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Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlõ Devleti arasõndaki ilişkilerin
başlangõç tarihi 19. asõrõn ilk yõllarõna kadar uzanõr. İki devlet arasõndaki ilk
münasebetler siyasî olmaktan ziyade ticarî, dinî ve kültürel boyutlu bir ge-
lişme izlemiştir.

Osmanlõ idaresindeki Anadolu ve Ortadoğu topraklarõnõn yer altõ ve
yer üstü kaynaklarõ bakõmõndan zenginliği, sahip olduğu pazar niteliği ve
ulaşõm olanaklarõ 1830�lu yõllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri�nin
ilgisini çekmiştir. Amerika Birleşik Devletleri; Osmanlõ Devleti ile imzala-
dõğõ daha ilk anlaşmadan ve ticarî alandaki ilk yakõnlaşmadan itibaren bu
topraklarõn ve barõndõrdõğõ zenginliğin kendi çõkarlarõ adõna ne tarzda, hangi
ölçülerle ve toplumun hangi kesimleriyle yakõn münasebetler kurularak elde
edilebileceğini araştõrmaya yönelmiştir. Bu politikanõn sonucu olarak Os-
manlõ topraklarõnda yaşayan ve özellikle Anadolu coğrafyasõnda hayat sür-
mekte olan Ermeniler, bu ilişkilerde ve ön görülen Amerikan hedeflerinin
gerçekleştirilmesinde önemli bir unsur olarak kabul görmüş ve Amerika
Birleşik Devletleri için büyük bir önem arz etmişlerdir. Amerika Birleşik
Devletleri ile Ermeniler arasõnda ilk münasebetlerin kurulmasõna, Ermenile-
rin Amerika Birleşik Devletleri�nin menfaatlerini gerçekleştirmede bir maşa
haline getirilmesine ise Amerikan misyonerleri aracõlõk etmişlerdir.

Hõristiyanlõğõ tanõtma, yayma ve yeni inanõrlar kazanma demek olan
misyonerlik Hõristiyanlõğõn temel özelliklerinden biri olmuştur. Bu politi-
kayla misyonerlik Hõristiyanlõk kadar eski ve köklü bir dinî unsur haline
gelmiştir. Daha sonraki tarihlerde örgütlü bir kurum olarak vücut bulacak,
amaçlõ ve şuurlu bir dinî tebliğ faaliyeti başlatacak olan bu mesleğin öncüle-
ri Havariler olmuştur1. Başlangõçta bu minvalde bir mana taşõyan misyoner-
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lik kelimesi zamanla, özellikle 17. asõrdan itibaren, yeni anlamlar kazanarak,
�dalâlet� ve �sapõklõk� içerisinde bulunduğuna inanõlan toplumlara hidayet
yolunu gösterme çabasõ yanõnda, ticarî, siyasî ve kültürel amaçlarla diğer
toplumlara gönderilme anlamlarõnõ da içerecek şekilde bir kullanõm kazan-
mõştõr. Dolayõsõyla misyoner temelde bir din adamõ demektir. Fakat misyo-
nerler, dünyanõn dört bir tarafõna yayõlmõş olmalarõndan, bulunduklarõ belde
ve bölgelerin dinî karakterlerini, nüfus, dil ve kültür yapõlarõnõ, yer altõ ve
yer üstü kaynaklarõnõ tetkik ve tespit etme noktasõnda yapmõş olduklarõ ça-
lõşmalar dolayõsõyla, bir başka yönüyle de "tarih-toplum-kültür araştõrmacõ-
sõ"2 olmuşlardõr.

Osmanlõ coğrafyasõnda misyonerlik faaliyetlerinin tarihi, araştõrmala-
rõn yabancõlõk duyduğu bir konu değildir. Bilindiği gibi, Anadolu'da faaliyet
göstermeye başlayan ilk misyoner grubu daha 1220 yõlõnda İstanbul'a gelen
Saint François tarikatõna mensup Franciscain rahiplerinden Katolik
Kapusenler (Freres Mineurs) olmuştur. Bugün sadece Conventueller diye
anõlan bu rahipler İstanbul'a gelen en eski Katolik misyonerleri idiler. Bu
misyonerlerin İstanbul'da yaptõklarõ en önemli iş Bizans ve Roma kiliseleri-
nin birleştirilmesini gerçekleştirmek, yani Greklerin katolikleşmelerine ça-
lõşmak olmuştur. Conventual rahipleri ayrõca öğretim işiyle de meşgul ol-
muşlardõr. Ancak bu noktadaki çalõşmalarõ belki diğerlerine nispetle biraz
daha sõnõrlõ olarak İstanbul'un fethinden önce olduğu gibi sonrasõnda da,
Latin kiliselerinin yanõnda bulunan okullarda, kilise ruhanî dairesinde oturan
Latin ailelerinin çocuklarõnõ okutmaktan veya kilisede görev alacak çocukla-
rõ kilise okullarõnda okutmaktan ibaret kalmõştõr3.

Osmanlõ ülkesine giren ikinci grup Katolik misyoner grubu
Dominikenlerdir. Bir iddiaya göre bunlarõn İstanbul'a gelişi 13. yüzyõlõn ilk
yarõsõ içinde, başka bir iddiaya göre ise aynõ yüzyõlõn ikinci yarõsõnda ger-
çekleşmiştir. Osmanlõ topraklarõnda faaliyete başlayan diğer bir Katolik
misyoner grubu da Cezvitler olmuştur. 1583 Kasõmõnõn sekizinci günü beş
kişilik bir grup hâlinde Osmanlõ ülkesine ayak basan Cezvit misyonerleri
                                                         
   Bazõ araştõrmacõlar da Hz. İsa�nõn ve havarilerinin yapmõş olduğu dini yayma ça-

lõşmalarõnõn, teşkilât halinde yapõlan organize bir faaliyet olmadõğõ, sadece tebliğ amacõ
taşõdõğõ düşüncesiyle bu dönemdeki çalõşmalara misyoner faaliyetleri olarak bakmamak
lazõm geldiğini belirtmektedirler. Bkz.: Şaban Kuzgun, �Misyonerlik ve Hõristiyan Mis-
yonerliğinin Doğuşu�, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, No. 1, Cumhuri-
yetin 60. Yõlõna Armağan, Kayseri 1983, s. 66.

2 Necmettin Tozlu, �Osmanlõ İmparatorluğunda Misyoner Okullarõ� Osmanlõ, Yeni Tür-
kiye Yayõnlarõ, Ankara 1999, C. 5, s. 329.

3 Nurettin Polvan, Türkiye'de Yabancõ Öğretim, C. I, Millî Eğitim Bakanlõğõ Yayõnlarõ,
İstanbul 1952, s. 66 ve 69-70.
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aynõ yõlõn 18 Kasõmõnda St. Benoit Manastõr ve Kilisesi'ne yerleştirilmişler-
dir. Yerleşir yerleşmez yaptõklarõ ilk işlerden biri ise burada hemen bir okul
açmak olmuştur. Cezvitler, tarikatlarõnõn 1773 yõlõnda Papa XIV. Clement
tarafõndan lağvedilmesine kadar, Rumlar ve Ermeniler arasõnda, 190 yõl sü-
reyle İstanbul'da faaliyetlerini sürdürmekten geri durmamõşlardõr. İstanbul'a
Cezvitler�den sonra gelen diğer bir misyoner grubu ise Capucinsler olmuş-
tur. 1626 Temmuzunun yedisinde üç kişilik bir Capucin misyoner grubu
İstanbul'a gelmiş ve St. Georges Kilisesi'ne yerleşerek, Cezvitler gibi onlar
da, kilise bünyesinde açtõklarõ bir okul ile eğitim alanõnda kendilerini ispat-
lamaya çalõşmõşlardõr.

Fransa, Colbert Hükümeti zamanõnda bu misyonerlerin eğitim faali-
yetlerinden faydalanmak istemiş ve Osmanlõ Devleti'ndeki Fransõz elçiliğine
ve konsolosluklarõna tercüman yetiştirmek maksadõyla Krallõk Ticaret Mec-
lisi 18 Kasõm 1669 tarihinde her üç yõlda bir kere Fransa'dan Capucinlerin
İstanbul ve İzmir'deki okullarõna altõ dil oğlanõ gönderilmesine karar ver-
miştir. 1718'de alõnan son kararla da Capucinler'in İstanbul'daki okulunda
on iki dil oğlanõ bulundurulmuştur4.

Osmanlõ ülkesinde faaliyet gösteren ikinci gurup misyonerler ise Pro-
testanlar olmuştur. Daha İngiltere Cumhuriyeti'nin ilân olunduğu 1646 yõ-
lõnda Londra'da yer alan yeni Parlamento Hõristiyanlõğõn neşri için bir cemi-
yet teşkili cihetine gitmiştir. 1698, 1792 ve 1805 tarihlerinde bu cemiyet
mevcut teşkilâtõnõ, yaptõğõ atõlõmlarla daha geniş bir alana yaymaya çalõş-
mõştõr.

Osmanlõ Devleti'nin siyasî durumunun sunduğu imkânlar ve Katolik
misyonerlerin faaliyetlerini hõzla sürdürmelerine engel olma arzusu, Protes-
tan misyonerlerini Osmanlõ ülkesindeki çalõşmalarõnõ 19. asrõn ilk yarõsõnda
bir kez daha gözden geçirmeye ve etkinlik sağlayõcõ tedbirler almaya sevk
etmiştir. Yapõlan çalõşmalar ilk başta ve bakõşta dinî ve mezhebî nitelikli bir
çerçeve içinde görünmüş olsalar bile, gerçekte İngiltere'nin Fransa ve Rus-
ya'ya karşõ Osmanlõ ülkesinde kullanabileceği Protestan kitlenin meydana
getirilmesi çalõşmasõndan başka bir şey olmamõştõ. Daha sonra 19. yüzyõlda
İngiltere'nin çoğunlukla yürüttüğü Protestanlõk faaliyetlerine Amerikan
Protestan faaliyet guruplarõ da katõlmõştõr. Amerika Birleşik Devletleri siyasî
bir teşekkül haline gelmede gecikmiş olmasõ dolayõsõyla her sahada olduğu
gibi, diğer devletlere nispetle, misyonerlik faaliyetleri konusunda da geç
kalmõş, ancak böyle olmasõna rağmen netice itibariyle kendi adõna elle tu-
tulur bir başarõyõ gerçekleştirme istidadõ gösterebilen bir ülke olmuştur.
                                                          
4 Ayrõntõlõ bilgi için bkz. Polvan,  a.g.e., s. 60-125.
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Bilindiği gibi Osmanlõ topraklarõnda yaşayan Katoliklerin koruyucu-
luğunu Fransa ve Avusturya, Ortodokslarõn koruyuculuğunu ise Rusya üst-
lenmiştir. Adõ geçen bu üç devlet 1840 tarihinden itibaren Lübnan ve Suriye
bölgelerinde Müslümanlarla Hõristiyanlar arasõnda meydana gelen çatõşma-
lardan faydalanarak kendi mezheplerinden olanlarõ himaye etmek bahane-
siyle olaylara müdahale etmişler, bu vesileyle nüfuzlarõnõ kuvvetlendirmeye
çalõşmõşlardõr. Böyle bir gelişme ise İngiltere�yi, bölgede etkin hale gelme
politikasõ güden diğer devletlerin nüfuzlarõnõ dengede tutabilmek için, mez-
hebî bir himaye kurma siyasetini gütmeye sevk etmiştir. Fakat böyle bir
himayeye konu teşkil edecek bir Protestan topluluğu bulunmadõğõ için de
önce böyle bir topluluğu vücuda getirmek üzere harekete geçmiş, 1840 yõ-
lõnda Kudüs'te bir Protestan mabedi inşa etmek üzere Osmanlõ Devleti�nden
müsaade olunmasõnõ istemiştir. Babõali önceleri bu talebe pek sõcak bakma-
mõş ise de nihayet 1842�de Kudüs'te ilk Protestan kilisesinin tesisi mümkün
olabilmiştir. Bu ilk adõmõn gerçekleştirilmesinin ardõndan kurulan bu yeni
kilise için Protestan müntesipler temin etmenin mücadelesine başlanmõştõr.
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan gelen muhtelif Pro-
testan misyonerleri, özellikle İngiliz konsoloslarõnõn maddî ve manevî des-
tekleri sayesinde, başka din ve mezheplere mensup halkõ Protestan yapmak
üzere hummalõ bir faaliyete başlamõşlardõr5. Dolayõsõyla Türkiye�ye gelen
ilk Protestan misyonerleri 1804'ta kurulmuş olan �British and Foreign Bible
Society�ye mensup din adamlarõ olmuşlardõr. Bunlar, çalõşmalarõna önce-
likle İzmir ve çevresinden başlayarak, misyoner faaliyetleri açõsõndan As-
ya�nõn anahtarõ olarak kabul edilen Anadolu�nun içlerine doğru ilerlemeye
gayret etmişlerdir6.

Önceleri İngiltere�nin yönlendirip desteklediği Protestan misyoner ve
misyonerlik faaliyetleri, bu tür çalõşmalara biraz gecikmeli olarak katõldõğõnõ
belirttiğimiz Amerika Birleşik Devletleri tarafõndan, 19. asrõn ilk çeyreğin-
den 20. asrõn ilk çeyreğine kadar yaklaşõk bir asrõ kapsayacak bir dönem
içinde gayet hõzlõ ve etkin bir şekilde sürdürülecektir. Böylece Osmanlõ top-
raklarõnda açõlan ve açõlacak olan mabet, hastane, yetimhane, okul ve benze-
ri kurumlar vasõtasõyla mezhep propagandalarõna girişilecek, bir taraftan
Ermeniler Protestanlaştõrõlmaya, bir Protestan topluluğun oluşmasõ ve pa-
lazlanmasõ için çalõşõlõrken diğer taraftan ise Osmanlõ ülkesinde yavaş yavaş
vücut bulmaya başlayan Protestan cemaat üzerinde himaye hakkõ elde edil-
mek istenecektir. Önceleri sade ve yalõn bir talep, akabinde ise bir hak ola-
                                                          
5 A. Alper Gazigiray, Osmanlõlardan Günümüze Kadar Vesikalarla Ermeni Terörü-

nün Kaynaklarõ, İstanbul 1982, s. 68.
6 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyasõ, İstanbul 1988, s. 57-58.
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rak elde edilmeye çalõşõlacak olan bu imtiyaz arayõşõ, ileriki satõrlarda görü-
leceği üzere, zaman zaman Osmanlõ idaresi ile Amerika Birleşik Devletle-
ri�ni karşõ karşõya getirecektir. Bu tür ihtilaflar iki devlet arasõnda siyasî
krizlerin doğmasõna yol açmanõn ötesinde, ileriki yõllara hazõrlõk olmak üze-
re Amerika Birleşik Devletleri tarafõndan, Ermeni Meselesi diye adlandõrõ-
lan bir meselenin de yavaş yavaş ortaya çõkmasõnõn ilk adõmlarõ atõlmaya, alt
yapõsõ oluşturulmaya, o gün için Osmanlõ Devleti�ne karşõ, bugün ise Türki-
ye Cumhuriyeti aleyhinde kullanõlacak olan bir kadro yetiştirilmeye7 baş-
lanmõştõr.

Misyonerler genel olarak sabõrlõ, çalõşkan, feragat sahibi, sõr saklama-
sõnõ bilen kimseler olmak gibi çok yönlü hususiyetlere sahip olmuşlardõr.
Misyonerlik her ne kadar dinî bir mana taşõmõşsa da misyoner faaliyetleri
sadece dinî esaslar çerçevesinde yapõlmakla sõnõrlõ kalmamõş, yapõlan faali-
yetler siyasî, iktisadî, içtimaî ve idarî alanlardaki her türlü çalõşmayõ kapsa-
yacak şekilde oldukça geniş ve çok farklõ amaçlara yönelik olarak yürütül-
müştür. Hatta gerektiğinde, Roma İmparatorluğu yahut Osmanlõ Devleti
tarihinde yaşanan bir dizi örnekte olduğu gibi, kurulu düzeni değiştirmeye
veya yõkmaya yönelik isyan ve ayaklanmalara rehberlik etmek veya bu tür
olaylara iştirak etmek gibi bir noktaya kadar uzanmõştõr. Bu durumdan dola-
yõdõr ki 18. asõr Fransõz yazar ve filozoflarõndan Voltaire (1694-1778) mis-
yonerleri �koyun postuna girmiş ejderhalar� olarak tavsif etmiş ve �dünya-
yõ bin dört yüz yõl kana boyadõklarõna�8 inanmõştõr.

Osmanlõ Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasõndaki ilişkilerin
başlamasõ ve gelişmesi açõsõndan ticarî faaliyet ve münasebetlerin ilk ve
temel unsurlardan biri olduğunu belirtmiştik. Bunun böyle olmasõnda ve
belirli bir seviyeye ulaşmasõnda ise Amerikan misyonerlerinin küçümsen-
meyecek bir payõ olduğu aşikardõr. Zira misyonerlerin dinî çalõşmalarõn ya-
nõnda meşgul olduklarõ diğer bir alan da malî ve iktisadî konular, Osmanlõ
ülkesinin yer altõ ve yerüstü zenginlikleri ile potansiyel ticaret hacmi ol-
muştur. Bu noktalarla bir çok Amerikan misyoneri meşgul olmuş, içinde
bulunduğu bölgenin haritalarõnõ çizmiş, resimlerini çekmiş, yer altõ zengin-
liklerine ulaşabilmek için zenginliği muhtemel olan yerlerde, bir takõm ve-
sileler ve isimler altõnda, fõrsat buldukça kuyular açtõrmõş ve kazõlar yaptõr-
mõştõr. Yemen'de faaliyet gösteren ve esas ismi G. Wayman Bury iken niye-
tini ve kimliğini gizleyerek takma ad kullanma yoluna giden Abdullah
Mansur bu tür çalõşmalar içerisindeki misyonerlerden sadece birisi olmuştur.

                                                          
7 Gazigiray, a.g.e., s. 70.
 8 Tozlu, a.g.m., s. 329-30.
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Sivas�ta bulunan Amerika konsolosu ise hazõrladõğõ raporlarla, Amerikan
emperyalizminin ve ona aracõlõk eden kurumlarõn Anadolu'nun engin zen-
ginliğine, maden kaynaklarõna ve genel yapõsõna dikkatini çekmeye9 çalõş-
mõştõr.

Amerikan misyonerleri bir taraftan yaptõklarõ tespit ve çalõşmalarla
Osmanlõ topraklarõnda yer alan zenginliklerden ve sunulan imkânlardan
kendi ülkeleri ve halklarõ lehine azamî derecede faydalanmaya çalõşõrken,
diğer taraftan ise Osmanlõ ülkesinin iktisadî, malî ve sanayi alanlarõnda ge-
lişmesini önleyici girişimler içerisinde olmuşlardõr. Örneğin yerli sanayiin
güçlenmesi yolunda gümrük hadlerinin yüzde elli oranlarõna kadar yüksel-
tilmiş olmasõ misyonerleri derinden rahatsõz etmiş, bu tür uygulamalarõn son
bulmasõ için yoğun bir çaba sarf etmelerine yol açmõştõr. Bu noktada vermiş
olduklarõ mücadele bir taraftan bu tür uygulamalarõn son bulmasõnõ sağlar-
ken, diğer taraftan ise Osmanlõ sanayiinin gelişmesini önleyen nedenlerden
birisini oluşturmuştur. Mr. Hamlin�in ifadesi ile: "Ne zaman ki, hükümetin
bu politikasõ özellikle İngiltere tarafõndan tamamõyla yõkõlmõş, Türkiye'nin
sanayisi çökmüş ve ülke hõzlõ bir zaaf süreci içerisine girmiştir�10.

Misyonerlerin en bariz özelliklerinden bir diğeri ise haber toplama ve
bilgi edinme faaliyetleri olarak karşõmõza çõkmaktadõr.

Misyonerler bulunduklarõ yerlerde ve çevre bölgelerde meydana gelen
olaylarõ, hadiseleri ve bunlarõn nedenlerini bir kõsõm siyasî makamlara ve
bağlõ bulunduklarõ merkezlere rapor etmişlerdir. Örneğin Anadolu�da dört
sene Amerika Birleşik Devletleri adõna misyonerlik faaliyetinde bulunmuş
olan Frederic Davis Garin, �Osmanlõ topraklarõnda Ermeni Buhranõ ve
1894 Kõtâli ile Vukuat-õ Mukaddimesi ve Tafsilatõ� adõ altõnda Ermenileri
haklõ gösteren bir kitap neşretmiştir11. Yine Amerika Birleşik Devletleri
adõna Van�da faaliyet gösteren başka bir misyoner �Ermeni Buhranõ� başlõ-
ğõ altõnda Sason hadiselerine dair bir kitap kaleme almõş ve Londra�da bir
çok kimseye nüshalarõnõ göndermiştir12. Merzifon Anadolu Koleji�ni idare
eden Amerika misyonerlerinden biri tarafõndan Ermenilerin Ankara�da yar-
gõlanmalarõnõ ve bu yargõlama dolayõsõyla ortaya çõkan durumu konu alan

                                                          
 9 Bu tür raporlara örnek olmasõ bakõmõndan bakõnõz: Kayseri Sancağõ Hakkõnda Teğ-

men Bennet Tarafõndan Hazõrlanan Genel Rapor (1880), Çeviren: Uygur
Kocabaşoğlu, Aralõk 1996, Kayseri.

10 Tozlu, a.g.m., s. 333.
11 Başbakanlõk Osmanlõ Arşivi (Kõsaca: BOA), Sadaret Hususi Maruzat Evrakõ (Kõ-

saca: Y.A.Hus.): Dosya No: 327; Sõra No: 61; Tarih: 14. 1. 1312.
12 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 338; Sõra No: 100; Tarih: 15. 05. 1313.
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bir makale Presbiterian adõndaki İngiliz gazetesinde neşredilmiştir13. Yine
Standard Gazetesi�nde bir kõsõm misyonerlerle Madam Tomayan tarafõndan
gönderilmiş olduğu tahmin olunan Ankara Mahkemesi�nin konu edildiği bir
mektup yayõmlanmõştõr14. Yine Van ve Bitlis�te bulunan iki Amerikalõ mis-
yoner bölgelerindeki yerel çatõşmalarõ Erzurum�da bulunan İngiliz konsolo-
su Mr. Zahrab�a iletmişlerdir15.  Beraberinde iki pasaport taşõma imkânõ
bulan, İngiliz ve Osmanlõ kimliği ile halk arasõnda dolaşan, onlar gibi giyi-
nip onlar gibi konuşan bir kõsõm misyonerler bağlõ bulunduklarõ devletin
hedeflerini gerçekleştirmede onlara azamî derecede yardõmcõ olmaya çalõş-
mõşlardõr16.

Bütün bunlardan dolayõdõr ki misyonerler yakõn ve Orta Doğu�daki
durumla ilgili İngiliz ve Amerikan enformasyonunun temel kaynaklarõndan
birini teşkil etmişlerdir17. Amerika Birleşik Devletleri�nin konsolosluk men-
suplarõnõ belirlemede ve onlarõ tayini noktasõnda misyoner şahsiyetlere bü-
yük yer vermesi ve itibar etmesi, atadõğõ elçi, elçilik katibi, konsolos ve kon-
solos yardõmcõlarõ ve saireyi bile zaman zaman misyonerlerden seçmiş ol-
masõ misyonerlerin siyasî faaliyetler içerisinde bulunmalarõnõ teşvik eden en
önemli unsurlardan biri olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri�nin bu yön-
deki politikasõnda õsrarlõ davranmasõ ise hem misyoner faaliyetlerini sõnõr-
lamak konusunda alõnan ve alõnmasõ düşünülen Osmanlõ tedbirlerine karşõ
caydõrõcõ bir rol oynamõş ve hem de misyonerlere serbestçe hareket etme
cesaret ve fõrsatõ bahşetmiştir. Örneğin 1894 yõlõnda önde gelen misyoner-
lerden B. D. W. Henter Harput'ta bulunan Amerikan konsolosluğuna kon-
solos yardõmcõsõ olarak atanmak istenmiştir. O günkü Osmanlõ hükümeti
Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararõna muhalefet etmiş ve atama bir
süre için ertelenmiş ise de aynõ göreve bir başka misyoner, Dr. Thomas H.
Norton atanmõştõr. Robert Koleji'nin kurucusu ve ilk müdürü Cyrus Hamlin
(1811-1900)�in iki defa Amerika�ya başbakanlõk etmiş olan Grover
Cleveland (1837-1908)'a Osmanlõ karasularõna Amerikan donanmasõnõn
gönderilmesi tavsiyesinde bulunarak saldõrgan bir "gunboat" diplomasisi
kõşkõrtõcõlõğõ yapmasõ örneğinde olduğu gibi, gerek Amerikan okullarõnda ve
gerekse Amerikan konsolosluklarõnda görev yapan ve siyasetle iç içe olan
misyonerler Türk-Amerikan diplomasisinin ve ikili ilişkilerin şekillenme-
                                                          
13 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 289; Sõra No: 90; Tarih: 29.7.1311.
14 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 276; Sõra No: 69; Tarih: 10.12.1310.
15 Bu tür bilgilendirmeler için bakõnõz: Bilâl N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Osmanlõ

Ermenileri (1856-1880), Ter. Şinasi Orel, İstanbul 1986, s. 100, 101, 108, 107, 418,
419, 420.

16 Tozlu, a.g.m., s. 333.
17 Gürün, a.g.e., s. 55.
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sinde önemli bir rol oynamõşlardõr. Biraz da böyle bir yapõnõn etkisi ve neti-
cesi dolayõsõyladõr ki 1901�de Amerika Birleşik Devletleri�nin idaresi kendi-
sine teslim edilecek olan ve her ne hikmetse 1906 yõlõnda Nobel Barõş Ö-
dülü�ne layõk görülmüş olan 26. Amerikan başbakanõ Theodore Roosevelt
(1858-1919) dünyada öncelikle ve herkesten evvel ezmek istediği iki ülke-
den birisinin Osmanlõ Devleti olduğunu beyan etmiştir18.

Yukarõda da ifade edildiği üzere Osmanlõ topraklarõna ilk gelen mis-
yonerler iktisadî, dinî, kültürel ve siyasî noktalar başta olmak üzere impa-
ratorluğu genel yapõsõ itibariyle tanõmaya çalõşmõşlar, mühendis, seyyah,
topograf, doktor ve daha değişik unvan ve sõfatlarla önemli incelemelerde
bulunmuşlardõr. Misyonerlik faaliyetleri başlangõçta sadece Müslüman ol-
mayan unsurlara değil, Osmanlõ vatandaşõ bütün herkese hitap etmeyi amaç
edinmiştir. Böyle bir anlayõşõn gereği olarak da Amerikan misyonerleri ön-
celikle Müslümanlar ve nüfuzlarõndan faydalanmak üzere İzmir'deki Yahudi
dönmeleriyle ilgilenmeye başlamõşlardõr. Ancak gerek ilk keşif incelemele-
rinden yaklaşõk on yõl sonra, Eli Smith ve Harrison Gray Otis Dwight adlõ
iki misyonerin bir yõl kadar sürmüş olan ikinci araştõrma gezisi ve gerekse
Yahudilerin muhalefeti ve Müslümanlarõn protestanlaştõrõlmasõnõn yapõlan
yatõrõma ve verilen emeklere değmeyeceği şeklindeki o tarihe kadar edinilen
tecrübeler neticesi bu yaklaşõm biçiminden vaz geçilmiştir. Bunun üzerine,
biraz da zorunlu olarak daha sonralarõ gayet mümbit bir alan olduğu anlaşõ-
lacak olan, ancak bu dönemde maddî ve manevî durumlarõ fecaat  arz eden...
ahlak ve maneviyatlarõ ifsat etmiş bulunan19 Hõristiyan azõnlõklar, özellikle
de Ermeniler arasõnda çalõşmanõn gerekli olduğu kararõna varõlmõştõr20.

Böyle bir karar ile, Ermeni unsurunun din, kültür ve ekonomik çõkar-
larõ bakõmõndan Fransa, İngiltere ve Rusya tarafõndan parsellenmeye çalõşõl-
dõğõ bir devrede, (1860-1870) Amerika Birleşik Devletleri de, bir taraftan
Osmanlõ coğrafyasõnda kurduğu misyoner örgütleri, okullarõ, yetimhaneleri,
hastaneleriyle ve diğer taraftan kendi ülkesinde Ermenilere sağlamõş olduğu
imkânlarla bu unsur üzerinde etkili olmaya çalõşmõştõr. Birinci Dünya Sava-
şõ�na kadar geçen süre zarfõnda da Ermenilik davasõnõ siyasî bir düzeye ge-
tirmeyi başarabilmiştir. Öyle ki Ermeniler açõsõndan genel olarak Amerika,
özel olarak ise Boston şehri21, Ermeni Millî Mukavemet Komiteleri�nin ku-

                                                          
18 Tozlu, a.g.m., s. 332.
19 Kocabaşoğlu, �XIX. Yüzyõlda Osmanlõ İmparatorluğu�nda Amerikan Okullarõ�, Os-

manlõ, C. 5, s. 341., s. 341.
20 BOA, Y.A.Hus: Dosya No: 352; Sõra No: 89; Tarih: 19. 12. 1313; Gürün, a.g.e., s. 55.
21 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 225; Sõra No: 8; Tarih: 1319 L. 14.
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rulmasõ22 ve faaliyetlerini hiç bir engel ve sõnõrlama ile karşõlaşmadan gayet
rahat bir şekilde sürdürme fõrsatõ bulduklarõ yer olmuştur. Burada teşkilâtla-
nan ve mukavemet komiteleri oluşturan Ermeniler bilakis Amerika�daki bir
kõsõm dinî cemaat ve kurumlardan ilgi ve alaka görmüşler, hatta bu tür ce-
maat ve cemiyetler Ermenileri müdafaa etmek üzere ortaya çõkan problem-
lerde Osmanlõ Devleti�ne şiddetle aleyhtarlõk etmişlerdir23.

Amerikan misyonerleri tarafõndan Ermenilere yönelik faaliyetlerin na-
sõl sürdürülmesi gerektiği sorusunun cevabõnõ bulmak ve programõnõ yap-
mak üzere 1860 yõlõnda Harput'ta bir toplantõ yapõlmõştõr. Bu toplantõda alõ-
nan ve yarõm asra yakõn bir süre uygulamada kalacak olan karara göre yapõ-
lacak çalõşmalarõn öncelikle üç misyon dahilinde olmasõ benimsenmiştir.
Buna göre; kabaca Trabzon'dan Mersin'e çekilecek bir çizginin batõsõnda
kalan ve diğerlerine nispetle önceliği ve önemli bir yeri olan ve 1832 yõlõnda
merkez haline getirilen İstanbul�a ilâveten Merzifon, İzmit, Kayseri, Bursa,
Manisa ve Sivas istasyonlarõndan oluşan bu bölge Batõ Türkiye Misyonu
olarak adlandõrõlmõştõr. Bu bölge zaman zaman küçük çaplõ değişikliklere
uğramõşsa da genel olarak bütünlüğünü muhafaza etmiştir. Sivas'õn hemen
güneyinden Mersin'e, Mersin'den de Halep'e çekilen doğrular içinde kalan
ve merkezini Anteb�in teşkil ettiği, Halep, Adana, Antakya ve Maraş istas-
yonlarõndan meydana gelen üçgen alanõ ise Merkezî Türkiye Misyonu o-
luşturmuştur. Bu iki misyonun dõşõnda ve doğusunda kalan topraklar ise
Doğu Türkiye Misyonu olarak benimsenmiştir. Harput merkezli bu misyo-
nun önde gelen istasyonlarõnõ ise Harput, Bitlis, Erzurum ve Mardin24 teşkil
etmiştir.

Son dönem içerisinde Amerika�nõn en önemli faaliyet alanlarõndan biri
haline gelen ve Protestan misyonerlerinin faaliyetlerini şekillendiren ve a-
dõm taşlarõnõ oluşturan böyle bir yapõlanmanõn neticesindedir ki dünyanõn
paylaşõlmasõna biraz geç fakat etkin ve hõzlõ bir şekilde katõlmõş olan Ame-
rika Birleşik Devletleri�nin desteğindeki Protestan misyonerlerinin çalõş-
malarõ günden güne gelişme imkân ve ortamõ bulmuştur. Bu ortamõn oluş-
masõnda bir dizi ikili antlaşmalarõn varlõğõ dikkat çeker. Bu noktada örnek
olmasõ bakõmõndan 1830 yõlõnda Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlõ
Devleti arasõnda imzalanmõş olan ticaret antlaşmasõ zikredilebilir. Bu ant-
laşma, söz konusu adõm taşlarõ içerisinde en ziyade önem arz edenlerinden
biri ve Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlõ Ermenileri arasõndaki iliş-
                                                          
22 BOA, Yõldõz Esas Evrakõ (Kõsaca: Y.E.E.): Kõsõm No: 11; Evrak No: 300-301; Zarf

No: 54; Kutu/Karton No: 136.
23 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 321; Sõra No: 68; Tarih: 09. 09. 1312.
24 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 342.
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kilerin gelişiminde gerek siyasî ve gerekse iktisadî şartlarõn oluşumunu
sağlamõş olmasõ bakõmlarõndan oldukça ehemmiyetlidir. 1839�da Tanzimat
Fermanõ�nõn ilân edilmesi bu adõm taşlarõndan ikincisi ve misyonerlerin
Osmanlõ topraklarõnda faaliyetlerini hõzlandõrmalarõna imkân veren bir diğer
etkenidir.

Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlõ Ermenileri arasõndaki ilişkiler
1840�lõ yõllardan sonra daha büyük ve hõzlõ gelişmelere sahne olmuştur.
Böyle bir değişim ve gelişimin gerisinde ise Amerikan misyonerlerinin eği-
tim alanõndaki faaliyetleri, Osmanlõ idaresinde meydana gelen bir kõsõm de-
ğişiklikler ve dolayõsõyla imparatorlukta her sõnõftan insanõn eğitime giderek
artan bir şekilde ihtiyaç duymasõ; özellikle Tanzimat Fermanõ�nõn sağladõğõ
atmosfer ve Protestanlarõn müstakil bir kiliseye kavuşmuş olmalarõ; dolayõ-
sõyla da ayrõ bir millet olarak kabul görmeleri ve bütün bu ve benzeri geliş-
melerin Amerikan misyoner okullarõna olan talebi artõrmasõ; misyoner o-
kullarõnõn nitelik ve nicelik bakõmlarõndan bir kõsõm değişikliklere uğramasõ;
klasik dinî eğitim anlayõşõ yerine daha dünyevî yahut laik diye tanõmlanabi-
lecek bir uygulamaya25 yönelinmesi ve benzeri hususlar yer almõştõr.

1856�da ilân edilen Islahat Fermanõ ile İngiltere ve Fransa'nõn istediği
şekilde bir vicdan hürriyeti prensibinin ön görülmesi, diğer bir ifade ile
mezhep değiştirme serbestiyetinin tanõnmasõ Protestan misyonerlerin faali-
yetlerini çok daha rahat ve geniş bir şekilde sürdürmelerini mümkün kõlmõş-
tõr. Ayrõca gerek ilân edilen fermanlar ve gerekse sürdürülmeye çalõşõlan
yenileşme çabalarõ neticesinde Amerikan misyonerlerinin çalõşmalarõ daha
bir hõz kazanmõş ve gelişmiştir. İleriye yönelik hedeflerin belirlenmesinde
ise "Milletler Sistemi" ve �Kapitülasyonlar" gibi istismara açõk iki zayõf
noktadan azami derecede istifade edilmiştir.

Misyonerler, ayak bastõklarõ ancak inançlarõ, lisanlarõ, siyasî ve kültü-
rel yapõlarõ ile yeni tanõştõklarõ toplumlarda kabul ve itibar görebilmelerini
sağlayabilmek ve aynõ zamanda ön gördükleri hedefe ulaşabilmek için o
ülke veya beldenin en ziyade ihtiyacõ olan alanlarda hizmet sunmayõ tercih
etmiş gözükmektedirler. Bu noktadan bakõldõğõnda misyonerlik çalõşmasõn-
da eğitimin özel bir yeri ve önemi olmuştur. Kazandõrõlmak istenen idealle-
rin, ulaşõlmak istenen hedeflerin, toplumlara nüfuz etmenin ve genç nesle
ulaşabilmenin en uygun vasõtasõ olmasõ dolayõsõyla eğitim vazgeçilmez bir
durum arz etmiştir. Bu nedenle Osmanlõ İmparatorluğu XIX. yüzyõl
itibariyle yabancõ devletlerin eğitim alanõnda yoğun bir faaliyetine sahne
olmuştur. Başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fran-
                                                          
25 A.g.m. ve yer.
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sa, Almanya, Avusturya, Rusya, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa devletle-
rinin çalõşmalarõ yanõnda İran gibi Orta Doğu ülkesi olan bir devletin de
eğitim kurumlarõ vücut bulmuştur. Genel toplamlarõ yedi yüzün üzerinde
olan bu okullarõn yarõdan fazlasõnõ (yaklaşõk 550�si, yani %77�sini) İngiliz
ve Amerikan destekli Protestan okullarõ oluşturmuştur. Protestan karakterli
bir kõsõm eğitim kurumlarõnõn gerisinde başlangõçta her ne kadar maddî ve
manevî açõdan İngiliz desteği söz konusu olmuşsa da sonraki dönemlerde
Amerika Birleşik Devletleri daha etkin bir rol üstlenmiştir. Örneğin 1870
yõlõ itibariyle American Board of Commissioners for Foreign Mission'õn
dünya genelinde eğitim alanõnda sürdürmüş olduğu çalõşmalarõn, sahip ol-
duğu ilâhiyat okullarõnõn % 25'i; yatõlõ kõz okullarõnõn % 45'i ve ilkokullarõ-
nõn ise % 44'ü Anadolu topraklarõ üzerinde gerçekleştirilmiştir. Amerika
Birleşik Devletleri�nin üstlenmiş olduğu böyle bir rol ve 19. asrõn ikinci
yarõsõ ile 20. asrõn başlarõnda Protestan misyoner örgütleri ve faaliyetleri,
batõ sömürgeciliği açõsõndan Amerika Birleşik Devletleri'ni ön plana çõkaran
temel unsurlardan biri haline gelmiştir26.

Anadolu topraklarõ üzerinde gerçekleştirilmiş olan bu başarõ yukarõda
zikri geçen üç önemli misyon bölgesi dahilinde tesis edilen, her yönüyle
güçlü, donanõmlõ ve pratiğe yönelik eğitim ve hizmet sunan merkezî okulla-
rõn kurulmasõ ile mümkün olabilmiş gözükmektedir. Bu noktada Osmanlõ
topraklarõnda açõlan ilk Amerikan misyoner okullarõ ise İstanbul�da Robert
Koleji (1863) ile Suriye Protestan Kolejleri (1886) olmuştur. İzmir'de Mil-
letlerarasõ İzmir Koleji (1903), Elazõğ�da Fõrat Koleji (1859), Merzifon'da
Anadolu Koleji (1863) bu eğitim kurumlarõ arasõnda, Tarsus, Antep, Konya,
Maraş, İstanbul Van, Erzurum, Bitlis gibi daha başka örnekleri olmakla bir-
likte, en fazla dikkat çekenleri ve başta gelenleri olarak karşõmõza çõkar27.

Amerikan misyoner okullarõnõn açõlõş gayesi sadece dinî ve etnik gu-
ruplarõn eğitim ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya yönelik olmakla kalmamõştõr. Os-
manlõ İmparatorluğu'nda açõlan ve Amerikan çõkarlarõnõn belkemiğini oluş-
turan bu okullar aracõlõğõ ile azõnlõklarõn uluslaşma süreçlerinin hõzlandõrõl-
masõ ve uluslararasõ kapitalizmin Osmanlõ Devleti�ne daha rahat bir şekilde
nüfuz ettirilmesi yollarõ aranmõş ve kolaylaştõrõlmaya çalõşõlmõştõr. Başlan-
gõçta Ermeni Koleji (Armenia College) olarak isimlendirilen ancak Osmanlõ
idaresinin muhalefeti karşõsõnda 1888 yõlõndan itibaren adõ Fõrat Koleji
(Euphrates College) olarak değiştirilen28 bu kolej örneğinden de açõkça an-

                                                          
26 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 340, 342.
27 Tozlu, a.g.m., s. 336.
28 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 345-345.
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laşõlacağõ üzere, Osmanlõ topraklarõnda açõlan Amerikan misyoner okullarõ
esas itibariyle kendilerine Ermenileri hedef almõşlardõr. Bundan dolayõdõr ki
tesis olunan Protestan kilisesi ile Protestan kolejlerinin tesiri en çok Erme-
niler arasõnda görülmüştür. Daha sonraki tarihlerde bu okullara gösterilen
teveccüh ve talep memnuniyetle kabul görmüş, her kesimden Osmanlõ insa-
nõnõn devam ettiği bir yer haline gelmiştir.

Yine misyonerlerin faaliyette bulunduklarõ hizmet sektörleri içerisinde
eğitime ilâveten sağlõk da en fazla önem verilen ve o günlerde Osmanlõ ce-
miyetinde en fazla ihtiyaç hissedilen sahalardan biri olmuştur. Örneğin Do-
kuzuncu Ordu Kõtaat Müfettişi Mustafa Kemal�in 15 Haziran 1919 tarihli
raporunda belirttiğine göre Merzifon Anadolu Koleji�nde üçü doktor, dördü
eczacõ olmak üzere sekiz sağlõk memuru yer almõştõr29. Misyonerler, Basra,
Van, Talas, Merzifon, Antep, Harput, Bitlis30 ve Haçin (Saimbeyli) gibi
muhtelif Osmanlõ vilâyet, kaza ve hatta köylerinde açmõş olduklarõ hastane
ve yetimhaneler vasõtasõyla halkõ kendilerine çekmenin yollarõnõ aramõşlar-
dõr.

Misyonerlerin Anadolu�da başta Ermeniler olmak üzere diğer azõn-
lõklara yaklaşõmlarõ sadece okul, yetimhane ve sağlõk teşkilâtlarõ vasõtasõyla
olmamõş Amerika ve İngiltere�de toplanan para, erzak ve sair iânelerin Er-
meni yetim ve muhtaçlarõna, kõsaca bunlardan ihtiyaç içerisinde bulunanla-
rõna dağõtõmõ31 suretiyle alternatif vasõtalara başvurulmasõ şeklinde sürdü-
rülmüştür. İânelerin toplanmasõ ve dağõtõmõnda Amerika Kõzõlhaç Cemiyeti
önemli bir rol üstlenmiştir32. İşin garip tarafõ, o tarihlerde Bayan Barton�un
başkanlõğõnõ yürüttüğü Amerikan Salibi Ahmer yahut diğer bir ifadeyle Ame-
rika Kõzõlhaç Cemiyeti bu yardõmlarõ Amerika�da Osmanlõ Ermenilerinin
zulme uğradõklarõ propagandasõnõ yaparak ve mitingler düzenleyerek33 yani
Türk düşmanlõğõ esasõna dayalõ olarak toplamõştõr. Toplanan bu iâneler A-
nadolu�da yine Bayan Barton ile Edim Milles tarafõndan tevzi edilmek is-

                                                          
29 İstiklal Harbi Koleksiyonu Katalogu (Kõsaca: İ.S.H.) Genelkurmay Basõmevi, Ankara

1996: Dosya No: E: 8; Y: 104; Belge No: 32-1; B.A.: 1; Tarih: 10.06.1335.
30 Başbakanlõk Osmanlõ Arşivi (Kõsaca: BOA), Sadaret Hususi Maruzat Evrakõ (Kõ-

saca: Y.A.Hus.): Dosya No: 2123 (4189); Sõra No: 13; Tarih: 4. Za. 1327; BOA, Kilise
Defteri: Sayfa: 67-68; Belge No: 88/2027;  BOA, Kilise Defteri: Sayfa: 69; Belge No:
124/2044; BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 2163 (4196); Sõra No: 15; Tarih: 8. Za. 1327.

31 BOA, Sadaret Resmî Maruzat Evrakõ (Kõsaca: Y.A.Res.): Dosya No: 349; Sõra No:
79; Tarih: 27. 10. 1313; BOA, Y.A.Hus.: Genel  No: 420; Hususi  No: 78; Tarihi: 18 R.
1315.

32 BOA, Y:A.Hus.: Dosya No: 346; Sõra No: 46; Tarih: 8. 9. 1313.
33 BOA, Y.A.Res: Dosya No: 348; Sõra No: 70; Tarih: 10. 10. 1313.
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tenmiştir34. Ancak toplanan iânelerin ve bunlarõn toplanmasõna öncülük e-
denlerin Osmanlõ Devleti aleyhinde bir politika izlemiş olmalarõndan dola-
yõ35 Anadolu�da Ermenilere dağõtõlmasõna engel olunmuştur. Bu engel New
York�ta Türkiye aleyhtarõ yeni ve şiddetli bir miting ve protesto rüzgarõnõn
esmesine neden olmuştur36. Böyle bir durum ise neticede Amerika misyo-
nerleriyle ruhani heyetinin Osmanlõ Devleti aleyhinde açõktan açõğa ve büs-
bütün olumsuz bir tavõr takõnmalarõna37 yol açmõştõr.

Misyonerlerin çalõşma alanlarõndan bir diğeri de bulunduklarõ bölge-
deki insanlara kendi dinlerini kabul ettirme yani Hõristiyan yapma gayretleri
olmuştur. Bu noktada yoğun bir faaliyet yürütülmüş ve böyle bir gayretin
neticesindedir ki, Osmanlõ coğrafyasõnda Protestan nüfus, yok denecek ka-
dar az bir nispetle ifade edilirken, kõsa bir süre içerisinde hõzla gelişen ve
genişleyen bir mezhep haline gelmiştir.

Hõristiyanlaştõrma çabasõ bir taraftan sivil halka yönelik olarak yürü-
tülürken38 bir taraftan da mevcut eğitim kurumlarõyla daha planlõ ve sistemli
bir şekilde gerçekleştirilmeye çalõşõlmõştõr. Örneğin Erzurum�da Ermenileri
Protestan yapmak isteyen iki Amerikalõ rahip bu noktadaki çalõşmalarõnõ
açõktan açõğa yürütmeye başlamõş, Osmanlõ idarî makamlarõnõ, bu ve benzeri
şahõslarõn Ermenilerle görüştürülmemesi kararõnõ almaya ve bulunduklarõ
bölgeden uzaklaştõrõlmalarõ tedbirine baş vurmaya mecbur bõrakmõştõr39.
Misyonerlerin Hõristiyanlaştõrma çabalarõ ağõrlõklõ olarak Ermeni çocuklarõ-
na yönelik olmuş40, hatta gerekirse bunlarõn zorla Hõristiyanlaştõrõlmasõ yo-
luna gidilmiştir41.

Protestanlõğõ yayma noktasõndaki gayretlerin bir başka örneğini ise a-
şağõdaki satõrlarda görmek mümkündür:

Beyrutlu bir Ermeni kadõnõ ikisi kõz, biri erkek üç torununu Cebel-i
Lübnan�da bulunan Amerikan okuluna vermiştir. Ancak kendisini Protestan
edeceklerini anlayan erkek çocuk okuldan kaçmõştõr. Bunun üzerine kadõn

                                                          
34 BOA, Y.A.Res: Dosya No: 78; Sõra No: 42; Tarih: 9. 27.1313.
35 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 345; Sõra No: 104; Tarih: 27. 08. 1313.
36 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 346; Sõra No: 50; Tarih: 9. 9. 1313.
37 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 344; Sõra No: 135; Tarih: 17. 08. 1313.
38 BOA, Y.E.E.: Kõsõm No: A; Evrak No: 24/XI; Zarf No: 24; Kutu/Karton No: 132.
39 BOA, Sadaret Evrakõ Mektubi Mühimme Kalemi: (1256-1266) (Kõsaca:

A.MKT.MHM) c. I: Dosya No:1; Sõra No: 14; Tarih: 1260.1.17.
40 BOA, Meclis-i Vükela Analitik Envanteri (1895-1909) (Kõsaca: M.V.): Sõra No: 879;

Dosya No: 97; Gömlek No: 73; Tarih: 1317 S. 9.
41 BOA, Y.A.Hus.: Genel  No: 409; Hususi  No: 84; Tarihi: 22. 04. 1318.
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kõz torunlarõnõ da okuldan almak istemiştir. Ancak kadõnõn isteğine okuldaki
papazlar muhalefet etmişlerdir. Olay vilâyetteki Osmanlõ idarî makamlara
yansõmõşsa da yapõlan teşebbüslere rağmen elde edilen netice, sefaretten
emir almadõkça kõzlarõn verilemeyeceği şeklinde olmuştur42.

Misyonerlerin bu yöndeki çalõşmalarõ sadece Osmanlõ Devleti zama-
nõnda değil, Türkiye Cumhuriyeti zamanõnda da devam etmiştir. Bursa�da
bulunan Amerikan Kõz Lisesi'nde bu okula devam etmekte olan üç Müslü-
man Türk kõzõnõn kendi dinlerini bõrakarak Hõristiyanlõğõ kabul etmeleri
planlõ ve düzenli bir şekilde Hõristiyanlaştõrma faaliyetinin bir örneğini o-
luşturmuştur. Bursa�da yaşanan bu olay Türk kamuoyu, basõn ve hükümetini
Amerikan okullarõna karşõ harekete geçirmiş, Bursa Amerikan Kõz Lisesi ile
birlikte bazõ Amerikan misyoner okullarõnõn kapatõlmasõnõ gündeme getir-
miştir. Ancak Türkiye�de görev yapmakta olan o günkü Amerikan elçisi Mr.
Grew Hõristiyanlaştõrma hadisesi dolayõsõyla yaşanan kapatma kararõna der-
hal karşõ çõkarak durumu Amerika Birleşik Devletler sekreteri Mr. Frank
Billing Kellog (1856-1937)'a bildirmiştir. Amerika Birleşik Devletler Sek-
reteri problemin halli için Washington�da bulunan Türk sefiri ile görüşerek
okul hakkõnda alõnan bu olumsuz kararõn hemen düzeltilmesini istemiş, aksi
takdirde Amerika'da bulunan Türk aleyhtarõ lobilerin hareketlerine müsaade
edileceği ve Amerika Birleşik Devletleri�nde Türklerin hala mutaassõp
Müslümanlar olduklarõ yolunda propagandada bulunacaklarõ tehditlerinde
bulunmuştur. Amerika idaresinin kararlõ ve tehditkar tutumu dolayõsõyla
Türk Dõşişleri Bakanõ Tevfik Rüştü Aras (1883-1973) ile Mr. Grew�nun mü-
zakereleri sonucunda durum Amerika Birleşik Devletleri�nin istekleri doğ-
rultusunda halledilmiştir43. Nihayet misyonerler bu ve benzeri yollarla halka
daha rahat bir şekilde ulaşabilmişler, sõcak ilişkiler kurarak hedeflerini ger-
çekleştirmede ciddi adõmlar atmõşlardõr.

Osmanlõ Devleti�ndeki Amerikan misyoner okullarõ ve kamu hizmeti
sunan Amerikan kurumlarõ bu hizmetlerinin yanõnda bir taraftan Hõristiyan-
laştõrma faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da Osmanlõ toplumunda ayrõ-
lõkçõ fikirlerin uyanmasõna ve gelişmesine zemin hazõrlamõşlar, isyan hare-
ketlerinin yaşanmasõna katkõda bulunmuşlar, terör faaliyetlerinin merkezi ve
bu tür girişimlerinin destekleyicisi olmuşlar ve hatta zaman zaman bu tür
hadiselerin bizzat içerisinde yer almõşlardõr. Millî Mücadele yõllarõnda ise
gerek Ermeniler ve gerekse İngiliz ve Fransõz işgal kuvvetleri ile tam bir
işbirliği içerisinde olmuşlar, bu güçlere aleni ve gizli, doğrudan ve dolaylõ,

                                                          
42 BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye: Sõra No: 4935; Tarih: 24 M. 1261.
43 Tozlu, a.g.m., .s 332-33.
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maddî ve manevî destek ve rehberlikte bulunmuşlardõr. Bundan dolayõdõr ki,
misyonerler bulunduklarõ bölgede her ne kadar sadece ve sadece eğitim-
öğretim faaliyetleri içerisinde bulunuyor gibi gözükmeye çalõşmõşlarsa da
meydana gelen toplumsal huzursuzluklarõn ve bozulan asayişin en önde ge-
len nedenlerinden birisini teşkil etmişlerdir. Özellikle Protestan misyonerleri
gayr-i Müslim unsura ve daha ziyade de Ermeni ve Rum azõnlõklara temin
ettikleri silah ve dağõttõklarõ menfi içerikli evraklarla bunlarõ ihtilal ve isyana
sevk etmişlerdir44. Osmanlõ idaresi, Anadolu vilâyetlerinde bulunan ve İn-
giltere ve Amerika Birleşik Devletleri menfaatleri doğrultusunda çalõşan ve
gayret sarf eden bu tür misyonerleri, mahallî  asayişi bozmaya yönelik hare-
ketlerinden dolayõ sõnõr dõşõ etme yoluna gitmiştir45. Ancak Osmanlõ idaresi-
nin bu noktada başvurmuş olduğu tedbirlerin her zaman için başarõlõ olduğu
ve iç barõşõ muhafaza edebildiği söylenemez. Bu noktada gerek Osmanlõ
idaresinin almõş olduğu tedbirlerin ne derece başarõlõ olduğunu göstermesi
bakõmõndan ve gerekse meydana gelmesinde misyonerlerin oynadõklarõ rolü
ve etkiyi belirtmesi açõsõndan örnek olarak Urfa ve Van isyanlarõ zikredile-
bilir.

1895-1896 yõllarõnda yaşanan Van Ermeni isyanlarõnõ bastõrmakla gö-
revlendirilmiş bulunan Sadettin Paşa Ermeni isyanlarõnõn zuhur etmesinin
gerisindeki temel nedenlerden birisinin misyoner okullarõnõn faaliyetleri ve
izlemiş olduklarõ ders programlarõnõn mahiyeti olduğunu dile getirmiş ve
ayaklanmadaki rollerini şu şekilde açõklamõştõr:

�Van'da on dört Ermeni mektebi vardõr. Birisi Amerikan Protestanla-
rõnõn diğerleri Ermenilerindir. Bunlardan yedisinin resmî izni yoktur. Fen
derslerinden çok Ermenilik şuurunu kuvvetlendirecek Ermeni tarihi, edebi-
yatõ, coğrafyasõ okutulmaktadõr. İnançlarõna göre, Rusya'nõn Kafkas, Tiflis
vilâyetleri, Hazar denizine kadar olan yerler Ermenistan'õn bir parçasõ sa-
yõldõğõ gibi İran'õn Azerbaycan vilâyetleriyle Memâlik-i Şâhâne�nin Erzu-
rum, Van, Bitlis, Diyarbakõr Harput, Sivas ve Adana vilâyetlerini Ermenis-
tan�dan saydõklarõ iş bu harita üzerinde görülmektedir. Köylerde dahi büyü-
cek mektepleri vardõr. Talebinin okuma hevesini arttõrmak için bir yüzüne
eski Ermeni krallarõndan birisinin resmini hakketmişler ve diğer yüzüne iyi
çalõşanlara bir imtiyaz alameti yapmõşlardõr. Erzurum'da dahi Sultanî kar-
şõlõğõ Samsaryan mektebi bulunduğu gibi Bitlis'te Amerikan mektebi vardõr.

                                                          
44 BOA, Y:A.Hus.: Dosya No: 1719 (883); Sõra No: 36; Tarih: 11. B. 1310.
45 BOA, Hariciye İradeleri 1320-34: Sõra No: 2431; Genel No: 2073; Hususi No: 48;

Tarih: 1313 L. 7.
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Diğer yerlerde bulunan mektepler de bu mekteplerin aynõ programlarõnõ
uyguladõklarõndan tahsillerinin gayesi fesat çõkarmak içindir46.�

Sadettin Paşa�nõn yukarõdaki ifadelerini teyit noktasõnda Trabzon,
Merzifon, Erzurum ve İstanbul�da görev yapmõş olan misyoner Edwin Bliss
(ö. 1892) de bir kõsõm itiraflarda bulunmuş, Osmanlõ coğrafyasõnda meydana
gelen isyan ve ayaklanmalarõn gerisinde misyonerlerin, misyoner faaliyet,
tahrik ve teşviklerinin olduğunu itiraf etmiştir47.

1895 yõlõnda İngiliz, Fransõz ve Rus teşvik ve tahrikleri neticesi
Urfa�da Ermeniler tarafõndan, büyük bir isyan çõkarõlmõştõr. İsyanõn gerçek-
leşmesi ve sürmesinde burada bulunan Amerikan misyonerlerinin önemli bir
payõ söz konusu olmuştur. Urfa'da bulunan Amerikan Yetimhanesi Müdürü
Lesli bu isyanõn başlamasõna neden olan ve onu yönlendiren şahõslardan biri
olmuş, isyan eden Ermenileri desteklemek bakõmõndan tarafsõz olmasõ gere-
ken Amerikan bayrağõnõn asiler tarafõndan isyan sõrasõnda kullanõlmasõna
imkân tanõmõştõr. Büyük güçlüklerle bastõrõlan Urfa isyanõ sõrasõnda sivil
halk ve askerî birliklerden olmak üzere toplam üç yüz civarõnda şehit ve
yaralõ verilmiş, isyanda bulunan Ermeniler diğer bölgelere kaçmak zorunda
kalmõşlardõr. İsyanõn meydana gelmesindeki rolünün anlaşõlmasõ üzerine ise
çareyi intihar etmekte gören Lesli, intihar etmeden önce geriye bõraktõğõ
�Son Vasiyet� adlõ bir yazõ ile suçunu itiraf etmiştir48.

Urfa Amerikan Yetimhanesi�nin bu bölgedeki ve Osmanlõ Devleti a-
leyhindeki olumsuz faaliyetleri sadece bu olayla sõnõrlõ kalmamõştõr. Millî
Mücadele sõrasõnda da aynõ tarzda faaliyetlerde bulunmaktan ve olaylara
karõşmaktan geri kalmamõştõr. Belki yeni ve eskiden farklõ olanõ bu ihanete
Amerikan Yetimhanesi yanõnda Urfa Amerikan Hastanesi�nin de karõşmõş
ve katõlmõş olmasõ olmuştur.

Bu dönemde Urfa Amerikan Yetimhanesi bünyesinde Ermeni çocuk-
larõ barõndõrõlmakta ve müdürlüğünü, idaresinde dokuz rahibenin bulunduğu,
Bayan Holmes Carolin yapmaktaydõ. Millî Mücadele sõrasõnda Urfa Ameri-
kan Hastanesi Fransõzlar tarafõndan Kuvâ-yi Milliye kuvvetlerine karşõ bir üs
olarak kullanõlmõş, yine buradan açõlan ateş neticesinde Kuvâ-yi Milliye
büyük kayõplar vermeğe49 maruz ve mahkum bõrakõlmõştõr.
                                                          
46 Mehmet  Hocaoğlu,  Arşiv  Vesikalarõyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler,
İstanbul 1976, s. 123.

47 Gürün, a.g.e., s. 60-61.
48 Gazigiray, a.g.e., s. 275-276.
49 İsmail Özçelik, Millî Mücadelede Güney Cephesi: Urfa (30 Ekim 1918-11 Temmuz

1920), Kültür Bakanlõğõ Yayõnlarõ, Ankara 1992, s. 233, 235.
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Bayan Holmes, idaresinde bulunan kurumun kapõlarõnõ Fransõz kuv-
vetlerine açmakla kalmamõş, fakat aynõ zamanda Türkü ve Türk gücünü
küçümseyerek mağrur bir tavõr sergilemiş, Kuva-yi Milliye hareketine mu-
halefet etmiş, bu hareketin önüne geçilmesi için, Urfa Mutasarrõfõ�na bir de
mektup yazmõştõr. Türkleri "haksõz ve asi" olarak değerlendiren ve yeren
Bayan Holmes�in mektubunda yer alan aşağõdaki ifadeler Amerikan misyo-
nerlerinin durumunu, bakõş açõlarõnõ, Türk toplumuna ve geleceğine karşõ ne
düşündüklerini dile getirmesi bakõmlarõndan önem arz eder:

"Gerçeği anlamayan ve halkõnõn büyük bir kõsmõ okuma yazma bile
bilmeyen bu şehrin kaderini kendi üzerine alanlar, dehşet verici bir sorum-
luluk altõna girmiş oluyorlar..... Fransõz kuvveti hakkõnda yanlõş bilgi almõş-
sõnõz. Paris'te bulunan yüksek meclis bile, Allenby'den50 emir alõyor. Böyle
büyük bir kişi, önemli noktalarõ tutmak için, bir avuç kuvvet göndermez...
Siz, askerî eğitimden mahrum ve öteye beriye etkisiz ateş eden askerleriniz-
le, mükemmel harp malzemeleriyle donatõlmõş ve Almanya'yõ kendi hudutlarõ
içinde mağlup etmiş bir kuvveti yenemezsiniz... Yazõktõr size...51"

Merzifon Anadolu Koleji müdürü Amerikalõ misyoner Mr. White�a ait
bir mektup, Amerikan misyonerlerinin ve eğitim kuruluşlarõnõn Osmanlõ
topraklarõnda bulunuş maksatlarõnõ, Ermeni ve Rumlara karşõ izlemiş ol-
duklarõ politikayõ, Ermeni isyanlarõndaki rollerini ve benzeri hususlarõ gayet
açõk bir şekilde ortaya koymasõ bakõmlarõndan önem arz eder. Mr. White
mektubunda şöyle demektedir:

"Hõristiyanlõğõn en büyük rakibi Müslümanlõktõr. Müslümanlarõn da en
kuvvetlisi Türkiye'dir. Bu hükümeti ve memleketi devirmek için Ermeni ve
Rum dostlarõmõzõ terk etmemeliyiz. Hõristiyanlõk için Ermeni ve Rum dostla-
rõmõz tarafõndan o kadar kan feda edildi ki, bunlardan bir çoğu İslâmlara
karşõ mücadelede şehit oldular. Unutmayalõm ki kutsal hizmetimiz sonuna
kadar daha pek çok böyle şehit kanõ akõtõlacaktõr. Alevilere de mezhep konu-
sunda serbestlik tanõrsak onlar da bize katõlacaklardõr. Bizim görevimiz, bu
fõrsatõ kaçõrmamak, gereğine uygun hareket eylemektir. Hõristiyanlarõn şim-
diye kadar görmüş olduklarõ zulümlere karşõ onlarõn zekatõnõ ödeyecek bir
ruh aşõlamalõyõz. Biz bunu şimdiye kadar yaptõk ve başarõlõ da olduk52".

                                                          
50 Edmund Henry Allenby (1861-1936) İngiliz komutan. İngiliz mandaterliğindeki Filis-

tin�in ilk valisi.
51 A.g.e., s. 208-209.
52 Halil Metin, Türkiye�nin Siyasî Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olaylarõ, MEB

Yayõnlarõ: 2437,  Araştõrma İnceleme Dizisi: 32, İstanbul 1992, s. 83-84.
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Amerikan misyoner okullarõ bağlõ bulunduklarõ devletin hukukuna ri-
ayet, toplumsal barõşa sağladõklarõ katkõ ve benzeri açõlardan genel bir de-
ğerlendirmeye tabi tutulduklarõ ve bu noktada sicillerine bakõldõğõ zaman
pek de parlak bir durum arz ettikleri söylenemez. Örneğin 1876 yõlõnda eği-
tim faaliyetlerine başlamõş olan Antep Merkezî Türkiye Koleji l892 yõlõndan
itibaren Antep ve çevresinde meydana gelen olaylarla ilişki içerisinde ol-
muştur. Kolejde görev yapan bir kõsõm öğretim elemanlarõ53 ve öğrenciler
ihtilâl hareketleri içerisinde olan Ermeni örgütleriyle birlikte hareket etmiş-
lerdir. Okul bu tür olaylara karõştõğõ için bir "nifak yuvasõ" olarak değerlen-
dirilerek kapatõlmõş, 1915 yõlõnda ise faaliyetlerine son vermek zorunda
kalmõştõr. Mütareke dolayõsõyla her ne kadar okul 1921 yõlõnda yeniden eği-
tim hayatõna dönmüşse de çalõşmalarõ fazla uzun ömürlü olmamõş, 1924
yõlõnda "sürgündeki kolej" kimliği ile Halep'e taşõnmak zorunda kalmõştõr54.

Ermeni olaylarõna karõşmasõ, porpaganda yapmasõ veya Ermeni
olaylarõna sempati duymasõ nedeniyle suçlanan başka bir Amerikan
misyoner okulu ise 1888 yõlõnda Tarsus'ta öğretime başlayan Aziz Pavlos
Enstitüsü olmuştur. Aziz Pavlos (St. Paul's Institute) Enstitüsü Osmanlõ ida-
recileri tarafõndan Hõristiyanlõk propagandasõ yapmak ve okul duvarlarõnõ
Yunan sempatisini simgeleyen bir renge boyamakla suçlanmõş ve eğitim
faaliyetlerine bu nedenle ara vermek zorunda kalmõştõr55.

Aynõ paraleldeki faaliyetleri ile dikkat çeken bir başka misyoner okulu
ise Uluslararasõ İzmir Koleji�dir. İzmir�in Yunan işgali altõnda bulunduğu
dönemde bölgede modern tarõmsal faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda
Uluslararasõ İzmir Koleji yetkilileri Yunan işgal kuvvetleri temsilcileri ile
işbirliğinde bulunmaktan kaçõnmamõşlardõr. Ancak Millî Kuvvetlerin Yunan
İşgal Kuvvetleri�ni 1922 yazõnda Anadolu�dan sürüp çõkarmasõ ve 30 A-
ğustos�ta kesin bir mağlubiyete uğratmasõ ve dolayõsõyla da İzmir ve çevre-
sinde hakimiyetini tesis etmesi üzerine kolej Ankara�da kurulan yeni idare
ile işbirliği yapmaya yönelmek zorunda kalmõştõr56.

Bu çerçevede üzerinde durulmasõ gereken diğer bir okul ise Konya
Apostolik Enstitüsü�dür. Konya Apostolik Enstitüsü Muhterem Harutune
Stephanos Jenanyan tarafõndan 1894�te açõlmõş ve aynõ yõl on beş öğrenci

                                                          
53 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 328; Sõra No: 60; Tarih: 26. 11. 1312.
54 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 347.
55 Frank Andrews Stone, Academies for Anatolia. A Study of the Rationale, Program

and Impact of the Educational Institutions Sponsored by the American Board in
Turkey: 1830-1980, The University of Connecticut. 1984, s. 223.

56 A.g.e., s. 250-251.
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ile eğitime başlamõştõr. Osmanlõ idaresince resmen tanõnmasõ yahut resmî bir
kurum hüviyeti kazanmasõ ise ancak 1897 yõlõnda söz konusu olmuştur.
Konya Apostolik Enstitüsü, diğer derslere ilâveten, Ermenice, İngilizce,
Fransõzca, Yunanca, Latince, Almanca ve Türkçe�nin de öğretildiği yabancõ
dilde eğitim yapan bir Amerikan misyoner okulu olmuştur. Kurucusunun
ifadesi ile bu okul �dinsel (evangelical), eğitimsel ve endüstriyel alanlarda-
ki çalõşmalarõnõn yanõnda, Rumlara, Ermenilere ve herkese hiç bir karşõlõk
beklemeden yardõmda bulunan bir kolej yahut bir üniversite57� olmuştur.

Amerikan misyoner okullarõnõn toplum huzurunu bozmak ve eğitim
dõşõ işlerle meşgul olmak noktasõnda ortaya koyduğu olumsuz örneklerden
bir diğeri ise Fõrat Koleji�ne ait olanõdõr. Fõrat Koleji 1895 yõlõnda meydana
gelen Ermeni olaylarõndan âzâde kalamamõş, okul binalarõndan bir kõsmõ
yanmõş ve yağmaya maruz bõrakõlmõştõr. Bu dönemde meydana gelen olay-
larla her hangi bir alâkasõ bulunmadõğõnõ beyan ederek uğramõş olduğu zara-
rõ Osmanlõ idaresine tazmin ettirme başarõsõnõ gösterebilen Fõrat Koleji, her
ne kadar masum ve mazlum bir portre çizmeye çalõşmõşsa da 1915 yõlõndaki
olaylara karõşmaktan geri durmamõştõr. Bu hadise ise okul müdürü Ernest
Riggs'in o günkü Osmanlõ hükümetince sõnõr dõşõ edilmesine ve yaklaşõk
kõrk yõldõr faaliyetlerini sürdüren bu kurumun kapõlarõnõ hayata kapatmaya
mecbur kalmasõna neden olmuştur58.

Eğitim faaliyetleri yanõnda bölücü faaliyetlerde bulunan Amerikan
misyoner okullarõna bir diğer örneği ise Bitlis�te bulunan okul oluşturur.
Bitlis kasabasõnda eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdiği bilinen Ameri-
kan Misyoner Mektebi, diğer misyoner okullarõna nispetle fiziksel büyüklü-
ğü ve etkinliği bakõmlarõndan daha alt derecede olmakla birlikte Bitlis Er-
menilerine yeteri derecede kaynaklõk etme başarõsõnõ gösterebilmiştir. Bitlis
Ermenileri, Diyarbakõr, Erzurum ve Van�da olduğu gibi bir kõsõm bölücü ve
yõkõcõ Ermeni kaynaklarõndan talimat almamõşlarsa da Bitlis�te bulunan A-
merikan Misyoner Mektebi�nin rolü ve önemi farklõ olmuştur. Çevre köy-
lerden Bitlis'e gelerek bu okulda tahsil gören Ermeni asõllõ kõz ve erkek öğ-
rencilerin aldõklarõ eğitim neticesinde zihinleri bulandõrõlõp, beyinleri Os-
manlõ idaresine muhalif ve menfi fikirlerle doldurulduktan sonra mezun
edilmişlerdir. Böyle bir eğitim tarzõ, mezuniyet sonrasõnda bu gençleri, bu-
lunduklarõ vilâyetin her köşe ve bucağõna dağõlarak menfi düşüncelerini
muhataplarõna aktarmaya ve devlete karşõ itaatsizlik duygu ve düşüncesini
yaygõnlaştõrmaya sevk etmiştir. Neticede Bitlis ve çevresinde yaşayan Er-

                                                          
57 Stone, a.g.e., s. 229, 231-232.
58 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 347.
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meniler bir takõm ümitlere kapõlarak �Tekâlif-i Emiriye� gibi yükümlülükle-
rini yerine getirmekten kaçõnmõşlar, "Evveli Şam, ahiri de Şam�dõr. Bura-
lardan çõkõp gitmelisiniz" gibi söz ve davranõşlarda bulunarak bölgede yaşa-
yan Müslüman nüfusu rahatsõz ederek sadakat ve selametten ayrõlmõşlar-
dõr59.

Osmanlõ topraklarõnda faaliyette bulunan misyonerlerin gücünü ve
Amerika�nõn misyonerlere verdiği önemi göstermesi ve buna mukabil Os-
manlõ Devleti�nin içinde bulunduğu vaziyeti de bütün çõplaklõğõ ile sergile-
mesi bakõmõndan 1895 yõlõnda meydana gelen şu olay da oldukça ilginçtir:
1895 senesinde meydana gelen olaylar neticesinde Amerika tebaasõna ait bir
kõsõm emlak yanmõş ve tahrip olmuştur. O günkü Amerikan idaresi Ermeni
olaylarõ neticesi zarar gören tebaasõnõn mağduriyetlerinin giderilmesi konu-
sunda Washington sefareti vasõtasõyla Osmanlõ hükümetine müracaatta bu-
lunmuştur60. Osmanlõ hükümetinin yapõlan talebe ciddi bir yaklaşõm sergi-
lememesi ve tazminat ödemekten sarfõ nazar etmesi iki devlet arasõnda ihti-
lafa yol açmõş, o günkü Amerikan idaresi, misyonerler için talep ettiği taz-
minatõn elde edilmesi noktasõnda zecri tedbirlere başvuracağõnõ ifade etmiş-
tir61. Bu gelişme üzerine Osmanlõ idaresi ise geri adõm atmak zorunda kal-
mõştõr.

Aynõ dönemlerde Amerikan misyoner okullarõnõn bölücü faaliyetleri-
nin bir diğer çarpõcõ örneği de Merzifon�da yaşanmõştõr. 19. asrõn ikinci yarõ-
sõnda Merzifon ve çevresinde eğitim faaliyetlerine başlayan Amerikan mis-
yonerleri bu çalõşmalarõnõ gayri resmî olarak 1886 tarihinde açtõklarõ Ana-
dolu Koleji ile bir adõm daha geliştirmişlerdir. İleriki yõllarda ciddi prob-
lemlere neden olacak olan bu kolejin resmî bir hüviyet kazanmasõ ise ancak
1899 yõlõnda62 söz konusu olabilmiştir.

Merzifon�da Ermeniler, "Küçük Ermenistan İhtilal Komitesi" veya
�Merzifon Fesat Komitesi� diye anõlan bir cemiyet kurmuşlardõr. Bu cemi-
yetin başkanlõğõnõ Merzifon Anadolu Koleji öğretmenlerinden biri olan
Protestan Ermeni Karabet Tomayan yapmõştõr. Cemiyetin katipliğini ise
yine aynõ okulda öğretmen olarak bulunan Protestan mezhebine mensup

                                                          
59 Hüseyin Nazõm Paşa, Ermeni Olaylarõ Tarihi I, T. C. Başbakanlõk Devlet Arşivleri

Genel Müdürlüğü Osmanlõ Arşivi Daire Başkanlõğõ Yayõn No: 15, Ankara 1998, s. 173-
174.

60 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 405; Sõra No: 60; Tarih: 20. 12. 1317.
61 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 406; Sõra No: 55; Tarih: 13. 1. 1318.
62 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 348.
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Ohannes Kayayan yürütmüştür63. Ohannes Kayayan bununla da kalmayõp,
diğer Ermeni arkadaşlarõ ile memuriyetini kötüye kullanarak Ermenilerin
gizli ve zararlõ haberleşmelerine aracõlõk etmiş64, yine Anadolu Koleji hoca-
larõndan olan Karabet Tomayan ve bir başka Ermeni Baron Meleh, ile
Vahram takma adõnõ kullanarak haberleşme65 yoluna gitmiştir. Ayrõca Mer-
zifon Anadolu Koleji�nde öğretmenlik yapan Karabet Tomayan ve Ohannes
Kayayan Osmanlõ Devleti tebaasõndan olmalarõna rağmen devlet aleyhinde
neşriyatta bulunmaktan ve bunlarõn dağõtõmõnõ yapmaktan geri kalmamõşlar-
dõr66.

Tesis edilen bu cemiyet tarafõndan asayişin bozulmasõ yolunda Müs-
lüman kõyafetinde eşkõya çeteleri oluşturulmak, ateşli silahlarla yangõn çõ-
karmak ve adam öldürmek gibi cinayetler yapõlmasõna karar verilmiştir67.
Bundan dolayõdõr ki Merzifon İhtilal Komitesi, bazõ kimselere komite müh-
rüyle mühürlenmiş bir talimat varakasõ ile kendilerini yetkili icra memuru
olarak görevlendirmiş, kendilerini tasallutta bulunmaya sevk etmiştir. Böyle
bir görevlendirmeden cesaret alan kimseler örneğin Develi (Kayseri) civa-
rõnda, Osmanlõ postalarõna saldõrmõşlar ve zaptiyesini öldürerek postada
bulunan para ve kõymetli eşyalara el koymuşlardõr68.

1893 yõlõ başlarõndan itibaren Ermeni ihtilalcileri, diğer fesat
cemiyetleri ile istişare ve müzakerelerde bulunarak, nihai olarak Tomayan

                                                          
63 BOA, Y.M.Mar: Dosya No: 74; Sõra No: 45; Tarih: 11.7.1310; BOA, Y.M.Mar.: Dos-

ya No: 74; Sõra No: 64; Tarih: 15.7.1310.
    Tomayan ailesi genel olarak Osmanlõ Devleti�ne karşõ düşmanca bir tavõr içerisinde

olmuştur. Örneğin Tomayan�a ilâveten amcasõ Vahan ve amcazadesi Tomayan Artin de
Osmanlõ idaresi aleyhinde çalõşmõştõr. İşlemiş olduğu bir kõsõm suçlardan dolayõ amcasõ
Amasya�ya sürülmüş, amcazadesi de maruz kaldõğõ cezadan Londra�ya firar ederek
kurtulmuştur. Bak: BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 292; Sõra No: 166; Tarih: 30.9.1311;
BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 269; Sõra No: 36; Tarih: 11. 7. 1310.

    Merzifon kazasõnda bozgunculuk çõkaran ve zararlõ fikirler yayan Ermeni ele başlarõnõn
bir an evvel yakalanarak adliyeye teslim edilmelerinin istenmesi dolayõsõyla Merzifon
Komitesi�nin başkanõ Tomayan Artin Osmanlõ hükümeti tarafõndan ele geçirilmek üzere
uzun bir süre takibata uğramõştõr. Nihayet Merzifon Ermeni ailelerinden Mehran adlõ
şahsõn evinde gizlenmiş olduğunun ihbar edilmesi üzerine adõ geçen şahsõn evi idarî
makamlarca kuşatmaya alõnmõştõr. Baskõna, gerek Tomayan Artin ve gerekse Mehran
adlõ şahõslar silâhla karşõlõk vermişler, çõkan çatõşma neticesinde her ikisi de yaralõ ola-
rak ele geçirilmiş ve tutuklanmõşlardõr.

64 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 323; Sõra No: 113; Tarih: 12. 10. 1312.
65  Ottoman Archives, Yõldõz Collection, The Armenian Question, c.1, 1989, s. XXV.
66 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 269; Sõra No: 100; Tarih: 19. 7. 1310.
67 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 272; Sõra No: 56; Tarih: 10.9.1310.
68 BOA, Y.A.Hus.: Sõra No: 44; Dosya No: 272; Tarih: 9.9.1310.
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ve Kayayan�õn planlarõ dahilinde Osmanlõ Devleti�ne karşõ ihtilâl hazõrlõkla-
rõna başlamõşlardõr69. Anadolu'da böyle bir isyan çõkarmak ve bu hareketi
yaygõnlaştõrmak suretiyle Avrupa devletlerinin dikkatlerini kendilerine ve
meselelerine çekmek ve müdahalelerini temin etmek istemişlerdir. Böyle bir
isyan için bir yõl öncesinden harekete geçmişler, Atina�da hazõrlanan bildi-
rileri ve talimatlarõ oradan İstanbul'a ve Anadolu'ya göndermeye başlamõş-
lardõr. Bu hareketin Anadolu'da yönetilip yönlendirildiği merkez ise, aşağõda
da belirtileceği üzere, Merzifon'da Anadolu Koleji olmuştur.

İsyan hareketi, Merzifon, Yozgat, Çorum, Amasya, Kayseri, Develi
(Kayseri), Boğazlõyan (Kayseri), Aziziye (Põnarbaşõ - Kayseri), Talas (Kay-
seri) ve daha bazõ kasabalarda 6 Ocak gecesi patlak vermiştir. Amerikan
misyonerlerinden destek gören Ermeniler, başta Anadolu Koleji duvarlarõ
olmak üzere Amasya, Merzifon, Çorum, Tokat, Yozgat, Ankara ve Diyar-
bakõr�da bir kõsõm yerlere Osmanlõ Devleti ve idaresi aleyhinde ilânlar as-
mak suretiyle faaliyetlerine hõz vermişlerdir. Bu ilânlarda, daha ziyade doğ-
rudan doğruya padişahõn şahsõ ve idaresi hedef alõnmõş, acziyeti üzerinde
durulmuş, İngiltere ima edilerek, büyük bir Müslüman nüfusu idaresinde
bulunduran büyük bir devletin yakõnda yardõma geleceğini bildiren ifadelere
yer verilmiştir. İlânlarõn kendilerinin eseri olmadõğõnõ göstermek, kendilerini
kamufle edebilmek ve suçlamalarõ kolayca reddedebilmek için ise ilânlarõn
altõna imza yerine, �Vatansever İslâmlar Komitesi� cümlesini yazmõşlardõr.

Bu gelişmeler üzerine, adõ geçen şehirlerde şüpheli görülen bir kõsõm
Ermeniler Osmanlõ idarî makamlarõnca tutuklanmõşlardõr. Tutuklamalara
ilâveten Protestan misyonerlerinin zarar ve ziyanlarõna nihayet vermek üzere
de bir komisyon teşkil edilmesine karar verilmiştir70. Ancak tutuklu Erme-
niler bu ilânlarõn kendileri tarafõndan değil, bir kõsõm Müslüman şahõslar
tarafõndan asõldõğõnõ iddia etmişlerdir. O dönemde bir misyoner olan Max
Balian bu ilânlarõn kendisi tarafõndan asõlmõş olduğunu yõllar sonra itiraf
etmiş, dolayõsõyla misyoner, Rum ve Ermeni işbirliği ve Osmanlõ idaresine
karşõ izlemiş olduklarõ menfi politikalarõ bugün bir kez daha kesinleşmiş-
tir71.

Merzifon, Kayseri ve Yozgat havalisinde isyan hareketlerinin başla-
masõ ile Avrupa basõnõ konuya yakõn bir alâka duymuş ve özellikle İngiliz
gazeteleri sütunlarõnda "Ermeni katliamõ" iddia ve suçlamalarõna geniş dere-
cede yer vermişleridir. Ayrõca Anadolu'nun bir çok yerinde Ermenilerin
                                                          
69 Gürün, a.g.e., s. 191.
70 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 269; Sõra No: 36; Tarih: 11. 7. 1310.
71 Gürün, a.g.e., s. 190.
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nüfus bakõmõndan çoğunlukta olduklarõ, dolayõsõyla bu tür yerlerde Ermeni-
leri ön plana çõkaracak ayrõ bir yönetimin oluşturulmasõ gerektiğini ileri
sürmüşlerdir.

Karabet Tomayan ve Ohannes Kayayan, Merzifon�da bozgunculuk
suçlamasõyla tutuklanõp muhakeme olunmak üzere önce Sivas�a götürül-
müşlerdir. Ancak Sivas Müdde-i Umumiliğince muhakemenin adilâne bir
surette ifasõ için mezkur şahõslar Ankara�ya sevk edilmişlerdir72.

Tomayan Karabet�in tutuklanmasõ üzerine hanõmõ bayan Lusi İngiltere
ve İsviçre�de Osmanlõ hükümeti aleyhinde bir takõm faaliyetler içerisine
girmiştir73. Ankara mahkemesince Ermeniler hakkõnda verilen kararlardan
dolayõ Londra�da neşredilen Pall Mall Gazette ve Daily News gazeteleri ise
Osmanlõ Devleti aleyhinde menfî neşriyat yapmaya başlamõşlardõr74.

Bu arada Londra�da Protestan Cemiyeti vekilleri tarafõndan bir miting
yapõlmõştõr. Mitingde konuşma yapanlarõn başõnda gelenler ise Ankara�da
misyoner olarak faaliyet gösteren doktor Herrik ile yine Amerika misyo-
nerlerinden Mösyö Dayvayet olmuştur75. Bu toplantõda ayrõca �Ermeni Hõ-
ristiyanlarõnõ Müdafaa Komitesi� adõyla bir komite teşkil olunmasõna ve
parlamento azasõyla Hõristiyan kiliseleri vekillerinden oluşan bir heyetin
mahkum edilen Ermenilerin serbest bõrakõlmalarõnõ temin etmek üzere 1894-
1895 yõlarõnda İngiltere başbakanõ olan Lord Archibald Philip Primrose
Rosebery (1847-1909)�den bir mülâkat elde etmeye çalõşmalarõna ve diğer
bir mitingin yakõn bir zamanda yapõlmasõ için davette bulunulmasõna karar
verilmiştir76.

Ankara İstinaf Mahkemesi Ceza Dairesince 20 Mayõs 1893�de icra kõ-
lõnmaya başlanan muhakemede Karabet Tomayan ve Ohannes Kayayan'õn
Osmanlõ hükümeti aleyhinde faaliyetlerde bulunmak, Hõnçak İhtilâl Komite-
si adõyla Merzifon, Kayseri, Yozgat, Talas (Kayseri), Gemerek (Kayseri)
kasabalarõ ve sair yerlerde birer komite teşkil edip Ermeni cemaatinin zi-
hinlerini bulandõrmak, yol kesmek ve adam öldürmek gibi bir takõm hare-
ketlerde bulunmak ve bir kõsõm yerlere afişler asmak gibi fiillere cüret et-

                                                          
72 BOA, Y.A.Hus.: Sõra No: 38; Dosya No: 274; Tarih: 4.11.1310; BOA, Y.M.Mar.:

Dosya No: 77; Sõra No: 154; Tarih: 28.10.1310; BOA, Y.M.Mar.: Dosya No: 74; Sõra
No: 64; Tarih: 15.7.1310.

73 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 75; Sõra No: 188; Tarih: 23.8.1310.
74 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 33; Tarih: 18.12.1310.
75 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 92; Tarih: 24.12.1310.
76 BOA, Y.A.Hus: Dosya No: 276; Sõra No: 94; Tarih: 15.12.1310.
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mek, bu işlere öncülükte bulunmak veya teşvikçisi olmak fiilleriyle77 suç-
lanmõşlardõr78.

Muhakemelerine başlanõlan Ermenilerden 15�i suçlarõnõ itiraf etmiş79,
netice itibariyle 15 isyancõ idama 30 isyancõ da çeşitli hapis cezalarõna çarp-
tõrõlmõş80, karara dair mahkeme ilâmõ Ceride-i Mehâkim�de yayõmlanmõş-
tõr81.

Hapis cezasõna çarptõrõlanlar Trablusgarp, Akka ve Rodos�a gönderil-
mek üzere82 işlemlerine başlanmõş, idam cezasõna çarptõrõlanlardan ise dõş
baskõlardan dolayõ ancak beşi idam edilebilmiştir83. Örneğin Tomayan ve
arkadaşlarõnõn daha muhkeme olunmalarõna başlanmadan evvel o tarihlerde
Evangelical Alliance�õn genel sekreteri Mr. A. J. Arnold 20 Nisan 1893�te
Daily News�e bir yazõ göndermiştir. Yayõmlanan bu yazõda Mr. Tomayan
(Thoumaian), arkadaşlarõ ve tutuklu diğer Amerikan misyonerlerinin adilâne
bir surette muhakeme olunacaklarõndan endişe ettiğini dile getirmiş ve duy-
duğu rahatsõzlõğõ ortaya koymuştur. Tomayan ve yandaşlarõnca sebebiyet
verilen olaylarõ gayet normal şeyler ve hatta bir hak olarak görüp Osmanlõ
Devleti�nden altõna imza koyduğu anlaşmalar gereği din hürriyetine saygõ
göstermesini istemiştir84.

Yine Ankara mahkemesinde suçlu bulunarak cezaya çarptõrõlan Erme-
nileri savunmak üzere İngiliz Protestanlarõ Exter Hall�de gösteri yapmõşlar
ve İngiliz kamuoyunu bu yönde harekete geçirmek istemişlerdir85. Yine
Londara�da Stefanilerin gerçekleştirdiği mitingde Ankara�da idama mahkum

                                                          
77 Hüseyin Nazõm Paşa, a.g.e., s. 27.
78 Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniens, Vol. I (1886-1893), ed.

par. B. N. Şimşir, Ankara 1985, s. 292.
79 BOA, Y.A.Hus.: Sõra No: 70; Dosya No: 274; Tarih: 7.11.1310; BOA, Y.A.Hus.: Dos-

ya No: 274; Sõra No: 115; Tarih: 12.11.1310.
80 BOA, Y.A.Hus.: Sõra No: 89; Dosya No: 277; Tarih: 15.1.1311; BOA, Y.A.Hus.: Dos-

ya No: 278; Sõra No: 89; Tarih: 15.1.1311; Gürün, a.g.e., s. 191.
81 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 278; Sõra No: 69; Tarih: 12.1.1311. Ermeni olaylarõna

karõşanlar hakkõnda Fransõzca�ya tercüme ettirilmiş olan Ankara mahkemesi ilâmõnõn
Türkçe olarak gazetelerde neşredildiği gibi ilâmõn Fransõzca�sõnõn da gazetelerde neşri-
nin uygun olacağõ kararlaştõrõlmõştõr. Bak: BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 278; Sõra No:
107; Tarih: 19.1.1311.

82 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 278; Sõra No: 145; Tarih: 24.1.1311.
83 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 278; Sõra No: 111; Tarih: 19.1.1311.
84 Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniens, c. I, s. 253.
85 A.g.e., s. 343.
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edilen Tomayan ve Kayayan ile diğer 15 Ermenin affedilmeleri hususunda
padişahtan istirham olunmasõ konusunda ittifak edilmiştir86.

Öte yandan İngiltere maslahatgüzarõ Babõali�ye gelerek Ankara�da
hapsedilen Ermenilerin mahkemesinde adliye heyetinin adilâne hareket et-
memesinden dolayõ İngiliz kamuoyunun heyecan içerisinde olduğunu be-
lirtmiştir87. Lord Rosbery, İngiliz kamuoyunun içinde bulunduğu heyecanõn
İngiliz hükümetince izale edilmesinin veya bunlara mukavemet gösterilme-
sinin mümkün olmadõğõnõ, dolayõsõyla siyasî suçlardan dolayõ mahkum edi-
lenlerin affedilmelerinin iyi bir tesir hasõl edeceğini dile getirmiştir88. Os-
manlõ makamlarõ ise maslahatgüzarõ bir kõsõm münasip cevaplarla ikna ve
durumu idare etmeye çalõşmõşlardõr89.

Yine Merzifon meselesinden dolayõ İngiltere Avam Kamarasõ azasõn-
dan bazõlarõ Tomayan ve Kayayan�õn affedilmeleri için Osmanlõ Hariciye
Nezareti�ne ve hatta Sultan II. Abdulhamid�e bizzat müracaatta bulunmuş-
lardõr90.

Başta İngiltere olmak üzere bir kõsõm Avrupa devletlerinin yargõlama-
yõ daha baştan itibaren yakõndan takip etmeleri ve verilen cezadan duydukla-
rõ memnuniyetsizliği her fõrsatta dile getirmeleri dolayõsõyla Osmanlõ Dev-
leti�ne karşõ oluşan olumsuz havayõ bertaraf etmenin bir yolu olarak siyasî
suçtan dolayõ idam cezasõna mahkum edilenlerin cezalarõ padişah tarafõndan
küreğe çevrilmiş, böyle bir uygulama ile, öncelikle İngiltere olmak üzere,
bir kõsõm siyasî çevrelerde olumlu bir hava meydana getirilmek istenmiş-
tir91. Nihayet Ankara�da idama mahkum edilmiş iken İngiltere ve bir kõsõm
misyoner kuruluşlarõnõn girişimleri ve Sultan II. Abdulhmid�in uzlaşmacõ
tavrõ neticesinde nihayet genel bir af çõkmõş ve Tomayan ve Kayayan�õn bir
Avrupa ülkesine gönderilmek üzere sõnõr dõşõ edilmelerine karar verilmiş-
tir92. Katil suçuyla muhakeme olanlarõn idamõna ve siyasî cürümlerden do-
layõ idama mahkum olanlarõn ise sekizer sene küreğe konmalarõna ve o nis-
pette de diğer mahkumlarõn cezalarõnõn hafifletilmesine irade sadõr olmasõn-

                                                          
86 BOA, Y.A.Hus: Dosya No: 276; Sõra No: 61; Tarih: 12.09.1310.
87 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 276; Sõra No: 98; Tarih: 15.12.1310.
88 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 276; Sõra No: 77; Tarih: 11.12.1310.
89 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 276; Sõra No: 98; Tarih: 15.12.1310.
90 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 273; Sõra No: 111; Tarih: 19.10.1310.
91 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 278; Sõra No: 140; Tarih: 23.1.1311; BOA, Y.A.Hus.:

Dosya No: 278; Sõra No: 80; Tarih: 14.1.1311; Kamuran Gürün, Ermeni Dosyasõ, İs-
tanbul 1988, s. 191.

92 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 84; Tarih: 24.12.1310; Gürün, a.g.e., s. 191.
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dan93 sonra İngiltere ve diğer devletler tarafõndan yapõlan itiraz ve şikayetler
bir süre için ortadan kalkmõştõr94.

Sultan II. Abdulhamid�in uzlaşmacõ diye nitelendirdiğimiz bu tavrõ e-
sasen bir mecburiyet neticesinde meydana gelmiştir. İstanbul�daki İngiliz
temsilcisi Babõali�ye gelerek İngiltere�deki St. James kabinesinin yapõlan
muhakemeyi kabul etmeyeceğini açõkça ifade etmiştir95. Nihayet bir müddet
sonra, idama mahkum edilmiş olan96 Tomayan ve Kayayan Avusturya ban-
dõralõ bir vapurla Brindiz�e gönderilmişlerdir97. 19 Temmuz 1893 tarihinde
Londra'ya varõşlarõnda ise İngiltere tarafõndan büyük bir debdebe ile karşõla-
nan Tomayan ve Kayayan98 adlõ bu iki şahõs, sonraki tarihlerde, Hõnçak
Cemiyeti içerisinde etkinliklerini daha geniş bir şekilde devam ettiren isim-
ler olmuşlardõr99. Bu olaylar sõrasõndaki tahrik ve teşviklerinden dolayõ A-
merikan elçiliği bundan sonra siyasî işlerle uğraşmamalarõ yolunda Ameri-
kan Board misyonerlerine tebligatta bulunmuş ve  uyarmõş ise de100 bu uya-
rõnõn bizatihi kendisinin formaliteden ibaret bulunmasõ, ayrõca Amerikan
sefaretleri ve sefaret görevlilerinin bizzat böyle bir uğraşõ içerisinde olmalarõ
dolayõsõyla uyarõnõn fazla bir caydõrõcõlõğõ olmamõştõr.

Merzifon Anadolu Koleji�nde yürütülen siyasî faaliyetler sadece zik-
redilenlerle sõnõrlõ kalmayacaktõr. İlerleyen yõllarda başka faaliyetler içeri-
sinde de okulun adõ geçecektir. Zira Osmanlõ Devleti�ni kendi nüfuzlarõ altõ-
na almak, sömürmek ve nihayet parçalamak noktasõnda bu yönde öteden
beri süregelen misyoner çabalarõ Birinci Dünya Savaşõ akabinde de Ameri-
kan-İngiliz işbirliği ve bunlarõn himayesindeki Rumlar ve Ermeniler ile
merkezî bir faaliyet çerçevesinde101, yoğun bir tarz ve şekilde devam etmiş-
tir.

Birinci Dünya Savaşõ�nõn başlamasõyla birlikte, Merzifon Anadolu
Koleji�nin savaş sahasõ içerisinde bulunmasõndan dolayõ,  10 Mayõs 1916
tarihinde okul binalarõna İttihat ve Terakki hükümetince el konulmuştur.
Ancak bu kapatma keyfî bir kapatma olmamõştõr. El konulan misyoner bi-

                                                          
93 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 150; Tarih: 21.12.1310.
94 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 278; Sõra No: 80; Tarih: 14.1.1311.
95 Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniens, s. 445.
96 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 72; Tarih: 22.12.1310.
97 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 120; Tarih: 26.12.1310.
98 Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniens, s. 351.
99 Metin, a.g.e., s. 107.
100 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 326; Sõra No: 102; Tarih: 9. 11. 1312.
101 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlõğõ (Kõsaca ATASE), İ.S.H.-1:

Kutu: 16; Dosya No: E: 167; Y: 45; B.A.: 1; Tarih: 15.06.1335.
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nalarõnda, cepheden gelen yaralõ askerlerin tedavilerini sağlamak amacõyla
Merzifon Şifa Yurdu kurulmuştur. Yani kolej binalarõ bir askerî hastaneye
dönüştürülerek kapatõlmõştõr102. Bu kapatõlma savaşõn sonuna kadar devam
edecektir. Nihayet okul, 1 Ekim 1919'da 11 öğretim elemanõ ve 150 öğrenci
ile yeniden öğrenime açõlacaktõr.

Birinci Dünya Savaşõ sonrasõnda Üçüncü Kolordu mõntõkasõ dahilinde
bulunan Merzifon bir kõsõm tertip ve bahaneler neticesinde103 işgal edilmiş,
İngiltere adõna burada bir subay, 250 nefer, dört hafif makineli tüfeğe sahip
bir bölük görev almõştõr. Merzifon Anadolu Koleji�nin bu tarihlerde en yet-
kili ismi Mister Getchell�dir. Zira Mister Getchell aynõ zamanda Amerika
siyasî temsilciliği görevini de üstlenmiş, dolayõsõyla hem eğitim işleriyle ve
hem de siyasî faaliyetlerle meşgul olmuştur.

İngiltere Merzifon'u işgal altõnda tuttuğu günlerde, bir taraftan Ameri-
kan misyonerleri ile işbirliği yaparken diğer taraftan ise burada yaşayan
Rum ve Ermeni nüfusundan azami derecede yararlanma yoluna gitmiştir104.
Hatta Ermeni ve Rumlarõn yardõmlarõ ve rehberlikleri sayesinde
Gümüşhacõköyü kazasõna bağlõ olup çevrede şekavet ve siyaset ocağõ diye
tanõnmõş bulunan Karaköy adõndaki büyük Rum köyünü teşkilâtlanma böl-
gelerinden biri haline getirmişlerdir105.

Merzifon'da bulunan İngiliz subaylarõ faaliyetlerini sürdürmek nokta-
sõnda Anadolu Koleji'nden azami derecede istifade etmişler, bu okul ve
mensuplarõ ile daimî bir ilişki içerisinde olmuşlardõr. Örneğin İngilizler,
Merzifon Anadolu Koleji eşyasõ adõ altõnda koleje her gün on beş yirmi ara-
ba yük getirmişlerdir. Önceleri getirilen sandõklarõn içerisinde ne olduğu
konusunda Türk makamlarõnõn her hangi bir bilgisi olmamõştõr. Ancak daha
sonra, karşõlaşõlan güçlüklere rağmen, yapõlan araştõrma neticesinde bunlarõn
silah ve teçhizat olduğu ve bunlarla Ermenilere yardõm edildiği anlaşõlmõş-

                                                          
102 ATASE, İ.S.H.-5; Sõra: 210; Kutu: 193; Gömlek: 191; Adet: 1; Tarih: 27.10.1334;

Kocabaşoğlu, a.g.m., c. 5, s. 348.
103 General Davis'in, esasen İngilizlerin kendi tertip ve tazyiki sonucu meydana gelmiş

olan, Urfa'da bir Amerikan misyonerine silah çekilmesi olayõnõ Urfa'nõn işgali için ye-
terli görmüş ve şehri işgal etmiştir. Bak:  ATASE, İ.S.H.-3.: Kutu: 79; Dosya No: E:
220; Y: 251; B.A.: 6; Tarih: 16.03.1335.

104 ATASE, İ.S.H.:-2: Kutu: 33; Dosya No: E: 171; Y: 94; B.A.: 1; Tarih: 10.07.1335;
ATASE, İ.S.H.:-5: Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.: 3; Tarih: 07.06.1335;
ATASE, İ.S.H.:-5: Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.: 2; Tarih: 03.07.1335;
ATASE, İ.S.H.:-5: Kutu: 206; Gömlek: 30; Adet: 3; Tarih: 07.06.1335.

105 ATASE, İ.S.H.:-5: Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.: 3; Tarih: 07.06.1335.
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tõr106. Dokuzuncu Ordu Kõtaat Müfettişi Mustafa Kemal�in Harbiye Nezare-
ti�ne göndermiş olduğu 6.6.35 şifre ve 76 numaralõ istihbaratta yukarõda
ifade edilen durum bir kez daha teyit edilmiş ve Merzifon�daki dört İngiliz
subayõnõn Anadolu Koleji�nde toplandõklarõ, Merzifon ve havalisinde ko-
mitacõlõk teşkiliyle uğraştõklarõ ve bölge ile ilgili bir kõsõm kararlar aldõklarõ,
diğer bir ifade ile komitacõlõk ile meşgul olduklarõ şüphesini duyduğunu
belirtmiştir107. Merzifon Anadolu Koleji�ne getirilen eşya sandõklarõna
Mustafa Kemal de muttali olmuş, sandõklar üzerinde Ottoman Amerikan
yazõsõnõn yer almasõndan dolayõ bunlarõn silah olduğundan şüphe ve endişe
etmiştir108.

Sandõk yüklü bu kafilelerin Merzifon'a yaklaşõnca üç kõsma ayrõlarak
muhtelif fasõlalarla kasabaya girmeleri ve Merzifon'da bulunan İngiliz as-
kerlerinin bir kõsmõnõn silahlõ olarak güzergaha taksim edilmeleri bu şüpheyi
takviye etmiştir109. Dolayõsõyla da Mustafa Kemal�in bu sandõklarõn mahi-
yeti hakkõndaki şüphe ve endişesi ve içlerinde silah olduğu yolundaki kana-
ati, daha sonraki bilgiler õşõğõnda, doğru çõkmõştõr110.

İngilizlerin Merzifon bölgesine ve burada da Anadolu Koleji�ne silah
sevkõyatõ yanõnda Ulukõşla yoluyla Sivas ve Elazõğ�a gelen Amerikan heyeti
de Kõzõl Haç Cemiyeti ile işbirliği yaparak beraberlerinde, kapalõ sandõklar
içersinde çok sayõda makineli tüfek ve silah sevk etmişlerdir111.

Amerikan siyasî desteğine zaten öteden beri sahip olan, bölgenin işgal
edilmesi ile diğer işgalci kuvvetlerin de fazladan siyasî desteğine kavuşan
Merzifon Anadolu Koleji ve mensuplarõ bu gelişmeler üzerine olumsuz faa-

                                                          
106 ATASE, İ.S.H.:-5: Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.: 3; Tarih: 07.06.1335;

ATASE, İ.S.H.:-2: Kutu: 33; Dosya No: E: 171; Y: 94; B.A.: 1; Tarih: 10.07.1335;
ATASE, İ.S.H.:-5: Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.: 2; Tarih: 03.07.1335;
ATASE, İ.S.H.:-3: Kutu: 91; Dosya No: E: 118; Y: 291-A; B.A.: 2; Tarih: 08.06.1335.

107 ATASE, İ.S.H.:-2: Kutu: 33; Dosya No: E: 171; Y: 94; B.A.: 1; Tarih: 10.07.1335;
Harp Tarihi Vesikalarõ Dergisi, Eylül 1952, Yõl: 1, Sayõ: 1, Genelkurmay Basõmevi,
Ankara. Vesika No:101; ATASE, İ.S.H.:-5; Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.:
1; Tarih: 10.06.1335.

108 ATASE, İ.S.H.:-3; Kutu: 91; Dosya No: E: 118; Y: 291-A; B.A.: 2; Tarih: 08.06.1335;
Harp Tarihi Vesikalarõ Dergisi, Eylül 1952, Yõl: 1, Sayõ: 1, Genelkurmay Basõmevi
Ankara. Vesika No:101; ATASE, İ.S.H.:-5; Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.:
1; Tarih: 10.06.1335.

109 ATASE, İ.S.H.:-3: Kutu: 91; Dosya No: E: 118; Y: 291-A; B.A.: 2; Tarih: 08.06.1335;
ATASE, İ.S.H.:-5; Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.: 1; Tarih: 10.06.1335.

110 ATASE, İ.S.H.:-5: Kutu: 206; Dosya No: E: 8; Y: 104; B.A.: 3; Tarih: 07.06.1335.
111 ATASE, İ.S.H.:-1: Kutu: 23; Dosya No: E: 16; Y: 64; Gömlek: 102; B.A.: 1; Tarih:

03.07.1335.
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liyetlerine daha bir hõz vermişler ve hatta bunu aleni ve endişesiz bir surette
uygulamaya başlamõşlardõr. Örneğin Kolej hocalarõndan Mister Getchell,
refakatinde bir subay ve silahlõ 25 kadar İngiliz askeri ile birlikte 15 Mayõs
1919'da Gümüşhacõköyü�ne gelmiş ve hükümet konağõ salonunda hükümet
memurlarõnõ toplayarak: "Biz galibiz, siz mağlupsunuz. Her ne emredersek
icra edeceksiniz" tarzõnda bir konuşma yapmõştõr. Bunun üzerine dinleyici-
ler arasõnda yer alan Müftü Efendi: "Biz galip mağlup bilmeyiz. Hükümeti-
miz tarafõndan verilecek emre itaat mecburiyetindeyiz" demiştir. Ayrõca
Mister Getchell kazada bulunan Müslüman olmuş tüm Ermenileri Kiliseye
toplayarak giymekte olduklarõ Müslüman elbiselerini çõkarmalarõnõ söyle-
miş, Müslümanlarla evli bulunan Ermeni kadõnlarõn da tekrar kendi dinleri-
ne dönmelerini istemiştir112.

Amerikan misyonerleri ve misyoner okullarõnõn Osmanlõ topraklarõnda
sürdürdükleri olumsuz meşguliyetlerden bir diğerini ise Pontusculuk faali-
yetleri oluşturmuştur. Bu çerçevede 1892 yõlõndan itibaren, yurt dõşõnda ba-
sõlan ve Rumlarõ isyana teşvik eden çeşitli bildiri ve yayõnlarõn muntazam
bir şekilde dağõtõlabilmesi için Pontus adlõ bir teşkilatõn kurulduğu görülür.
Samsun, Trabzon, Giresun, Batum, Kayseri, Yozgat, Çorum şehirleri ve
diğer bazõ yerler Pontus teşkilâtõnõn hareketli ve önde gelen merkezleri ara-
sõnda yer almõştõr113. Merzifon ise, Samsun limanõna yakõn olmasõ dolayõ-
sõyla, bu teşkilâtõn merkezi olarak seçilmiştir.

Merzifon Anadolu Koleji�nin mütevelli heyeti American Board of
Commissioners for Foreign Mission (ABCFM)'õn kendi mensuplarõ arasõn-
dan seçtiği on Amerikalõ misyonerden oluşmuştur. Okulun Merzifon'daki
yönetim kurulu ise yine on kişiden meydana gelmiştir. Ancak bu on üyenin
beşi Amerikan misyonerlerinden, diğer beş üyesi ise Pontus Protestan Bir-
liği Üyesi olan kişilerden seçilmiştir114. Dolayõsõyla kolej mensuplarõ ile
Pontus Cemiyeti üyeleri bir birinden ayrõlmaz bir bütün halinde, aynõ
idealler ve hedefler için çalõşõr bir durum arz etmişlerdir.

Pontus ismi, kuzey Anadolu�da eski bir bölgeye verilen addõr. Bu böl-
ge milattan önce birinci yüz yõlda Roma hakimiyetinde kalmõştõr. Milattan
önce dördüncü asrõn sonunda bağõmsõz bir Pontus Krallõğõ kurulmuş ve baş-
                                                          
112 ATASE, İ.S.H.:-3: Kutu: 105; Dosya No: E: 115; Y: 341; B.A.: 1; Tarih: 26/05/1335;

ATASE, İ.S.H.:-3: Kutu: 105; Dosya No: E: 115; Y: 341; B.A.: 11; Tarih: 27.05.1335.
113 Pontus Meselesi, Yayõma Hazõrlayan: Dr. Yõlmaz Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Hükümeti Matbuat Müdiriyet-i Umumiyesi tarafõndan belgelere dayanõlarak hazõrlan-
mõştõr. Matbuat ve İstihbarat Matbaasõ, Ankara 1922, TBMM Basõmevi. TBMM Kültür, Sanat ve
Yayõn Kurulu Yayõnlarõ No: 68, s. 369; Gürün, a.g.e., s. 190.

114 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 348.
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kentini bugünkü Amasya oluşturmuştur. Milattan önce ikinci ve üçüncü a-
sõrlarda ise Pontus Krallõğõ, başkenti Sinop olmak üzere yeniden şekillen-
miştir. Pontus Krallõğõ en kudretli çağõna Mithradates VI Eupator (MÖ. 115-
63) zamanõnda ulaşmõştõr. Ancak bu dönem aynõ zamanda, takip etmiş oldu-
ğu genişleme siyaseti neticesi Roma İmparatorluğu ile çatõşmaya girmesi
dolayõsõyla, Roma�nõn bir parçasõ haline geldiği bir dönem de (MÖ. 63-62)
olmuştur115.

Ermeniler Trabzon�u hayal ettikleri Büyük Ermenistan�õn bir parçasõ
sayarken Rumlar ise bu bölgede bir Rum Pontus devleti kurmak için büyük
gayret içine girmişlerdir. Trabzon ve havalisinin Birinci Dünya Savaşõ sõra-
sõnda yaklaşõk iki yõla yakõn bir süre (14 Nisan 1916 - 24 Şubat 1918) ile
Rus işgalinde kalmasõndan ve Birinci Dünya Savaşõ sonrasõnda ise Samsun
ve havalisinin İtilâf Devletleri tarafõndan işgal edilmiş olmasõndan cesaret
alan ve öteden beri Osmanlõ idaresi aleyhinde çalõşmaktan, propaganda
yapmaktan ve eşkõyalõkta bulunmaktan geri kalmayan ve kendilerini eski
Pontus Krallõğõ�nõn mirasçõsõ sayan yerli Samsun Rumlarõ ve Rum çeteleri,
İtilâf Devletlerinin yardõmõna da güvenerek, Karadeniz'de yeniden bir
Pontus Cumhuriyeti ilân etmek maksadõyla teşkilatlanmaya başlamõşlardõr.
Pontus teşkilâtõ, yerli Rum aydõnlarõnõn katkõlarõ ve çalõşmalarõ yanõnda İs-
tanbul'dan gelen ve kendilerine müfettiş adõ verilen Yunan siyasî memurlarõ
tarafõndan da desteklenmiş, düzene konarak genişletilmiş ve yapõlan bu ça-
lõşmalar neticesinde bir teşkilât ortaya çõkmõştõr. Oluşan bu teşkilât, kuvvet
bulup gelişme yolunda, Yunan hükümetinin de hatõrõ sayõlõr ödenek ve har-
camalarõna muhatap olmuştur.

Rumlar Pontus Cumhuriyeti�ni gerçekleştirme noktasõnda, Rum Pat-
rikhanesi�nin tahsis ettiği ödeneğin de sağladõğõ rahatlõkla, öncelikle kõyõlarõ
ve özellikle Samsun'u tahkim etmek, buralarda Rum nüfusunu belli sayõya
ulaştõrmak üzere harekete geçmişler ve diğer bölgelerden ve hatta Rusya'dan
Rum göçmenlerin adõ geçen bölgeye gelmelerini sağlamõşlardõr. Bu yöndeki
çalõşmalardan sonra Rum çeteleri ile çevrede bulunan Müslüman köylere
saldõrmõşlar, yol kesmek, adam öldürmek ve mal gasp etmek suretleriyle
bölgede asayişi ihlâl etmeye başlamõşlardõr. Böyle bir tutumla ateşkesin özel
maddelerine dayanmak ve dolayõsõyla da dõş müdahaleyi davet etmek, arka-
sõndan ise genel bir ayaklanma ile Karadeniz�de, Kastamonu ve Sivas�õn da
içinde olduğu, Pontus Cumhuriyeti�ni ilân etmek istemişlerdir. Bu noktada,
Samsun Rum Metropolitliği�ne atfettiği ehemmiyetten dolayõ gerek Rus-
ya�dan ve gerekse İstanbul Patrikhanesi aracõlõğõyla sağlanan maddî, Averof

                                                          
115 Geniş bilgi için bak: Britannica Ansiklopedisi, Pontus maddesi.
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Zõrhlõsõ vasõtasõyla sağlanan askerî destek dolayõsõyla Yunanistan�dan büyük
ilgi ve alâka görmüşlerdir. Moral desteği ise İngiliz siyasî temsilcisi
Sulter'in himayesi altõnda metrepolithane ve Rum kulüplerinde sõk sõk veri-
len konserlerde bulmuşlardõr.

Pontus Cumhuriyeti kurma çabalarõna, işgâl kuvvetlerinin Anadolu�yu
terk etmek zorunda kalmalarõ üzerine önce set çekilmiş, alakalõ şahõslarõn
takibata uğramalarõ sonucunda ise duraksama dönemi başlatõlmõş ve nihayet
önderlerinin ve teşvikçilerinin İstiklâl Mahkemeleri�nde yargõlanmalarõ ve
cezalandõrõlmalarõ sonucu bu bölgedeki faaliyetlere tamamõyla son verilmiş-
tir116.

Yukarõda kõsaca özetlenmeye çalõşõlan faaliyet ve gayretler çerçeve-
sinde Merzifon�da bir Pontus Cemiyeti kurma çalõşmasõ söz konusu olmuş-
tur. Bahsi geçen faaliyetlerin yürütüldüğü tarihlerde Merzifon, idarî açõdan
Sivas vilâyetine bağlõ olup bir kaza durumunda bulunmaktaydõ.

1904 yõlõnda Merzifon gençlerinin girişimi, Merzifon Anadolu Koleji
müdür ve öğretmenlerinin yardõm ve iştirakleri ile adõ geçen kolej içerisinde
bir Pontus Kulübü kurulmuştur117. Amerikan misyonerlerinin öncülüğü ve
yönlendirmeleri ile kurulan bu kulüp yine Amerikan misyonerlerinin hima-
yeleri altõnda faaliyetlerini sürdürmüş ve geliştirmiştir118.

Misyoner ve onlarla işbirliği içerisinde bulunan Ermeni ve Rumlarõn
olumsuz faaliyetlerinde hangi noktaya varmõş olduklarõnõ göstermesi ve
Merzifon Anadolu Koleji için bir dönüm noktasõ oluşturmasõ bakõmlarõndan
bu dönemin en önemli olaylarõndan birisi Zeki Ketani Bey�in öldürülmesi
hadisesi olmuştur denebilir. O dönemde meydana gelen bu olaylar, Anadolu
Koleji�nin kapatõlmasõnõn alt yapõsõnõ oluşturmuştur. Kolejin aranmasõ ise
kapatma kararõnõ hõzlandõran hadiselerin başõnda gelmiştir:

Zeki Ketani Bey mezkur kolejde Türkçe öğretmeni olarak görev yap-
maktaydõ. Ancak 1921 yõlõ Şubatõ�nõn ilk günlerinde bir suikast sonucu öl-
dürülmüş119 ve cesedi kolej civarõnda bulunmuştur. Zeki Ketani Bey�in ni-
çin öldürüldüğü konusunda kesin bir bilgi elde edilememişse de Pontus Ce-

                                                          
116 Pontus Meselesi,  s. 380-82.
117 ATASE, Birinci Dünya Harbi Kolleksiyonu (Kõsaca: B.D.H.): D: 1-A; F: 14; BOA,

Y.A.Hus.: Dosya No: 268; Sõra No: 24; Tarih: 5. 6. 1310; BOA, Y.A.Hus.: Dosya No:
280; Sõra No: 70; Tarih: 24 M. 1261; BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 281; Sõra No: 1; Ta-
rih: 1311. 3. 16; Pontus Meselesi,  s. 369.

118 A.g.e.,  s. 369.
119 Pontus Meselesi,  s. 371; Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 348.
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miyeti mensuplarõnõn tek tek tutuklanmaya başlanmalarõna Zeki Bey�in ih-
barõnõn neden olduğu varsayõmõ dolayõsõyla katledildiği muhtemel görül-
müştür120.

Merzifon'daki Amerikan hastanesiyle kolej içerisinde toprak altõnda
gizli yollar ve depolar bulunduğu ve ara sõra otomobiller ile getirilen top ve
tüfek gibi silahlarõn ve cephanelerin buraya gizlendiği ve hatta zaman zaman
silahlõ Hõristiyan köylülerin koleji sõğõnak olarak kullandõklarõ, özellikle
hastane heyetinin Tavşandağõ�nda Hõristiyan köylülerle sõkõ ilişkiler içeri-
sinde olduklarõ ihbar edilmiştir. Bu ihbar üzerine genel silah aramasõ ve
toplanmasõ sõralarõnda kolejin dahi usul üzere araştõrõlmasõ için Merkez Or-
dusu Komutanlõğõ tarafõndan 5. Fõrka Kumandanlõğõyla Amasya Mutasarrõf-
lõğõna özel emirler verilmiş, durum aynõ zamanda hükümet merkezine de arz
olunmuştur. Soruşturma durumu hakkõnda merkezî hükümet ile Merkez
Ordusu Kumandanlõğõ arasõnda geçen haberleşme sonucunda Bakanlar Ku-
rulu kararõyla kolejin aranmasõ Merkez Ordusu Kumandanlõğõ�na bildiril-
miştir121.

Yapõlan bu ihbar ve verilen emir üzerine 16 Şubat 1921 tarihinde
Merzifon kolej ve hastanesinde arama yapõlmõş, ancak bu arama, Bakanlar
Kurulu�nun Genelkurmay Başkanlõğõ�ndan Ordu Komutanlõğõ�na iletilen
kararõ gereğince gayet nazik bir şekilde gerçekleştirilmiştir122.

Arama neticesinde silah ve cephane bulunamamõş ise de Kolej içeri-
sinde 1904 tarihinden beri kurulmuş olan Pontus Kulübü adõyla bir kulübün
bulunduğu tespit edilmiş, 2 çuval Rumca ve İngilizce evrak ve defterlerin
yanõnda ayrõca bu kulübe dair yönetmelikle, mühürler, Yunan bayraklarõ ve
Pontus armasõ, Osmanlõ silahlarõ ile donatõlmõş ve gurup halinde okulda çe-
kilmiş bir takõm fotoğraflar ve bir kõsõm önemli evrak elde edilmiştir123. Ele
geçirilen yönetmelikten anlaşõldõğõ kadarõyla Pontus Kulübü�nün hedefi
Rumlarõ Yunan emellerine ve Pontus hükümetinin diriltilmesine teşvik et-
mek ve bu yönde faaliyette bulunmak olmuştur124. Anadolu Koleji�nde ayrõ-
ca Osmanlõ Devleti aleyhinde şikayetlerin ve Amerikan vatandaşlõğõna kayõt
ve kabul ricasõnõn dile getirildiği bir mektup ile kolej yetkilileri ile ilişki
içerisinde olduğu anlaşõlan 6. Fõrkadan Yüzbaşõ Mehmet Ali Efendi ile e-
mekli iken silah altõna alõnarak Mecitözü şubesine memur edilen alay katibi

                                                          
120 ATASE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14.
121 Pontus Meselesi,  s. 370.
122 A.g.e.,  s. 372-73.
123 ATASE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; Pontus Meselesi,  s. 371-73.
124 ATASE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; A.g.e., s. 371.
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Ali Rõza Efendi�nin hükümet memurlarõ aleyhinde uydurma sözleri içeren
mektuplarõ bulunmuştur125.

Ayrõca yapõlan aramalar sõrasõnda, Merzifon Anadolu Koleji�nin bura-
da öğrenim gören gençler ile diğer Rum ve Ermeni gençlerinin Avrupa'ya
kaçõrõlmalarõna aracõlõk ettiği de ortaya çõkmõştõr. Aramalarda kolej müdüri-
yeti ile Samsun'daki Amerika temsilcisi arasõnda yapõlan yazõşmalar ve ko-
nuya dair evraklar ele geçirilmiştir126.

Anadolu Koleji�ne ilâveten Tokat Rumlarõndan durumu şüpheli görü-
len Lazaros�un evinin de aranmasõ söz konusu olmuştur. Burada yapõlan
arama neticesinde Pontus yazõsõyla edebî, siyasî Rumca belge ve Merzifon -
Anadolu Koleji adõyla ve Kantarcõoğlu tarafõndan yazõlmõş 5 adet basõlõ ki-
tapçõk ve Pontus okullarõyla Merzifon'daki Anadolu Koleji�nin birleştirilme-
sine dair Rumlarla Amerikalõlar arasõnda düzenlenmiş bir yönetmelik bu-
lunmuştur.

Durum ve yapõlan araştõrma Merkez Ordusu Kumandanõ Nureddin ta-
rafõndan 18.2.1921 tarihi itibariyle Genelkurmay Başkanlõğõ�na rapor edil-
miştir127.

Yapõlan sorgulamada, Osmanlõ silahlarõyla donatõlmõş ve grup halinde
okulda çekilmiş olarak bulunan fotoğraflarõn kimlere ait olduğu yolundaki
sorulara kolej müdürü her hangi bir şey bilmediği şeklinde cevap vermiştir.
Okul Öğretmenler Kurulu�nda yer alan kimseler ise, müdürün kendilerine
gerçeğe aykõrõ ifadelerde bulunmalarõnõ tembih etmesi dolayõsõyla, kaça-
maklõ ve birbiriyle çelişen ifadelerde bulunmuşlardõr.

Ortada bulunan gerçeklere ve ele geçirilen belgelere rağmen kolej
müdürü hakkõnda, nazik davranõlmasõ yolundaki ihtardan dolayõ, herhangi
bir muamele yapõlamadõğõ gibi, okulda öğretimin yapõlmasõna veya hastane-
nin normal faaliyetini sürdürmesine de müdahale edilmemiş, bu kurumlarõn
faaliyetlerini eskisi gibi devam ettirmesine izin verilmiştir128.

Bu gelişmeler neticesinde ancak kulüp kapatõlmõş, okul yönetim ku-
rulunu oluşturan 6 kişi tutuklanmõş ve Amasya'ya gönderilerek Merkez Or-
dusu Kumandanlõğõ�na teslim edilmişlerdir. Silahlõ bir şekilde fotoğraflarõ
ortaya çõkan ve kendilerinin öğretmenler kurulunca tanõnmadõğõ bildirildiği

                                                          
125 A.g.e.,  s. 372.
126 ATASE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; A.g.e., s. 371.
127 A.g.e.,  s. 372.
128 A.g.e.,  s. 371-73.
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halde okulda kimliği belirlenen 4 Ermeni de Fõrka Kumandanlõğõnca göz
altõna alõnmõşlardõr. Amerikan vatandaşõ olanlarõn yalnõz ifadelerinin alõn-
masõyla yetinilmesi emredildiği için kendilerine bundan öte bir şey yapõla-
mamõştõr129. İlerleyen günlerde okulda yaşanan bu olaylar okulu yeniden
karõştõran ve kapanmasõna doğru götüren bir durum arz etmiştir. Aynõ gün-
lerde Anadolu'da Yenigün adlõ gazetede "Mektep Değil Fesat Ocağõ" başlõ-
ğõyla yayõnlanan bir yazõda, okulda Pontus teşkilatõnõn pek çok belgesinin
ele geçirildiğinin belirtmesi ve Anadolu Koleji'nin bir "fesat ocağõ" olduğu-
nun anlatõlmasõ havayõ iyice gerginleştirmiştir. Bu yazõnõn yayõmlanmasõn-
dan bir hafta önce, okulun tüm yabancõ öğretim elemanlarõnõn ülkeyi terk
etmesi istenmiş, okulun mallarõna el konmuş ve öğrenciler de evlerine gön-
derilmiştir. Bu arada, okulun Rum öğretim elemanlarõndan üçü, ayaklanma-
ya hazõrlanmak suçuyla 1921 Ağustosu�nda idam edilmişlerdir130. Merzifon
Anadolu Koleji ve Hastanesi�nin Amasya mutasarrõflõğõnca kapatõlmasõ üze-
rine Amerika Birleşik Devletleri fevkalâde komiserliğince mezkur yerlerin
açõlmasõ ve memurlarõnõn görevlerine dönmelerine izin verilmesine dair
İstanbul Hükümeti�ne protestoda bulunulmuştur. Ancak İstanbul Hükümeti
Anadolu ile münasebeti bulunmadõğõ gerekçesiyle bu protestoyu reddetmiş-
tir131.

Avrupa devletleri açõsõndan Türkiye her zaman için Asya�nõn anahtarõ
olarak değerlendirilmiştir. Asõrlar boyu bu anlayõş devam etmiş, Haçlõ Se-
ferleri, Şark Meselesi ve benzeri problemler ve gelişmeler hep bu yaklaşõm
ve anlayõş tarzõnõn temel nedenlerinden birisini teşkil etmiştir.

Amerikan okullarõnda okuyup tahsil gören ve buradan mezun olan
Ermeni gençleri neticede gayet fanatik birer Türk düşmanõ haline gelmişler,
komitecilik ve çetecilik faaliyetlerine ağõrlõklõ olarak yer vermişlerdir. Bu
hususta devlet şûrasõndan emekli Muhammed el-Mansur Efendi, padişaha
takdim ettiği layihasõnda: �Ermenilerin bu gibi tasavvur ve teşebbüslerde
bulunmasõna bizzat Devlet-i Aliyye sebep oldu, zira.... yüz bu kadar sene
evvel Osmanlõ ülkesine gelen Frenk papazlarõnõn istedikleri yerlerde birer
mektep açõp Ermenilerin evlatlarõnõ talim ve terbiye etmelerine izin verilme-
si dahi şimdiki halde Ermenilerin baş kaldõrõp Osmanlõ Devleti aleyhine
bulunmalarõna sebep oldu�132 şeklindeki tespitlerini dile getirmiştir.

                                                          
129 ATASE, B.D.H.: D: 1-A; F: 14; A.g.e., s. 371-373.
130 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 348.
131 BOA, M.V.: Sõra No: 4652; Dosya No: 221; Gömlek No: 146; Tarih: 1339 N. 6; BOA,

M.V.: Sõra No: 4720; Dosya No: 221; Gömlek No: 214; Tarih: 1339 L. 4.
132 Gazigiray, a.g.e., s. 69.
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Ermeni olaylarõnõ hazõrlayan nedenlerin başõnda kronolojik sõra bakõ-
mõndan Protestan misyonerlerinin çalõşmalarõna öncelikle işaret etmek ge-
rekir. Zira Anadolu�da İngiliz ve Amerikan misyonerleri tarafõndan açõlan
Protestan kolej ve kiliselerinin Ermeniler üzerinde büyük derecede etkisinin
olduğu göz ardõ edilemeyecek bir durum arz eder. Lübnan, Anadolu, İstan-
bul ve benzeri yerlerde eğitim-öğretim faaliyetini başlatan misyoner okulla-
rõnda Ermeniler, tarih ve edebiyatlarõ hakkõnda geniş bilgi sahibi olmanõn
yanõnda insan haklarõ, ulus hürriyeti ve sair çağdaş konulardan da haberdar
olmuşlardõr. Ayrõca misyonerler tarafõndan okul dõşõnda yürütülen mezhep
propagandasõnõn etkileriyle de bir çok Ermeni Protestan mezhebini tercih
etmeye başlamõştõr. Protestan misyonerlerinin bu yöndeki çalõşmalarõ Erme-
ni meselesini ortaya çõkaran nedenlerden ilkini olmasa da, temel sebeplerin-
den birisini teşkil ettiği muhakkaktõr. Misyonerlik faaliyetlerinin ve açõlan
okullarõn Ermeni olaylarõna katkõlarõnõ tespit açõsõndan, sömürgeciliğin fa-
ziletine inanmõş ve Fas�ta Fransõz mandacõlõğõnõ kurmuş olan meşhur Fran-
sõz Mareşali ve devlet adamõ Lyautey  Louis-Hubert-Gonzalve (1854-1934)
Fas'ta bir konuşmasõnda dile getirdiği: �Bir beyaz rahip, bana bir bölüğün
işinden fazlasõnõ görmüştür�133 şeklindeki ifadesi de yukarõdaki görüşleri
teyit eder durumdadõr.

Genel olarak bakõldõğõ zaman yabancõ okullarõn uluslaşma sürecine gi-
remeyen ya da geç girmiş olan bölgelerde kurulmuş olduklarõ görülür. Ya-
bancõ misyonlar uluslaşmanõn çok hareketli olduğu ve Avrupa kültürünün
etkilerine açõk bulunan Balkanlarda fazla başarõlõ olamamõşlardõr. Misyo-
nerlerin faaliyetleri daha ziyade yukarõda belirtilen hususlara ilâveten, Os-
manlõ yönetiminin eğitim ve sosyal konularda yeterince hizmet götüremedi-
ği bölgelerde etkinliği söz konusu olmuş gözükmektedir.

Misyonerler muhtelif tarzdaki faaliyetleriyle Yunan, Ermeni, Keldani,
Maruni, ve benzeri azõnlõklarõ şuurlandõrmaya çalõşmõş, "Ortodoks hiyerar-
şisinin ve Türk despotizminin pençesinden kurtarmak"134 üzere Bulgarlar
arasõnda da faaliyet göstermişlerdir. Fakat esas neticeyi, kendilerini devlet
haline getirme başarõsõnõ göstermekle Bulgarlar ve bir dizi isyana sevk etme
becerisini sergilemekle de, Ermeniler arasõndaki çalõşmalarõndan elde et-
mişlerdir. Müslüman nüfusu ve bu nüfusun genç kesimini Hõristiyanlaştõrma
noktasõnda ciddi bir başarõ elde edememişlerse de, özellikle eğitim kurumla-
rõ dolayõsõyla, millî ve dinî değerlere daha liberal bir şekilde yaklaşmalarõna
ve bu yönde bir hava içerisine girmelerine neden olmuşlardõr.

                                                          
133 A.g.e., s. 68.
134 Tozlu, a.g.m., s. 331.
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Bir taraftan misyonerlerin tahrik ve teşvikleriyle dinî ve millî anlayõşa
dayalõ olarak meydana gelen kõpõrdanmalar; diğer yandan, 1839 Tanzimat
Fermanõ ile gayr-i Müslim unsura tanõnan geniş ve eşitliği öngören haklar;
1856 Islahat Fermanõ ile bu imtiyazlarõn bir kez daha tasdik ve teyit edilme-
si; 1862'de Ermeni Nizamnamesi'nin çõkarõlmasõ; önde gelen bir kõsõm Er-
menilerin fõrsatlarõ kullanabilme kabiliyet ve imkânõna sahip olmalarõ Os-
manlõ idaresi ile Ermeni toplumu arasõndaki ihtilâfõn neşv u nema bulmasõ-
nõn temel taşlarõ ve en önemli fõrsatlarõ olmuştur.

Bir kõsõm Avrupa devletlerinin Osmanlõ Devleti üzerindeki siyasî, ti-
carî ve dinî imtiyazlar elde etme arayõşõ içerisinde olmalarõ ve dolayõsõyla
bir vasõta olmasõ bakõmõndan Ermenilere el atmalarõ, onlarõ kendi emellerine
ulaşma yolunda ortaya çõkan her fõrsatta tahrik ve teşvike tabi tutmalarõ
Türk-Ermeni ihtilâfõnõn fiilî çatõşamaya dönüşmesine ve tarih içerisinde
sözde �Ermeni Meselesi� şekil ve rengine bürünerek bugün de bu ikili ça-
tõşmanõn, belki sõcak manada değilse de siyasî ve akademik manada, mev-
cudiyetini sürdürmesine yol açmõştõr.

Osmanlõ idaresi gerek Amerikan misyonerleri tarafõndan açõlmõş bulu-
nan okullarõn ve gerekse diğer yabancõ okullarõn Osmanlõ idaresine ve top-
lumuna vermiş olduklarõ zararlarõn ve misyonerlerin yaptõğõ hemen her şe-
yin hiç şüphesiz farkõnda olmuştur. Bu okullarõn muhtelif şekillerde doğur-
muş olduklarõ olumsuzluklarõn giderilmesi ve halkõn onlara olan rağbetinin
izalesi için gereken tedbirlerin alõnmasõ135 yolunda ilgili şahõs ve makamla-
rõn dikkatleri çekilmiş ve bu noktada belli bir gayret sergilenmiştir. Misyo-
nerlerin faaliyetinden memnuniyet duymayan Osmanlõ idaresi onlarõ mevcut
rejimin adeta düşmanõ olarak değerlendirmiştir136. Örneğin Osmanlõ idaresi
Merzifon Anadolu Koleji�nin siyasî maksatla tesis edilmiş olduğuna kani
olmuştur137. Ancak böyle bir kanaate rağmen, içinde bulunduğu acziyetten
dolayõ, Osmanlõ hükümetleri misyonerlerin hem Osmanlõ topraklarõnda do-
laşmalarõna ve hem de açõktan açõğa olumsuz faaliyetlerini sürdürmelerine
göz yummak zorunda kalmõşlardõr.

19. asrõn son çeyreği gerek misyonerlerin faaliyetlerindeki yoğunluk
bakõmõndan ve gerekse Osmanlõ Devleti�nin bu faaliyetlere yaklaşõm tarzõ
açõsõndan dikkat çekici bir durum arz eder. Misyoner örgütleri can çekiştiği-
ne inandõklarõ Osmanlõ Devleti�nden azami derecede istifade etmeye çalõşõr-
ken Osmanlõ hükümetleri de eskiye nispetle, özellikle Amerika adõna faali-
                                                          
135 BOA, M.V.: Defter No: 35; Belge No: 49; Tarih: 1305 Z. 25.
136 Gürün, a.g.e., s. 191.
137 ATASE,  İ.S.H.:-2: Kutu: 33; Dosya No: E: 171; Y: 94; B.A.: 1; Tarih: 10.07.1335.
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yet gösteren misyonerlere karşõ izlemiş olduğu politikada bir kõsõm değişik-
likler yaparak yerli ve yabancõ, Müslim veya gayr-i Müslim tüm eğitim ku-
rumlarõnõ kontrol altõna alõcõ tedbirler ihdas etmeye yönelmişlerdir138. Bu
noktada misyonerler ve misyoner okullarõnõn meydana getirmiş olduklarõ
olumsuzluklar konusunda açõktan açõğa münakaşa ve mücadele içerisine
girilmekten kaçõnõlmõştõr. Bunun böyle olmasõnda biraz da içerisinde bulu-
nulan zamanõn ve şartlarõn yeni meseleler ihdasõna müsait olmayõşõ etkili
olmuş gözükmektedir. Böyle olmakla birlikte misyoner ve onlarla işbirliği
içerisinde olan kimselerin neden olduğu olaylar yakõndan izlenmiş ve bir
kõsõm tedbirler alõnmaya gayret edilmiştir139. Bu önlemlerden, örnek oluş-
turmasõ bakõmõndan, bazõlarõnõ şu şekilde sõralamak mümkündür:

1. Bitlis, Erzurum, ve Mardin bölgesi örneğinde olduğu gibi Ameri-
kan misyonerleri reislerinin toplanmalarõna mümkün mertebe müsaade o-
lunmamõştõr140.

2. Protestan reisleriyle misyonerlerin yapmak istedikleri toplantõya
ruhsat verilmemeye çalõşõlmõştõr141.

3. Cizvit ve Protestan okullarõnõn menfî faaliyetlerinin etkisiz bõra-
kõlmasõ hususunda bir nizamname layihasõ kaleme alõnmõştõr142.

4. Amerikan misyonerlerinin Protestanlõğa sevki hakkõnda teşebbüs-
lerde bulunmalarõnõn önlenmesine143 gayret edilmiştir.

5. Misyonerlerin Ermeni çocuklarõ üzerindeki ve özellikle
hõristiyanlaştõrma yönündeki zararlõ faaliyetlerini önlemek için çeşitli ted-
birlerin icrasõ144 yoluna gidilmiştir.

6. Misyonerler ve yabancõ okullar vasõtasõyla meydana getirilen olum-
suz faaliyetler ve cereyan eden hadiseler hakkõnda ilgili devletler nezdinde
teşebbüslerde bulunulmuştur145.
                                                          
138 BOA, Hususi İradeler Katalogu (Kõsaca: H.İ.K.): Genel No: 319; Hususi No: 81;

Tarih: 15. R. 1318.
139 ATASE,  İ.S.H.:-5: Klasör No: 189; Kutu: 206;  Dosya No: E: 8; Y: 104; Gömlek: 30;

Fihrist No: 30 (1,2); Belge No: 30 (1:3); B.A.: 3; Tarih: 07.06.1335.
140 BOA, H.İ.K.: Genel No: 392; Hususi No: 92; Tarih: 28. R. 1323.
141 BOA, M.V.: Dosya No: 94; Sõra No: 566; Gömlek No: 68; Tarih: 9.L.1315.
142 BOA, M.V.:Defter No: 20; Belge No: 54; Tarih: 1304 N. 6; BOA, A.MKT.MHM.:

Sõra No: 14; Dosya No: 1; Tarih: 17.1.1260.
143 BOA, H.İ.K.: Genel No: 319; Hususi No: 81; Tarih: 15. R. 1318.
144 BOA, M.V.: Sõra No: 879; Dosya No: 97; Gömlek No: 73; Tarih: 1317 S. 9. BOA,

M.V.: Sõra No: 879; Dosya No: 97; Gömlek No: 73; Tarih: 1317 S. 9.
145 ATASE, İ.S.H.:-2: Kutu: 33; Dosya No: E: 171; Y: 94; B.A.: 1; Tarih: 10.07.1335.
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7. Osmanlõ topraklarõ üzerinde kurulu bulunan ecnebi kilise ve mek-
tepleri hakkõnda bazõ tedbirleri ihtiva eden bir kõsõm nizamnamelerin tanzi-
mi yoluna gidilmiştir146. Bu düzenlemeye hem örnek oluşturmasõ ve hem de
önem arz etmesi bakõmlarõndan Sultan Abdülaziz zamanõnda çõkarõlan 1869
tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi zikredilebilir. Bu nizamnamenin
129. maddesiyle, özellikle cemaat ve yabancõ okullar hedef alõnmõş, bu tür
okullarõn öğretmenlerinin diplomalarõnõn Osmanlõ Maarif Nezareti'nce o-
naylanmasõ, okutulacak derslerin bir listesinin ilgili nezarete verilmesi ve
ders kitaplarõnõn bu kurumca tasdik edilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

8. Sokakta vaaz edilmesi yasaklanmõştõr.

9. Matbaalar Nizamnamesi (1857) uyarõnca matbaalar için ruhsat al-
ma zorunluluğu getirilmiştir.

10. Her türlü süreli yayõn ve kitabõn Encümen-i Teftiş ve
Muayene'den geçirilmesi kararlaştõrõlmõştõr.

11. Yabancõ doktorlarõn mesleklerini icra edebilmeleri için dip-
lomalarõnõn Tõbbiye-i Şahane'ce onaylanmasõ kararlaştõrõlmõştõr147.

12. Misyoner okullarõnõn önünü kesmek ve bu okullara duyulan
rağbeti baltalamak üzere Sultan II. Abdulhamid döneminde bir taraftan eği-
tim alanõnda bir dizi õslahat girişimleri söz konusu edilirken, diğer bir ifade
ile bir noktada misyoner okullarõ ile rekabet oluşturmaya çalõşõlõrken, diğer
taraftan ise dört yüz küsur Amerikan okulunu kapatma yoluna gidilmiş, do-
layõsõyla misyoner faaliyetlerine belli bir ölçüde sõnõrlama getirilmek isten-
miştir. Sultan, devrin Maarif Nazõrõ Zühtü Paşa'yõ konuya ait etraflõ bir ra-
por hazõrlamakla görevlendirmiş, benzer bir görev de Balkanlar'da, Tuna
Valiliği'ne gönderilen Mithat Paşa�ya tevcih olunmuştur148.

13. 1886 yõlõnda Mekâtib-i Ecnebiye ve Gayr-i Müslime Müfet-
tişliği ihdas edilmiş, 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile geti-
rilen hususlarõn da tatbik alanõna çekilmesine çalõşõlmõştõr149.

Misyonerler, her yerden ziyade Türkiye�de himayeye mazhar oldukla-
rõ halde ortaya koymuş olduklarõ olumsuzluklarõ önleyebilmek üzere yuka-
rõda Osmanlõ idaresince alõndõğõ belirtilen tedbirler ve benzeri önlemlerin
uygulanmasõna şiddetle karşõ çõkmõşlar, bu yöndeki uygulamalarõ, diğer bir
                                                          
146 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 326 (2363); Sõra No: 31; Tarih: 19. S. 1320.
147 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 343.
148 Tozlu, a.g.m., s. 337.
149 A.g.m., s. 337.
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ifade ile bir kõsõm faaliyetlerine sõnõrlama getirilmesini insafsõzlõk olarak
değerlendirmişlerdir150. Bu tür önlemlerin icrasõnõn ikili anlaşmalara ve ka-
pitülasyonlardan doğan haklara aykõrõ olduğunu ve bu haklarõ sõnõrlayõcõ
nitelikte bulunduğunu ifade etmişler, Anglo-Saxon kamuoyunda büyük fõrtõ-
nalar koparmõşlardõr151.

Misyonerlerin sergilemiş olduklarõ muhalefet, Osmanlõ Hükümetlerin-
ce alõnan kararlarõ pek değişikliğe uğratamasa da, gerek misyonerlerin ge-
rekse Boston'daki diğer etkili çevrelerin çabalarõyla Amerika Birleşik Dev-
letleri idaresinin tutumunda ciddi bir değişikliğin meydana gelmesine ve
Amerikan hariciyesinin misyonerlere daha yakõn diplomatik bir koruma
sağlamasõna yol açmõştõr152. Örneğin Amerika sefiri Babõali�ye giderek Os-
manlõ Devleti�ndeki Amerikan misyonerleri Osmanlõ Hükümetinden ilgi ve
alâka gördükçe bazõ devletler gibi Amerika�nõn Osmanlõ Hükümeti�nin iç
işlerine müdahale etmek gibi bir tutumunun olmayacağõnõ ifade edebilmiş-
tir153. Amerikan Hükümeti taleplerinin yerine getirilmesini diplomatik yol-
larla gerçekleştirmeye çalõşõrken diğer taraftan Amerikan idaresinin istekle-
rinin kabul ettirilmesi noktasõnda Amerikan gazeteleri ise hükümetlerine
Osmanlõ sularõna bir kaç harp gemisi gönderilmesi yollu tavsiyelerde bu-
lunmuşlardõr154. O günkü Osmanlõ idaresi ise hem Amerika Birleşik Dev-
letleri�nin yaklaşõm biçimindeki değişiklikten dolayõ ve hem de misyonerle-
rin gösterdiği tepki ve saireden ötürü, almõş olduğu kararlarõ uygulamada
biraz esnek davranmak zorunda kalmõştõr. Böyle bir durum ise, Osmanlõ
Devleti�nin içerisinde bulunduğu siyasî yalnõzlõk yahut muhtaçlõk ile malî,
iktisadî, askerî ve eğitim alanlarõndaki zafiyet dolayõsõyla, alõnan kararlar
yerinde ve isabetli bile olsalar, yabancõ ve misyoner okullarõnõn zararlõ faa-
liyetlerinin devam etmesine engel olucu bir durum sağlayamamõşlardõr. Bi-
lâkis, Ermenilerin kendilerine yapõlan yardõmlardan ve kendileri için alõnan
tedbirlerden dolayõ Amerikan Hükümeti�ne teşekkürlerini dile getirmeleri ve
daha ileri düzeyde ilgi ve yardõm beklediklerini ifade etmeleri155 ile had
safhaya ulaşmõştõr.

Bu noktada Osmanlõ idaresinin ve idarecilerinin içerisinde bulunduğu
siyasî acziyeti örneklendirmesi bakõmõndan Merzifon'daki Amerikan Ana-
dolu Koleji�nin aranmasõ sõrasõnda Osmanlõ Hükümeti�nin izlemiş olduğu
                                                          
150 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 321; Sõra No: 68; Tarih: 09. 09. 1312.
151 Kocabaşoğlu, a.g.m., s. 343.
152 A.g.m., s. 343.
153 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 128; Tarih: 28.12.1310
154 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 389; Sõra No: 57; Tarih: 11. 5.1316.
155 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 349; Sõra No: 17; Tarih: 18. 10. 1313.
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politika zikredilebilir: Daha önce de zikredildiği gibi, Müslüman bir kadõnõ-
nõn Merzifon'daki Amerikan hastanesiyle Anadolu Koleji içerisinde toprak
altõnda gizli yollar ve depolar bulunduğu ve ara sõra otomobiller ile getirilen
top, tüfek gibi silah ve cephanelerin burada saklandõğõ ve benzeri faaliyetle-
rin varlõğõ noktasõndaki ihbarõ üzerine Anadolu Koleji�nin aranmasõ konu-
sunda adõ geçen okul hakkõnda Bakanlar Kurulunca yazõlõ bir karar alõnmõş-
tõr. Ancak bu kararõn, o günkü Osmanlõ Hükümeti�nin içerisinde bulunduğu
acziyet dolayõsõyla Amerika�nõn İstanbul'daki temsilcisi Amiral Bristol�a da
bildirilmesi, durumdan haberdar edilmesi gereği hasõl olmuştur. O günkü
Osmanlõ Hariciye Nazõrõ Ahmet Muhtar Bey tarafõndan Amiral Bristol�a bu
konuda bir nota gönderilmiştir. Ancak sadece gönderilen bu nota ve bilgi-
lendirme ile yetinilmemiş, Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmamasõ için
arama esnasõnda Amerikan vatandaşlarõnõ küçültücü ve küçümseyici bir
takõm hal ve davranõşta bulunulmaktan kaçõnõlmasõ istenilmiştir. Anadolu
Koleji�nde yapõlan aramalar ve bulunan eşyalar neticesinde okul müdürü ve
öğretmenlerin olaylarõn bizzat içinde yer aldõğõnõn anlaşõlmasõna rağmen,
yukarõdaki nedenlerden ötürü, bunlardan hiç birine dokunulmamõş, okulda
kimliği belirlenen sadece 4 Ermeninin tutuklanmasõ söz konusu olmuştur156.
Yine yukarõda bahsi geçen Ankara mahkemesince idama mahkum edilmiş
olan Kayayan ve Tomayan hakkõnda İngiliz maslahatgüzarõna gelişmeler
konusunda bilgi vermek lüzumu hissedilmiştir157.

Millî Mücadele ve Cumhuriyet döneminde misyonerler ve bunlarõn za-
rarlõ faaliyetlerine karşõ izlenen politika ve alõnan tedbirlere bakõldõğõ zaman
bu dönemin de belli bir kõsmõ için çok ciddi ve caydõrõcõ tedbirlerin alõndõ-
ğõndan ve uygulandõğõndan bahsetmek pek mümkün gözükmemektedir. Ör-
neğin, 1919 Nobel Barõş Ödülü sahibi ve 28. Amerikan Cumhurbaşkanõ
Wilson (1856-1924)�un daha evvelce Ermenilere vermiş olduklarõ ehemmi-
yeti dile getiren telgrafõna ilâveten, Birleşik Devletler Ordusu�nda tümgene-
ral sõfatõyla görev yapan Jas. G. Harbord da 9 Ekim 1919�da Türkiye
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti temsilcisi Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben gön-
dermiş olduğu telgrafta Amerika�nõn Ermeni halkõnõn yanõnda yer aldõğõnõ,
bunlarõn emniyet ve selameti ile yakõndan alakadar olduğunu158 bir kez daha
hatõrlatmõştõr. Yine Fransõz diplomatõ Henry Franklin-Bouillon (1870-1939)
ile Türk Dõşişler Bakanõ Yusuf Kemal Bey arasõnda imzalanmõş olmasõndan
dolayõ Franklin-Bouion Anlaşmasõ diye de anõlan 20 Ekim 1921 tarihinde

                                                          
156 Pontus Meselesi, s. 370.
157 BOA, Y.A.Hus.: Dosya No: 277; Sõra No: 72; Tarih: 22.12.1310.
158 ATASE, İ.S.H.:-2: Kutu: 53; Dosya No: E: Y: Gömlek: 151; Fihrist No: Belge No:

151.
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Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasõnda imzalanmõş ve de facto
tanõmayõ sağlamõş bulunan Ankara Antlaşmasõ gereğince Türkiye'deki Fran-
sõz kurum ve öğretim müesseselerinin Türk kanunlarõna uymalarõ, zararlõ
faaliyetlerde bulunmamalarõ halinde mevcudiyetlerini sürdürebilecekleri
kabul edildiği halde yabancõ okullar yine gizli ve menfî davranõşlarõna, asga-
ri düzeyde de olsa, devam etmekten çekinmemişlerdir. Yabancõ ve misyoner
okullarõnõn olumsuz faaliyetleri üzerine İstanbul Maarif Müdürlüğü'nce a-
çõlan tahkikat ve yapõlan incelemeler neticesinde bu okullarõn zararlõ faali-
yetlerinin mevcudiyeti tespit ve tevsik edilmiştir. Ancak eldeki delillere ve
gerçeklere rağmen ne okul ve ne de olumsuz faaliyetlerde bulunan şahõslar
hakkõnda herhangi bir işlem yapõlamamõştõr159. Dolayõsõyla Osmanlõ Devle-
ti�nde olduğu gibi 1920�li yõllarda henüz kurulma ve var olma mücadelesi
veren Türkiye Cumhuriyeti idaresi ve idarecileri de yabancõ okullara yönelik
çok ciddi ve caydõrõcõ bir politika izleyememişlerdir. Yabancõ okullarõn ka-
patõlmalarõ durumunda bunun ilgili devletler tarafõndan nasõl karşõlanacağõ
ve yankõlarõnõn ne olacağõ konusunda ciddi bir endişe duyulmuştur. Zira
yabancõ okullar konusu Osmanlõ Devleti�ni yahut Türkiye Cumhuriyeti�ni
ilgilendirdiği gibi en az onun kadar, başta Amerika Birleşik Devletleri ol-
mak üzere, bir kõsõm Avrupa devletlerini de ilgilendiren haricî bir mesele
olmuştur. Yeni Türkiye�nin kurucularõnõn duymuş olduğu bu endişeler 1921
Şubatõ�nda Türkiye Büyük Millet Meclisi�nde yaptõğõ konuşmada bizzat o
dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrõöver, 1886-1966) tarafõn-
dan160 da dile getirilmiştir.

Ancak yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilerleyen yõllarda yabancõ
okullarõ bir esasa bağlamak noktasõnda bir dizi yeni düzenlemeler yapma
yoluna gitmiştir. Bu noktada yürürlükteki kanunlara bağlõ kalõnmasõ; yaban-
cõ okullarõn denetime tabi olmalarõ; yabancõ okullarda coğrafya, Türk dili,
edebiyatõ ve tarihi derslerinin okutulmasõ kararlarõn yanõnda, yabancõ dile
fazla itibar edilmemesi, kolejin vereceği diplomanõn lise diplomasõ olarak
işlem görmesi, üniversite giriş sõnavlarõnõn Türkçe olmasõ ve benzeri yön-
lerde kararlar alõnmõştõr. Alõnan bu kararlar okul idaresini ve gayr-i Müslim
kesimden gelen öğrencileri rahatsõz etmiştir. Düzenlemelerden duyulan ra-
hatsõzlõk dolayõsõyla yükselen tansiyon nihayet 1933 sonbaharõnda bir kõsõm
tatsõz olaylarõn patlak vermesine neden olmuştur. Cumhuriyetin en kutsal
günlerinden biri denebilecek olan 29 Ekim kutlamalarõna İzmir
Enternasyonel Koleji öğrencilerinin katõlõmõ Mehmet Timuçin adlõ okul öğ-
rencilerinden biri tarafõndan engellenmeye çalõşõlmõştõr. Okulun diğer öğ-
                                                          
159 Tozlu, a.g.m., s. 333.
160 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, 5. Baskõ, İstanbul 1994, s. 281.
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rencileri Timuçin�e arka çõkmõşlar ve kendisinin okula tekrar kabul edilin-
ceye kadar derslere girmeyeceklerini söyleyerek direnişte bulunmuşlar, ara-
larõndan seçtikleri temsilcilerle 1934 Mayõsõ�nda Ankara�ya giderek bazõ
taleplerde bulunmuşlardõr. Ankara�nõn almõş olduğu kararlardan tatmin ol-
mayan okul idaresi 31 Ağustos 1934 tarihinde kolejin kapatõlmasõna karar
vermiş, dolayõsõyla 1874�te başlayan ve altmõş yõl süren bir macera böylece
sona ermiştir161.

Böyle bir olayõn yaşanmasõ ve bunun 29 Ekim kutlamalarõna denk ge-
tirilmesi tesadüfün ötesinde kolejin öğrencilerine vermeye çalõştõğõ eğitimin
yapõsõnõ ortaya koymasõ, kazandõrõlmak istenen ideallerin mahiyetini belirt-
mesi, içinde yaşadõklarõ toplumun değerlerine karşõ taşõdõklarõ duyarsõzlõğõ
izhar etmesi, alõnan tedbirlere rağmen misyonerlerin hedeflerine varma
noktasõnda sarf etmiş olduklarõ gayreti göstermesi bakõmlarõndan önemli
olsa gerektir.

Koleji kapatma kararõna misyoner çevrelerinden itirazlar olmuştur.
Örneğin Amerika�da yayõmlanmakta olan Advance adlõ misyoner dergisi,
Türk hükümetinin tutumunu kolejin kapanmasõna yol açan nedenleri hazõr-
lamak şeklinde yorumlamõştõr. Ancak bu suçlama veya yorum şekli yine
aynõ çevrenin insanõ olan ve o tarihlerde İstanbul�da faaliyet gösteren Bayan
E.T. Leslie tarafõndan ilgili dergiye gönderilen bir yazõ ile reddedilmiş, ka-
panmaya neden olan gelişmelerin kolejin kendi problemlerinden kaynaklan-
dõğõnõ beyan etmiştir162.

Başlangõçta Amerika Birleşik Devletleri�nin siyasî güç ve ekonomik
çõkarlarõ açõsõndan ilgilendiği, misyonerlerin uzun yõllar işlediği Osmanlõ
Ermenileri nihaî olarak siyasî bir yapõ kazanacak ve bir sözde �Ermeni So-
runu� olarak karşõmõza çõkacaktõr.

Durumun bu tarzda sonuçlanmasõnda bir başka etken ise Mondros A-
teşkes Anlaşmasõ�ndan itibaren Türkiye'nin geleceği ile ilgili kararlarda ö-
zellikle Ermenilerle ilgili olanlarda etkin bir politika izleyen Amerika Birle-
şik Devletleri�nin 1918 yõlõnda, Amerika Birleşik Devletleri�nin, Ermeni
Cumhuriyeti�ni de Facto olarak tanõmasõ önemli bir rol oynamõştõr.
Wilson'un ünlü savaş sonu demecinde Ermenilerin önemli bir ağõrlõk taşõ-
masõ; yine Wilson'un Amerika Senatosu�nda "Bağõmsõz bir Ermenistan�õ
tanõyacağõna dair açõklamasõ"; Sevr Barõş görüşmelerinde Osmanlõ delege-
lerinin karşõsõna Ermeni Cumhurbaşkanõ Avetiş Ahoranyan diye birisinin

                                                          
161 Stone, a.g.e., s. 253-254.
162 A.g.e., s. 254.
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çõkmasõnõn sağlanmasõ; Sevr Anlaşmasõ�nõn bilinen hükümleri içerisinde
Türk topraklan üzerinde bağõmsõz bir Ermeni devletinin kurulacağõnõn belir-
tilmesi, fakat Millî Mücadele  ile bu anlaşmanõn akim bõrakõlmasõ ve nihayet
konunun Lozan'da yeniden ele alõnmasõ, ancak müspet bir netice çõkmamasõ
Avrupa devletlerinin ve özellikle de İngiltere ve Amerika�nõn girişim ve
desteğiyle bir Ermeni devleti kurma yolunda ortak bir fikrin vücut bulmasõnõ
sağlamõştõr. Buna neden olarak ise Türkiye�nin yanlõş yönetim biçimi göste-
rilecek ve bu yanlõşõn Türk temsilcileri tarafõndan da itiraf edildiği belirtile-
cektir163. Böyle bir durum ise bugün başta Amerika Birleşik Devletleri ol-
mak üzere, Avrupa devletlerinin sözde �Ermeni meselesi� diye adlandõrõlan
konuya bir takõm siyasî nedenlerden ötürü ilgi duymalarõnõ gerekli kõlacak,
Türkiye�nin sancõlõ günler yaşamasõna neden olacaktõr164.

                                                          
163 Public Record Office (Londra), Foreign Office Archives: 371/5142.162704 (E. 5319, p.

4121) From Viceroy, Home Department,  19 May 1920.
164 Metin, a.g.e., s. 67.


