07.06.1335.

140 BO A, H.İ.K.: Ge nel No: 392; Hu su si No: 92;
Ta rih: 28. R. 1323.

141 BO A, M.V.: Dos ya No: 94; Sı ra No: 566; Göm-
lek No: 68; Ta rih: 9.L.1315.

142 BO A, M.V.:Def ter No: 20; Bel ge No: 54; Ta rih:
1304 N. 6; BO A, A.MKT.MHM.: Sı ra No: 14;
Dos ya No: 1; Ta rih: 17.1.1260.

143 BO A, H.İ.K.: Ge nel No: 319; Hu su si No: 81;
Ta rih: 15. R. 1318.

144 BO A, M.V.: Sı ra No: 879; Dos ya No: 97; Göm-
lek No: 73; Ta rih: 1317 S. 9. BO A, M.V.: Sı ra
No: 879; Dos ya No: 97; Göm lek No: 73; Ta rih:
1317 S. 9.

145 ATA SE, İ.S.H.:-2: Ku tu: 33; Dos ya No: E: 171;
Y: 94; B.A.: 1; Ta rih: 10.07.1335.

146 BO A, Y.A.Hus.: Dos ya No: 326 (2363); Sı ra
No: 31; Ta rih: 19. S. 1320.

147 Ko ca ba şoğ lu, a.g.m., s. 343.
148 Toz lu, a.g.m., s. 337.
149 A.g.m., s. 337.
150 BO A, Y.A.Hus.: Dos ya No: 321; Sı ra No: 68;

Ta rih: 09. 09. 1312.
151 Ko ca ba şoğ lu, a.g.m., s. 343.

152 A.g.m., s. 343.

153 BO A, Y.A.Hus.: Dos ya No: 277; Sı ra No: 128;
Ta rih: 28.12.1310

154 BO A, Y.A.Hus.: Dos ya No: 389; Sı ra No: 57;
Ta rih: 11. 5.1316.

155 BO A, Y.A.Hus.: Dos ya No: 349; Sı ra No: 17;
Ta rih: 18. 10. 1313.

156 Pon tus Me se le si, s. 370.

157 BO A, Y.A.Hus.: Dos ya No: 277; Sı ra No: 72;
Ta rih: 22.12.1310.

158 ATA SE, İ.S.H.:-2: Ku tu: 53; Dos ya No: E: Y:
Göm lek: 151; Fih rist No: Bel ge No: 151.

159 Toz lu, a.g.m., s. 333.
160 Yah ya Ak yüz, Türk Eği tim Ta ri hi, 5. Bas kı, İs-

tan bul 1994, s. 281.
161 Sto ne, a.g.e., s. 254.
162 A.g.e., s. 254.
163. Pub lic Re cord Of fi ce (Lon dra), Fo re ign Of fi ce

Arc hi ves: 371/5142.162704 (E. 5319, p. 4121)
From Vi ce roy, Ho me De part ment,  19 May 1920.

164 Me tin, a.g.e., s. 67.


