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Öz 

Osmanl mparatorlu u s n rlar içerisinde çe itli etnik ve dini unsurlar, as rlar bo-
yunca huzur içerisinde birlikte ya am lard r. Avrupal lar n Osmanl mparatorlu u içeri-
sinde nüfuz kazanma politikalar n n en önemli uzant lar ndan biri olan misyonerlik faaliyet-
leri sonucunda bu tür faaliyetlere hedef olan gruplar n ba nda gelen Ermeni cemaati üç ayr 
cemaate bölünmü tür. Avrupal lar, kendi icatlar olan milliyetçilik fikri arac l yla dini 
mensubiyet prensibine göre tanzim edilen bu çe itli topluluklara mensup bireylere yeni bir 
kimlik kazand rmak suretiyle bunlar bu yeni prensip alt nda yeniden birle tirme hedefine 
yönelmi lerdir. Bu ara t rmadaki amaç, somut bir örnekten hareketle 19. yüzy lda H risti-
yan misyonerlerin Ermeni toplulu u içerisinde yürüttükleri dini ve e itimsel faaliyetler 
sonucunda bu toplulu un parçalanmas ve daha sonra bu çe itli topluluklara mensup birey-
leri yeniden birle tirmek üzere uygulamaya konulan millî bilinç fikrinin olu um sürecini 
ortaya koymakt r. Ço unun anadili Türkçe olan Kayseri Ermenilerinin incelenmesi, Os-
manl devletinin son zamanlar nda din=millet ili kisinin nas l rk=millet denklemine dönü -
tü ünü daha aç k bir biçimde ortaya koyacakt r.  

Anahtar Kelimeler: Osmanl mparatorlu u, Kayseri, Ermeni Cemaati, Dini Men-
subiyet, Milliyetçilik, Misyonerlik.  

THE ROLE OF MISSIONARY ACTIVITIES IN THE GENESIS OF THE 
ARMENIAN NATIONALISM IN THE 19TH CENTURY: THE CASE OF KAYSER

 

Abstract 

During centuries different ethnic and religious groups have coexisted at peace within 
the borderlines of the Ottoman Empire. As a consequence of the missionary activities 
which was one of the most important political infiltration means used by European powers 
against the Ottoman Empire, the Armenian community becoming the main target of these 
activities was divided into three distinct communities. By means of nationalism which is 
their invention Europeans inoculated a new identity to individuals belonging to these com-
munities organized according to the principle of religious affiliation and aimed to assemble 
them under the new principle. The aim of this essay is to clarify the genesis process of the 
idea of national consciousness effectuated to reassemble people divided in the consequence 
of the religious and educational activities of the Christian missionaries within the Armenian 
community. The study of the Armenians of Kayseri who for the most part spoke Turkish as 
their mother tongue will show more clearly how in the last period of the Ottoman Empire 
the equation: religion=nationality became: ethnic group=nationality. 

Key Words: Ottoman Empire, Kayseri, Armenian Community, Religious Affilia-
tion, Nationalism, Christian Missions. 
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G R

 
Osmanl mparatorlu u s n rlar içerisinde çe itli dillere ve dini gruplara 

mensup bireyler, yüzy llar boyunca huzur içerisinde birlikte ya am lard r.1 Os-
manl n n askeri, siyasi, iktisadi ve bilimsel yönden geri kalmas  nispetinde Avrupa-
l lar n as rlard r haz rlad klar Osmanl topraklar n bölme ve ona hâkim olma plan-
lar gerçekle me imkân na kavu mu tur.  

Avrupal lar n Osmanl mparatorlu u içerisinde nüfuz kazanma politikala-
r n n en önemli uzant lar ndan biri de misyonerlik faaliyetleridir. Misyonerlik faa-
liyetleri sonucunda bu tür faaliyetlere hedef olan gruplar n ba nda gelen Ermeni 
cemaati üç ayr cemaate bölünmü tür. Bu bölünme, beraberinde gruplar aras nda 
gerilim ve hatta iddetin t rmanmas n da getirmi tir. Avrupal lar, kendi icatlar 
olan milliyetçilik fikri arac l yla dini mensubiyet prensibine göre tanzim edilen 
bu çe itli topluluklara mensup bireylere yeni bir kimlik kazand rmak suretiyle bun-
lar bu yeni prensip alt nda yeniden birle tirme hedefine yönelmi lerdir. Bu çal -
madaki tezimiz, Ermeniler aras ndaki milliyetçilik fikrinin do u unun iki a amada 
gerçekle ti i yönündedir. Birinci a amada misyonerlerin yürüttükleri dini propa-
ganda (inculturation) sonucunda din=millet denklemi bozularak Ermeni milleti 
parçalanm t r. kinci a amada ise yine misyonerler taraf ndan yürütülen e itim 
faaliyetleri (acculturation) neticesinde Ermenilere, dil/ rk=millet denklemine dayal 
etnik bilinç a lanmaya çal lm t r. 

Amerika, ngiltere ve Fransa gibi Bat l ülkelerin, bir taraftan Osmanl m-
paratorlu unun dört bir yan na misyonerler gönderirken di er taraftan da bu tür 
faaliyetleri me ru göstermek amac yla kendi kamuoylar n bas n arac l yla yön-
lendirdikleri hususu göz ard edilmemelidir. Hükümetlerinin destek ve direktifle-
riyle Bat bas n n n Osmanl mparatorlu unda ya ayan H ristiyanlar n bask gör-
dü ünü, Padi ah n tek zevkinin H ristiyan halk na zulmeden bir canavar oldu u 
yönündeki propaganda ile kamuoyunu manipüle etmeye çal t

 

bir dönemde insaf 
sahibi baz yazarlar n bu haks zl vicdanlar na s d ramay p hakikatleri ortaya 
koymak istedikleri görülmektedir. Archibald Joseph Dunn (1839 1917) bunlardan 
bir tanesidir. Bat daki bu manipülasyon durumunun boyutunu anlamak bak m n-
dan Dunn un u ifadesi son derece önem arz etmektedir: Bu derece körü körüne 
yap lan ithamlar n gerçekli i hakk nda ku ku duymak ya da Türkiye deki H risti-
yanlar n mevcut durumlar kar s nda hafifletici ko ullar savunmak neredeyse bir 
sapk nl k gibi görünmektedir. 2  

19. yüzy lda önemli bir Ermeni nüfusuna sahip olan Kayseri nin, Osmanl 
mparatorlu u dâhilinde ya ayan Ermenilerin geçirdikleri tarihi safhalar anlama 

noktas nda bir örneklem olu turdu u rahatl kla söylenebilir. Üstelik birço unun 
anadili Türkçe olan Kayseri Ermenilerinin incelenmesi, bu tarihi süreç içerisinde 

                                                

 

1  Donald Quataert, The Ottoman Empire, 1700 1922, Second Edition, Cambridge University Press, 
New York 2005, s. 68. 

2  Archibald J. Dunn, Turkey and its Future, London 1905, s. 38. 
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Osmanl daki din=millet ili kisinin nas l dil/ rk=millet denklemine dönü tü ünü 
daha aç k bir biçimde ortaya koyacakt r. 

Bu ara t rmadaki amaç, somut bir örnekten hareketle 19. yüzy lda H risti-
yan misyonerlerin Ermeni toplulu u içerisinde yürüttükleri dini ve e itimsel faali-
yetler sonucunda bu toplulu un parçalanmas ve daha sonra bu çe itli topluklara 
mensup bireyleri yeniden birle tirmek üzere uygulamaya konulan millî bilinç fikri-
nin olu um sürecini ortaya koymakt r. Bu sürecin anla lmas bak m ndan Kayse-
ri ye o dönemlerde gelen Bat l seyyahlar n gözlem ve izlenimleri çok önemli bir 
yere sahip olmas dolay s yla ara t rmam z öncelikli olarak bu tür tarihi kaynaklara 
dayand r lacakt r. Ancak bu tür kaynaklar n ele tiri süzgecinden geçirilerek tem-
kinli bir biçimde kullan lmas na da dikkat etmek gerekmektedir. Ço u zaman nes-
nellikten uzak olan bu tür kaynaklar, Bat l lar n kendi görü lerini yans tmakta ve 
kendi dü üncelerinin propagandas n yapmaktad r. Di er taraftan Erciyes Üniversi-
tesi taraf ndan 20-22 Nisan 2006 tarihleri aras nda düzenlenen Osmanl Toplu-
munda Birlikte Ya ama Sanat : Türk Ermeni li kileri Örne i konulu sempoz-
yumda sunulan bildirilerin dört cilt hâlinde yay mlanmas 3 Türk Ermeni ili kilerini 
çok farkl perspektiflerden ele alarak konuyu 1915 olaylar çerçevesine adeta hap-
sederek di er boyutlar n göz ard edilmesi durumuna son verme yönünde önemli 
bir ad m niteli indedir. Böylelikle de bu eser, meseleyi tarihi gerçeklere uygun bir 
ekilde bütün yönleriyle anlamak bak m ndan önemli kaynaklardan birini te kil 

etmektedir.  

I.  Osmanl mparatorlu unda Ermenilere Yönelik Misyonerlik           
Faaliyetleri 

Dini aidiyet prensibine göre tanzim edilmi olan Osmanl toplumu bilindi i 
üzere iki ana unsurdan olu uyordu: Müslümanlar ve gayrimüslimler ya da di er bir 
ifadeyle zimmîler. stanbul un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet, Osmanl 
mparatorlu u s n rlar dâhilinde ya ayan halklar n etnik, dinî ve sosyal durumunun 

karma kl n n bilincinde olarak, her birinin ba nda sivil ve dinî i lerden sorumlu 
millet ba

 

ad nda dinî bir lider bulunan ve fiilen Lozan Antla mas na kadar (1923) 
yürürlükte kalan millet sisteminin temellerini atm t r.4 Ba lang çta üç millet olu -
turulmu tur: 

1) Millet-i Rum  
2) Millet-i Yahudi  
3) Millet-i Ermeni: Keldaniler, Süryaniler, Nesturiler ve Yakubiler gibi 

mparatorlu un Ortodoks olmayan bütün H ristiyanlar bu millete ba lanm t r.  

Milletlerin taksiminden de aç kça görüldü ü gibi din=millet denklemine 
dayanan bu sistem, çe itli milletlere mensup bireyler aras ndaki fiziksel, dilsel ve 

                                                

 

3  Metin Hülagü et al., Ho görü Toplumunda Ermeniler, 4 Cilt, Kayseri 2007. 
4  Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Do u u, (çev. Metin K ratl ), 5. bsk., Ankara 1993, s. 333. 
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kültürel farkl l klar evrensel bir prensip olan inanç çat s alt nda toplayarak birey-
lerin en temel özgürlüklerini muhafaza alt na alm ve böylece güvenli ve huzurlu 
bir ortam n olu mas n mümkün k lm t r.5 Bu sosyal düzen, 19. yüzy lda Osmanl 
Devletinin ekonomik, siyasi ve askeri yönden gerileyerek iyice zay f dü mesi so-
nucunda Bat l devletlere ba ml hâle geldi i döneme kadar ayn yap da kalmay 
ba arm t r. Osmanl n n Bat l devletlere imtiyazlar tan mas ve özellikle de mpa-
ratorluk s n rlar içerisinde faaliyet gösteren çe itli misyoner gruplar n n yo un 
çabalar sonucunda zikredilen denklem bozulmu ve bununla birlikte bu denkleme 
dayal olan millet sistemi de bozulmaya yüz tutmu tur. 

1781 den itibaren Roma ve Fransa ya ba l Katolik misyonerlerin faaliyet-
leri neticesinde baz Gregoryen Ermenilerin Katolikli e meyletmesi kar s nda 
endi e duyan Ermeni Kilisesi, Osmanl hükümetinden misyonerlik faaliyetlerine 
kar tedbir al nmas n sa lam sa da bu faaliyetleri durdurmada ba ar l olamam -
t r. Bunun sonucunda Fransa n n tavassutu ile 22 Aral k 1831 de Hagop Çukuryan 
isimli bir papaz, II. Mahmut taraf ndan Katolik Ermeni Patri i olarak atanm t r.6 

Katolik Ermenilerin ayr bir millet olarak tan nd bu tarih, ayn zamanda yakla k 
bir as r sonra millet sistemine son verecek olan sürecin ba lang ç noktas n te kil 
etmi tir. 

Türkiye ye gelen ilk Protestan misyonerler ise British and Foreign Bible 
Society ye mensupturlar. Bu cemiyet, 1804 y l nda zmir e yerle tikten sonra Ana-
dolu nun her taraf na misyonerler göndermi , çok say da kitap yay mlatarak bunlar 
Anadolu halk na ücretsiz da tm t r.7 1818 de American Board of Commissioners 
for Foreign Missions, Ortado u ya bir misyon kurma karar alm ve bu i için 
Piny Fisk ve Levi Parsons isimli iki misyoneri görevlendirmi tir.8 Bu misyonerler, 
1822 de Ortado u ya yönelik faaliyetlerde kullan lacak yay nlar ne retmek üzere 
Malta da bir matbaa kurmu lard r. 1824 te iki Ermeni din adam Protestanl ka-
bul etmi ve bunlar, ilk misyoner okulunu Beyrut ta açm lard r. 1831 y l nda 
William Goodell ad ndaki misyoner Beyrut tan stanbul a gelmi tir.9 On iki ay 
sonra Dwight ad ndaki misyoner gelmi ve bu ikisi misyonerlik faaliyetlerine ba -

                                                

 

5  Kemal H. Karpat, Millets and Nationality: The Roots af the Incongruity of Nation and State in the 
Post-Ottoman Era , Christians and Jews in the Ottoman Empire, Benjamin Braude & Bernard 
Lewis (ed.), New York 1982, c. I, s. 142-143. 

6  Abdurrahman Küçük, Türklerin Anadolu da Az nl klara Dinî Ho görüsü , Millî Bütünlü ümüzün 
Kayna : Asya dan Anadolu ya Ta nanlar, Abdurrahman Küçük & Harun Güngör, Ankara 1997, 
s. 571. Ayr ca bkz. Abdurrahman Sa rl , Ermenileri Katolikle tirme Çal malar ve Sonuçlar 
Hakk nda 1778 Y l nda Haz rlanan Rapor , Ho görü Toplumunda Ermeniler, Metin Hülagü vd. 
(ed.), c. I, Kayseri 2007, s. 145-159. 

7  Kamuran Gürün, Ermeni Dosyas , Ankara 1983, s. 40; Ilias Anagnostakis & Evangalia Balta, La 
découverte de la Cappadoce au dix-neuvième siècle, stanbul 1994, s. 47, dip. 1. 

8  Daniel O. Morton, Memoir of Rev. Levi Parsons, First Missionary to Palestine, Second Edition, 
New York 1830, s. 155; Alvan Bond, Memoir of the Rev. Pliny Fisk, A.M.: Late Missionary to 
Palestine, New York 1977, s. iv. 

9  E. D. G. Prime, Forty Years in the Turkish Empire; or, memoirs of Rev. William Goodell, D.D., 
Late Missionary of the A.B.C.F.M. at Constantinople, New York 1876, s. 112. 
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lam lard r. Goodell, iki Ermeninin yard m yla Malta da ba latt

 
Ermeni harfle-

riyle yaz l Türkçe Yeni Ahit tercüme çal mas n

 
k sa sürede tamamlam ve bir-

kaç y l sonra da Eski Ahit in çevirisini gerçekle tirmi tir. Bunun yan nda H risti-
yanl kla ilgili çok say da kitap yay mlanm t r. Misyoner okullar n n say s n n gide-
rek artmas üzerine okul kitaplar ve geni halk kitlelerine yönelik dergiler haz r-
lanm t r.10 Görüldü ü gibi Protestan misyonerlerin ba lang çta kulland klar metot, 
e itim müesseselerinin yayg nla t r lmas ve H ristiyan literatürün halka ula t r l-
mas , di er bir deyi le dini propaganda ve e itim faaliyetleri olmu tur. Ayr ca mis-
yonerler, sa l k hizmetleri alan na da el atm ve hastaneler kurarak halk kendile-
rine çekmeye çal m lard r.11 Yasak olmas dolay s yla Müslüman halka yönelik 
dini propaganda yapamayan misyonerlerin tüm gayretleri yerli H ristiyan halk üze-
rinde yo unla m t r. Bunun yan nda misyonerlerin sunduklar sa l k hizmetleri, 
din ayr m gözetmeksizin bütün halka aç k tutulmu tur. Yunanistan n tekeli alt na 
almaya çal t yerli Ortodoks Rumlardan çok az din de i tirmi tir. Misyonerlerin 
faaliyetlerinden en çok etkilenen topluluk Ermeni milleti olmu tur. Özellikle Ame-
rikal misyonerlerin bu faaliyetleri sonucunda Gregoryen Ermeni kilisesinden ayr -
lanlar Anadolu nun neredeyse bütün ehirlerinde ve büyük köylerinde Protestan 
cemaatler kurmu lard r.12 

1846 y l nda stanbul Ermeni Patri i Matteos, cemaatinden Protestan olan 
Ermenileri aforoz etmi tir. Ermeni kilisesinden aforoz edilmek ayn zamanda Er-
meni milletinden ihraç edilmek anlam na geliyordu. Böylece aforoz edilen Ermeni-
ler, devlet içerisindeki kanuni haklar n ve sahip olduklar imtiyazlar n kaybetmi 
oluyorlard .13 Ancak buna ra men para yard m ve e itim kurumlar yla desteklenen 
ve te vik edilen mezhep de i tirme olaylar h z kazanm t r. Britanya büyükelçileri 
Lord Cowley ve Stratford Canning in diplomatik bask lar sonucunda Sultan 
Abdülmecid 15 Kas m 1847 tarihinde imzalad irade ile Protestan Ermeniler, 
millet statüsüne kavu mu tur.14 Bu sürecin sonunda, 19. yüzy l n ortalar na kadar 
bütünlü ünü muhafaza eden Ermeni Milleti bu dönemden sonra bölünerek üç parça 
hâline gelmi tir; Gregoryen Ermeni Milleti, Katolik Ermeni Milleti ve Protestan 
Ermeni Milleti. 

Osmanl mparatorlu unda cereyan eden Ermeni milleti ile ilgili olaylar 
hakk nda bu genel manzaray ana hatlar yla sunduktan sonra imdi bu olaylar n 
Kayseri deki Ermeni nüfusu üzerinde nas l etki etti ini inceleyerek konuyu daha 
somut hâle getirebiliriz.  

                                                

 

10  James T. Addison, The Christian Approach to the Moslem. A Historical Study, New York 1942, s. 
81-84. 

11  Amerikal misyonerlerin Talas ta kurduklar hastane bu amaçla y llarca halka hizmet etmi tir. 
12  Dunn, a.g.e., s. 44. 
13  H. L. Murre-van den Berg, Why Protestant Churches? The American Board and the Eastern 

Churches: Mission among Nominal Christians (1820-70) , Mission and Missionaries, Pieter N. 
Holtrop & Hugh McLeod, New York 200, s. 105. 

14  H.G.O. Dwight, Christianity Revived in the East, New York 1850, s. 253. 
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I. Kayseri deki Ermenilere Yönelik Misyonerlik Faaliyetleri 

1021 tarihinde Van i gal eden Bizans ordusu, Van gölü havzas nda otu-
ran k rk bin civar nda Ermeniyi Orta Anadolu ya sürerek bunlar özellikle Sivas ve 
Kayseri yörelerine yerle tirmi tir.15 Di er taraftan Türk hâkimiyetinden sonra da 
Kayseri yöresine Ermeniler yerle meye devam etmi tir. II. Beyazid döneminde 
ya anan Osmanl -Memlûk anla mazl ve do uda ortaya ç kan Osmanl -Safevî 
mücadelesi dolay s yla birçok Ermeni, Kayseri ye gelip yerle mi tir.16 Örne in 15. 
yüzy l n sonu ile 16. yüzy l n ba lar nda Safevî mparatorlu unun bask s ndan kur-
tulmak için seksen Ermeni ailesi Do u Anadolu ve Kafkasya dan göç ederek Kay-
seri nin alt kilometre güneyinde bulunan Talas a yerle mi tir.17 Görünen o ki Kay-
seri de 19. yüzy lda ya ayan Ermeniler farkl zamanlarda gelerek bu yöreye yer-
le mi lerdir. Otuz y ll k bir dönemi kapsayan (H. 1247 1277 / M. 1831 1860) 
Kayseri Müfredat Defterinde bu durum apaç k görülmekte ve Millet-i ermeniyân 
tabiriyle ifade edilen Ermenilerin kendi içlerinde de bir ayr ma tabi tutuldu u dik-
kat çekmektedir: 

1) Cemaat-i Ermeniyân-u Kaysariyân, 
2) Cemaat-i Ermeniyân-u Sisiyân, 
3) Cemaat-i Ermeniyân-u arkiyân. 18 

Amerikal

 

tarihçi R.C. Jennings e göre bu ayr m, büyük bir ihtimalle Er-
menilerin ba l bulunduklar piskoposluk merkezlerindeki farkl ktan kaynaklan-
maktad r. Buna göre birinci grubu (Cemaat-i Ermeniyân-u Kaysariyân), Kayseri ye 
ilk yerle en ve stanbul Ermeni Patri ine ba l olan Ermeniler olu turmaktayd . 
kinci grup (Cemaat-i Ermeniyân-u Sisiyân), Sis (bugünkü Kozan) piskoposlu una 

ba l olan Ermenilerden ibaretti. Üçüncü grup ise (Cemaat-i Ermeniyân-u 
arkiyân) Erivan yak n ndaki Eçmiyazin piskoposlu una intisap eden Ermeniler-

den müte ekkildi.19 

Bu müfredat defterinden ortaya ç kan di er bir önemli tarihî olgu ise Kay-
seri deki Müslümanlarla H ristiyanlar n ayr mahallelerde ya amad klar ve dolay -

                                                

 

15  Ali Sevim, Anadolu nun Fethi. Selçuklular Dönemi, 2. bsk., Ankara 1993, s. 40. 
16  Mehmet nba , Nüfus ve Ekonomik Yönden XVI ve XVII. Yüzy l Kayseri sinde Ermeniler , 

Ho görü Toplumunda Ermeniler, Metin Hülagü vd. (ed.), c. III, Kayseri 2007, s. 15. Ayr ca bkz. 
Akif Erdo ru, XVI-XVII. Yüzy llarda Kayseri Zimmileri , I. Kayseri ve Yöresi Sempozyumu Bil-
dirileri (11-12 Nisan 1996), 2. bsk., Kayseri 2000, s. 73. 

17  Hasan Özsoy, XIX. Yüzy lda Talas ve Talas n Amerikal lar Taraf ndan Misyon Merkezi Olarak 
Seçilmesinin Sebebleri , I. Kayseri ve Yöresi Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996), 2. bsk., 
Kayseri  2000, s. 256. 

18  Mustafa Keskin, H. 1247 1277 Tarihli (Kayseri) Müfredat Defterine Göre Kayseri ve Tâbi Yer-
le im Yerlerinde Nüfus Da l m (1831-1860) , II. Kayseri ve Yöresi Sempozyumu Bildirileri (16-
17 Nisan 1998), Kayseri 1998, s. 288. 

19  Ronald C. Jennings, Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century: A Study of Kayseri, 
Karaman, Amasya, Trabzon, and Erzurum , International Journal of Middle East Studies, Vol. 7, 
No. 1 (Jan. 1976), s. 30.  
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s yla da ehirde gettola man n olmad hususudur.20 Daha da önemlisi, Kayse-
ri deki farkl topluluklar n oturdu u mahallelerin yan yana olmad gibi bu mahal-
lelerin içerisinde de bu çe itli topluluklara mensup bireylerin evleri yan yanayd .21  

As rlarca süren bu birlikte ya ama atmosferi içerisinde Kayseri toplumu-
nun homojen bir yap hâline geldi ini söylemek mümkündür. Nitekim 1876 y l nda 
gözlemler yapmak üzere Türkiye ye gelerek Kayseri yöresini ziyaret eden ngiliz 
ordusunda görevli süvari yüzba

 

Fred Burnaby (1842 1885), Türkler ile H risti-
yanlar aras nda büyük bir ahengin mevcut oldu una bizzat ahit olmu tur.22 Erme-
niler ve H ristiyanlar da dâhil olmak üzere Kayseri halk n n tamam n n anadilinin 
Türkçe oldu unu tarihi kaynaklar bildirmektedir.23 Kayseri Ermenileri; U urlu, 
Kaplan, Huda Virdi, ah, Su, Aslan, Yah i, Murad, Kara Göz, Toros, Timur, Kara 
Bey, ah Bal , Sinan, Hoca Bey vs. gibi Türkçe isim ta yorlard .24 Dolay s yla halk 
aras ndaki tek farkl l k kayna aralar ndaki farkl dinî geleneklere ba l olmalar n-
dan kaynaklan yordu. Nitekim Kayseri nüfusunun Müslim, Ermeni, Ermeni Kato-
lik, Ermeni Protestan ve Rumlardan olu tu unu bildiren emseddin Sami nin bun-
lar n [...] cümlesi lisan- Türkî ile mütekellimdir. Ve sima ve ahlâk ve adetçe bir 
farklar yoktur. 25 eklindeki ifadesi az önce belirtilen hususlar bir kez daha teyit 
etmektedir. 

Nispeten geç bir tarihe kadar Osmanl mparatorlu unda ya ayan halklarda 
ulusal varl klar fikrinin, dinî ayr mlar üstüne ç k na rastlanmamaktad r. Daha 
önce de belirtildi i üzere mparatorluktaki milletler, Bat l lar n anlad anlamda 
etnik temele dayanmayan birer dinî cemaattiler. Bu cemaatlere mensup fertler de 
kendi kimliklerini ifade ederken, rkî kökeni de il, dinî aidiyeti referans al yorlard . 

                                                

 

20  Ronald C. Jennings, Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records. 
The Sharia Court of Anatolian Kayseri , Journal of the Economic and Social History of Orient 
(JESHO), XXI/3 (1978), s. 280; Refet Yinanç, XVI. Yüzy l Sonlar nda Kayseri Mahalleleri ve 
Nüfuslar , I. Kayseri ve Yöresi Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996), 2. bsk., Kayseri 
2000, s. 367-376; Mustafa Keskin, 1247-1277 Tarihli (Kayseri) Müfredat Defterine Göre Kayseri 
ve Tabi Yerle im Yerlerinde Nüfus Da l m (1831-1860) , a.g.e., s. 290; Mustafa Keskin, Kayse-
ri Müfredat Defteri 1831-1860, Kayseri 2000, s. IX; R dvan Yurtlak, 66/1 Numaral Kayseri 

er iye Sicili (H. 1067/M. 1657) Transkripsiyon ve De erlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1998, s. 112, belge 72/32. Bu tür belgeler bundan 
böyle u ekilde gösterilecektir: K S 66/1: 72/32. 

21  Lewis, a.g.e., s. 354. 
22  Captain Fred Burnaby, On Horseback Through Asia Minor, Second Edition, London 1887, c. I, s. 

148. 
23  emseddin Sami, Kâmusü l-A lâm, stanbul, 1314 (1896), c. V, s. 3803. Ayr ca bkz. Simeon, 

Tarihte Ermeniler 1608 1619, (çev. Hrand D. Andreasyan), 2. bsk., stanbul 1999, s. 255: ehir 
içindeki Ermeniler, Ermenice bilmeyip Türkçe konu urlar ; Henry F. Tozer, Turkish Armenia and 
Eastern Asia Minor, London  1881, s. 107: The Armenians in the town speak Turkish even in 
their families . Kayseri deki Ermeniler; Türkçeden ba ka dil bilmedikleri için Tozer i evinde mi-
safir eden Ermeni Protestan pastör, cemaatine Türkçe vaaz verdi ini bildirmektedir. 

24  K S 66/1: 66/29; Rukiye Yürüker Ak it, 297 Numaral er iye Sicili (H. 1319-1322/M. 1901-
1904) Transkripsiyon ve De erlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Kayseri 1998, belge 36/59; K S 297: 42/66; K S 297: 89/102; K S 297: 102/113.  

25  emseddin Sami, a.g.e., s. 3803.  
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Nitekim 1880 li y llarda Kayseri yi ziyaret eden ngiliz demiryolu mühendisi 
Henry C. Barkley in nakletti ine göre: 

Anadolu Ermenileri, Ermeni, Katolik ve Protestan olmak üzere 
kendilerini üç k sma ay rm lard . Onlara göre din bir milliyetti 
(nationality). Bu yüzden Hay r, ben bir Ermeni de ilim, ben bir 
Katoli im veya Protestan m türü sözler s kça duyuluyordu.26 

Roma Katolik Ermenilerinden ay rt etmek için Gregoryen Ermenilere ka-
dim Ermeniler denilirdi.27 Türkler için gâvur kelimesi ne kadar a r bir hakaretse, 
Gregoryen Ermenilere de Protestan demek o kadar a r bir hakaretti. Nitekim ken-
disi de bir Protestan olan Barkley, bu kelimenin onlara göre en büyük hakaret ol-
du unu bildi i için Gregoryen Ermenilerin kendisine Protestan demesinden son 
derece rahats z olmu tur.28  

A-Dini Propaganda ile Ermeni Milletinin Parçalanmas

 

Amerikal misyonerler Anadolu yu bölgelere bölmü ler ve her bölgenin 
merkezini, Kayseri gibi büyük bir ehre yerle tirmi lerdir.29 Amerikal misyonerler 
1854 y l nda Kayseri de ilk Amerikan misyon merkezini, 1870 de de Talas ta Kay-
seri ye ba l bir uç istasyon kurmu lard r.30 1870 li y llar n sonunda Amerikal iki 
Protestan aile d nda Kayseri de çok say da Ermeni pastör bulunuyordu. Bu Er-
meni pastörlerin birço u ngiltere ye giderek misyonerler taraf ndan e itilmi ti. 
Nitekim 1879 y l n n yaz aylar nda Kayseri de bulunan ngiliz din adam ve seyyah 
Henry F. Tozer i (1829 1916) misafir eden Keropé Yakobian ad ndaki yerli Pro-
testan Ermeni pastör, misyon taraf ndan iki y l skoçya da e itime tabi tutulmu -
tur.31 Amerika da bulunan genel idari kurul bu Protestan misyonerleri tayin ediyor, 
bunlar yönetiyor, faaliyetler için gerekli finansman sa l yordu. Bunun yan nda 
stanbul da ba nda bir sekreter bulunan idari kurul da Kitab- Mukaddes ve ders 

kitaplar n n vb. finansman ve da t m ndan sorumluydu. ncil adam

 

diye nite-
lendirilen bu pastörlere ba l ve her birine misyon taraf ndan maa verilen her iki 
cinsten Kitab- Mukaddes okutmanlar ve ö retmenler bulunuyordu. Bu misyoner-
ler bulunduklar yerlerde H ristiyanl k propagandas yapt gibi Türkçe ö renir 
ö renmez köy köy dola arak kiliselerine üye kazand rmaya çal yorlard .32 Bu 
yo un faaliyetler sonucunda k sa sürede birçok Gregoryen Ermeni, Protestanl a 

                                                

 

26  Henry C. Barkley, a.g.e., s. 146. 
27  William F. Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and 

Armenia, London, 1842, c. I, s. 220.  
28  Henry C. Barkley, A Ride Through Asia Minor and Armenia, London, 1891, s. 161. 
29  Barkley, a.g.e., s. 150. 
30  Hasan Özsoy, Kayseri ye Amerikal Misyonerlerin lk Geli leri ve Talas Amerikan K z Okulu , 

II. Kayseri ve Yöresi Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri 1998, s. 255. 
31  Tozer, a.g.e., s. 104. 
32  Barkley, a.g.e., s. 150-151. 
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geçmi tir.33 Amerikal misyonerlerden çok sonra gelen Compagnie de Jesus tarika-
t na ba l be Frans z misyoner de Gregoryen Ermenileri kendi dinlerine kazand r-
mak üzere i e koyulmu lard r. Duyunu Umumiye ad na Osmanl kentlerinin eko-
nomik, sosyal ve kültürel envanterini ç karmakla görevlendirilen Frans z co rafya-
c Vital Cuinet nin verdi i bilgiye göre Katolik misyonerlerin faaliyetleri netice-
sinde sekiz yüz Gregoryen Ermeni, Katolikli i kabul etmi tir.34  

Protestan ve Katolik misyonerlerin faaliyetleri neticesinde Ermeni nüfusu 
içerisinde ortaya ç kan dini parçalanma sürecini demografik veriler aç k bir biçim-
de yans tmaktad r. Kemal Karpat n:  1880 lerde Kayseri Sanca n n sosyo-
ekonomik durumu ile ilgili mükemmel denebilecek veriler ihtiva eder 35 diye nite-
lendirdi i ngiltere nin Anadolu Konsolos Yard mc s Lieutenant Bennet in rapo-
runda etnik bak mdan Kayseri nüfusunun Müslümanlar, Ermeniler ve Rumlardan 
olu tu u ifade edilmekte ve dinî mezhepler hakk nda bilgi verilmektedir. Bennet e 
göre Amerikal misyonerler taraf ndan Ermenilerin 600 kadar Protestanl a geç-
mi , 160 ise Katolik mezhebini seçerek Roma kilisesine intisap etmi tir. Birkaç -
n n Protestan olmas haricinde Rumlar n hemen hemen hepsi Ortodokstur.36 

Osmanl kaynaklar da Kayseri nin nüfus yap s ve özellikle de nüfusun di-
ni da l m hakk nda önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Kayseri, ilk dönemlerde 
merkezi Konya olan Karaman Eyaleti nin bir livas iken, 1846 senesinde merkezi 
Yozgat olan Bozok Eyaleti ne ba lanm ve Tanzimat devrinde vilayetler kuruldu-

u s rada 1867 Vilayet Nizamnamesi ile Ankara ya ba l bir sancak olmu , Me ru-
tiyet devrinde de müstakil mutasarr fl k hâline getirilmi tir.37        

                                                

 

33  Kemal Karpat, Ottoman Population Records an the Census of 1881/82-1893 , International 
Journal of Middle East Studies, Vol. IX, No. 3 (Oct. 1978), s. 261; Vital Cuinet, La Turquie 
d Asie. Vol. VI: L Anatolie centrale Angora, Koniah, Adana, Mamouret-ul-Aziz, Sivas, stanbul 
2001, s. 47. 

34  Cuinet, a.g.e., s. 47. 
35  Kemal Karpat, 1880 de Kayseri Sanca n n Sosyal, Ekonomik ve dari Durumu: ngiltere nin 

Anadolu Konsolos Yard mc s Lieutenant Ferdinant Bennet in Raporu (Ekim 1880) , (çev. Bay-
ram Bayraktar), Belleten, Cilt 62, Say 235, Aral k 1998, s. 883. 

36  Kemal Karpat, 1880 de Kayseri Sanca n n Sosyal, Ekonomik ve dari Durumu , s. 884. 1923 
y l nda yap lan Mübadeleden iki y l önce Kayseri Nüfus Müdürlü ünün verdi i rakamlara göre 
Kayseri vilayetindeki Rum milletinden sadece 542 si ayr larak Protestan olmu tur. Bu da toplam 
Rum nüfusunun % 2 sine bile tekabül etmemektedir (Bkz. Tablo 5). 

37  Besim Darkot, Kayseri , slam Ansiklopedisi, c. VI, 2. bsk., stanbul 1967, s. 488; Ramazan 
Tosun, Kayseri de Ermeni Olaylar , Kayseri, 1997, s. 32; Zübeyir Kars, Millî Mücadelede Kayse-
ri, Ankara 1993, s. 1. 
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Tablo 1. 1881/82 1893 say m nda Kayseri sanca n n nüfus da l m 38  

Müslüman Rum Ermeni Katolik Protestan TOPLAM 
Kayseri            
merkez                 

kaza 

85.163 18.406 24.950 715 1.315 130.549 

Develi 21.778 1.821 10.846 - 338 34.783 
ncesu 13.416 4.668 23 - - 18.107 

TOPLAM 120.357 24.895 35.819 715 1653 183.439 

 

1890 1891 tarihli Ankara Vilayet Salnamesinde Kayseri nüfusu hakk nda u 
bilgiler verilmektedir.39  

Tablo 2. 1890 1891 tarihli Ankara vilayet salnamesine göre Kayseri sanca n n nüfus da l m

  

Müslüman

 

Rum Ermeni Katolik Protestan TOPLAM 
Kayseri merkez 31.252 2.419 14.082 813 921 49.487 
Kayseri kazas -
na ba l köyler 

58.288 17.213 12.385 75 382 88.343 

TOPLAM 89.540 19.632 26.467 888 1.303 137.830 

 

Tablo 3. 1906/7 say m nda Kayseri sanca n n nüfus da l m 40 

Müslüman Rum Ermeni Ermeni Katolik Protestan TOPLAM 
138.273 24.012 42.621 1.579 2.051 208.584 

 

1914 senesinde yap lan nüfus say m na göre Kayseri merkez kaza ile Develi, 
Bünyanihamid ve ncesu kazalar ndan müte ekkil olan Kayseri Vilayetindeki nüfus 
da l m u ekildedir:41  

Tablo 4. 1914 say m na göre Kayseri vilayetinin nüfus da l m

  

Müslüman

 

Rum Ermeni Ermeni 
Katolik 

Protestan TOPLAM 

Kayseri 101.924 19.662 30.105 1.513 1.614 154.818 
Develi 30.948 2.085 15.689 2 404 49.128 
ncesu 14.559 3.773 - - - 18.332 

Bünyanihamid 36.861 1.070 2.865 - - 40.796 
TOPLAM 184.292 26.590 48.659 1.515 2.018 263.074 

 

1921 y l nda ba ms z hâle gelen Kayseri Sanca , ncesu, Develi ve Bünyan 
kazalar ndan olu maktayd . Merkez Livaya ba l Erkilet, Talas, Gesi, Muncusun 
olmak üzere dört nahiyesi bulunuyordu. ncesu kazas na Karahisar nahiyesi (bugün 

                                                

 

38  Kemal Karpat, Ottoman Population Records and the Census of 1881/82-1893 , International 
Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No. 3 (Oct., 1978), s. 261. 

39  Salih Özkan, Kayseri Yöresinde Az nl k ve Yabanc Okullar , II. Kayseri ve Yöresi Sempozyumu 
Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri 1998, s. 359-360. 

40  Ali Güler, a.g.m., s. 211. 
41  Ali Güler, a.g.m., s. 213. 
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Ye ilhisar),  Develi kazas na Köstere nahiyesi (bugün Tomarza), Bünyan kazas na 
Akk la, Sar o lan ve lba nahiyesi ba l yd .42 Kayseri Nüfus Müdürlü ü taraf n-
dan 1921'de yap lan bir ara t rmada Kayseri Vilayetindeki nüfus da l m u ekil-
de tespit edilmi tir:43  

Tablo 5. 1921 de Kayseri vilayetinin nüfus da l m

 

Müslüman Rum Rum          
Protestan  

Ermeni Ermeni           
Katolik 

Ermeni            
Protestan 

TOPLAM 

189.014 26.975 542 5.239 416 261 222.447 

 

Nitekim 1925 1926 y llar Devlet Salnamesi'nin verdi i rakamlardan hare-
ketle bu durumu a a daki tabloda daha net bir ekilde görebiliriz44 :  

Tablo 6. Devlet Salnamesine Göre 1925-1926 Y llar nda Kayseri Vilayetinin Nüfusu 

Müslüman Ermeni Ermeni                                      
Katolik 

Ermeni                                
Protestan 

TOPLAM 

196.082 1.813 146 66 198.107 

 

Yukar daki tablolardan Kayseri de ya ayan Ermeni cemaatinin parçalanm -
l k hâli aç k bir biçimde kendini göstermektedir. Ancak Gregoryen Ermeni cemaa-
tinden ayr larak Katolikli e ya da Protestanl a geçen Ermenilerin oran kar la t -
r l rsa bu parçalanman n boyutu daha iyi anla lacakt r.  

Tablo 7. Üç Ermeni cemaatin kendi içlerinde nüfus oranlar

 

Tarih Toplam 
Ermeni 

Gregoryen Ermeni Katolik Ermeni Protestan Ermeni 

1881/82
1893  

26.980 24.950 % 92.5 715 % 2.6 1.315 % 4.9 

1890 1891  15.816 14.082 % 89 813 % 5.1 921 % 5.8 
1906/7  46.251 42.621 % 92.1 1.579 % 3.4 2.051 % 4.4 
1914  33.232 30.105 % 90.6 1.513 % 4.5 1.614 % 4.8 
1921 5.916 5.239 % 89 416 % 7 261 % 4 
1925 1926  2.025 1.813 % 90 146 % 7 66 % 3 

 

Bu resmi say mlara bak ld nda Gregoryen Ermenilerden ayr lanlar n oran 
s ras yla % 7.5, % 10.9, % 7.8, % 9.3, % 11 ve % 10 dur. Bu son tabloda, yeni 
ortaya ç kan Katolik Ermeni ve Protestan Ermeni cemaatin her ikisinin toplam 
nüfusunun toplam Ermeni nüfus içerisindeki oran n n hiçbir zaman % 11 geçmedi-

i görülmektedir. Dolay s yla misyonerlerin Kayseri deki Ermenileri kendi dinleri-
ne çevirmede istedikleri ba ar y elde edemedikleri aç kt r. Di er taraftan Katolik 
veya Protestan dinine geçen Ermenilerin bu din de i tirmede ne derece samimi 

                                                

 

42   Zübeyir Kars, a.g.m., s. 267-268. 
43   H fz Nuri,  Kayseri Sanca 1922, (sad. Zübeyir Kars), Kayseri 1995, s. 15. 
44   Uygur Kocaba o lu & Murat Ulu tekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri 1998, s. 235. 
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olduklar da tart ma konusudur. 76. piyade bölü ünde te men olarak Frans z ordu-
su ad na bir inceleme gezisi yapmak üzere 1890 1891 Türkiye ye gelip 24 Aral k 
1890 tarihinde Kayseri ye ula an Le Comte de Cholet nin verdi i bir örnek dikkate 
ayand r. Frans z seyyaha göre Kayseri nin büyük H ristiyan tüccarlar ndan biri, 

büyük o lunu Ermeni okuluna kaydettirdikten sonra ikincisini Cizvitlerin Katolik 
okuluna ve üçüncüsünü de Protestan okuluna yazd rm t r. Bu ekilde tüccar hem 
çocuklar n n iyi bir e itim almas n sa lam oluyor hem de her kesimden destek 
sa layaca n dü ünüyordu.45 Henry C. Barkley de din de i tiren Ermenilerin bu 
konudaki samimiyetinden ku ku duydu unu ifade etmekte ve bunlar n as l moti-
vasyon kayna n n menfaate dayal oldu unu dile getirmektedir: Korkar m mis-
yonerlerin verdikleri bu din örtüsünü Ermeniler, sahtekarl klar n , yalanlar n , 
hilelerini ve di er ahlaks zl klar n örtbas etmek için [ ] kabul ediyorlar. 46 

Barkley in Talas taki Ermeni pastörün kilise yapt rmak amac yla skoçya ya gidip 
burada toplad paralarla kilise yan nda kendisine de bir ev yapt rd n anlatt ktan 
sonra vard u sonuç hem misyonerlerin niyetini aç a vurmas hem de Ermeni 
gruplar aras ndaki gerginli in vahametini gözler önüne sermesi bak m ndan olduk-
ça önemlidir.  

E er Türkler, k sa bir süreli ine ortadan yok olsalar bu üç 
H ristiyan cemaatin her biri di erlerinin bo az n kesece i kanaati-
nin olu mas d nda onun [Talas taki Ermeni Protestan pastörün] 
din de i tirmesi bizleri ikna etmedi. Türklerin buradan ç kar lmas -
n n arzu edilecek bir durum oldu undan hiç de emin de ilim.47 

Bu al nt n n aç kça gösterdi i üzere Ermeni milleti içerisindeki bölünme, 
gruplar aras nda muhalefetin, gerginli in ve ço u zaman da iddetin do mas na 
neden olmu tur.48 Barkley in bu pasajda Türklerin buradan ç kar lmas ndan bah-
setmesi de di er bir önemli husustur. Talas ta oturan zengin bir Ermeni tüccar n 
evine misafir olan Barkley e sorulan ngilizler ne zaman gelecek ve o mutlu an 
geldi inde yönetimde olanlar n içerisinde biz de olacak m y z? 49 eklindeki soru-
lardan Bat l lar n niyeti aç a ç kmakta ve böylece de bunlar n Ermenilerle i birli i 
yaparak yönetimi ele geçirip Türkleri bu topraklardan kovmay planlad klar net bir 
biçimde anla lmaktad r. 

Misyonerlik faaliyetleri neticesinde Ermeni milletinin üçe bölünmesi kar -
s nda bir taraftan daha önce de belirtildi i üzere stanbul Ermeni Patri i önlemler 
almaya çal m di er taraftan da Gregoryen Ermeni halk , misyonerlere ve din 
de i tirenlere kar çok sert tepki göstermi lerdir. As rlarca birlikte ya am olan 
Ermenilerin bir k sm n n Katolikli i, bir k sm n n da Protestanl seçmesi netice-

                                                

 

45  Le Comte de Cholet, Voyage en Turquie d Asie. Arménie, Kurdistan et Mésopotamie, Paris 1892, 
s. 61. 

46  Barkley, a.g.e., s. 153. 
47  Barkley, a.g.e., s. 154. 
48  Dunn, a.g.e., s. 44. 
49  Barkley, a.g.e., s. 154. 
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sinde bu insanlar n bir birlerine kar tutumlar n n de i ti ini görmek ilginçtir.50 

Barkley in belirtti ine göre: 

Misyonerlerin en iyi dostlar Türklerdir [...] Misyon çal mas n n 
gerçek dü manlar

 

H ristiyanlard r. Bunlar, dü manl klar n o 
kadar ileriye götürüyorlard ki, misyonerler ve han mlar , en kötü 
dille hakarete ve sald r ya u ramadan, ta lanmadan soka a ç -
kamazlard . Sokaklardan geçerken üzerlerine pislik at lmas , ka-
d n ve çocuklar n kendilerine tükürmesi bu han mlar n ba lar na 
s k s k gelen hadiseydi.51 

Le Comte de Cholet ye göre de Cizvitlerin tek dü man olan Ortodoks Er-
meniler onlar engellemeye çal yordu. 52 Le Comte de Cholet bu dü manl n 
nedenini u ekilde izah etmektedir:  

ehrin [Kayseri] ticarî hayat n n neredeyse tamam n ellerinde 
bulunduran ve dolay s yla çok zengin olan Ermeniler, Türk idare-
cileriyle gayet iyi geçinmektedirler. Bunlar Müslümanlara, Kato-
lik soyda lar ndan galiba daha yak nd rlar. ehrin Latin piskopo-
su Mgr. Bogos [...][a göre] tüm bu s k nt lar [...] Katolik mezhe-
bine geçen rkda lar n k skanan Ortodoks Ermenilerin onlara 
zarar vermek için ellerinden gelen her eyi yapmak istemesinden 
kaynaklanmaktad r.53  

Bir ülkede o kadar çok say da dilin birbirine kar madan ve o kadar dinin de 
kaybolmadan yan yana bir arada ya amas , Le Comte de Cholet gibi birçok Bat l y 
a k na çevirmi tir.54 Peki, ne olmu tur da Quataert in de belirtti i gibi55 yüzy llar 

boyunca bar içerisinde ya ayan insanlar birbirinden nefret etmeye ba lam t r?  

B- E itim Faaliyetleri ve Etnik Kimlik A lanmas  

Tanzimat dönemine kadar Osmanl Devleti, çocuklara yönelik e itim-
ö retim faaliyetlerini yürütme yetkisini milletlere b rakarak bu alana hiç kar ma-
m t r. 1839 y l nda Gülhane Hatt- erif'inin okunmas yla ba layan modernle me 
ve yenile me döneminde gerçekle tirilen reformlar aras nda e itim reformu da 
bulunmaktad r. 1869 tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnamesi devlet içerisindeki 
e itim kurumunu bir düzene sokma amac na yöneliktir. Bu nizamnamenin 129. 
maddesiyle yabanc devlet vatanda lar na da Osmanl ülkesinde okul açma izni 
verilmi tir. Osmanl devleti s n rlar dâhilinde bulunan okullar, genel okullar 
(mekâtib-i umûmiye) ve özel okullar (mekâtib-i hususiye) olmak üzere iki esas 

                                                

 

50  Ramazan Ad belli, 19 20. Yy. Kayseri ve Civar nda H ristiyan Gruplar Aras ndaki li kiler , IV. 
Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (10 11 Nisan 2003), Kayseri 2003, s. 12. 

51  Barkley, a.g.e., s. 151-152. 
52  Le Comte de Cholet, a.g.e., s. 60. 
53  Le Comte de Cholet, a.g.e., s. 64. 
54  Örne in bkz. Le Comte de Cholet, a.g.e., s. 60-61. 
55  Quataert, a.g.e., s. 71. 
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k sma ayr lm t r. Birincilerin yönetimi devlete aitken özel okullar n kurulmas ve 
yönetimi ki ilere ve cemaatlere b rak lm t r. Bu özel okullar, okutulan müfredatlar 
ve kitaplar n terbiye ve ahlak kurallar na uygun, devlet politikalar na ayk r olma-
mas , ö retmenlerin Maarif Nezareti veya vali taraf ndan tahsis edilen diploma 
sahibi olmalar d nda tamamen serbest b rak lm t r. Bu iki husus d nda devlet 
bu okullar n i lerine kar mayarak idare ve denetim sorumlulu unu ba l bulun-
duklar cemaate b rakm t r.56 Zaten ülkede görev yapan çok say da misyonerin, 
devlet yetkililerinin kendilerine yapt klar muamele konusunda hiçbir ikâyetleri 
olmam t r. Büyük misyoner cemiyetleri taraf ndan kurulan okullar , kolejleri, kili-
seleri, hastaneleri vb. i leten ngiliz ve Amerikal din adamlar n n ikâyetçi olduk-
lar tek husus, kendi dinlerine intisap edenlerin say s n n azl olmu tur.57 O dö-
nemdeki baz Bat l yazarlar n Türkiye de ya ayan Ermenileri Rusya da ya ayan-
larla kar la t rmas ilginçtir. Örne in Dunn, çe itli cemaatlerin haklar

 

ve imtiyaz-
lar n n kanunlarla koruma alt na al nd na58 dikkat çektikten sonra u bilgileri 
aktarmaktad r:  

Kanun tüm dinlere müsaade ediyor. Her din mensubu bütün dini ve-
cibelerini yerine getirme özgürlü üne sahiptir. Devletin yerine geti-
rilmesini istedi i tek art, dini cemaatin resmen tan nm olmas ve 
gerek duyuldu u hâllerde hükümetin muhatap alabilece i bir dini li-
derin seçilmesi.59    

Dunn a göre Anadolu vilayetlerinde ya ayan H ristiyan halk, ngilizlerin sö-
mürdükleri Hindistan daki herhangi bir eyalette ya ayanlar kadar özgürdür.60 Di er 
taraftan Osmanl topraklar nda ya ayan H ristiyanlar, Çarl k Rusya s nda ya ayan-
lardan çok daha fazla özgürlü e sahiptirler.61 Rusya daki Ermenilerin durumunu 
Türkiye dekilerle kar la t ran Eliot un vard sonuç da ayn istikamettedir:  

Rusya, Ermeni Kilisesinin, Ermeni okullar n n ve Ermeni dilinin önü-
ne birçok engel koydu. Bunun aksine Türkler bütün bu konularda ho -
görülü ve liberaldiler. Türkler, Ermenilerin ibadetlerine, e itimlerine 
ve dillerine kar mad lar ve birçok bak mdan bunlar H ristiyan tebaa 
aras nda en faydal ve sad k olanlar olarak gördüler.62  

Ermenilere millet-i sad ka denilmesi Osmanl n n bunlara olan güveninin en 
bariz ifadesidir.63 

Osmanl n n bu ho görü ve özgürlükçü ortam ndan yararlanarak dini propa-
ganda faaliyetlerinden bekledikleri ba ar y bulamayan Amerikal misyonerler 

                                                

 

56  Abdolonyme Ubicini & Pavet de Courteille, État présent de l empire ottoman, Paris 1876, s. 198. 
57  Dunn, a.g.e., s. 38. 
58  Dunn, a.g.e., s. 38. 
59  Dunn, a.g.e., s. 39. 
60  Dunn, a.g.e., s. 39. 
61  Dunn, a.g.e., s. 42. 
62  Charles Eliot, Turkey in Europe, London 1908, s. 396. 
63  Charles Eliot, a.g.e.,, s. 397. 
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1871 y l nda Talas a yedi yatakl bir hastane, bir erkek okulu ve bir k z okulu kur-
mak suretiyle e itim faaliyetlerine ba lam lard r.64 1884 y l nda da Frans z Katolik 
misyonerler, Kayseri de bir erkek okulu kurmu lard r. Le Comte de Cholet nin 
verdi i bilgilere göre Fransa dan gelen Katolik misyonerler, 1884 y l nda Kayse-
ri de bir erkek okulu kurmu lard r. 1891 de ö renci mevcudu üç yüz ellinin üze-
rinde olan bu okulun ö rencilerine, Türkçe derslerinin yan nda Frans zca ve Erme-
nice dersleri de veriliyordu.65 Sonuçta misyonerlerin açt klar okullarda hiç Erme-
nice bilmeyen H ristiyan çocuklara d ar dan getirilen ö retmenler vas tas yla bu 
dil ö retilmi 66 ve bunlara millî duygular ya da ba ka bir tabirle az nl k uuru a -
lanm t r.67 Böylece Avrupa dan gelen fikirler misyonerlerin kurduklar okullar ve 
matbaalar vas tas yla tüm Osmanl topraklar nda yay lm t r. Bu fikirlerin en önem-
lilerinden biri olan ve tipik bir Bat icad olan milliyetçilik (nationalism) fikri farkl 
milletlere mensup bireylerin benlik alg lar n yava yava de i tirmeye ba lam -
t r.68 Bu sözde e itim faaliyetlerinin as l amac , Ermeni çocuklar n , kendilerine bu 
imkânlar sunan cömert milletin menfaatlerini gerçekle tirecek fertler eklinde 
yeti tirmek olmu tur.69 Kayseri de Frans z Katoliklerin kurduklar okulu ziyaret 
eden Le Comte de Cholet nin itiraflar misyonerlerin kurduklar okullar n amac n 
if a etmesi bak m ndan son derece önemlidir.  

Kolejde ne kadar az zaman geçirmi olsalar da [Ermeni çocuklar ] yine 
de dilimizi ö renmi oluyor ve ayn zamanda efendilerini sevmeyi ve on-
lara hayranl k duymay , güzel ülkemizi tan may ve onu takdir etmeyi ö -
reniyorlar. Seyahatim esnas nda bu okullarda bize gösterilen s cak kar -
lamalar kadar pek az ey beni duyguland rm t r. Anavatandan binlerce 
kilometre ötede dilinizin konu uldu unu birden duymak ve yürekten Ya-
as n Fransa! diye ba ran bu genç talebelerin çocuksu iltifatlar kar -

s nda duygulanmamak elden bile de il. Oysa bunlar ö retmenlerinin ver-
di i birkaç genel bilgi d nda Fransa y

 

pek tan masalar da zihinsel can-

                                                

 

64  Earl Percy, Highlands of Asiatic Turkey, London 1901, s. 61-62; Karl Baedeker, Konstantinopel, 
Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern, Leipzig 1914, s. 299; Charles W. Wilson & John J. 
C. Anderson, Caesarea Mazaca , The Encyclopaedia Britannica, Eleventh Edition, Cambridge 
University Press, New York 1910, s. 943. 

65  Le Comte de Cholet, a.g.e., s. 61. 
66  Sapancal H. Hüseyin, Karaman Ahval-i ctimaiyye ve Co rafiyye ve Tarihiyyesi, Ankara, 1993, s. 

193. 
67  Henry F. Tozer, a.g.e., s. 107; Abdurrahman Küçük, Türklerin Anadolu da Dinî Az nl klara Ho -

görüsü , a.g.e., s. 572. 
68  Benjamin Braude & Bernard Lewis, Introduction , Christians and Jews in the Ottoman Empire, 

Benjamin Braude & Bernard Lewis (ed.), New York, 1982, c. I, s. 28. 
69  Le Comte de Cholet, a.g.e., s. 62. Kr . Sultan Abdülhamid, Siyasî Hat rât m, stanbul, 1974. Os-

manl topraklar nda faaliyet gösteren misyonerlerin hepsinin as l amac n n bu yönde oldu u anla-
lmaktad r. Örne in F. Diyotati Thomson un 3 Haziran 1900 tarihli The New York Times gazete-

sine yazd yaz da stanbul da kurulan Robert Kolejinde okuyan bu küçük yabanc lara do ru fi-
kirler a lanmakta oldu u ifade edilmekte ve bunlar n ileride mezun olduktan sonra büyük nüfuz 
sahibi olaca na dikkat çekilmektedir (F. Diyotati Thomson, American Interests in the Ottoman 
Empire , The New York Times, June 3, 1900). Dolay s yla misyonerlerin, yeti tirdikleri ö rencileri 
kendi emellerini gerçekle tirmek üzere terbiye etmi lerdir. 
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l l n yayarak denizlerin ve da lar n ötesinde bunlar kendi medeniyeti-
nin nimetlerine i tirak ettiren cömert millete kar minnettarl klar n ve 
muhabbetlerini yüksek sesle ifade ediyorlar.70 

Ancak bütün bu gayretlere ra men misyonerlerin bekledikleri neticeyi elde 
ettikleri pek de söylenemez. Ermenileri becerisizlikle suçlayan Le Comte de 
Cholet, 1890 y l nda Kayseri ve çevresindeki te ebbüs edilen isyana hiçbir 
Ermeninin kat lmad n esefle beyan etmektedir.71  

SONUÇ 

Osmanl mparatorlu unda faaliyet gösteren misyonerlerin Ermeni milleti-
ni bölmesi ve bunlara milliyet dü üncesini benimsetme sürecinin iki a amada ger-
çekle ti i görülmektedir. Bu süreç ilk etapta dini propaganda ile ba lam ve daha 
sonra e itim faaliyetleriyle devam etmi tir. lk a amada dini propaganda arac l y-
la misyonerler Ermeni milletini üç parçaya bölmeyi ba arm lard r. Daha önce tek 
çat alt nda toplanan Ermeni milleti, üç ayr millet hâline gelmi tir: Gregoryen Er-
meni milleti, Katolik Ermeni milleti ve Protestan Ermeni milleti. Bu sürece 
inculturation süreci de diyebiliriz. Bu ilk a amada toplumsal muhayyilede geçerli 

olan paradigma din=millet eklindedir.  Acculturation süreci diyebilece imiz 
ikinci a amada ise e itim faaliyetleri arac l yla dil=millet paradigmas na dayal 
bir anlay kazand r lmaya çal lm t r. Bu sayede ba lang çta dini kimlik alt nda 
birle en Ermeni milleti mensuplar n n dilsel ya da di er bir ifadeyle etnik kimlik 
alt nda yeniden bir araya getirilerek parçalanm l k hâlinin giderilmeye çal ld 
anla lmaktad r. Ancak misyonerlerin tüm bu gayretlerinin nihai amac n n ngilte-
re, Amerika, Fransa veya Rusya gibi d güçlerin Osmanl Devleti ne nüfuz etme-
sini sa lamak oldu unun hiçbir zaman gözden kaçmamas gerekir. Misyonerlerin 
yürüttükleri e itim faaliyetleri bunlar n ba l bulunduklar ülkelerin destek ve te -
viki sayesinde ayakta durdu u gibi bu ülkelerin H ristiyan halk üzerindeki nüfuzu-
nu sa layarak kendi menfaatlerini gerçekle tirme amac na matuf oldu unu bizzat o 
dönemde Kayseri ye gelen Bat l misyonerlerin kendileri söylemektedir.             

                                                

 

70  Le Comte de Cholet, a.g.e., s. 61-62. 
71  Le Comte de Cholet, a.g.e., s. 63. 
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