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Öz 

Amerikal misyonerlerin ilk faaliyet alanlar olan K z lderililerden kopup d 
misyonlara ilgi göstermeleri ancak 1810 da Amerikan Board un (American Board of 
Commissioners for Foreign Missions) kurulmas yla olmu tur. Board Te kilat Osmanl 
Devleti nde de misyonlar olu turarak devleti a gibi sarm t r. Osmanl Devleti ni Bat 
Türkiye Misyonu; Do u Türkiye Misyonu ve Merkezi Türkiye Misyonu olarak üç k sma 
ay rm t r. Amerikan Board Misyonlar , yönetimde kolayl k sa lamas için misyonlar da 
istasyonlara ay rm t r. Bir misyonerin idaresi alt nda olan ve genellikle ehirlerde kurulan 
organizasyonlara istasyon denilmektedir. Amerikan Board, Osmanl topraklar nda 
sürdürmü oldu u faaliyetlerde genellikle ngiltere taraf ndan desteklenmi ve 
ngiltere'ye ait Protestan misyonerlik örgütleriyle ortakla a çal malar yürütmü tür. 

Osmanl Devleti son yüzy l nda misyonerler taraf ndan istilaya u ram t r. Gerilemenin her 
alanda hissedildi i bu yüzy lda d ar dan ve içeriden Osmanl Devleti y prat lm t r. 
Osmanl Devleti d ve iç tehditlere maruz kalm t r. Bu s k nt l dönemleri f rsat bilen 
misyonerler Osmanl alan na h zl bir giri yapm t r. 

Amerikan misyonerler Anadolu ya ayak bast ktan hemen sonra e itim 
faaliyetlerine giri mi lerdir. Osmanl Devleti nin hemen her bölgesinde okullar açm lard r. 
Harput Amerikan Koleji, Milletleraras zmir Koleji, Merzifon Amerikan Koleji, Tarsus 
Amerikan Koleji (Tarsus Saint Paul Enstitüsü), Bursa Amerikan Koleji, Antep Amerikan 
Koleji, stanbul Robert Koleji, stanbul Amerikan K z Koleji bu okullar n Anadolu da 
önemli etki yapm olanlar d r. 

Anahtar Kelimeler: Amerikan Board, Protestan, Misyonerlik, Türkiye  

THE ESTABLISHMENT OF THE AMERICAN BOARD AND ITS MISSIONS IN 
THE OTTOMAN EMPIRE 

Abstract 

After leaving the mission movements among the Indians, the American (ie.       
formally USA) missionaries interested in abroad mission firstly after establishing American 
Board of Commissioners for Foreign Missions, in 1810. The Board organization has made a 
mission net in the Ottoman country, too. In this country they classified their mission     
network in three regions; The Mission of Western Turkey, The Mission of Eastern Turkey 
and The Mission of Central Turkey. The missions of the American Board have divided 
missions into different stations in order to work easier and more fruitful. The station is an 
organisation established generally in the cities under a missionary. The American Board 
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was supported by the British missionaries in the mission movements in the Ottoman 
Country, and they collaborated with the British Protestant mission organisations. In his last 
century, the Ottoman State was occupied by the missionaries from different countries of 
Europe. In this century when regression on every branches of the state was being felt, the 
Ottoman State has been demolished by the foreign and internal powers. The state has been 
internally and externally threatened. In this embarrassing term, the missionaries massively 
occupied the Ottoman country.  

Soon after the missionaries arrived in Turkey, they started activation of training 
and education. They opened schools almost in every regions of the Ottoman State, such as 
Harput American College, Izmir International College, Merzifon American College, Tarsus 
American College (Tarsus Institute of Saint Paul), Bursa American College, Antep 
American College, Istanbul Robert College and Istanbul American College for Girls,  

Key Words: Turkey, American Board, Protestantism, Missionary. 

 

Giri

 

H ristiyanl k inanc içerisinde çe itli mezheplerden misyonerler, hem 
Müslüman ülkelere hem de Osmanl topraklar na gelmi lerdir. H ristiyan 
misyonerler için kendilerince kutsal olarak niteledikleri Osmanl Devleti s n rlar 
içerisinde kalan yerler, ilk etapta yay lma alan olarak belirlenmi tir. Amerika'da 
kurulan ve k sa ad ABCFM (American Board of Commissioners for Foreign 
Missions) olan Amerikan Board örgütü de ayn ekilde Osmanl topraklar n n 
neredeyse tamam nda faaliyet göstermi olan bir misyonerlik örgütüdür.  

19. yüzy l n tamam nda ve sonras nda Osmanl topraklar nda faaliyet 
göstermi olan Amerikan Board Örgütünün temelleri 19. yüzy l n ba nda ABD'nin 
New England bölgesinde at lmaya ba lanm t r. 1800'lü y llar n ba lar nda New 
England bölgesinde meydana gelen dini canlanman n vermi oldu u etki ile 
Dartmouth, Williams ve Amherst gibi kolejlerde e itim görmü dini anlamda 
istekli bir gurup ortaya ç km t r. Bahsi geçen gurubun kad nlar kanad n n 
ço unlu unu ise South Hadley'deki Mount Holyoke K z Ruhban Okulu'nda (Female 
Seminary) ö renim görmü k zlar te kil etmi tir. Fakat gerçekte Amerikan 
Board u olu turan kimseler ise bir k s m Williams Koleji ö rencileri olmu tur1. 

 

1.1. Amerikan Board un Kurulu u ve Te kilatlanmas

 

Amerikan Board örgütündeki ilk filizlenme ise gayet ilginç bir biçimde 
olmu tur. 1806 y l nda Williams'a gelmi olan 23 ya ndaki Samuel J. Mills 
kendisini dinsizler üzerine misyonerlik yapma görevine adam küçük bir gurubun 
lideridir. Söylentiye göre Mills ve okuldan dört arkada A ustos ay nda ani bir 
ya mur esnas nda yak nlardaki bir saman y n n n alt na s nm lar ve bu esnada 
"Asya 'daki ahlaki çöküntü" hakk nda konu mu lar ve bu konu ma esnas nda 
hem Asya paganlar hem de Müslümanlar üzerine misyoner gönderme karar 

                                                          

 

1  Frank Andrews Stone; Academies For Anatolia, University Pres of America, London 1984,   s.3. 
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alm lard r2. 

1808 y l na gelindi inde Mills ve arkada lar kendilerini yabanc 
misyonlara adamak üzere gizli Brethren Cemiyeti (Society of Brethren) ni tesis 
etmi lerdir. Bu guruptan dört ki i mezuniyet sonras Andover Ruhban Okulu'na 
gitmi ler ve burada da Amerikan Board'un kurulu unu haz rlayacak olan 
misyonerlik gurubunu te kil etmi lerdir. Samuel Nott, Adoniram Judson ve 
Samuel Newell gurubun önde gelen isimlerindendir. 

Amerikan Board' n Dünya çap nda bir misyonerlik çal mas 
ba latabilmesi için henüz yeterli bir altyap s yoktur. Üst yönetim kurulu 
(Prudential Commiîtee), Judson Londra Misyoner Cemiyeti ile ba lant 
kurmas ve misyoner e itiminde bahsi geçen cemiyetten destek istemesi için 
Londra'ya göndermeyi kararla t rm t r. 1811 May s' nda Londra'ya ula an 
ve Londra Misyoner Cemiyeti yle görü melerde bulunan Judson un iste i 
ngilizler taraf ndan reddedilmi tir ngilizlerin teklifi ise Judson ve 

arkada lar n n Londra Misyonerlik Cemiyeti nin ad

 

alt nda misyonerlik 
yapmalar yönündedir3. Amerikan Board Dünya çap nda misyonerlik faaliyetleri yürütmü tür. 
Osmanl topraklar

 

ise Amerikan Board çal ma alan na ilk olarak 1819 y l nda 
girmi tir. Te kilat dünyada da büyük ve organize bir yere sahiptir. 

1810 y l nda birkaç genç ö renci taraf ndan temelleri at lm olan 
ABCFM örgütü zamanla birçok k tada ve onlarca ülkede misyonerlik 
faaliyetlerinde bulunmu tur. Amerikan Board misyonerleri gitmi olduklar her 
ülkede artlar gere ince politikalar üreterek amaçlar na ula mak için çe itli alalarda 
yeni kurumlar in a etmi tir. Özellikle e itim, sa l k ve dinî alanlar üzerinden 
propaganda çal malar nda bulunmu olan Amerikan Board misyonerleri yine 
birçok ülkede yetimhaneler açm ve hayrathaneler kurarak Protestanl yaymak 
istemi lerdir. 1910 y l na gelindi inde Amerikan Board, Güney Amerika'dan Asya'n n en 
do usuna kadar bir çok k tada ve ülkede tam 20 misyon bölgesi olu turmu tur. 
Amerikan Board un Osmanl topraklar nda olu turdu u misyonlar n haricinde 
te kilatlanmalar olu turarak faaliyet gösterdi i Dünya genelindeki ba l ca misyonlar 
ve bunlar n kurulu tarihleri öyledir4. 

 

Afrika : 
1835; Güney Afrika Zulu Misyonu 
1880: Orta Bat Afrika Misyonu 
1893: Rhodesian Misyonu   

 

Asya: 
1869; Japon Misyonu 

                                                          

 

2  Stone; Academies For Anatolia., s.4. 
3  WilIiam. E. Strong; The Story Of The American Board, The Pilgrim Press, Nonvood 1910, s. 7-10. 
4  Strong; a.g.e., s. 496-497. 
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1852: Micronesia Misyonu 
1903: Filipinler Misyonu 
Hindistan: 
1813: Marathi Misyonu 
1816: Ceylan Misyonu 
1834: Madura Misyonu 

 

Çin: 
1847: Foochow Misyonu 
1854: Kuzey Çin Misyonu 
1882: Shansi Misyonu 
1883: Güney Çin Misyonu 

 

Avrupa: 
1872: spanya Misyonu 
1872: Avusturya Misyonu 

 

Güney Amerika: 
1872: Meksika Misyonu 

 

1910 y l nda Amerikan Board un Osmanl topraklar nda kurmu 
oldu u dört ayr misyon bölgesiyle birlikte Dünya genelinde olu turmu oldu u 
misyon bölgelerinde toplam 102 istasyon ve bunlara ba l 1329 d istasyondan 
olmu tur. Yine ayn y l Amerikan Board'un misyon bölgelerinde çal t rd 
toplam Amerikal eleman say s ise 600 iken çal t r lan yerli eleman say s ise 
yakla k 5000 e yak nd r. 

Bahsi geçen dönemde Amerikan Board, dini çal malar n toplam 568 
kilise ve 1722 ibadet yeri ile sürdürmektedir. 1910 y l nda toplam kilise 
üyesi 73 bine ve ibadet yerlerindeki kat l mc say s ise 160 bine ula m t r. 

Amerikan Board un 1910 y l içerisinde özel önem verdi i e itim 
faaliyetlerine bak ld nda, bu alanda da oldukça önemli bir mesafe kat 
etmi olduklar gözlerden kaçmamaktad r. Amerikan Board a ait misyonlarda 
faaliyet gösteren ruhban okullar n n ellerinde ncil, dini risaleler ve çe itli 
propaganda yay nlar yla Ermeni evlerine giderek kad nlarla birebir 
görü melerde bulunmu lar ve onlar Protestanl a davet etmi lerdir. 
Amerikan Board misyonerleri di er bölgelerde de kad nlar aras nda buna benzer 
faaliyetlerde bulunmu lard r. Ev ziyaretleri onlar n ba vurdu u önemli 
stratejilerinden birisidir. Bir ki inin bile Protestan olmas için misyonerlerin 
gösterdikleri çaba inan lmaz boyuttad r. 

Amerikan Board misyonerleri genel olarak ilk önce merkez istasyonda 
gerekli alt yap çal malar m tamamlam ve bundan hemen sonra 
düzenlenmekte olan seyahatler neticesinde merkez istasyona ba l d istasyon 
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örgütlenmeleri olu turulmu tur. D istasyonlar n olu turulmas esnas nda dikkat 
edilen baz hususlar vard r. lk olarak örgütlenmenin olu turulaca yerde 
yap lan geziler esnas nda bir anlamda nab z yoklamas yap lm t r. 
Misyonerler böylece gerekli artlar n mevcut oldu una kanaat getirdikleri 
yerle im yerlerinde, okul veya vaaz yeri açarak, hemen bir d istasyon 
olu turmaya çal m lard r. 

Bir d istasyon olu turulmas için önemli artlardan birisi halk n 
misyonerlere yakla m tarz

 

olmu tur. Halk n aras na girerek onlar n Protestanl k 
mezhebine olan ilgilerini ölçmeye çal an misyonerler, halk n gösterdi i tutum 
kar s nda d istasyon olu turma hususunda karar vermi lerdir. Örne in Bursa 
istasyonuna ba l Demirta ta bir d istasyon olu turulmas na karar vermi lerdi. 
Çünkü burada bulunan Rum milleti Amerikal misyonerlere s cak davran lard r. 

D istasyonlar olu turulurken göz önünde bulundurulan bir di er 
nokta yerel halk aras nda bulunan az nl k nüfusudur. Amerikan Board 
misyonerleri Osmanl topraklar nda özellikle Rum ve Ermeni nüfûsun yo un 
oldu u yerlere ayr bir ilgi göstermi ve buralarda sürdürülen faaliyetler bölgesel 
olarak daha da yo un bir hale getirilmi tir. Zamanla Ermenilerin as l hedef kitle 
haline gelmesiyle birlikte Ermeni nüfusun bulundu u çe itli yerle im yerlerinde 
d istasyonlar te kil edilmi tir.  

Amerikan   Board   misyonerlerinin    Osmanl    topraklar nda    uygulam    
olduklar yöntemlere bak ld nda ba ta e itim, sa l k, yard m çal malar ve dini 
alanda gerçekle tirilen çal malar söz konusudur. Osmanl topraklan üzerinde 
herhangi bir bölgeye gelerek yerle en  Amerikan  Board  misyonerleri  ilk  olarak 
dil  ö renimi çal malar n ba latm lard r.  

Bir taraftan yerel dilleri ö renen misyonerler, di er taraftan halk ile temas 
kurmaya çal m lard r. Amerikan Board misyonerleri bu noktada e itim 
çal malar ile halk aras nda bir konum edinmeye çal m ve ba ar l da 
olmu lard r. Amerika dan getirdikleri ö retmenlerle ba ar l olmaya çal m lard r. 
Açm olduklar e itim kurumlar nda ilk olarak okuma ve yazma gibi temel 
düzeyde e itim verilmi tir.  Birçok ilde Anaokulu da açt klar görülmü tür. Teoloji 
okulu açt klar bölgelerde de kendileri için çal acak papaz ve rahip 
yeti tirmi lerdir. Yat l okullar arac l yla da ileriye dönük vas fl k z ve erkek ö renciler 
yeti tirilmi tir. Belirli bir ö renci potansiyelinin olu mas yla ülke genelinde daha 
üst seviyeli okullar yani kolejler aç lm t r. Baz ö rencileri de Amerika ya 
göndermi lerdir. Bu okullar n mezunlar

 

ise bir taraftan ülke genelindeki misyon 
okullar n n ö retmen aç n kapam di er taraftan hem ABD'de hem de ba ka 
ülkelerde Amerikan Board ad na hizmetlerde bulunmu lard r. 

Osmanl topraklar nda Amerikan Board misyoneri e leriyle birlikte faaliyet 
göstermi lerdir. Misyonerler aileleriyle birlikte Anadolu nu her yerine 
da lm lard r.  Kad n Misyonlar Örgütü (Women s Board of Missions) ise 
özellikle k z çocuklar n n yeti tirilmesinde büyük çaba göstermi tir. Aç lan k z yat 
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okullar na ö retmen ve maddi destek sa layan bu örgüt yetim k zlar da Protestan 
yapmaya çal m t r. 

Amerikan Board misyonerlerimde sürdürülmü olan e itim çal malar n n 
yan nda di er önemli giri imleri yetimhanelerin aç lmas d r. Antep, Mara , Bursa 
ve Harput gibi yerlerde birer yetimhane kurmu lard r. Yetimhane çal malar nda 
hitap edilen kitle her ne kadar e itim çal malar ndaki gibi geni olmasa da 
misyonerler ad na oldukça verimli bir kitleydi. Çünkü çaresiz ve yard ma muhtaç 
durumda bulunan çocuklar misyonerlerce sa lanan yard m kar l nda kolay bir 
biçimde istenilen yöne çekilebiliyordu. Bursa yetimhanesinde k zlara ilahi 
okutuldu u ve Protestanl n ilkelerinin ö retildi i görülmü tür. 

Yetimhane çal malar yla birlikte Amerikan Board misyonerlerince 
uygulanan bir di er misyonerlik faaliyeti ise bas n yay n alan nda uygulanm t r. 
Misyonerler zaman içerisinde Malta, zmir, stanbul, Beyrut, ve Antep'te 
bulundurulmu olan matbaalar arac l yla çok miktarda bask yapm lard r. lk 
dönemlerde Malta ve daha sonra zmir matbaalar nca yap lan bask lar misyonerle-
rin Osmanl topraklar nda örgütlenme a amalar nda oldukça önem sahibidir. 
Binlerce ncil bas lm ve da t lm t r. 

1840 y l nda zmir matbaas nda yakla k 8 milyon, 1841 y l nda ise 14 
milyon sayfa bask yapm t r. Bas l malzemeler kitap ve risale eklinde halka 
seyyar kitap sat c lar taraf ndan da t lm t r. Birçok dilde bas lm olan yay n 
malzemeleri yerel halk n etkisini çekmeyi ba arm t r. Bununla birlikte Amerikan 
Board misyonerleri açm olduklar istasyonlarda birçok alandan kitaplar n 
olu turdu u birer kütüphane de bulundurmu lard r. 

Bir yandan dini içerikli yay n malzemelerinin da t lmas di er yandan 
aç lan ibadet yerleri arac l yla yap lan Protestanl k propagandalar neticesinde 
belirli bir gurubun sempatisini kazanan Amerikan Board misyonerleri dini alandaki 
faaliyetlerini a amal bir ekilde yo unla t rm t r. Verilen vaazlar ve ev ziyaretleri 
de dinî çal malar içerisinde yer alm t r. 

Amerikan Board taraf ndan Osmanl topraklar nda misyonerlik amaçl 
kullan lan bir di er saha ise sa l k faaliyetleri olmu tur. Misyonerler kendilerine bu 
alanda yine Hz. sa n n tanr sal gücünü kullan p hastalan iyile tirmesini referans 
alarak çal malar n bu temel üzerinde yo unla t rm lar ve aciz durumdaki 
insanlar etkilemeye çal m lad r.  

Osmanl topraklar nda sa l k alan nda faaliyet göstermi olan ilk Amerikan 
Board misyoneri Dr. Asa Dodge 1833 y l nda Beyrut'ta çal malara ba lam t r. 
Bunun haricinde Dr. Cornelius Van Dyke, Dr. Azariah Smith, Dr. Asakel Grant, 
Dr. Henry Lobdell ve Dr. George E. Post Amerikan Board ad na sa l k 
hizmetlerinde bulunmu misyonerlerden baz lar d r. Zamanla baz istasyonlarda 
klinik ya da hastaneler aç lm ve buralarda organize bir ekilde sa l k çal malar 
sürdürülmü tür.  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :23 Y l:2007/2 (63-74 s.)   

69

 
Amerikan Board misyonerleri ilk hastanelerini Antep, Talas (Kayseri), 

Mardin ve Van istasyonlar nda açm lard r. lerleyen zamanlarda ise stanbul, 
Merzifon, Sivas, Harput ve Diyarbak r'da da birer hastane açm lard r. Bahsi geçen 
bu misyoner hastanelerine hem gayrimüslim hem de Müslüman halk tedavi amaçl 
ba vurmu tur5. 

Amerikal misyonerlerin ilk faaliyet alan alanlar olan K z lderililerden 
kopup d misyonlara ilgi göstermeleri ancak 1810 da Amerikan Board un 
kurulmas yla olmu tur. Amerikal lar n Osmanl topraklar üzerindeki faaliyetlerini 
yürüten te kilat Amerikan Board Te kilat d r. Amerika daki misyoner 
te kilatlanmalar , tarih s ras na göre öyledir:  

1- American Board of Commissioners for Foreign Missions, 1810, 
2- American Baptist Missionary Union, 1814, 
3- Methodist Episcopal Missionary Society, 1819, 
4- Board of Reformed Dutch Church, 1832, 
5- Free- Will Baptist Foreign Missionary Society, 1833, 
6- Presbyterian Board of Foreign Missioans, 1833, 
7- Protestan Episcopal Board of Missioans, 1835, 
8- Evangelicial Lutheran Missionary Society, 1837, 
9- Reformed Presbyterian and Associate Presbyterians, 1844, 
10- Southern Baptist Board, 1845, 
11- American Missionary Association, 1846, 
12- American and Foreign Christian Union, 1850, 
13- United Prsbyterians, 1859, 
14- American Church Missionary Society, 1860, 
15- Southern Presbyterian Board, 18616.  

Görüldü ü üzere Protestan cemiyetlerinin say s 19. yüzy l n ilk yar s ndan 
itibaren h zla artm t r. Bu misyoner cemiyetleri ve misyonerler tüm dünyada 
Katoliklerin kar s na ç km lar, Osmanl Devletinde özellikle etkili olan cemiyet 
Amerikan Board cemiyeti olmu tur. 

ABCFM k sa zamanda tüm dünyada etkili bir misyoner te kilat haline 
gelmi tir. Afrika da, Asya da, Hindistan da, Çin de, Avrupa da, Güney 
Amerika da misyonlar olu turmu tur. Bu misyonlarda birçok istasyon ve d 
istasyon kurarak geni lemi tir. 

Verilerden de anla ld üzere Board Te kilat tüm dünyada etkili olmu 
bir misyonerlik te kilat d r. Bu te kilat n yönetim merkezi Amerika da Boston 
ehridir. Misyonerler gittikleri bölgelerde yapt klar faaliyetleri raporlar tutarak 

                                                          

 

5  dris Yücel; Kendi Belgeleri I nda Amerikan Board n Osmanl Ülkesindeki 
Te kilatlanmas , Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2005, s. 25.26. 

6  George E. White, Bir Amerikan Misyoneri nin Merzifon Amerikan Koleji Hat ralar , 
(Çeviren; Cem Tar k Yüksel), stanbul 1995, s. 14. 
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Boston a yollamakta ve misyoner merkezide raporlara göre y ll k olarak 
misyonerlerin faaliyetlerini belirlemektedirler.  

10 Temmuz 1906 tarihli Amerikan ar iv belgesinden anla ld üzere tüm 
dünyada etkili olan Board Te kilat Küçük Asya da da etkili olmu tur. Küçük 
Asya da Türk mparatorlu u d nda da, ran, Bulgaristan, M s r da da Board 
çal malar geni lemi tir.  

Türkiye, Suriye, Filistin, Arabistan, M s r, Bulgaristan ve ran da 
misyonlar nda büyük de i meler vard r. Bu bölgelerde dare editörü: Papaz Herbert 
M. Allen,  ve Hazine Müdürü: Bay W.W. Peet.,  darecileri: Papaz S.W. Gentle 
Cackett, Bay Robert Speer, Papz James L. Barton çal maktad r7. Dünyay saran 
Board Te kilat Türkiye yi de misyonlara, istasyonla ve d istasyonlara bölmü tür.  

1.2. Board Te kilat n n Osmanl Devleti nde Kurdu u Misyonlar 

Board Te kilat Osmanl Devleti nde de misyonlar olu turarak devleti a 
gibi sarm t r. Amerikan Board Te kilat Osmanl Devleti ni Bat Türkiye 
Misyonu; Do u Türkiye Misyonu ve Merkezi Türkiye Misyonu olarak üç k sma 
ay rm t r. Bunlar n yan nda Bulgar Misyonu ve Suriye Filistin Misyonu ve Nasturi 
Misyonu da Osmanl Devleti nin içerisinde yer ald y llarda Amerikan Board un 
faaliyet sürdürdü ü alanlardan olmu tur. 

Amerikan Board Misyonlar , yönetimde kolayl k sa lamas için misyonlar 
da istasyonlara ay rm t r. Bir misyonerin idaresi alt nda olan ve genellikle 
ehirlerde kurulan organizasyonlara istasyon denilmektedir. Örne in Trabzon, Bat 

Türkiye Misyonu nun bir istasyonudur.  

stasyonda misyonerler tüm faaliyetleri yönetmektedir. Misyonerler sürekli 
ziyaretler düzenleyerek d istasyonlar denetlerler. stasyonlar n y ll k raporlar n 
tutarak bilgi verirler. stasyonun mali idari tüm i lerinden sorumludurlar. 
Misyonerler bu i leri yaparken yüklü maa larda alm lard r. Misyonerlerin 
maa lar dolar üzerindedir. Misyonerlerin maa lar istasyonda yapt klar faaliyete 
göre verilmi tir. Protestan say s n n çok oldu u ve yo un çal ma yap lan yerlerde 
ücret daha fazlad r. Bursa da 25.000 dolar iken Merzifon da 73. 750 dolard r. 

Çal malar n boyutu iyice art nca köylere kadar Board misyonerleri 
gitmi tir. Köylerde bile kilise, ibadet yeri ve okullar açm lard r. Misyonerler, bu 
köyleri düzenli olarak ziyaret ederek çal malar denetlemi lerdir. 

Osmanl devletinde Amerikal misyonerler genelde üç misyon üzerinde 
etkili olmu lard r.  

1.2.1. Bat Türkiye Misyonu  

                                                          

 

7   P.A.B.C.F.M., Reel: 618 Belge No: 713.  
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Bat Türkiye Misyonu, Anadolu nun büyük bir k sm n ele almaktad r. 

1860 y l nda bu misyonun istasyonlar öyle idi:  

stanbul 
zmir 

Tokat 
Kayseri 
Bursa 
Sivas 
Yozgat 
Bahçecik 
Edirne8   

Görüldü ü üzere Bat Türkiye Misyonu geni bir alana yay lmaktad r. Bu 
alanda Amerikan Board Te kilat tüm bu ilerde ve bu illerin ilçe ve köylerinde 
misyonerlik faaliyetlerinde bulunmu lard r. Merkez stanbul yani ba kent 
olmu tur.   

1.2.2. Do u Türkiye Misyonu 

Do u Türkiye Misyonu nda Board Bugünkü Do u Anadolu Bölgesi'nin tümü 
ve Güney Do u Anadolu Bölgesi'nin de bir k sm n kapsamaktayd . 

Bu  misyonun istasyonlar ;   

Erzurum 
Harput 
Mardin  
Van  
Bitlis'tir.  

Do u Türkiye Misyonunda 1900 y l nda bu be istasyona ba l 97 uç 
istasyonda, 36's Amerikal , 266's yerli toplam 302 görevlinin gözetiminde 
sürdürülen faaliyetlerde misyoner çal mas n n her türü sergilenmi tir9.  

Do u Türkiye Misyonunda özellikle Amerikal misyonerler ilkokullar 
açm lard r. Osmanl Devletinde etkisini gösteren üç misyonun aras nda an fazla 
ilkokul seviyesindeki okula sahip misyon, Do u Türkiye Misyonu dur10.  

1.2.3. Merkezi Türkiye Misyonu 

                                                          

 

8  P.A.B.C.F.M., Reel: 582 Belge No:4 . 
9  Uygur Kocaba o lu, Anadolu daki Amerika, mge Kitap Evi, 2000 Ankara, s. 117. 
10  George E. White, a.g.e., s. 49-50. 
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Merkezi Türkiye Misyonunda misyonerlerin ana hedefi Ermeniler 

olmu tur. Bu misyonda yüksek okul seviyesine kadar ç kan e itim çal malar 
yap lm t r. Bu misyonun istasyonlar öyledir: 

Antakya 
Adana 
Antep 
Mara

 

Urfa 
Halep  
Tarsus tur11. 

Merkezi Türkiye Misyonu nda e itim, sa l k, yard m faaliyetleri üst 
boyuttad r. Misyonerlerin yo un ilgi gösterdikleri misyonlardan birisi olmu tur. 
Osmanl Devleti nin s k nt l dönemlerinde misyonerler en fazla yard m bu 
bölgelere yapm lard r.  

Amerikan Board, Osmanl topraklar nda sürdürmü oldu u faaliyetlerde 
genellikle ngiltere taraf ndan desteklenmi ve ngiltere'ye ait Protestan 
misyonerlik örgütleriyle ortakla a çal malar yürütmü tür. Almanya ve 
Hollanda'dan baz misyonerlik örgütleri, Ba ms z skoçya Kilisesi, ngiltere'ye ait 
ngiliz ncil Cemiyeti (British and Foreign Bible Society), Presbiteryen Kilisesine 

ait misyonerlik örgütü (Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church), 
Türk Misyonlar na Yard m Cemiyeti (Turkish Missions Aid Society) ve bunlar n 
yan nda Amerikan ve ngiliz ncil cemiyetleri, Amerikan Board ile birlikte 
dayan ma içerisinde olan kurulu lard r. 

Bu dönemde Amerikan Board misyonerleri için yard mla abilme veya bir 
eyleri dan abilme ad na Osmanl Devleti s n rlar içerisinde süreklilik kazanm 

bir misyonerlik giri imi ya da resmiyet kazanm bir misyonerlik örgütlenmesi 
yoktur.  

Bu artlar alt nda Fisk ve Parsons, ilk olarak zmir'i geçici bir istasyon 
olarak dü ünmü ler ve burada dil ö renimi çal malar na ba lam lard r. Bu esnada 
misyoner Parsons, 1821 y l nda k sa süreli ine Kudüs te bulunmu ve geri 
dönmü tür.  Kudüs te geçen iki y l boyunca kendilerine bir basamak 
olu turabilmek için çaba harcayan misyonerler daha önceki yolculuklar 
dolay s yla da bölge hakk nda bilgi edinmi lerdir. 

Amerikan Board misyonerleri bahsi geçen dönem içerisinde misyonerlik 
faaliyetinde bulunmaktan öte daha çok temel olu turma mahiyetinde çal malar 
yapm lard r. Osmanl topraklar na ilk gelen misyonerler dil ö renmek ve üzerinde 
misyonerlik faaliyetlerinde bulunacaklar hedef topluluklar belirlemek için s k bir 
çal ma içerisine girmi lerdir. Nitekim bu dönemde ayn zamanda bölgeyi tan ma 
amaçl turlar da düzenleyen misyonerlerden Fisk, talyanca ve Yunanca, King ise 

                                                          

 

11   George E. White, a.g.e., s. 51-52. 
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Arapça ö renmeye çal m t r. 

Protestanl n Türkiye'de yay lmas nda Malta da ba lat lan bas n yay n 
faaliyetlerinin çok büyük etkisi olmu tur, 1833 y l na gelindi inde misyonerler 
ad na politik durum eskiye nazaran düzelmeye ba lam t r ve art k matbaan n daha 
yak nlara bir yerlere ta nmas gündeme gelmi tir. Sonuç olarak Arapça 
malzemelerin Beyrut'a ta nmas na ve Suriye Misyonu için çal malara burada 
devam edilmesine karar k l nm t r. Bunun yan nda Türkçe, Rumca ve Ermenice 
malzemeler ise zmir'e ta nm t r. 

Osmanl Devleti son yüzy l nda misyonerler taraf ndan istilaya u ram t r. 
Gerilemenin her alanda hissedildi i bu yüzy lda d ar dan ve içeriden Osmanl 
Devleti y prat lm t r. Osmanl Devleti d ve iç tehditlere maruz kalm t r. Bu 
s k nt l dönemleri f rsat bilen misyonerler Osmanl alan na h zl bir giri yapm t r. 

Misyonerler; misyonlar, istasyonlar ve d istasyonlar olu turarak Osmanl 
Ülkesinin hemen her yerinde faaliyetlerde bulunmu lard r. lk i olarak toplumun 
yap s n incelemi lerdir. Osmanl Devleti nde Müslümanlar n H ristiyanla mas n n 
zor oldu unu dü ünen misyonerler Gayrimüslimlerle ilgilenmeye karar 
vermi lerdir.  

Misyonerlik kurulu lar sadece dini amaca hizmet eden kurumlardan 
olu mamaktad r. Son derece sistemli ve uzun vadeli çal an kurumlard r. Gittikleri 
ülkeleri a gibi saran misyonerlik te kilatlar dinin d nda tüm alanlarda çal ma 
yapm lard r. Misyonerlerin faaliyetlerinde emperyalist amaçlar ortaya ç km t r. 

Misyonerler sosyal hayat n içinde olmu lard r. Dü ünler, ölümler, 
bayramlar, yiyecek çe itleri, evcil hayvanlar, geçim kaynaklar , yeralt ve yerüstü 
zenginlikleri ile özel olarak ilgilenmi ledir. Misyonerler kendilerini topluma 
benimsetmek için toplumun kurallar na uyarak d lanmay engellemek 
istemi lerdir. Osmanl toplum yap s n çok iyi çözmü lerdir. 

E itim faaliyetleri misyonerlerin özel önem verdikleri di er faaliyetlerden 
birisi olmu tur. Amerikan misyonerler Anadolu ya ayak bast ktan hemen sonra 
e itim faaliyetlerine giri mi lerdir. Osmanl Devleti nin hemen her bölgesinde 
okullar açm lard r. Harput Amerikan Koleji, Milletleraras zmir Koleji, Merzifon 
Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji (Tarsus Saint Paul Enstitüsü), Bursa 
Amerikan Koleji, Antep Amerikan Koleji, stanbul Robert Koleji, stanbul 
Amerikan K z Koleji bu okullar n Anadolu da önemli etki yapm olanlar d r. 

Misyonerler yard m kurumlar kurarak da Anadolu da etkili olmu lard r. 
Bu kurumlarla Anadolu da uzun süre kalabilmek için yat r m yapm lard r. Çünkü 
aciz durumdaki insanlara, ifa bekleyenlere dini telkin yapmak daha kolay oldu u 
için bu yolu kullanm lard r. Anadolu da t bbi misyonlar kurmu lard r. Açt klar 
hastanelerle yaral lar ve hastalar tedavi ederken bir yandan da misyonerlik 
faaliyetlerini sürdürmü lerdir.  
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