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Öz 

Bursa tarihin eski dönemlerinden beri siyasi, sosyal ve ticari olarak öneme sahip 
olmu bir kenttir. Bu önemi iyi kavrayan Amerikan misyonerleri Anadolu da misyonerlik 
çal malar na ba lad ktan 14 y l sonra, 1834 y l nda Bursa ehrine bir stasyon kurarak 
te kilatlanmaya ba lam lard r. 

Misyonerler Bursa da dini faaliyetlerde bulunmu lard r. 25 Temmuz 1848 
tarihinde Bursa Protestan Kilisesini kurarak bu faaliyetleri üst düzeyde yapm lard r. ncil 
da tarak ve vaazlar yaparak çal malar n geni letmi lerdir. 

Board Te kilat n n incelenen dönemde Bursa da birçok kurumuyla misyonerlik 
çal mas yapt belirlenmi tir. Günümüze de bu çal malar n etkisi oldu u çal mada 
ortaya konulmu tur.  

Anahtar Kelimeler: Bursa, Board Te kilat , Misyonerlik, Amerika, Kilise.  

THE RELIGIOUS ACTIVITIES  OF AMERICAN PROTESTANT 
MISSIONARIES  IN BURSA  ( SINCE 1848)  

Abstract 

Bursa is a city which have had political,social and commercial importance since 
ancient times. When the American Misionaries understood this importance of Bursa they 
began to be organized, 14 years after they had come; in 1834 

Misionaries did religious actvities in Bursa. n 25 july 1848,by founding Bursa 
Protestant Church they did these activities in high level. By giving The Gospel to the 
people and by preaching they tried to enlarged  their studies.  

The period while Board Organization was being investigated, it was brought to 
light that Board Organization had been in action in misionary activities. 

Key Words: Bursa, American Board of Commissioners for Foreign Missions, 
Missionary, America, Church    
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Giri

 
Bursa da Amerikan Protestan Misyonerlerinin amac bölgede bulunan 

Ermenileri ve Rumlar Protestan yapmak oldu u için her yola ba vurmu lard r. 
Okul açm lar, hastane açm lar, yetimhanelerde misyonerlik çal malar n 
yürütmü lerdir.1 Dini faaliyetler, Bursa merkez ve d istasyonlar nda kiliselerde ve 
küçük mabetlerde yürütülen Protestanl k ile ilgili tüm çal malar kapsar. 

Amerikan Protestan misyonerleri Osmanl Devleti içinde bulunan 
Ermeniler üzerinde etkili dini çal malarda bulunmu lard r. Bu dönemde Ermeniler 
Türkiye, Rusya, ran, Hint, Çin, Avrupa ve Amerika da yerle mi ler, Protestanlar 
1813 y l ndan itibaren Ermeniler ile ilgilenmeye ba lam t r. ngiliz ncil 
Cemiyetleri Tüm ncil i Ermeniceye çevirmi ve 1814 y l nda Yeni Ahit Ermenice 
basm lard r. Amerikan Board Bat Asya daki ilk misyonunu 1820 y l nda 
Filistin de kurmu , 1821 y l nda Misyoner Parsons Kudüs ü ziyaret ederek 
çal malara ba lam t r. 1822 y l ndan itibaren Amerikan Board misyonerleri 
Türkiye deki Ermeniler üzerinde etkili olmaya ba lam , 1822 y l nda Yeni Ahit 
Ermeni-Türkçesine çevrilmi tir. 1829 y l nda ABCFM, Türkiye Ermenileri 
aras nda bir misyon kurmu ve böylece Amerikal Protestanlar alandaki Ermeniler 
ile temasa geçmi lerdir2.   

Protestan misyonerlerin dini faaliyetlerdeki amac mezheplerini tüm 
dünyada yaymak olmu tur. Türklere bak ise; Martin Luther den bu yana 
Avrupa daki Türk yay lmas n engellemek üzerine olmu tur. Luther; Avrupa da 
Türk yay lmas , Tanr n n öfkesinin de nek cezas d r.

 

demi ve bu yay l n 
nedenini H ristiyanl n imans zl na ba lam t r. Bu ilkelerle hareket eden 
Protestan misyonerler Fisk ve Parson la Osmanl ülkesinde faaliyetlerini 
yönetmi ler ve bu iki adam n amac Anti slam olmu tur3. 

Bu amaca hizmet için misyonerler, 1830 y l nda Protestanlar derin bir 
ekilde Gregorian Ermenileri ara t rmaya ba lam lard r. Misyonerler Türkiye de 

Müslüman bir sahada di er H ristiyanlar ve Ermeniler ile ilgili ara t rma yaparak 
Harrison Dwight ve William Goodel vas tas yla Protestan literatürünü Ermeni- 
Türk çesine çevirmi ler, Ermeni alfabesiyle Yeni Ahit i yazm lard r4.  

1831 y l nda Papaz Goodell Türk Ba kentine gelerek stanbul dan Bat 
Türkiye Misyonu nu yönetmi tir5. Amerikan Board Te kilat Anadolu nun her 
                                                

 

1  Özgür Y ld z, 1860-1880 Y llar Aras nda Bursa ve Civar nda Ermeniler , Ho görü Toplumunda 
Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Yay n , Cilt III., 2007 Kayseri, s. 505-516. 

2  H.G.O. Dwight; Christianity In Turkey: A Narrative of The Protestan Reformation in The 
Armenian Church, Ballantyne Printir, London, 1854, pp. 13-31. 

3  Elizabeth Shakman Hurd; Appropriating Islam: The Islamic Other in the Consolidation of 
Western Modernity

 

Critical Middle Eastern Studies,  Say :12, 2003, pp. 29. 
4  Joseph L. Grabill; Protestan Diplomacy and the Near East, Missioanary Influance on American 

Policy 1810-1927, University of M nnesota Press, Minneapolis, 1971, pp. 11,12.  
5  James .A. Field; America and the Mediterranean World 1776- 1882, Princeton University Press, 

New Jersey 1969, pp. 177. 
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yerinde stasyonlar kurarak etkili olmaya çal m t r.6 Ermeni patri iyle i birli i 
yapan misyonerler 1833 y l sonbahar nda stanbul daki patriklik kilisesine 15 
Ermeni vaizi davet etmi ve yeni kurallar belirlemi lerdir. 1834 y l nda Bursa daki 
istasyonu kurarak Bursa da bulunan Ermenileri Protestanla t rmaya çal m lard r7. 
Bursa dâhil olmak üzere Amerikal Protestan misyonerler dini faaliyetleri 
Anadolu da h zl bir ekilde art rm ; 1846 y l nda 4 kilise ve 105 üye var iken bu 
say 1900 y l n n ba nda 112 kilise ve 12.109 Protestan kilise üyesine ç km t r8. 

Bursa da Protestanlar n dini faaliyetleri geni bir yelpazeyi olu tururken 
Katoliklerle ya ad klar rekabette gözlerden kaçmam t r. Bursa ve civar nda 
Katolikler daha etkili olmu lard r. Bu dönemde kilise ve ibadet yeri açarak 
misyonerler etkili olmaya çal m , Osmanl Devleti nin önemli ehri olan 
Hüdavendigar da bu dönemde birçok kilise faal olmu tur. Karesi Sanca nda, 
Gemlik te, Mudanya da, Kütahya da, Susurluk ta, Burhaniye de, Band rma da 
Erdek te bulunan kiliseler için Rum ve Ermeni Patri i s k olarak tamir ve in a için 
Osmanl Devleti nden izin istemi ve Osmanl Devleti de dini ho görüye sahip 
oldu u için bu izinleri vermi tir9. 

1. Bursa Protestan Kilisesi nin Kurulmas  

1834 y l nda Bursa stasyonu nun kurulmas yla beraber misyonerler dini 
faaliyetlerin içinde olmu tur. Bu dönemde özellikle H ristiyanl n gereklerinden 
olan vaftiz ve cenaze i lemlerinde vaiz gereksinimi çok duyulmu , Protestan 
misyonerler Bursa ya ayak basmalar ndan itibaren bu dini hizmetleri yapm lar ve 
bu hizmetleri yapacak ki ileri de yeti tirmi lerdir. 

Benjamin Schneider Bursa ya geldi inde Bursa da 3 Rum papaz vard r. Bu 
papazlardan biri zaman zaman Mudanya ya giderek çal m t r. Ermenilerin ise 1 
piskopos, 2 papaz, 16 vaizi vard r, Piskopos s k olarak de i mi tir. Protestanlar 
destekleyen bir piskopos Bursa ya gelinceye kadar Protestan misyonerler Bursa da 
rahatça hareket edememi lerdir. Dini hizmetlere misyonerler ilk olarak okulda 
ba lam , ki ilere kitaplar da tm lar ve Protestanl anlatm lard r10. 

                                                

 

6  Özgür Y ld z;;  1890- 1919 Y llar Aras nda Amerikan Board Te kilat n n Mardin deki 
Faaliyetleri Makalelerle Mardin Tarih Co rafya, Cilt 1, stanbul 2007, s. 563- 580. 

7  H.G.O. Dwight; Christianity In Turkey , pp. 32-44. 
8  Yavuz Güler; Osmanl Devleti Dönemi Türk- Amerikan li kileri (1795-1914), Gazi üniversitesi 

K r ehir E itim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 say : 1, K r ehir 2005 , s. 238. 
9  BOA, Kilise Defteri 2, Sayfa:126, Hüküm:299(1295/1878), Kilise Defteri 2, Sayfa:127, Hüküm: 

302(1295/1878), Kilise Defteri 2, Sayfa:199, Hüküm: 460(1303/1885), Kilise Defteri 2, 
Sayfa:201, Hüküm: 463(1303/1885), Kilise Defteri 2, Sayfa: 220, Hüküm: 504(1303/1885), Kilise 
Defteri 2, Sayfa:224, Hüküm: 512 (1314/1886), Kilise Defteri 6, Sayfa:32, Hüküm: 
4225(1330/1912), Kilise Defteri 7, Sayfa: 26, Hüküm: 2020(1332/1914), Kilise Defteri 7, Sayfa: 
38, Hüküm:778(1332/1914). 

10  Schneider; Broosa , pp. 131-139. 
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Misyoner Schneider Bursa da toplant lar düzenleyerek dini faaliyetleri 

yönetmi , Pazar ayinlerinde ncil okunmu , Ermeni, Rum ve Franklar bu ayinlere 
kat lm t r. Pazar ayinlerinden sonra kad nlara Bayan Schneider ncil okumu , Sal 
günü kad nlara okuma günü yap lm , erkeklere Çar amba günleri ncil Okulu 
aç lm , Cuma günü de din dersleri verilmi tir. Küçük kitap ve makalelerin 
çevirileri yap larak misyonerler ev ziyaretlerinde kitaplar da tm lar, böylelikle 
Bursa da Protestanl k mezhebini tan tmaya ba lam lard r11. 

Misyoner Benjamin Schneider n Bursa D stasyonu nu kurduktan sonra 
yapt di er önemli bir i 25 Temmuz 1848 de Bursa Protestan Kilisesi ni 
kurmas d r12. 7 üye ile Bursa Protestan Kilisesi kurulmu ve bir ncil s n f 
olu turulmu , iki haftada bir dua toplant lar yap lm t r13. 

Bay ve Bayan Schnedier 1848 y l na sürekli Board Te kilat ile ileti im 
kurarak bu kiliseyi kurmu lard r. Bu y l içinde Board Te kilat 6 papaz 
Protestanl k çal malar için kiliselere yerle tirmi ; stanbul a 2, Rodos a 1, 
Bursa ya 1, zmit ve Adapazar na birer tane papaz atamas yapm t r14. Bursa ya 
Papaz Serope Dionican atanm t r15. 

2. Bursa Protestan Kilisesinin Faaliyetleri 

Genel bir kan da papazlar n misyonerlik faaliyetlerini do rudan yönetti i 
san l r fakat Board te kilat nda görevli misyonerler misyonerlik i inin yöneticisi 
iken yerlilerden seçilmi papaz dini i lerle me gul olmu tur. Bursa da Papaz n n 
görevlerini u ekilde belirtmi tir 16: 

1- Pazar: ki vaaz hizmeti ve ak am dua toplant s , 
2- Pazartesi: Her hafta genel dua, ayda bir tüm dünya Protestanlar ile bir 

özel dua, 
3- Çar amba: Kad n cemaate vaaz, 
4- Per embe: Gündüz kad nlara özel dua ve ak am bir halk dersi, 
5- Cuma: Kilise komitesinin i toplant s , 
6- Cumartesi: Toplant ve Papaz idaresinde bir ilahi okuma. 
7- Bunlar n yan nda papazlar her hafta ruhani ziyaretler, evlilik, vaftiz, 

cenaze i leri yapacaklard r. 

Papazlar rutin olarak, evlenme, vaftiz, cenaze i lemlerini yapm lar, 
misyonerlerde vaazlara kat lm lard r. Misyonerler gezdikleri yerlerde halka vaaz 
vererek onlar Protestan yapmaya çal m lard r17. 
                                                

 

11  Schneider; Broosa , pp. 201.  
12  P.A.B.C.F.M., Reel: 594,  No: 16. 
13  P.A.B.C.F.M., Reel: 582,  No: 449. 
14  H.G.O. Dwight; Christianity , pp. 290-300. 
15  P.A.B.C.F.M., Reel: 594, No: 16. 
16  Dwight; Christianity , pp. 316. 
17  Schneider; Broosa , 145-146. 
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Misyoner Daniel Ladd n 31 Aral k 1850 de Bursa da kilise üyelerinin 

15 den 25 e ç kt n bildirmi tir. Türkçe Yeni Ahit okunmaya ba lanm , 
Bursa daki program Ermenileri kazanmak üzere yo unla m ve misyonerlere göre 
büyük ölçüde ba ar l olmu tur18. 1851 y l nda kilise üye say s 17 ye ç km , 
kad nlar için haftal k ncil toplant s yap lmas na devam edilmi , Bursa Kilisesi nin 
üyeleri bu dönemde sürekli artm t r19. 

Papazlar dini faaliyetleri yürütürken Misyonerler de papazlara rehber 
olmu lard r. 1855 y l nda Bursa, stanbul un bir d istasyonu olmas na ra men 
Bursa da dini faaliyetler sürmü tür. Papaz Stepan burada çal maya devam etmi ,  
Board çal an olarak kilise üye say s n 24 e ç karm t r. Bay Schneider den bu 
yana Protestanlar n say s 52 ve Pazar ayinlerine kat lan ortalama cemaat 50 
olmu tur20. Kilise üyelerinin dini faaliyetler s ras nda hizmet yapmalar , ayinlerde 
faal olmalar , kilisenin tamir ve in a i lerinde yard mc olmalar kaç n lmazd r. Bu 
nedenle Board Te kilat nda kilise üyeli i ayr bir vas ft r, ki iler kay tlara Protestan 
olarak geçmi ve say lar çok olmu tur fakat kiliseye üye olanlar genelde daha 
azd r. 

1856 y l nda Kilise üyesi 30 olmu , Protestanlar n say s önemli ölçüde 
artm 95 olmu ve Pazar ayini cemaati de 60 a ç km t r21. 1848 y l nda papazlar 
Amerikan Board te kilat do rudan görevlendirirken 1856 y l nda Yerli 
Protestanlar n say lar artt için kendi papazlar n kendileri seçmek istemi lerdir. 
Bu dönemde Board Te kilat Protestan Ermeniler için kilise kurarken Ermenilerin 
de görü leri al nm t r. Ermenilerin tavsiyelerine göre Protestan Ermeni 
kiliselerinde u özelliklerin aranmas na karar verilmi tir22: 

1- Protestan Ermeni kiliselerinde piskopos (veya Papaz) ve papaz 
yard mc s erkek kilise üyeleri taraf ndan seçilmelidir. 

2- stanbul daki ilk Ermeni Protestan Kilisesi nde iste e göre piskopos ve 
iki papaz yard mc s n n say s art r lmal d r.  

3- ncil esaslar na göre disiplin olmal , Papaz ve kilise çal anlar nda idari 
disiplin olmal d r. 

4- Kilise üyeleri komite taraf ndan seçilmelidir. Seçimler düzenli 
aral klarla olmal d r. 

5- Piskopos, Papaz ve Papaz yard mc s

 

kilise taraf ndan seçilmelidir. 
Amerikan Board Misyonerleri ve di er H ristiyanlar yard m etmelidir. 

                                                

 

18  Mr. Ladd; Letter From Mr. Ladd December 31. 1850 ,  Missionary Herald, 1851, April, 4, 
XLVII, pp. 116, 117. 

19  Station Reports; Broosa , Missionary Herald, 1851, Sept, 9, XLVII, pp. 288 ve P.A.B.C.F.M., 
Reel: 582, No: 481. 

20  Reports of ABCFM, 1856, pp. 86, 92. 
21  Reports of ABCFM, 1857, pp. 60. 
22  Dwight, Christianity ,  pp. 334 336. 
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6- Her Piskopos veya Papaz bütünüyle kendi vaaz n idare edebilmeli, 

dini töreni yönetebilmeli, cemaate dini ö retmeli, sempatik olmal d r. 
Papaz yard mc s kilisenin fakirlerine yard m etmelidir. Onlar için 
yard m toplamal d r. Papaz bütün kilise toplant lar nda bulunmal d r. 

7- Papaz vaftizi idare edebilmelidir. 
8- Adaylara dikkatli s nav yapmal , ncil in doktrinlerini iyi ö retmelidir. 
9- Kilise üyelerine düzenli s nav yapmal d r. 
10- Üyelerin kilise kay tlar yap lmal ve adresleri yaz lmal d r. 

Misyonerler Pazar ayinlerine özel önem vermi ler, ayinlere kat lanlar n 
say lar n y ll k istatistiklere kay t etmi lerdir. Bursa da her mezhep serbestçe 
ayinlerini yapm ; Yahudiler Cumartesi günü ve H ristiyanlar da Pazar günü bu 
törenlere kat lm lard r. Katolik olan cemaatinde bazen Protestanlar n ayinlerine 
kat ld ve Protestanlar n kurumlar ndan hizmet ald görülmü tür. Ermeni ve 
Rumlar n, Protestanlar n Pazar ayinlerine kat ld bilinmektedir. Pazar günü 
Protestanlar çal maz, ziyaret ve ziyafetler yaparlar, ayinlere temiz elbiselerle 
kat l rlar. Bu kuralara Ermeni ve Rumlarda uymu tur23. 

Misyoner Schneider den beri dini faaliyetler yap lm , Pazar ayinlerinde 
ncil okunmu , Bursa da Ermenice yaz lan ncil Pazar okullar nda okunmu tur. Bu 

okullarda lahiler söylenmi ve ncil kopyalar Ermeniler ve Rumlar aras nda 
da t lm t r24. 

Osmanl Devleti Bursa da Amerikan Protestan Misyonerleri nin tüm bu 
çal malar ndan haberdard r. 12 Cemaziyelevvel 1274 (30.12.1857) de Bursa vali 
kona ndaki tulumbalarda görevli tulumbac ve baltac lar n say lar n n artt r larak, 
maa lar n n düzenlenmesine karar verilmi fakat Protestan Ermeni Kiliseleri nde 
görevli tulumbac lara maa tahsis edilemeyece i karar n alm lard r. Misyonerler 
için çal an ve kilise faaliyetlerinde bulunanlara Osmanl Hükümeti yak n 
olmam t r. Bu nedenle onlar için çal anlara da maa ödememi tir25. 

Board Te kilat papazlar n istasyon ve d istasyonlara atamalar n yaparak 
onlara maa ödemesini kendi bütçesinden yapm t r. 1858 y l nda Misyoner Bliss 
Bursa da bulunmu ve Protestan Küçük mabedinin tamiri ve Protestanl k 
çal malar hakk nda bilgi vermi tir. Bu dönemde Bursa daki Protestan cemaati 
büyüdü ü için Papaz n Kilisede Pazar ayinlerini yönetmesi için çal ana ihtiyac 
olmu tur. Bursa daki Protestanlar genelde ipek i iyle u ra m lar, ipe i Avrupa ve 
Amerika ya göndermi lerdir. Bay Bliss Bursa daki H ristiyanlar n Amerika yla 
ili ki kurmalar için yard mc olmu onlara ticari i lerinde rehber olarak kendi 
mezheplerine katmaya çal m t r26. 

                                                

 

23   Schneider; Broosa, pp. 148 151. 
24   Schneider; Broosa, pp. 152 154. 
25   B.O.A., A. MKT. MVL, Dosya No: 94/ Gömlek No: 8. 
26  Mr. Bliss; Protestants of Broosa , Missionary Herald, 1858, August, 8, LIV, pp. 248, 249. 
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Misyoner Barnum un 29 Nisan 1859 y l nda belirtti ine göre; Bursa 

Kilise binas ta tan yap lm ve son derece temizdir. Zeminde bir okul odas 
bulunmaktad r.  Kilise çok yo un de ildir. Ortalama üyesi 30 dur. Misyonerlerin 
kitap da t m daha yo un olursa Protestanl k yay lacakt r. Bu kilise 
çal malar n n tohumlar geçen 20 y lda ekilmi tir. Kilisenin erkek üyeleri genelde 
aktiftir. H ristiyan birli ini ve sevgisini kilisede a lamaya çal maktad rlar

 

27  Bu 
y l içinde de Papaz Stepan çal maya devam etmi , Bay Stepan ile Bay Barnum 
mektupla ileti im kurmu , Protestanl k ile ilgili yöntemler misyoner taraf ndan 
Bursa papaz na aktar lm t r. 

Osmanl Devleti nde Bursa da çal an Ermeni Murahhaslar 28 bir süre 
sonra Ermeni Patri i olduklar

 

için bu ehir misyonerlerce önemlidir. Bay 
Schnedier dönemine Ermeni Patri i ile misyonerler iyi geçinememi , 26 evval 
1276 (18.05.1860) da da Ermeni Patri i istifa edince yerine Bursa Murahhas 
Serkiz seçilmi , bu dönemde Amerikal misyonerler ile patrik ili kilerinde düzelme 
görülmü tür29.  

Misyonersiz geçen y llarda Bursa daki çal malar durgun olmu , 1860 y l 
geldi inde kilisede papaz bulunmamas na ra men kilise üye say s 36 ya 
yükselmi tir30. Bursa Kilisesi kendi kendini idare etmi tir, 1862 y l nda Papaz 
atanm , papaz ev ziyaretleri yaparak taraftar kazanmaya çal m , y l içinde 2.100 
Ps l k kitap sat lmas n sa lam t r31. 

Bahsedilen dönem içinde Bursa Protestan Kilisesi kurulmu ve faaliyete 
ba lam , Misyoner olmad dönemlerde de dini faaliyetler sürmü , kilisenin 
papaz ve üyeleri Protestanla t rma çal malar n sürdürmü tür. 

Bursa merkezdeki 1881 y l nda da dini çal malarda papaz etkili olmu 32 

ayn y l içinde kilise y ll k raporu ayr nt l olarak sunulmu tur33. 

Bursa Protestan Kilisesi 1881 Y l Raporu 

1- Kilise üyelerinin say s : 84; 28 erkek, 56 kad n. 
2- Y l boyunca kiliseye kabul edilenler: 20; 3 erkek, 17 kad n. 
3-  Ölüm ve evlilik gibi idari durumlar:  

                                                

 

27  Mr. Barnum; The Protestant Church, Brusa, 3 Marc and 29 April ,1859 , Missionary Herald, 
1859, July,7, LV, pp. 208-212. 

28  Murahhas: Osmanl Devleti nde Ermeni Piskoposlar na verilen add r. Piskopos ise H ristiyanl n 
en yüksek ruhani unvan na sahip olan ve bir bölgenin dini liderleri olan ki ilere denir. 

29  B.O.A., .HR.,  Dosya No: 175/ Gömlek No: 9621. 
30  P.A.B.C.F.M., Reel: 582 No: 5. 
31   Mr. Trowbridge; Broosa- Self Support, 4 April, 1862 , Missionary Herald, 1862, July, 7, LVIII, 

pp. 220. 
32  P.A.B.C.F.M., Reel: 596, No: 539. 
33  P.A.B.C.F.M., Reel: 598, No: 19,20. 
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a- 5 kez cemaat topland . 
b- 8 çocuk vaftiz oldu. 
c- 8 ki i öldü. 

4- Kilisenin toplam bütçesi: 
Gelir: 7846 
Gider: 7846 
Papaz Maa lar : 4800 Piaster d r. 

1881 y ll k raporunda da belirtildi i üzere Bursa Protestan Kilisesi nin 
faaliyetleri etkili olarak sürmü , vaftiz ve cenaze hizmetlerini papazlar 
yürütmü tür. Kilisede kad n üyeler daha etkili olmu tur, Bursa da 1886 y l nda ise 
manevi çal malar beklentiler kadar iyi olmam , bu dönemde d istasyonlardaki 
çal malar Bursa merkezden daha iyi haldedir34.  

D istasyonlarda da kiliseler faal olarak çal m t r. 1895 y l nda Bursa 
vilayetinden bulunan kilisenin tamiri için Osmanl Devleti izin vermi , tamir 
i leriyle ve yap lacak i lerle ilgili yaz malar Patrikler yürütmü tür35. Ayn y l 
içinde Bursa Papaz ba ar l çal malarda bulunmu tur36. 

1897 de Bursa stasyonu nda dini faaliyetlerinde dikkat çekilecek nokta 
alandaki bo kiliselerin say s n n fazla olmas d r.  Bursa da, ölüm, nakil, uzakla ma 
gibi sebeplerden dolay kiliseler bo kalm , misyonerlere göre dini hizmetlerin 
kesilmemesi için di er vaizlerin yard mlar gerekmi tir. Bunun yan nda cemaat için 
Pazar ayinlerinde kilisenin çanlar n n düzenli olarak çal nmas ve kiliselerin 
ihtiyaçlar n n yard mlarla giderilmesi gerekmi tir. 

Misyoner Baldwin 1897 y l nda Bursa ya 3 veya 4 günlük mesafede 
bulunan yerleri iki kez ziyaret etmi , ziyaretlerle misyonerler daha iyimser bir hava 
olu turmu tur. Ziyaretlerde vaizlerin Hz. sa dan kaynaklanan ve papaz taraf ndan 
yap lan kutsal i lemi gerçekle tirip gerçekle tiremediklerine ve evlilik 
seremonilerindeki performanslar na bak lm , papazlara misyonerler e itim 
vermi tir. 

Bu dönemde Pazar ayinlerindeki vaazlar devam etmi , misyoner papazlara 
yard m ederek haftal k vaaz toplant lar na kat lm t r. Bursa n n bat s ndaki 
mabette düzenli olarak vaaz hizmetleri sürmü fakat Board un deste i olmadan 
eski vaiz i ine al nm t r. Vaizin maa 70-80 aras cemaat taraf ndan kar lanm , 
ayn cemaat yetimleri de desteklemi tir37. 

                                                

 

34  Reports of ABCFM, 1886, pp. 35. 
35  B.O.A.,  .AZN, Dosya No: 12/ Gömlek No: 9 
36  P.A.B.C.F.M., Reel: 606, No: 510. 
37  P.A.B.C.F.M., Reel: 606, No: 740, 741, 743. 
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1899 y l nda da Pazar ayinleri hizmetleri vaizler taraf ndan sürdürülmü , 

vaizler çok az maa la i lerini yapm lar, misyoner kilise çal anlar için Board 
Te kilat ndan ücret talep etmi lerdir38. 

Bursa Protestan Kilisesi 1906 y l nda Eylül ay n n sonuna kadar, Merzifon 
Ruhban okulundan mezun olan Papaz H. Arabian taraf ndan yönetilmi tir. Bu 
ehirde çal maya ba layan Arabian olumlu sonuçlar alm t r. Papaz n zatüre 

hastal na yakalanmas onun k sa süre Bursa da çal mas na neden olmu tur39. 

Bursa Kilisesi nde 1907 y l nda Bay Hovab Arabian n hayal k r kl 
olu turmas Bursa Kilisesi nde ileti im ve yay lmay engellemi , o zatüre ata nda 
ölünce cemaatin ilgisi zay flam fakat ayn y l içinde Bay Toros Kendigian 
Kayaba nda vaazlar na devam etmi tir40.  

Bursa Kilisesi 1908 y l nda tekrar eski vaizi Bay Yeghia Shamigian ile 
küçük bir cemaate hizmet vermi , bunun yan nda Papaz Garbed Baghdasarian 
Yetimhanede yetimler ile ilgilenmi , kilise üyelerinin say s 80 olmu tur41. 

3. 1909 ve Sonras Bursa da Dini Faaliyetler 

1908 y l ndan sonra Bursa da dini faaliyetler misyoner yoklu una ra men 
sürmü , 1909 y l nda Amerikan Board Te kilat kiliseler ile ilgili yeni kararlar 
alm ve Bible House mabedinin hizmetleri ba lam t r. Ba kent kiliselerin 
çal malar na yard m etme karar alm , mezheple ilgili olaylara kar mama 
gereklili i bildirilmi tir. Amerikan Board misyonerleri bu ülkedeki Protestan 
kiliselerini idare etmeye ve kilisenin yönetim biçimi fikrine kat lm t r42. Ayn y l 
içinde Bursa Sahas na 12 d istasyon ba l d r, 1909 y l n n sonundaki rapora göre, 
cemaat 428 ki idir, y l içinde yeni üye olarak 11 ki i kabul edilmi , ortalama ba l 
olanlar 960 d r. Bursa Vaizi uzun süren hastal k döneminden sonra ölmü tür43.  

1912 y l içinde Bursa cemaatinin say s dü mü , Bay Otto Baghdasarian 
skoçya ya gitmesi cemaatin azalmas n n önemli bir neden olmu tur. Di er illerden 

göçler nedeniyle cemaate büyük de i iklikler olmu , dua toplant lar nda kad nlar 
te vik edilmi tir. Pazar okullar nda fabrikada çal an okul k zlar etkili olmu , 
s n flarda Protestanl a sempati beslemi lerdir. Papaz Baghdasarian skoçya ya 
gidince yerine geçici olarak Papaz Kawme Aclahadian getirilmi tir44. 

10 A ustos 1913 te Bursa Kilisesi ne düzenli bir vaiz atanm , Bay 
Adanalian vaiz olarak göreve ba lam t r. Bu y l içinde Bayan Allen Ermeni 
cemaatle birlikte çal m , Pazar ayinlerine çocuklar da getirmi tir. 1914 y l nda da 

                                                

 

38  P.A.B.C.F.M., Reel: 606, No: 826. 
39  P.A.B.C.F.M., Reel: 617, No: 623. 
40  P.A.B.C.F.M., Reel: 617, No:651. 
41  P.A.B.C.F.M., Reel: 617, No:687. 
42  P.A.B.C.F.M., Reel: 616, No: 868. 
43  P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No:263. 
44  P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 115, 120, 121. 
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Bay Adanalian bölgede çal m , vaizi Londra da ya ayan Ermeniler 
desteklemi tir45. 

Birinci Dünya Sava nda Board çal anlar bölgeden çekildi i için dini 
faaliyetler ask ya al nm t r. 1914 y l ndan sonra stanbul haricinde kiliselerdeki 
çal malar durdurulmu tur46. 5 Safer 1333 (23.12.1914) te Bursa Kilisesi nde 
bulunan rahiplerin ayr lmas na karar verilmi , rahipler yerlerinden 
ayr lmayacaklar n beyan etmi lerse de Bursa dan ayr lm lar, kilisede rahip 
bulunmam t r47.  Milli mücadele döneminde 10 Ekim 1922 y l nda Bursa ya Board 
Te kilat papaz atamaya karar vermi , Protestan kilisesine sonuçta Bay Haroutun 
Karnigian atanm t r48.  

Sonuç 

1928 y l ndan sonra Bursa Amerikan K z Koleji nin kapat lmas ndan sonra 
Board Te kilat n n Bursa ile ilgili dini faaliyetlerine rastlanmam t r. Günümüzde 
Bursa da Protestan Kilisesi 1996 y l Nisan ay nda tekrar aç lm , kilise son 
zamanlarda oldukça aktif bir propagandaya ba lam t r. Bursa Protestan Kilisesi, 
ngiliz misyoner örgütlerinden de destek almas zaman zaman medyaya da konu 

olmu tur49. Protestanlar günümüzde Bursa ve civar nda dini faaliyetlerde 
bulunmakta, bedava ncil da tarak misyonerlik çal malar n yürütmektedirler. 

ATO ( Ankara Ticaret Odas ) Ba kan Aygün de bir misyonerlik raporu 
haz rlam , raporda Türkiye için misyonerli in bir tehlike oldu undan bahsetmi tir. 
Ba lang çta Hr stiyanl yayma amac görülen bu faaliyetlerin ülkemizin üniter 
yap s n hedef ald n belirtmi tir. Bu raporda Bursa daki Protestan Kilisesi nden 
bahsetmi , halen faaliyetlerini sürdüren bu kilisenin de misyonerlik çal malar 
oldu u belirtilmi tir50.         

                                                

 

45  P.A.B.C.F.M., Reel: 630, No: 26,29, 30, 32. 
46  Centennial of Constantinople Station, Near East Mission of The American Board, stanbul 1931., 

s. 75. 
47  B.O.A.,  DH.EUM. 5. B. Dosya No: 7/ Gömlek No: 3. 
48  Henry H. Riggs; An Ordination at Brousa Turkey ,  Missionary Herald, 1922, oct, 10, CXVIII, 

pp. 467, 468. 
49  Ali R za Bayzan; Türkiye Gazetesi, 06.10.2000., Protestan Misyoner Örgütlerin Türkiye 

Operasyonu , www.bayzan.net. Ve Stradigma com dergi, Türkiye de Protestan Vak flar n n 
Kurulmas , Say : 3, 2003, s.13. 

50  http://fireball.atonet.org.tr./turkce/bulten/,18.06.2005

 

. 

http://www.bayzan.net
http://fireball.atonet.org.tr./turkce/bulten/,18.06.2005


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (407-419 s.)  

417

      

KAYNAKÇA 

AR V BELGELER

 

T.C. BA BAKANLIK OSMANLI AR V (B.O.A.)  

Dahiliye Be inci ube Belgeleri: Dosya No:7 /Gömlek No:3,   

radeler  

Hariciye radeleri Dosya No: 175/ Gömlek No: 9621,  
rade Adliye ve  Mezahip: Dosya No: 12/ Gömlek No: 9,  

Sadaret Evrak Kataloglar : Dosya No: 94/ Gömlek No: 8.  

Kilise Defterleri 

Kilise Defteri 2, Sayfa: 126, Hüküm: 299(1295/1878), 
Kilise Defteri 2, Sayfa: 127, Hüküm: 302(1295/1878), 
Kilise Defteri 2, Sayfa: 199, Hüküm: 460(1303/1885), 
Kilise Defteri 2, Sayfa: 201, Hüküm: 463(1303/1885), 
Kilise Defteri 2, Sayfa: 220, Hüküm: 504(1303/1885),  
Kilise Defteri 2, Sayfa:224, Hüküm: 512 (1314/1886), 
Kilise Defteri 6, Sayfa:32, Hüküm: 4225(1330/1912),  
Kilise Defteri 7, Sayfa: 26, Hüküm: 2020(1332/1914),  
Kilise Defteri 7, Sayfa: 38, Hüküm:778(1332/1914).  

PAPERS OF THE AMERICAN BOARD OF COMMISSIONERS FOR 
FOREIGN MISSION (P.A.B.C.F.M.), UNIT 5: (ABC 16.9.3) 

Reel 582 No: 5,  449, 481 
Reel 594 No: 16 
Reel 596 No: 539 
Reel 598 No: 19, 20 
Reel 606 No: 510, 740, 741, 743, 826 
Reel 616 No: 868 
Reel 617 No: 623, 651, 687, 
Reel 628 No: 115, 120, 121, 263 
Reel 630 No: 26, 29, 30, 32  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (407-419 s.)  

418

       

BOARD RAPORLARI: 

Reports of ABCFM 1856 
Reports of ABCFM 1857 
Reports of ABCFM 1886 

Centennial of Constantinople Station, Near East Mission of The American 
Board, stanbul 1931.  

DERG LER 

THE MISSIONARY HERALD 

Mr. Bliss ; Letter from Mr. Bliss, May 20, 1858, Protestans of Broosa , 
Missionary Herald, 1858, August, 8, LIV, pp. 248. 

Mr. Ladd; Letter From Mr. Ladd December 31. 1850 ,  Missionary Herald, 1851, 
April, 4, XLVII, pp. 116, 117. 

Station Reports; Broosa , Missionary Herald, 1851, Sept, 9, XLVII, pp. 288.  

Mr. Barnum; The Protestant Church, Brusa, 3 Marc and 29 April ,1859 , 
Missionary Herald, 1859, July,7, LV, pp. 208-212. 

Mr. Trowbridge; Broosa- Self Support, 4 April, 1862 , Missionary Herald, 1862, 
July, 7, LVIII, pp. 220. 

Henry H. Riggs; An Ordination at Brousa Turkey ,  Missionary Herald, 1922, oct, 
10, CXVIII, pp. 467, 468.  

K TAPLAR 

Dwight, H.G.O.; Christianity In Turkey: A Narrative of The Protestan Reformation 
in The Armenian Church, Ballantyne Printir, London, 1854, pp. 13-31. 

Field, James A.; America and the Mediterranean World 1776- 1882, Princeton 
University Press, New Jersey 1969. 

Grabill Joseph L.; Protestan Diplomacy and the Near East, Missioanary Influance 
on American Policy 1810-1927, University of M nnesota Press, 
Minneapolis, 1971, pp. 11,12.  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (407-419 s.)  

419

 
Schneider, E.C.A.; Broosa, Asia Minor, Ger. Ref. Church Publication, 

Chambersburg, 1846.  

MAKALELER 

Bayzan, Ali R za; Türkiye Gazetesi, 06.10.2000 Protestan Misyoner Örgütlerin 
Türkiye Operasyonu , www.bayzan.net. 

Güler, Yavuz; Osmanl Devleti Dönemi Türk- Amerikan li kileri (1795-1914), 
Gazi üniversitesi K r ehir E itim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 say : 1, 2005 
K r ehir, s. 227-240. 

Hurd,  Elizabeth Shakman; Appropriating Islam: The Islamic Other in the 
Consolidation of Western Modernity, Critical Middle Eastern Studies,  
Say :12, 2003, pp. 25-41. 

Y ld z, Özgür;  1890- 1919 Y llar Aras nda Amerikan Board Te kilat n n 
Mardindeki Faaliyetleri Makalelerle Mardin Tarih Co rafya, Cilt 1, 
stanbul 2007, s. 563- 580. 

________; 1860-1880 Y llar Aras nda Bursa ve Civar nda Ermeniler , Ho görü 
Toplumunda Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Yay n , Cilt III., 2007 
Kayseri, s. 505-516.  

http://www.bayzan.net

