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Başlangõçta kişisel ve çoğu zaman da romantik bir hareket olarak
başlayan misyonerlik faaliyetleri, en parlak dönemini XIX. yüzyõlda Os-
manlõ topraklarõnda yaşamõştõr. Bu dönem içerisinde Osmanlõ Devleti za-
yõflayõp gerilerken, misyonerlik faaliyetleri maddî olanaklarõnõ artõrmõş, dinî
amacõnõn dõşõnda emperyalizmin öncülüğünü de üstlenmiştir. Osmanlõ top-
lumunun çeşitli din ve õrktan oluşan çoğulcu bir yapõya sahip olmasõ ve bu
yapõ içerisinde Müslüman olmayan tebaaya din, dil, örf, adet ve gelenekler-
de gösterilen hoşgörü Osmanlõ topraklarõnõ misyonerlik faaliyetleri için ca-
zip hale getirmiştir.

Bu topraklarda faaliyete başlayan ilk misyoner grubu Katoliklerdir1.
Ancak daha sonraki yõllarda Katolik misyonerlerin elde ettiği olumlu neti-
celer ve Osmanlõ Devleti�nin siyasî durumundan kaynaklanan imkânlar
Protestan misyonerleri de buralara çekmiştir. Önceleri ağõrlõklõ olarak İngil-
tere�nin himayesinde çalõşmalarõna başlayan Protestan misyonerlerine, XIX.
yüzyõlõn ilk başlarõnda Amerikan Protestan misyoner gruplarõ da katõlmaya
başlamõş ve Osmanlõ topraklarõnda faaliyet gösteren en etkili misyoner gru-
bu olmuşlardõr. Bu örgütlerin en etkilisi ve başarõlõsõ kõsaca ABCFM ya da
Amerikan Board olarak isimlendirilen ve 1810 yõlõnda Boston�da kurulan
American Board of Commissioners for Foreign Missions�tõr. Amacõ Hõristi-
yanlõğõ yaymak ve ülkesi adõna siyasî hakimiyet ve kültür emperyalizminin
başarõya ulaşmasõna yardõmcõ olmak olan bu örgüt, Osmanlõ topraklarõndaki
faaliyetlerine 1820 yõlõnõn henüz başõnda başlamõştõr.

Pliny Fisk ve Levi Parsons adlõ iki misyoner, Amerikan Board adõna
1919 yõlõ Kasõm ayõnda Boston�dan Osmanlõ topraklarõna doğru başlattõklarõ
yolculuklarõnõ, 15 Ocak 1820 tarihinde İzmir�de tamamlamõşlardõr. Amaçla-
rõ buralarda yaşayan çeşitli din ve õrka mensup insan topluluklarõnõ tanõmak
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ve bu insanlara ulaşmanõn, aralarõnda çalõşmaya başlamanõn yollarõnõ tespit
etmektir. İlerleyen yõllarda bu amaçlar doğrultusunda atõlan adõmlarõn hepsi
de başarõlõ neticeler vermiştir. XIX. yüzyõl boyunca Osmanlõ topraklarõndaki
bir çok topluluğun bağõmsõzlõk yolunda başlattõklarõ isyanlarõn başõndan
sonuna kadar, hem fikrî temellerin oluşmasõ safhasõnda, hem de uygulama
aşamasõnda çok etkili ve başarõlõ bir program uygulamõşlardõr. XX. yüzyõlõn
ilk başlarõnda Anadolu�nun Karadeniz kõyõsõnda Rumlar tarafõndan bağõmsõz
veya yarõ bağõmsõz bir Pontus Cumhuriyeti kurma fikri de Amerikan Board
misyonerlerince desteklenmiş ve bu yolda başlatõlan faaliyetlerin hazõrlõk ve
uygulama dönemlerinde etkin bir rol oynamõşlardõr. Bütün bu çalõşmalarõn
hazõrlõklarõ Merzifon�da kurulan Anadolu Koleji bünyesinde gerçekleştiril-
miştir. İzmir�de Amerikan Board misyonerleri ve Rumlar arasõndaki müna-
sebetler, başlamasõndan tam yüz yõl sonra Karadeniz kõyõsõndaki Rumlarõ,
1921 yõlõnda sonu hüsranla bitecek bir maceranõn içine çekmiştir. Bu macera
sadece Rum halkõnõn değil, Türklerin de büyük acõlar çekmesine  sebep ol-
muş,  yõllardõr  barõş  içinde  yaşayan  iki  halk birbirine düşman edilmiştir.

Amerikan Board Misyonerleri ve Rumlarla İlk Temas

Amerikan Board misyonerlerinin Rumlar ile ilk temasõ 1820 yõlõnda
Fisk ve Parsons�un İzmir�e ayak basmasõ ile gerçekleşmiştir. İki misyoner
çalõşmalarõna, İzmir�de fazla gelişmemiş Rum okullarõnõ ziyaret etmekle
başlamõşlardõr. Ancak bu dönemde Fisk ve Parsons�un karşõlaştõklarõ ilk
zorluk, yaşadõklarõ ilk sõkõntõ hizmet için geldikleri insanlara Protestanlõk
mezhebini kabul ettirmek alanõnda değil, bu insanlar ile aralarõna giren dil
yetersizliği olmuştur. Rumlarla bir şekilde iletişim kurmak gerekmiştir. Bu
da ancak onlarõn dilini öğrenmekle mümkündür. İki misyoner hem Rumca
öğrenmek hem de yaz sõcağõnõn etkisinden kurtulmak için, yaklaşõk altõ ay-
larõnõ Sakõz adasõnda Rumlar arasõnda geçirmişlerdir2. Burada Profesör
Bambas ile yürüttükleri modern Grekçe çalõşmalarõ sõcaklarõn bitmesiyle
tamamlanmõş ve iki misyoner İzmir�e tekrar dönmüştür. İzmir�e döndükten
sonra da boş durmayarak, şehrin yakõn çevresinde bir araştõrma ve inceleme
gezisine çõkmõşlardõr. Bu gezi esnasõnda ziyaret yerleri hep Rum okullarõ
olmuştur.  İzmir�den yaklaşõk 120 km uzaklõkta bulunan  Ayvalõ�da,  dört
öğretmen ve üç yüz öğrencisi ile, iki-üç bin ciltlik bir kitaplõğõ ve basit fizik
kurallarõnõn gösterildiği bir laboratuvarõ bulunan ve yerli Rumlar tarafõndan
desteklenen ve ücretsiz eğitim veren yirmi yõllõk bir Rum okulu, misyonerle-
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rin ilk inceleme merkezi olmuştur. Yine bu iki misyonerce Bergama�da yir-
mi erkek öğrenciye papazlar tarafõndan ders veren başka bir Rum okulu da
ziyaret edilmiştir3. Bu ziyaretlerle birlikte, misyonerlerin bölgede yaptõklarõ
dikkatli incelemeler, Rumlarõn içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçlarõ belir-
lemeyi de mümkün kõlmõştõr. Bu araştõrmalardan sonra, iki misyoner bölge-
de Rumlar arasõnda sürdürdükleri çalõşmalarõnõ bir müddet askõya almõşlar,
misyoner Parsons Şubat 1821�de tek başõna Filistin�e gitmiş ve çok geçme-
den Yunan isyanõnõn başlamasõ üzerine tekrar İzmir�e dönmek zorunda kal-
mõştõr.

Amerikan Board misyonerlerinin İzmir�de Osmanlõ topraklarõna ayak
basmasõndan aşağõ yukarõ bir yõl sonra 1821�de Yunan isyanõ başlamõştõr.
Alexandr Ypsilanti�nin 6 Mart 1821�de üç bin kadar askerle, Prut nehrini
aşarak Buğdan�a girmesiyle başlayan isyan hareketi daha sonra Mora�da
alevlenmiş ve bağõmsõz Yunanistan Devleti�nin kurulmasõ bu isyanlarõn
neticesinde mümkün olmuştur. Osmanlõ Devleti�ne karşõ başlatõlan Yunan
isyanõ Amerika�da sempati ile karşõlanmõştõr4. Bu sempatizanlardan bir tane-
si de daha sonraki yõllarda Atina�da Amerikan Board adõna çalõşacak olan
misyoner Jonas King�tir5. İsyancõ Rumlara Amerika�da sempati duyulmasõ-
nõn en büyük sebebi burada ortaya çõkan �Helen muhibbi akõmõn� çalõşmala-
rõdõr. Bu çalõşmalar neticesinde Rumlar Amerikan Board misyonerlerince de
daha yakõndan tanõnmõş ve Osmanlõ topraklarõnda misyonerler İzmir ve Sa-
kõz�da yürüttükleri çalõşmalarla Rumlarõ faaliyet sahalarõna dahil etmişler-
dir6.

İsyanlar sõrasõnda �Amerikan Helen muhipleri� ve Amerikan Board
misyonerlerinin Rumlara büyük yardõmlarõ olmuştur. Amerikan Board mis-
yonerleri bu karõşõklõklar nedeniyle Malta�da göçmen olarak bulunan Rum
gençleri ile ilgilenmişler, onlarõ Board adõna daha sonraki yõllarda Rum hal-
kõ arasõnda çalõşmalarõnõ sağlamak  düşüncesiyle Amerika�ya eğitime gön-
dermişlerdir.  Bunlarõn çoğu o zaman daha yeni kurulmuş olan Amherst ve
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Yale Kolejlerinde öğrenim görmüşlerdir7. Öğrenimini bitirip geriye dönen-
ler genellikle içinden çõktõklarõ Rum halkõ arasõnda İngilizce dersleri ver-
mişler veya Amerikalõ misyonerlerin Rumlar arasõnda yürüttükleri çalõşma-
larda onlarla işbirliği içine girmişlerdir. 1837 yõlõnda Heybeliada Ruhban
Mektebi�nde İngilizce öğretmenliği yapan Prassos, Amherst Koleji�nden
mezun olmuştur8. Bu öğrencilerden bir tanesi de daha sonra üne kavuşacak
olan Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Sophocles olmuştur9.

10 Şubat 1822�de Parsons�un İskenderiye�de ölmesi üzerine misyo-
ner Jonas King 1823 Ocak ayõnda Fisk�e katõlmõş ve iki misyoner birlikte
Modern Grekçe ile birlikte İtalyanca ve Arapça çalõşmalarõna devam etmiş-
lerdir10. Ancak Amerikan Board misyonerleri Rumlar arasõnda yürüttükleri
çalõşmalara 1826 yõlõndan itibaren ayrõ bir önem vermişler ve aynõ  yõlõn 26
Aralõğõnda Elnethan Gridley�i Rumlar arasõnda daha ciddi çalõşmalar baş-
latmasõ için göndermişlerdir. Gridley, Anadolu�ya gelirken yalnõz değildir.
Birlikte geldiği misyoner Josiah Brewer de Yahudiler arasõnda yürütülecek
çalõşmalarõ başlatacaktõr. Planlandõğõ gibi İzmir�e gelen bu iki misyoner
Rumlar ve Yahudiler arasõnda çalõşmalara başlamõşlardõr. Gridley bu çalõş-
ma ile kalmamõş şehir ve çevre kasabalardaki Rum okullarõnõ ziyaret etmiş-
tir. Ancak bir yõl sonra Gridley Erciyes Dağõ (Kayseri)�na tõrmanõrken sõt-
madan ölerek sahneden çekilmiştir11. Fakat misyonerler adõna bu kayõp,
Rumlar  için  başlatõlan  çalõşmalarõ  durdurmamõş,  aksine  çalõşmalara  da-
ha  bir hõz vermiştir.

1828 yõlõnda Osmanlõ-Rus savaşõnõn başlamasõ ve Osmanlõ toprakla-
rõndaki çalõşma şartlarõnõn çok zorlaşmasõ Amerikan Board misyonerlerini
faaliyetlerine bir müddet ara vermek zorunda bõrakmõştõr. Ancak 1829 yõlõn-
da şartlarõn değişmesi ile Amerikan Board merkezinden Osmanlõ toprakla-
rõnda çalõşmalarõn tekrar başlatõlacağõ yönünde olumlu karar çõkmasõyla,
Board misyonerleri tekrar Osmanlõ topraklarõna gelmeye başlamõşlar ve fa-
aliyetlerine kaldõklarõ yerden devam etmişlerdir. Bu dönemde de Amerikan
Board misyonerleri ve Rumlar arasõnda başlayan karşõlõklõ sempatik ilişki,
1829 tarihli Edirne Antlaşmasõ ile Yunanistan�õn bağõmsõz bir devlet olma-
sõna kadar hõzõnõ kaybetmemiş, daha sonraki yõllarda da hem Osmanlõ top-
raklarõnda hem de yeni oluşturulan Yunanistan coğrafyasõnda devam etmiş-
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tir. Fakat Amerikan Board misyonerleri için Osmanlõ topraklarõnda 1830
yõlõndan sonra başlayan dönemde, Rumlar arasõnda yürütülen faaliyetler
farklõ bir boyut kazanmõştõr.

1828 yõlõnda Amerika�da �New Haven Ladies Greek Association� ku-
rulmuştur. Amacõ 1821 yõlõnda başlayan ve yaklaşõk yedi yõl süren uzun
isyan ve savaş yõllarõndan etkilenen Rumlara, yardõm etmektir. 1829 kõşõnda
bu cemiyetin yakõn desteğini alan Amerikan Board�a bağlõ birkaç misyoner,
Yunanistan�da çalõşmak için yola çõkmõş, fakat misyonerler yolda kararlarõnõ
değiştirerek İzmir�e yerleşmiş ve Osmanlõ tebaasõ Rumlar arasõnda çalõşma-
ya karar vermişlerdir. Misyonerler İzmir ve çevresinde yaşayan Rumlarõn
eğitim düzeyini incelemişler ve kendilerinden önce gelen arkadaşlarõnõn
yaptõğõ gibi, İzmir�i merkez olarak seçmişlerdir. Misyonerlerin İzmir�e geliş
zamanlarõ Rumlar arasõnda etkin bir faaliyet için gayet uygun bir durum arz
etmiştir. Uzun süren savaşõn bitmesiyle birlikte Rumlar arasõndaki korku
bitmiş, yerini savaş neticesinde ortaya çõkan fakirlik almõştõr12. Rumlarõn
yardõma ihtiyaçlarõ vardõr. Bu noktada misyonerlik adõna Rumlar arasõnda
çok şeyler yapmak mümkündür. En kõsa zamanda en verimli sonuçlarõn elde
edileceği yollarla çalõşmaya devam etmek lazõmdõr. Bu düşüncede olan A-
merikan Board misyonerleri Rumlar arasõnda yürüttükleri faaliyetleri eği-
tim, din ve yayõn alanõnda daha düzenli bir şekilde yürütmeye başlamõşlar-
dõr.

Bütün bunlarõn bilincinde olarak İzmir�e gelen  misyonerler önce yok-
sul ve yetim kõzlar için bir vakõf okulu açmõşlar ve okulda ders vermek için
de yerli Rum öğretmenler tutmuşlardõr. Genç kõzlarõ okula gitmeye ikna
etmek için de misyonerler, kayõt yaptõran her kõza bir elbise sözü vermişler
ve Rumlarõn bulunduğu bazõ kasabalarda giysi dağõtmaya başlamõşlardõr. Bu
yardõmõn etkisiyle İzmir�de açõlan okul kõsa zamanda tamamen dolmuştur.
1833�e gelindiğinde okuldaki kõz öğrenci sayõsõ yedi yüzün üzerine çõkmõş-
tõr. Çalõşmalarõn sonuçlarõndan memnun kalan misyonerler İzmir�de iki yeni
okul açma girişiminde daha bulunmuşlardõr. İlk olarak daha iyi eğitim ola-
naklarõ sağlamak amacõyla bir öğretmen okulu kurmuşlardõr. Merkez Rum
Okulu adõ verilen okul, öğrenci kabulünde seçici davranma kararõ almõştõr.
Eğitimin paralõ olduğu okul, hem erkek hem de kõz öğrencilere açõk olmasõ-
na rağmen, okullara kayõt yaptõran kõz öğrenci sayõsõ erkek öğrenci sayõsõna
göre çok daha az olmuştur. İkinci okul ise 1830 güzünde İzmir�in Frenk
mahallesinde açõlan Frenk veya İngiliz Okulu olmuştur. Okul, kõsa zamanda
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ziyaretçilerini etkileyecek bir başarõ sağlamõştõr13. 1836 yõlõna gelindiğinde
İzmir�de Amerikan Board misyonerlerince açõlan okullarda kayõtlõ Rum
öğrenci sayõsõ sekiz yüzü bulmuştur. Ancak ilerleyen yõllarda Protestan mis-
yonerlerin bu başarõsõndan rahatsõz olan Rum kilisesinin uyguladõğõ baskõlar
sonucu bu okullar kapatõlarak mazide kalmõştõr14.

Amerikan Board misyonerlerinin Rumlar arasõnda yürüttükleri eğitim
faaliyetleri sahasõnda bu gelişmeler yaşanõrken, dinî alanda da çalõşmalarda
geri kalõnmamõştõr. 1820-1828 yõllarõ arasõnda Protestanlõk mezhebini Os-
manlõ topraklarõnda, özellikle de Müslümanlar ve Yahudiler arasõnda yayma
çalõşmalarõnõn fazla başarõlõ olmamasõ15, Amerikan Board misyonerlerini
1830 yõlõndan itibaren farklõ arayõşlar içine itmiştir. Misyonerler din alanõn-
da da başarõyõ yakalamak için doğunun yozlaşmõş kiliselerine mensup in-
sanlar arasõnda çalõşma kararõ almõşlardõr. Bu kararõn neticesinde Rum Or-
todoks Kilisesi ve bu kiliseye bağlõ Rum halkõ Amerikan Board misyonerle-
rinin dinî alanda üzerinde çalõşmayõ düşündükleri yeni kitlelerden bir tanesi
olmuştur. İzmir�de başlatõlan çalõşmalar bundan sonra artõrõlarak bütün Os-
manlõ topraklarõ üzerindeki Rumlarõ, özellikle de Anadolu�da yaşayan
Rumlarõ içine alacak şekilde genişletilmiştir. Böylece Amerikan Board mis-
yonerlerince Rumlar arasõnda yürütülen faaliyetlerin sõnõrõ İzmir�i aşmõş ve
Osmanlõ topraklarõnõn diğer kesimlerinde de artarak devam etmiştir.

Gençler arasõnda temel eğitimin yaygõnlaştõrõlmasõnõ sağlamak için
1831 yõlõ Haziranõ�nda İstanbul�a gönderilen William Goodell, Ermenilerin
çoğunlukta bulunduğu Pera�ya yerleşmiştir. Buraya yerleşmesinin nedeni,
asõl gönderiliş amacõnõn Ermeniler arasõnda çalõşacak olmasõdõr. Ancak kõsa
bir süre sonra buradaki evini tamamen yakõp kül eden yangõnõn arkasõndan16

halkõnõn çoğunluğunu Rumlarõn oluşturduğu Büyükdere�ye yerleşmek zo-
runda kalmõş ve Rumlarla sõkõ bir ilişki içine girmiştir. Aslõnda Goodell�in
Rumlarla temasõ daha Beyrut�ta iken başlamõştõr. Çalõşma arkadaşõ misyoner
Mr.Bird ile beraber Rumca öğrenmek için başlattõklarõ çalõşmalarõ sõrasõnda
dillerini geliştirmek için Rum Papazlarla yaptõklarõ sohbetler17 Goodell ile
Rum halkõ arasõndaki ilişkiyi geliştirmiştir. Bu ilişkinin sonucunda Goodell,
İstanbul�da Rumlar ile iletişim kurmakta zorlanmamõş ve 1832�de burada
Rumlar için bir okul açmõştõr. Goodell, Rumlar ve aynõ zamanda Ermeniler
arasõnda yürüttüğü çalõşmalarõnda, bu halklar arasõnda misyoner okullarõ
                                                
13 Augustinos, a.g.e., s.187-189.
14 Stone, a.g.e., s.41.
15 Grabil, a.g.e., s.8.
16 Strong, a.g.e., s.90
17 David Brewer Eddy, What Next In Turkey, Boston 1913, s.60.
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açarak onlara hizmet vermek yerine, Rumlarõ ve Ermenileri Amerikan
Board örgütünün ve bu örgüte bağlõ misyonerlerin de yardõmlarõyla kendi
okullarõnõ açmaya teşvik etmiş18 ve bu konuda da oldukça başarõlõ olmuştur.
Bu teşviklerin sonucunda daha sonraki yõllarda Rumlar için açõlan okullarõ
Yeniköy, Kurtuluş, Galata ve diğer semtlerde açõlan okullar takip etmiştir.
Goodell, İstanbul�daki misyoner şubesinin ekonomik olanaklarõnõn kõsõtlõ
olmasõndan dolayõ bu şekilde davranmak zorunda kalmõş ve İstanbul�un
zengin Rumlarõndan ve ecnebi arkadaşlarõ arasõndan bu okullara malî destek
verecek insanlar bulmayõ başarmõştõr19.

İzmir ve İstanbul�da Rumlara sunulan misyoner hizmetlerindeki başa-
rõlar, Amerikan Board misyonerlerine, aynõ hizmetleri Anadolu�da yaşayan
diğer Rumlara da sunma yönünde cesaret vermiştir. 1834 yõlõnda Bursa�da
Benjamin Schneider�in misyonerlik çalõşmalarõna başlamasõ, yine aynõ yõl
Trabzon�un misyoner Johnston tarafõndan işgal edilmesi ve 1835 baharõnda
da burada misyoner istasyonunun resmen kurulmasõ20 bu cesaretin bir sonu-
cu olmuştur.

Amerikan Board misyonerleri tarafõndan hem din hem de eğitim ala-
nõnda  Rumlara yönelik sürdürülen çalõşmalar, basõm-yayõn alanõndaki faali-
yetlerle de desteklenmiştir. Matbaa çalõşmalarõ misyonerler açõsõndan çok
önemlidir. 1822 yõlõnda Malta�da faaliyetlerine başlayan ABCFM matbaasõ-
nõn yayõnlarõ, hem din hem de eğitim alanõnda, Osmanlõ Devleti sõnõrlarõ
içerisinde faaliyet gösteren bütün misyonerlik merkezlerini basõlõ malzeme
ile besleyerek misyonun propaganda faaliyetlerine büyük destek vermiştir.
Örneğin, 1829 yõlõndan itibaren misyonerlerin açtõklarõ ilkokullar için çok
gerekli olan kitaplarõn basõm ve çoğaltõlmasõna büyük önem verilmiştir.
1829 yõlõnda bu kitaplardan, çok ihtiyaç duyulan  bir tanesinin sadece Rum-
ca baskõsõ 27.000�e ulaşmõştõr21. Yine William Goodell, 1832-1836 yõllarõ
arasõnda misyonerler tarafõndan İstanbul ve Bursa�da Rumlar için açõlan
okullara, alfabe kitaplarõ ve okuma levhalarõ gibi malzemeleri Malta�daki
Amerikan Board matbaasõndan temin etmiştir22. Misyonerlerin, Malta�daki
matbaasõnda Rumlara yönelik çalõşmalar sadece bununla sõnõrlõ kalmamõş,

                                                
18 Barton, a.g.e.,  s.159.
19 Kiskira, a.g.m., s.72.
20 Strong, a.g.e.,  s.93; Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu�daki Amerika,

19.Yüzyõlda Osmanlõ İmparatorluğu�ndaki Amerikan Misyoner Okullarõ, İstanbul
1991,  s.56.

21 Barton, a.g.e., s.198.
22 Kiskira, a.g.m., s.71.
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bu topluluk arasõnda Protestanlõk mezhebinin yayõlmasõna yardõmcõ olacak
Rumca yayõnlar da yine burada basõlmõştõr.

Malta�daki misyoner matbaasõnda yapõlan yayõnlar çoğunlukla, mis-
yonerlerin Protestanlõk mezhebi öğretisini aralarõnda çalõştõklarõ halka yay-
maya yardõmcõ olacağõnõ düşündükleri23 İncil, bazõ dinî metinler, öğretici
kitaplar ve dinî gazete ve dergi yayõnlarõndan oluşmuştur. Bu noktada İncil
ya da diğer yayõnlarõ Osmanlõ topraklarõnda yaşayan halkõn kendi dillerinde
yayõnlamak, üzerinde durulan en önemli konu olmuştur. Malta�daki misyo-
ner matbaasõnõn 1822-1832 yõllarõ arasõndaki on yõllõk çalõşmasõnõn semeresi
dört ayrõ dilde basõlan yirmi bir milyon sayfalõk metinlerdir. Bu metinler
Modern Grekçe, İtalyanca, Ermeni harfli Türkçe ve Arapça olarak basõlmõş-
tõr. Bu basõmlarda Rumca yayõn çoğunluktadõr. Sadece 1831 yõlõnda Modern
Grekçe olarak beş milyon sayfa yayõn yapõlmõştõr. 1833 yõlõnda Osmanlõ
topraklarõndaki politik atmosferin netlik kazanmasõyla Malta�daki misyoner
matbaasõ buradan taşõnmõştõr. Matbaanõn Arapça yayõn yapan malzeme ve
donanõmõ Beyrut�a, Rumca, Türkçe ve Ermenice yayõn yapan malzeme ve
donanõmõ da İzmir�e nakledilmiştir24. Matbaanõn Rumca yayõnlarõ İzmir�de
de devam etmiştir. Ancak 1842 yõlõndan sonra Rumlar arasõnda yürütülen
faaliyetlerin durdurulmasõyla, yapõlan Rumca yayõnlar da durdurulmuştur.
1847 yõlõna kadar misyoner matbaasõnda yapõlan yayõnlarõn kayõtlarõ ince-
lendiğinde Rumca olarak yapõlan yayõn kaydõna rastlanmamaktadõr25.

Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Amerikan Board Misyonerleri

Amerikan Board misyonerleri yoğun bir şekilde Rumlar arasõndaki
çalõşmalarõna devam ederken bu çalõşmalar 1836 yõlõndan itibaren Rum Or-
todoks Patrikhanesi�nin tepkisini çekmeye başlamõştõr. Patrikhane, misyo-
nerlerin Rum halkõ arasõnda elde ettiği başarõdan rahatsõzlõk duymaya baş-
lamõş ve bu rahatsõzlõğõnõ misyonerlere karşõ gösterdiği tepkilerle ortaya
koymuş, ilerleyen yõllarda da tepkisinin şiddetini arttõrmõştõr. İlk başlarda
Amerikan Board misyonerlerine hoşgörülü bakan, çalõşmalarõnda onlara
yardõmcõ olan Patrikhane, misyonerlerin yürüttüğü Protestanlõk mezhebi
propagandasõna karşõ amansõz bir mücadeleye girmiştir. 1839 yõlõnda Rum
patriği, misyonerler tarafõndan yayõnlanan ve dağõtõlan İncil ve Protestan-
lõkla ilgili kitaplarõn okunmasõna yasak koymuş26, mezhep değiştirenleri
                                                
23 Strong,  a.g.e., s.103.
24 Barton, a.g.e.,  s.197-198; Eddy, a.g.e., s.61.
25 Kocabaşoğlu, a.g.e., s.88.
26 Barton, a.g.e.,  s.163, 201.
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hapse mahkum etmiş, hatta bir kõsmõnõ gizlice öldürtmüştür27. Patrikhane
tarafõndan ortaya konan tepkiler kõsmen zor kullanarak da olsa, Rum halkõn-
dan da destek bulmuştur. Rum Ortodoks Patrikhanesi�nin misyonerlere karşõ
bu şekilde olumsuz bir tavõr içine girmesinin en önemli dayanağõ bağõmsõz
bir Yunanistan Devleti�nin varlõğõdõr. Yunanistan�õn bağõmsõzlõğõnõ kazan-
masõndan sonra Osmanlõ topraklarõnda yaşayan Rumlar Yunanistan�a karşõ
büyük bir sempati ve ilgi beslemeye başlamõşlardõr. Yunanistan�a karşõ
besledikleri bu vatanseverlik ruhunun gücü onlarõ millî kiliseye sõkõ sõkõya
bağlamõştõr28.

Hem Patrikhaneden hem de Rum halkõndan gelen tepkiler sonucunda
misyonerler, Rumlar için açtõklarõ okullarõnõ kapatarak ve Rumca olarak
yaptõklarõ yayõnlarõ durdurarak bu topluluk arasõndaki faaliyetlerini yavaş-
latmak zorunda kalmõşlardõr. Ayrõca, Amerikan Board Sekreteri Anderson
ve Dr.Hawes, 1943 yõlõnda İstanbul, Bursa, İzmir ve Trabzon şehirlerindeki
misyon merkezlerini ziyaret ederek araştõrmalarda bulunmuştur. Araştõrma
sonucunda, Rumlar arasõndaki olumsuz şartlardan doğan bu başarõsõz çalõş-
malara rağmen, aynõ yõllarda Anadolu�da Ermenilere karşõ yürüttükleri ça-
lõşmalarõn, zaman zaman tepkiyle karşõlaşsa bile başarõlõ ve organize bir
şekilde devam ettiğini görmüşler ve bu çalõşmanõn hõzõnõ kesmemek gerek-
tiğine inanmõşlardõr. Bunun gerçekleşebilmesi için de ya Rumlara yönelik
yürütülen çalõşmalar Ermeniler arasõnda yürütülen çalõşmalardan ayrõlmalõ,
ya da Rumlara yönelik çalõşmalar tamamen durdurularak, ağõrlõk tamamen
Ermenilere verilmeli ve çalõşmalar her alanda geliştirilmelidir29. 1843 yõlõn-
daki ziyaretin ardõndan Anderson, Boston�daki Amerikan Board merkezine
gönülsüz de olsa Türkiye misyonunun Rum kõsmõnõn görevini sona erdirme
yönünde tavsiyede bulunmaya karar vermiştir30. Aynõ yõl yapõlan bu tavsiye
üzerine Osmanlõ topraklarõnda Rumlar arasõnda yürütülen misyonerlik faali-
yetleri durdurulmuştur.

Amerikan Board misyonerlerinin Rumlara yönelik çalõşmalarõ, sadece
Osmanlõ topraklarõ ile sõnõrlõ tutulmamõş, aynõ yõllarda yeni kurulmuş olan
Yunanistan Devleti de bu hizmetin sõnõrlarõ içine dahil edilmiştir. Bunun
neticesi olarak 1830�da Board Sekreteri Rufus Anderson Yunan liderleri ile
yapõlan görüşmeler ve araştõrmalarõn arkasõndan Atina�da Yunanlõlar için bir
misyon başlatmõş31, bu misyonun başõna da Jonas King getirilmiştir. Kõsa
                                                
27 Eddy, a.g.e.,  s.69.
28 Barton, a.g.e.,  s.143-144.
29 Strong, a.g.e., s.104.
30 Barton, a.g.e.,  s.171.
31 Centennial, s.8
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zamanda bölgede bir okul açõlmõş ve Elias Riggs ile beraber diğer misyo-
nerler de çalõşmalara katõlmõşlardõr. Ancak oradaki durum da Osmanlõ top-
raklarõndan pek farklõ olmamõştõr. Patrikhaneden gelen tepkiler üzerine Dr.
King�in başkanlõğõndaki misyon da 1842�den sonra bir süre askõya alõnmõş-
tõr. Sadece Dr. King ve bir yardõmcõsõ Yunanistan�da kalmõş, buradan ayrõ-
lan Mr.Riggs, Osmanlõ topraklarõnda Rumlara hizmet eden Temple,
Schneider, Van Lennep ve Ladd gibi misyonerlere katõlmak için Anadolu�ya
gelmiştir32. Yunanistan�daki çalõşmalar 1869 yõlõnda King�in ölümüyle ta-
mamen durdurulmuş, 1912 yõlõnda Balkan Savaşõ sonunda Osmanlõ toprağõ
olan ve Amerikan Board misyonerlerinin çalõşmalarõnõ sürdürdükleri Sela-
nik�in Yunanistan�õn eline geçmesiyle tekrar başlamõştõr33.

1840�lõ yõllarõn ortasõndan itibaren İstanbul�da dinî alandaki hizmetle-
rini Türkçe olarak veren Dr.Goodell�in toplantõlarõna bir grup Rumun da
katõlmaya başlamasõyla birlikte Osmanlõ topraklarõndaki Rumlar arasõnda
Protestanlõk mezhebine ilgi tekrar canlanmaya başlamõştõr. 1850 yõlõna ge-
lindiğinde sayõlarõ kõrkõ aşan bu grubun kendi dillerinde dua etme isteği bazõ
zamanlarda misyoner Mr.Van Lennep�i onlara Rumca olarak hizmet verme-
ye sevk etmiştir. Ancak bu yeterli olmayõnca  1851 yõlõnda Panayotes
Constantinides dualarõ yapmak için misyonerlerce görevlendirilmiş ve bu
göreve gelen ilk Rum olma unvanõnõ da kazanmõştõr34. Yürütülen çalõşmalar
ve 1851�de Protestan milletinin Osmanlõ Devleti tarafõndan resmen tanõn-
masõ neticesinde, artõk Anadolu�daki misyonerlerce misyoner merkezlerine
gönderilen raporlarda Rumlar arasõndaki kõsmî başarõlardan söz edilir ol-
muş, Rumlar arasõnda yürütülen faaliyetlerden  kalõcõ ve olumlu neticeler
alõnmaya başlanmõştõr.

Aynõ dönemde Rumlar arasõnda Protestanlõk mezhebi adõna bu geliş-
meler yaşanõrken, yayõn faaliyetlerinde de önemli gelişmeler meydana gel-
miştir. 1847 yõlõndan itibaren misyoner matbaasõnda tekrar Rumca baskõlar
da yapõlmaya başlanmõş ve aynõ yõl içerisinde toplam üç bin baskõ sayõsõ ile
beş yüz dört bin toplam sayfa basõlmõştõr35. 1853 yõlõnda Amerikan Board
merkezi, matbaanõn İzmir�den İstanbul�a taşõnmasõna karar vermiş ve bu yõl
içerisinde karar uygulanmaya konmuştur. Bu değişiklik Rumlara yönelik
yayõn faaliyetlerini olumlu yönde etkilemiştir.

                                                
32 Strong, a.g.e., s.87-88.
33 Centennial, s.9.
34 Centennial, s.58; Kiskira, a.g.m., s.77.
35 Kocabaşoğlu, a.g.e., s.88
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Bu arada dikkat çeken bir husus da, Rum halkõna hizmet amacõyla,
Rumca yapõlan yayõnlarõn yanõ sõra Karamanlõca36 yapõlan yayõnlara da hõz
verilmesidir. 1863 yõlõnda William Goodell, Türkçe�yi iyi bilen Rum
Panayotes Constantinides�in yardõmlarõyla İncil�i Karamanlõca�ya çevirmiş-
tir37. Gerçi 1843 yõlõnda Rumlara yönelik faaliyetler durdurulmadan önce de
Karamanlõca yayõnlar yapõlmõş ve Rumlar arasõnda yürütülen çalõşmalarõn
durdurulmasõ kararõnõn alõnmasõ ile Amerikan Board Heyeti hem Rumca
hem de Karamanlõca dillerinde yayõnlarõn basõlmasõ için artõk para yardõ-
mõnda bulunmama kararõnõ vermiştir. Buradan çõkan anlam şudur: Amerikan
Board misyonerleri, Osmanlõ topraklarõ üzerinde yaşayan ve Karamanlõca
alfabesini kullanan insanlarõn da Rum õrkõndan olduğunu kabul ederek ça-
lõşmalarõna devam etmişlerdir. Osmanlõ Devleti tarafõndan Protestanlara
millet statüsü tanõndõktan sonra, 1850 yõlõnda İzmir�de birkaç üyeyle kuru-
lan Protestan kilisesine en çok ilginin, Anadolu�nun iç kesimlerinden gelip,
şehirde geçici olarak yaşayan Karamanlõca konuşan Rumlar38 tarafõndan
gösterildiğinin ifade edilmesi, 1846 yõlõnda az sayõda Karamanlõ�nõn
William Goodell�in, Ermenilere Türkçe olarak verdiği vaazlara katõlmasõ-
nõn, İstanbul�da Protestan inancõna ilgi gösteren ilk Rumlarõn Karamanlõca
konuşan Rumlar şeklinde yorumlanmasõ39 misyonerlerin bu şekilde düşün-
düğünü açõkça göstermektedir. Aslõnda, bu alanda yapõlan çalõşmalar ince-
lendiğinde görülecektir ki, Karamanlõca�yõ kullananlar aslen Rum değil,
Hõristiyan-Ortodoks Türklerdir. Bu topluluğun Türk olduğunun en bariz
göstergesi Anadolu�nun işgali sõrasõnda bunlarõn, Rum-Ortodokslarõn baş-
lattõklarõ kesif Türk düşmanlõğõ faaliyetlerine karşõ tepki göstermeleri ve
Millî Mücadele sõrasõnda Papa Eftim�in liderliğinde işgalcilere karşõ yürüt-
tükleri faaliyetlerdir. Ancak yine de tarihî olarak Türk õrkõndan olduklarõ
ispat ve kabul edilen bu topluluk, Lozan Antlaşmasõ�ndan sonra nüfus mü-
badelesinden kendisini kurtaramamõştõr. Her şeyden önce dilleri Türkçe o-
lan, örf, adet ve ananeleri Türk millî kültüründen farklõ olmayan bu toplulu-
ğun üyesi Papa Eftim ve daha bir çoğu kendilerinin öz be öz Türk olduklarõ-
na inançlarõnõ bir çok defa dile getirmişlerdir40. Ancak misyonerlik çalõş-

                                                
36 Karamanlõca: Grek harfleriyle Türkçe  olarak yazõlmõş eserlerin diline verilen addõr. Bu

adõn verilmesinin sebebi de Grek harfleri ile Türkçe yazõlmasõnõ yaygõn hale getiren in-
sanlarõn Karamanlõlar olmasõndan dolayõdõr. Karamanlõlar, yirmi dört Grek harfine ilâ-
veler yaparak Türkçe�de bulunan otuz bir sesi gösteren Karaman Alfabesi�ni meydana
getirmişlerdir. Bkz. Mustafa Ekincikli, Türk Ortodokslarõ, Ankara 1998, s.137.

37 Barton, a.g.e., s.200; Kiskira, a.g.m., s.69.
38 Augustinos, a.g.e., s.195-196.
39 Kiskira, a.g.m., s.77.
40 Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz.Ekincikli, a.g.e.
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malarõ sõrasõnda Amerikan Board misyonerlerinin de yaptõğõ gibi, Lozan
Antlaşmasõ�ndan sonraki nüfus mübadelesi sõrasõnda yetkililerce de bu ö-
nemli ayrõntõ bazõ sebeplerden dolayõ dikkate alõnmamõştõr.

Osmanlõ topraklarõnda yaşayan Rumlara hizmet etmek düşüncesinde
olan misyonerlerin, Karamanlõca olarak yaptõklarõ yayõnlar sadece İncil�in
Karamanlõca�ya çevrilmesiyle son bulmamõş, ilerleyen yõllarda başka ya-
yõnlarla da bu çalõşmalar desteklenmiştir. Misyonerlerce Karamanlõca olarak
yapõlan bu yayõnlar halk arasõnda büyük rağbet  görmüştür. XIX.  yüzyõlõn
ikinci yarõsõndan sonra yayõmlanan dinî gazete Avedaper (Haberci), 1869
yõlõndan sonra Karamanlõca olarak Angelioforos adõyla yayõmlanmaya baş-
lanmõştõr. Kõsa ömürlü olan bu gazete, 1880�li yõllarda günde 500 nüsha
yayõn yapma başarõsõnõ göstermiştir41. Aynõ yõllarda Karamanlõca yayõnlar
yapõlõrken Rumca yayõnlar da tekrar başlamõştõr. 1847�de Rumca toplam
basõlan sayfa sayõsõ 504.000�i, toplam baskõ sayõsõ ise 3.000�i bulmuştur42.

Amerikan Board misyonerlerinin Karamanlõca ve Rumca olarak yap-
tõklarõ yayõnlar daha sonraki tarihlerde de devam etmiştir. Karamanlõca ola-
rak, 1879 yõlõnda 11 adet kitap ve risale, toplam 21.195  baskõ yaparken,
1880�de 8 adet kitap ve risale, 13.890 baskõ yapmõştõr. Aynõ yõl Rumca ola-
rak da 6 adet kitap ve risale, 6.500 baskõ yapmõştõr. 1885�de ise Karamanlõca
olarak 12 adet kitap ve risale 20.650 baskõ yapmõştõr. 1889�da yine Kara-
manlõca olarak 10 adet kitap ve risale 10.642 adet baskõ yaparken, 3 adet
Rumca kitap da 6.000 adet baskõ yapmõştõr. Amerikan Board misyoner mat-
baasõnõn Malta�da 1822�de açõlõş tarihinden İzmir ve İstanbul�da 1881 yõlõna
kadar verdiği hizmetlerde 725 kitap, broşür, risale vb. yayõnlanmõştõr. Bu
yayõnlardan 141 adedi Rumca, 32 adedi de Karamanlõca olarak yapõlmõştõr.
Rumca yapõlan yayõnlarõn toplam yayõn içindeki yüzdesi %19 iken, Kara-
manlõca yayõnlarõn yüzdesi %4 olarak gerçekleşmiştir43.

Aynõ yõllarda yayõn çalõşmalarõnda gözlenen hareketliliğin yanõ sõra
Rumlarõn yaşadõğõ yerlerde İstanbul�a bağlõ olarak yeni istasyonlar da açõl-
maya başlanmõştõr. 1853 yõlõndan sonra İzmit, Bursa, Adapazarõ ve Edirne
misyonerler tarafõndan tamamen işgal edilmiştir. Bursa yakõnlarõndaki Rum
köyü Demirtaş, Kayseri, Talas (1854) ve Merzifon�a (1852) bu dönemde
istasyon kurulmuştur44. Buradaki hizmetlerde her ne kadar Ermeniler ön
plana alõnmõşsa da Rumlara büyük oranda hizmetler verilmiştir. 1850�li yõl-
                                                
41 Kiskira, a.g.m., s.70-71.
42 Kocabaşoğlu, a.g.e., s.88.
43 Kocabaşoğlu, a.g.e., s.145-147.
44 Grabil, a.g.e., s.15; Centennial, s.58.



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 10, Yıl : 2001

195

lardan itibaren Anadolu�daki Rumlar arasõnda çalõşmalarõn artmasõ, Rumca
bilen elemanlara duyulan ihtiyacõ artõrmõş ve 1851 yõlõnda, daha önceden
Kõbrõs ve Bursa Rumlarõ arasõnda çalõşan misyoner D.Ladd İstanbul�da bu
işleri düzenlemek için görevlendirilmiştir. Yine daha önceden İzmir, Manisa
gibi Anadolu�nun farklõ yerlerinde görev yapan misyonerler Riggs, H.Van
Lennep ve Brooks da İstanbul�da Rumlar arasõnda yürütülecek çalõşmalarda
görevlendirilmiştir45. Bütün bunlara rağmen 1876 yõlõna kadar Anadolu�daki
Rumlar için düzenli ve sürekli bir hizmet sağlanamamõştõr.

Ancak XIX. yüzyõlõn son yirmi yõlõna girildiğinde çalõşmalar daha
hõzlõ ve verimli neticeler vermeye başlamõştõr. Anadolu�da Rumlar arasõnda
yürütülen bu faaliyetlerin neticesinden son derece memnun olan Amerikan
Board, 1880�lerin başõnda Ermeniler arasõnda yürütülen faaliyetleri yavaş-
latarak, Osmanlõ topraklarõndaki diğer topluluklarla beraber Anadolu�daki
Rumlar üzerinde yoğunlaşma kararõ almõştõr46. Bu kararõn neticesinde 1885
yõlõnda Rumlar arasõnda yürütülen çalõşmalar sonucunda bir yerli Rum li-
derliğinde Rum İncil Cemiyeti (The Greek Evangelical Alliance) organize
edilmiştir. Hareketin lideri Amerika�da eğitim gören Dr.George
Constantine�dir. Bu organizasyon Rumlarõn misyonerlerle işbirliği içine
girme isteğini artõrmõş ve etkisini Karadeniz kõyõlarõnda Ordu�ya kadar gös-
termiştir47. Bütün bunlarõn etkisiyle Protestan Rumlar da 1887 yõlõnda İstan-
bul�da Peder Kazakos�un ruhanî önderliğinde az sayõda üyeyle Rum Kilise-
si�nde örgütlenmişlerdir48. Bu örgütlenmenin ardõndan 1900�lerin daha baş-
larõnda İstanbul�da her Pazar günü üç ayrõ merkezce Rumlara dinî hizmet
veren servisler kurulmuş ve İzmir�de Rumlar arasõnda yürütülen dinî faali-
yetlere daha bir önem verilmiştir49.

Bu faaliyetler içerisinde dikkat çeken hususlardan biri, 1830�lu yõlla-
rõn sonundan itibaren Rumlarõn misyonerlere karşõ göstermiş olduklarõ sert
tepkidir. Ancak bu tepkiler 1850�li yõllarõn başõndan itibaren yumuşamaya
başlamõştõr. Bu yumuşamanõn etkisiyle, her ne kadar Ermeni toplumu ile
kõyaslandõğõnda Rumlar arasõnda fazla rağbet görmese de, misyonerlerin
yürüttüğü dinî faaliyetler ve bununla birlikte yayõn çalõşmalarõ  verimli hale
gelmiştir. Bu verimliliğin en büyük sebebi Amerikan Board misyonerlerinin
kurduklarõ okullar ve bu okullarda Rum halkõnõn gördüğü eğitim faaliyetle-
ridir. Osmanlõ Devleti bu dönemde eğitim alanõnda, sadece Rum halkõ için
                                                
45 Centennial, s.58, 180-186; Kiskira, a.g.m., s.68, 77.
46 Strong, a.g.e., s.385.
47 Centennial, s.37.
48 Centennial, s.58; Kiskira, a.g.m., s.77
49 Strong, a.g.e., s.405.
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değil, Türkler dahil olmak üzere bütün herkes için yeterli hizmet veremez
duruma gelmiştir. Rumlarõn kendi cemaat okullarõ da hemen hemen aynõ
durumdadõr. Amerikan Board misyonerleri ise 1820�li yõllardan itibaren
eğitim alanõnda Osmanlõ vatandaşõnõn karşõsõna son derece gelişmiş bir eği-
tim anlayõşõ ile çõkmõştõr. Rumlar eğitim alanõnda sunulan bu hizmetlerden
yararlanmak için fazla tereddüt etmemişler ve çocuklarõnõ bu okullara gön-
dermenin hem eğitim açõsõndan hem de toplumsal anlamda önemini ve sağ-
ladõğõ yararlarõ görmüşler, Amerikan Board misyonerlerince kendilerine
sunulan paralõ eğitim imkânlarõnõ değerlendirmişlerdir50.

Misyonerler tarafõndan açõlan bir çok okulda Rum öğrenciler ya ço-
ğunluğu oluşturmuşlar ya da farklõ topluluklardan öğrencilerin çoğunlukta
bulunduğu okullarda onlarla birlikte misyonerlerce verilen eğitimden na-
siplerini almõşlardõr. Mekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği
İdaresi�nin 27 Mart 1902  tarihinde hazõrladõğõ Osmanlõ topraklarõndaki A-
merikan Board okullarõnõ bir çizelge51 halinde gösteren defterde Adana,
Tarsus, İzmir, Ödemiş, Manisa, Kayseri, Talas, Bağçecik ve Merzifon�da
yer alan Amerikan Board okullarõnda öğrencilerin çoğunluğunun, Ermeni-
lerle beraber Rumlardan teşkil ettiği görülmektedir52. Bir çok milletten öğ-
rencinin öğrenim gördüğü İstanbul�daki Amerikan Board okullarõnda özel-
likle de Robert Kolej�de ise çoğunluğu teşkil etmeseler bile, Rum öğrenciler
misyonerlerce verilen kaliteli ve çağdaş eğitimden faydalanmõşlardõr53. Eği-
tim alanõnda Amerikan Board misyonerlerinin Osmanlõ topraklarõnda yaşa-
yan Rum toplumuna hizmet verdiği yerler sadece Anadolu ile sõnõrlõ kal-
mamõştõr. Beyrut vilâyeti içerisinde faaliyet gösteren Amerikan Board o-
kullarõna, bazõ yerlerde çoğunluğu oluşturacak, bazõ yerlerde ise başka mil-
letlerle birliktelik oluşturacak şekilde bir çok Rum öğrenci kayõt yaptõrmõş-
tõr54.

Merzifon Anadolu Koleji, Rumlar ve Pontusçuluk Faaliyetleri

XX. yüzyõla girilmesinden itibaren, Amerikan Board�un Rumlar ara-
sõnda yürüttüğü çalõşmalar hareketlenmiş, büyük oranda bu çalõşmalarõn da
etkisiyle Rumlar Türkler  aleyhine düşmanca hareketler içerisine girmeye
                                                
50 Augustinos, a.g.e., s.196.
51 Bu konu üzerinde tarafõmdan çalõşõlmaktadõr.
52 Başbakanlõk Osmanlõ Arşivi, Yõldõz Tasnifi, Yõldõz Resmî Maruzat Evrakõ, Belge Nu:

122/88.
53 Barton, a.g.e.,  s.197.
54 a.g.vesika.



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 10, Yıl : 2001

197

başlamõşlardõr. Bu hareketliliğin en ateşli şekilde yaşandõğõ yer, Anado-
lu�nun Karadeniz kõyõlarõ olmuştur. Bilindiği üzere, Merzifon�da bulunan
Anadolu Koleji, bu dönemde Rumlara hem fikrî hem de fiilî alanda en çok
destek veren Amerikan Board okulu olmuştur.

İlk olarak Amerikan Board misyonerlerinin 1851 yõlõnda geldiği ve
istasyon açtõğõ Merzifon�da, misyoner eğitiminin temelleri 1865 yõlõnda a-
tõlmõştõr. 1864 yõlõnda Cyrus Hamlin'in Bebek'teki okulu, İstanbul�dan Mer-
zifon'a taşõnmõş ve Merzifon Ruhban Okulu olarak bir yõl sonra eğitimine
başlamõştõr. Aynõ yõl misyonerler, 1845 yõlõnda İstanbul�da kurulan kõz o-
kulunu da Merzifon�a taşõyarak faaliyete geçirmişlerdir55.

1880'lerin henüz başõnda, buradaki orta dereceli kõz okulunun ve Ruh-
ban Okulu'nun eğitim seviyesinin oldukça ilerlemesi, buradan mezun olacak
öğrencilere eğitim verecek bir kolej ihtiyacõnõ ortaya çõkarmõştõr. 1883 yõlõn-
da Charles Chapin Tracy başkanlõğõnda, hepsi Ruhban Okulu öğretim kadro-
sunda yer alan George F. Herrick, John F. Smith, Edward Riggs Anadolu
Koleji'nin esasõnõ teşkil edecek olan Harbinger Yüksek Okulu'nu dört erkek
öğrenci ile açmõşlardõr. Bu okulda verilen eğitim ve buradan mezun olan
öğrenciler, 8 Eylül 1886'da, herhangi bir binasõ, kampusu ve donanõmõ ol-
mayan Merzifon Anadolu Koleji�nin eğitime başlamasõnõn56 temelini teşkil
etmişlerdir. Açõlan bu kolejin kuruluş sözleşmesi Amerika'da Massachusetts
Eyaleti'nce 14 Mart 1894 yõlõnda onaylanmasõna rağmen, Osmanlõ hükümeti
tarafõndan bir fermanla Amerikan okulu olarak resmen kabulü 14 Nisan
1899 tarihinde57 mümkün olmuştur.

Dewey 10'luk sisteme göre düzenlenmiş 10.000 kitaptan58 oluşan bir
kütüphaneye, Prof. Manisacõyan tarafõndan kurulan ve 7000'den fazla türü
içeren bir botanik ve zooloji müzesine59 sahip olan okul, batõ bölgesinin
basõn-yayõn ve propaganda teşkilâtõnõn da merkezi haline gelmiştir.

                                                
55 George E.White,  Adventuring With Anatolia College, Grinnell-Iowa, s. 10.
56 White,  a.g.e., s. 12; Stone,  a.g.e., s.185.
57 White,  a.g.e., s. 37; Stone,  a.g.e., s. 187; Kocabaşoğlu,  a.g.e., s.194; Tozlu,  a.g.e., s.

91.
58 Bilal Şimşir, �Tarihte Ermeni Terörü ve Sivas Vilayeti�, Uluslar arasõ Terörizm ve

Gençlik Sempozyumu Bildirileri, Sivas 1986, s.94. White, 1890'da Kolej'e geldiği yõl
2000 olarak verdiği kitap sayõsõnõn 1914�de 10.000 ulaştõğõnõ, ayrõca 40 tane de süreli
yayõnõn geldiğini belirtmektedir. White, a.g.e., s.17, 75.

59 Stone, a.g.e., s.192-193; Kocabaşoğlu, a.g.e., s.196; İlhan Tekeli-Selim İlkin, Osmanlõ
İmparatorluğu�nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü,
TTK Yayõnõ, Ankara 1993, s.117; Necmettin Tozlu, Kültür ve Eğitim Tarihimizde
Yabancõ Okullar, Akçay Yayõnlarõ, Ankara 1991, s.94.
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1908�den sonra eski ana binanõn iki küçük kulesi, baskõ için özel olarak ha-
zõrlanmõş ve bir grup Rum talebe, Merzifon'da basõlan ilk gazeteyi yazmaya,
basmaya, yönetmeye ve dağõtmaya başlamõşlardõr. Bu konuda okulun hoca-
larõ yardõm, idare ve gözetim çalõşmalarõnõ sürdürmüşlerdir. Ayrõca Pontus
adlõ dergiyi de aynõ dönemde yayõnlamõşlardõr60.  Hemen bunun peşinden
Ermeniler de diğer küçük kulede aynõ şekilde çalõşmaya başlamõşlar ve bas-
kõlarõnõn her sayõsõndan birer nüshanõn hükümet yetkililerince arşivlendiği
aylõk bir aile dergisini yayõna hazõrlamõşlardõr61.

Merzifon Anadolu Koleji, her ne kadar Ermenilere hizmet vermek için
açõlmõşsa da,  asõl kaynağõnõ Ermenilerle birlikte Rumlar arasõnda bulmuştur.
Okulun açõldõğõ yõllarda, kuruluş amacõna uygun olarak, öğrencilerin ço-
ğunluğunu Ermeniler teşkil etmişlerdir. Ancak ilerleyen yõllarda bu durum
Rumlar lehine gelişme göstermiştir. Bazõ yõllarda okulda eğitim gören öğ-
rencilerin sayõsõ incelendiğinde karşõlaştõğõmõz durum bunu onaylar nitelik-
tedir. 1898 yõlõnda okula 55 Rum, 191 Ermeni öğrenci kayõt yaptõrõrken62

1913-1914'de bu sayõ 200 Rum, 160 Ermeni, 40 Rus ve 25 Türk öğrenci
olarak değişmiştir63.

Rum öğrenciler verilen eğitimin yanõ sõra, okuldaki çok zengin ve çe-
şitli sosyal ve kültürel faaliyetlerden de yararlanmõşlardõr. Bu faaliyetlerin en
önemlisi, okulda ders veren misyonerlerin de desteği ile, öğrenciler tarafõn-
dan kurulan kulüplerdir. Rum öğrenciler, 1904 yõlõnda Pontus Kulübü�nü,
yine aynõ yõl Yunan-Rum İdman Kulübü�nü ve 1907 yõlõnda da Rum İrfan
Kulübü�nü kurmuşlardõr64. Bu kulüpler sadece okulda kayõtlõ Rum öğrenci-
lere hizmet etmekle kalmamõş, Amerikan Board misyonerlerinin, okulun
tatil olduğu dönemlerde bizzat ev ev dolaşarak, Hõristiyan Ermeni aileleri
arasõnda yaptõklarõ gibi, Rum ailelerine hizmet ulaştõrma gayretlerini, kõş
aylarõnda düzenledikleri gece eğlenceleriyle desteklemişlerdir. Bu gecelerde
yöredeki Rum halkõna da ulaşmayõ, onlarõn da ilgisini ve desteğini çekmeyi
başarmõşlardõr65.

Merzifon Anadolu Koleji çatõsõ altõnda faaliyet gösteren bu kulüpler,
Rum öğrencilere, okulda verilen eğitim yoluyla aldõklarõ teorik bilgileri uy-

                                                
60 Mustafa Balcõoğlu, Belgelerle Millî Mücadele Sõrasõnda Anadolu�da Ayaklanmalar

ve Merkez Ordusu, Yüksek Öğretim Kurumu Matbaasõ basõmõ, Ankara 1991, s.64.
61 White, a.g.e., s.66-67.
62 Stone,  a.g.e., s.187.
63 White, a.g.e., s.76; Kocabaşoğlu,  a.g.e., s.194.
64 ATASE Arşivi, İ.S.H., Klasör Nu:2471, Dosya Nu:1-A-45, Fihrist Nu:14, 14-1, 14-2.
65 Stone, a.g.e., s.192; Kocabaşoğlu, a.g.e., s.196; Tozlu, a.g.e., s.94.
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gulamaya koyma imkânõ sağlamõştõr. Uygulama alanlarõndan en hareketlisi
Pontus Kulübü olmuştur. Bu kulüp, Merzifon Amerikan Koleji�nde mevcut
Rum öğrencilerini, Maarif Kulübü öğrencileriyle birleştirip kaynaştõrmak
amacõyla Pontus adõ altõnda Orfeas ismindeki müzik kulübünü da kapsamak
üzere bir dernek kurulmasõyla66 ortaya çõkmõştõr. Ancak bölgede, ilk Pontus
Kulübü�nün ne zaman kurulduğu hakkõnda bazõ farklõ bilgiler bulunmakta-
dõr. Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz kõyõsõnda eski Yunanlõlõğõn diriltil-
mesi için çalõşan bir Rum topluluğunun 1840 yõlõndan beri var olduğunu, ilk
Pontus toplantõ ocağõnõn da İnebolu�da halkõn Manastõr dediği bir tepede
kurulduğunu belirtmektedir67. İnebolu�daki Pontus Kulübü, Merzifon Ana-
dolu Koleji�ndeki Rum Pontus Kulübü ile aynõ tarihte, 1904 yõlõnda Rum
asõllõ ABD�li bir papaz olan Klematyos tarafõndan kurulmuştur68.

Merzifon Anadolu Koleji�nde kurulan Pontus Kulübü, 1908 yõlõndan
itibaren yeni şubeler açõlarak genişletilmiştir. Samsun�da Müdafa-i Meşruta
ve daha sonra da Mukaddes Anadolu Rum Cemiyetleri�nin kurulmasõyla
başlayan genişleme sürecinde, Batum�dan İnebolu�ya kadar, Karadeniz böl-
gesi içerisinde birçok şubeler açõlmõştõr69. Pontus Cemiyeti bir taraftan Ana-
dolu�da teşkilât çalõşmalarõnõ genişletirken diğer taraftan da Yunanistan�da
kurulmuş olan Asya-yõ Suğra Teşkilât-õ Merkeziyesi (Küçük Asya Merkez
Teşkilâtõ) ile de işbirliği içine girmiştir70. Her ne kadar Rumlarõn bu şekilde
teşkilâtlanmalarõnõn amacõ, Merzifon Amerikan Koleji bünyesindeki Pontus
Kulübü başkanõnõn 1908 yõlõnda Samsun�daki Teceddüt ve İhya Cemiyeti�ne
(Yenilenme ve Canlanma Derneği) gönderdiği mektupta, �vatanõn değişik
yerlerinden gelip eğitim gören, bu okul içerisindeki öğrencilerin birbirlerine
karşõ yakõnlaşma ve kardeşliğini sağlamak ve eğitim ve öğretim sayesinde
onlarõn ruhî ve bedenî kuvvetlerini olgunlaşma gayesine sevk ve ulaştõr-
maktan ibarettir� diye açõklansa da, aynõ mektubun sonunda korkusuzca
kullanõlan �yaşa Yunan, yaşa kurtuluş� ibareleri71 asõl amacõn, Trabzon,
Giresun, Ordu, Canik, Sinop, Gümüşhane, Karahisar-õ Şarkî, Tokat, Amas-
ya, Çorum ve Yozgat sancaklarõnõ, Erzincan sancağõnõn Refahiye ve
Kuruçay kazalarõnõ, Kastamonu vilâyetinin Tosya ve Taşköprü kazalarõnõ
tamamen; Erzurum vilâyeti, İspir ve Bayburt kazalarõnõ; Sivas vilâyeti,
                                                
66 Yõlmaz Kurt, Pontus Meselesi, TBMM Yayõnõ, Ankara 1995, s.152.
67 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk Söylev 1920-1927, C.II, TTK Yayõnõ, Ankara 1989,

s.837.
68 Balcõoğlu, a.g.e., s.64
69 Kurt, a.g.e., s.51.
70 Kurt, a.g.e., s.51; Ali Güler, Dünden Bugüne Yunan-Rum Terörü, Ocak Yayõnlarõ,

Ankara 1999, s.121.
71 Kurt, a.g.e., s.154.
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Koçgiri (merkez), Hafik, Yenihan ve İnebolu kazalarõnõ kõsmen içine alan
bölgede bağõmsõz bir Pontus Cumhuriyeti kurmak72 olduğunu doğrulamak-
tadõr.

Merzifon Anadolu Koleji�nde Pontus Kulübü tarafõnda bu gelişmeler
yaşanõrken, kendi ifadeleriyle amaçlarõ hemcinslerini Yunanlõlõğa has bir
surette terbiye etmek olan Rum İrfanperver Kulübü ve Pontus İdman Kulübü
faaliyetlerini aynõ çatõ altõnda yürütmek için kendilerine yeni bir merkez
aramaya başlamõşlardõr. Kutsal savaşlarõnõ daha serbest ve daha uygun bir
kanala yöneltebilmek için yeni bir merkezin sağlanmasõ kesin olarak gerek-
mektedir.  Bu yeni merkez de, iki derneğin arzularõ üzerine Merzifon Ana-
dolu Koleji tarafõndan bağõş yoluyla bir arsa verilmesiyle sağlanmõştõr. Ar-
sanõn temininden sonra, bu arsa içerisinde bir binanõn kurulmasõ için yardõm
toplanmasõ girişimleri başlatõlmõştõr. 1909 yõlõnda başlayan bu hareketin
amacõ, bu iki kulübe iyi bir düzen ve tertip vererek, Pontus Cumhuriyeti�ni
kurmak için Türklere karşõ isyan eden Rum çetelerinin teşkilât altõna alõnma-
sõnõ sağlamaktõr 73. Ancak 1914 yõlõnda Birinci Dünya Savaşõ�nõn başlamasõ
üzerine Rumlar, Merzifon Anadolu Koleji�nde yürüttükleri bu çalõşmalarõ,
10 Mayõs 1916�dan itibaren bir süre askõya almak zorunda kalmõşlardõr. 5
Mayõs 1916 tarihinde Sivas, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Diyarbakõr, Elazõğ
vilâyetleri ve Canik mutasarrõflõğõna gönderilen bir yazõ ile savaş nedeniyle
okul ve hastahane gibi orduya lâzõm olan müesseselerin kullanmasõnõn ge-
rekliliği vurgulanmõş, bu gereklilikten dolayõ vilâyetler dahilindeki Ameri-
kan müesseselerinden asker iskânõ ve hastahane ittihazõ suretiyle istifade
edilmesi için, bu kuruluşlarda bulunan Amerikan vatandaşlarõnõn vilâyet
dõşõna çõkarõlarak, İstanbul�a gönderilmeleri istenmiştir. Bu yazõ üzerine 10
Mayõs 1916 tarihinde Merzifon�daki Anadolu Koleji yetkililerine, kolej ve
hastane binalarõna, asker iskânõ ve hastane olarak yararlanmak için askeriye
tarafõndan el konulacağõ tebliğ edilmiş, Merzifon Anadolu Koleji�nde bulu-
nan Amerikan vatandaşlarõ şahsî eşyalarõndan arzu ettiklerini beraberlerinde,
arzu ettiklerini de Kolej müzesinde Osmanlõ hükümetinin himayesine bõra-
karak 16 Mayõs 1916 tarihinde İstanbul�a hareket etmişlerdir74. Böylece bir
müddet Merzifon Anadolu Koleji�nin faaliyetleri askõya alõnmõştõr.

Fakat 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi�nin imzalanmasõ
Anadolu�da Rumlarõ tekrar umutlandõrmõştõr. Merzifon Anadolu Koleji�nin
savaş nedeniyle kapatõlmasõndan sonra burada kalan Mr. ve Mrs. Getchell,

                                                
72 Balcõoğlu, a.g.e.,  s.63-64.
73 Kurt, a.g.e., s.125-126.
74 ATASE , B.D.H., Klasör Nu:2932,  Dosya Nu: 561, Fihrist Nu: 2, 2-4, 2-11.
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Miss Willard, Miss Gage (Temmuz 1918�de ölmüştür) ve Miss Zbinden,
Mütareke�nin imzalanmasõndan sonra tekrar okul binalarõnõ faaliyete geçir-
me çalõşmasõ içine girmişlerdir. Bu arada 16 Şubat 1919 tarihinde Yakõn
Şark Muavenet Heyeti (Near East Relief), New York�tan İstanbul�a doğru
yola çõkmõştõr. Bu heyetin beş üyesi Amerikan Board�õn Merzifon istasyo-
nunda çalõşan misyonerlerden teşkil edilmiştir. İstanbul�a gelen Heyet�in
Mr.Pye başkanlõğõnda Merzifon�a tayin edilen üyeleri 14 Mart 1919�da bu-
raya ulaşmõşlar ve Merzifon Anadolu Koleji binalarõna yerleşmişlerdir75.
Hemen ardõndan 30 Mart 1919�da akşam vakti Samsun�dan Merzifon�a ge-
len atmõş kadar İngiliz askeri de Merzifon�a girmişlerdir. Merzifon�u işgal
eden İngiliz kuvvetleri, Kara Mustafa Paşa İlkokulu�nu karargah yapmõşlar76

ve 28 Eylül 1919 tarihine kadar burada kalmõşlardõr77.

Askerlerin başõnda bulunan Solter ismindeki İngiliz subayõ ve arka-
daşlarõ Amerikan Koleji öğretmenlerinden, aynõ zamanda Yakõn Şark Mua-
venet Heyeti üyelerinden Mr. Getchell�in hanesinde misafir olmuşlardõr.
Ertesi günü sabah otomobille hükümet konağõna giden Solter, hiçbir makamõ
dikkate almadan ve kimseye haber vermeden Osmanlõ bayrağõnõ indirerek
İngiliz bayrağõnõ asmõş ve kaymakamlõk odasõna girmiştir78.

Rumlarõ harekete geçiren bütün bu olaylar, Dokuzuncu Ordu Kõtaat
Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal�in de dikkatinden kaçmamõş ve  5 Haziran
1919�da Harbiye Nezareti�ne, Merzifon�daki İngiliz subaylarõ ile Amerikan
memurlarõnõn gerek Merzifon ve gerek Gümüşhacõköy  kazasõ Rumlarõyla
pek sõkõ bir münasebette bulunduklarõnõ, bu münasebetten dolayõ da Rumla-
rõn çok yüz bulduklarõnõ, bu gelişmelerin göz ardõ edilmemesi gerektiğini
rapor etmiştir79.

Bu gelişmeler yaşanõrken 6 Eylül 1919�da, mezuniyetine çok az bir
zaman kala 1916�da askere çağrõlan, Timotheus M. Papadopoulos adlõ öğ-
rencinin diploma töreni ile  Anadolu Koleji�nde eğitime tekrar başlanmõş,
çoğunluğunu Rumlarõn oluşturduğu, altõsõ okul öncesi olmak üzere toplam
yüz atmõş altõ öğrenci de kaydedilmiştir80. Fakat kapõlarõnõ yeni açan okul
binalarõ, bu dönemden sonra eğitim faaliyetlerinin yanõ sõra hem bölgede

                                                
75 U.S.A.National Archive Microfilms, File Number: 867.4016/433. Bir nüshasõ kütüp-

hanemdedir.
76 Aziz Taşan, Dün�den-Bugün�e Merzifon, İstanbul 1979, s.40.
77 Vehbi Cem Aşkun, Kurtulan Merzifon, Balõkesir 1956, s.32, 51.
78 ATASE , İ.S.H.-3, Kutu: 88, Gömlek:194.
79 ATASE, İ.S.H. 5,  Kutu Nu: 206, Gömlek Nu: 28.
80 U.S.A.N.A.M., a.g.vesika..
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yürütülen komitacõlõk teşkilâtõnõn merkezi hem de silah deposu olarak kulla-
nõlmõşlardõr. Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal tarafõndan 10 Haziran
1919 tarihinde Havza�dan Harbiye Nezareti�ne yazõlan şifrede Merzifon
Anadolu Koleji�ne eşya sandõklarõ getirildiği, üzerlerinde Ottoman American
markalarõnõn görüldüğünden bunlarõn silah olabileceğinin tahmin edildiği
ifade edilirken, Merzifon�da komitacõlõk teşkilâtõyla uğraştõklarõ zannedilen
dört İngiliz zabitinin Amerika Koleji�nde toplanmasõnõn, Koleji müzakerat
ve teşebbüsat merkezi kabul ettikleri şüphesini uyandõrdõğõ81 beyan edilmiş-
tir. 3 Temmuz 1919 tarihiyle gönderilen yazõda ise artõk şüpheler yerini ger-
çeğe bõrakmõş ve Merzifon�da Amerikalõlarõn ve İngilizlerin sõkõ bir müna-
sebet içinde olduklarõ ve işbirliği yaptõklarõ, Koleje Samsun üzerinden san-
dõklarla Kolejin eşyasõ namõyla eşyalar geldiği, yapõlan tahkikatlar netice-
sinde bunlarõn silah olduğunun anlaşõldõğõ rapor edilmiştir82.

İngiliz askerleri, Anadolu Koleji�ndeki misyonerler ve Rumlar arasõn-
daki bu sõkõ münasebet, ilerleyen aylarda farklõ bir boyut kazanmõştõr. Ana-
dolu�da Mustafa Kemal�in Samsun�a çõkõşõndan itibaren, siyasî arenada
Türkler lehine büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve 9 Aralõk 1920 tarihinde 3.
Kolordu�nun lağvedilmesiyle kurulan Merkez Ordusu83, Karadeniz kõyõsõn-
da, Pontusçuluk hareketine karşõ etkili tedbirler almaya başlamõştõr. Tokat�da
Lazurus adlõ bir Rumun evinde yapõlan aramada Pontus ibareli belgeler,
Merzifon Anadolu Kolejleri adõyla Kantarcõoğlu tarafõndan yazõlmõş beş
broşür, Pontus okullarõ ile Merzifon Amerikan Koleji�nin birleştirilmesine
dair Amerikalõlarla ortaklaşa yapõlan bir yönetmelik ele geçirilmiştir84.

Lazurus�un evinde ele geçirilen belgeler, Merzifon Anadolu Koleji ü-
zerindeki dikkatleri bir kat daha artõrõlmõştõr. Bu arada Kolej�de faaliyet
gösteren Rumlar da gelişmelerden kaygõ duymaya başlamõşlar, faal haldeki
Pontusçularõn tevkif edilmeye başlanmasõ üzerine de, Anadolu Koleji�nin
Türkçe öğretmeni Zeki Efendi�yi, ihbarda bulunduğu zannõyla Kolej�in a-
ranmasõndan iki gece evvel öldürmüşlerdir. Zeki Efendi�nin öldürülmesi,
Ankara Hükümeti�nin dikkatlerini bu kolej üzerinde yoğunlaştõrmõş ve Mer-
kez Ordusu�na Merzifon�da bulunan Amerikan müesseselerinde arama yap-
mak için izin verilmiştir. 16 Şubat 1921 tarihinde Merzifon Amerikan Has-
tane ve Koleji, Beşinci Fõrka Kumandanõ dahi hazõr olduğu halde aranmõştõr.
Aramalar sõrasõnda silâh ve cephane bulunamamõş ise de Kolej dahilinde

                                                
81 ATASE, İ.S.H. 3, Kutu Nu: 89, Gömlek Nu: 35.
82 ATASE, İ.S.H. 5, Kutu Nu: 206, Gömlek Nu: 59.
83 Balcõoğlu, a.g.e.,  s.10.
84 ATASE, Kalsör Nu:2571, Dosya Nu:1-A-45, Fihrist Nu: 15.
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1904 tarihinde kurulduğu tespit edilen Pontus Kulübü, yine aynõ yõl kurul-
muş olan Yunan-Rum İdman Kulübü ve 1907 yõlõnda kurulan Rum İrfan
Kulübü�nün varlõğõ tespit edilmiştir. Pontus Kulübü�nün nizamnamesi, mü-
hürleri, Yunan bayraklarõ, kurulmasõ düşünülen Pontus Cumhuriyeti�nin
sõnõrlarõnõ gösteren ve üzerinde Pontus yazõlõ harita, fotoğraflar, Pontus ar-
malarõ ve bazõ önemli belgeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen nizamnamenin
tercüme edilmesi sonucunda Kulübün, Rumlarõ Yunan emellerine hizmet ve
Pontus Hükümeti�nin kurulmasõna teşvik eden çok zararlõ bir müessese ol-
duğunun ortaya çõkmasõ üzerine hemen kapatõlarak, Rum olan başkanõ ve
idare heyeti üyeleri tevkif edilmiş ve Amerikalõ olanlarõn ise sadece ifadeleri
alõnmõştõr85. Kolej kapanmõş, binalarõn ve eşyalarõn korunmasõ için hüküme-
tin seçimi sonucu birisi evli diğeri bekar olmak üzere iki erkek, bir kadõn
Amerikan Board misyoneri seçilmiş, geriye kalan diğer yirmi dokuz kişi 22
Mart 1921�de Merzifon�u terk etmiştir86. Pontusçular da tutuklu olarak A-
masya�ya gönderilmiştir. Amasya�da tutuklu bulunan Pontusçu Rumlarõn
aileleri Pontusçu eşkõya tarafõndan Samsun�a gönderilmişler ve onlardan
aldõklarõ talimatlar üzerine şehirde bulunan American Tobacco Co. Şirke-
ti�nin memurlarõ ile sõkõ bir temas içine girmişlerdir. Ailelerin Amerikalõlarla
içine girdikleri bu temas, memlekette her gün Ankara Hükümeti�ne bir tepki
olarak, şiddetli propagandalarõn yapõlmasõna, İslâm ve Hõristiyan topluluğun
bu hareketlerin şiddetine kapõlmasõna sebep olmuştur87.

Amasya�da tutuklu bulunan Pontusçulardan, 12 Eylül 1921 tarihinde
İstiklâl Mahkemesi�nde yargõlanan Kolej�deki kulübün başkanõ
Kuyumcuoğlu Therlides, üyelerinden Haralambos, Yorgi, Anastas, Simon
ve Pavlos Yunan amaçlarõ doğrultusunda eğitim yaptõrdõklarõ, otoriteye karşõ
gelmek için üye kaydettikleri ve Zeki Bey�in katlinde rol oynadõklarõ için
idamlarõna karar verilmiştir88.

Bütün bu gelişmelere okul müdürü George White, çok farklõ bir pence-
reden bakmaktadõr. Karadeniz�in güney kõyõlarõnda nüfusun eskiden beri
Rum olduğunu, hatta buradaki Rum nüfusun Ermeni nüfustan da fazla oldu-
ğunu, Rumlar arasõnda Helen Krallõğõna karşõ sempati duyulduğunu, ancak
isyan yönünde herhangi bir harekete girişeceklerine ya da böyle bir hareket
içinde olduklarõna inanmadõğõnõ belirten White, 12 Şubat�ta öldürülen Türk-
çe öğretmeni Zeki Bey�in katillerinin Türkler olduğuna şüphesi olmadõğõnõ,

                                                
85 ATASE, Kalsör Nu:2571, Dosya Nu:1-A-45, Fihrist Nu:14.
86 U.S.A.N.A.M., a.g.vesika.
87 ATASE, Kalsör Nu:2571, Dosya Nu:1-A-45, Fihrist Nu:41.
88 Balcõoğlu, a.g.e., s.86-87.
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bu olay sonucunda tutuklanan dört öğretmen ve iki öğrencisinin Pontus siya-
sî hareketinin içinde olmalarõndan dolayõ böyle bir harekete maruz kaldõkla-
rõnõ belirtmektedir89.

White, Amerikan Board�õn Boston�daki merkezine yazdõğõ raporlarõn-
da, okulun bünyesindeki kulüplere verilen isimleri ve amaçlarõnõ: �Okulu-
muzun farklõ milliyetlere ve dillere mensup öğrencileri kendi edebî kulüple-
rini kurmuşlardõr. Amaçlarõ kendi ana dillerini öğrenmekti. Yaklaşõk yirmi
yõl önce Rumlar Pontus Kulübü adõyla bir kulüp kurdular. Bu ismi vermele-
rinin sebebi, yörenin eski zamanlarda Pontus ismiyle anõlmasõdõr90� diyerek,
oldukça masumane ifadelerle açõklamaya çalõşmõştõr. Aynõ raporda White�õn
aramalar sõrasõnda ele geçirilen, üzerinde Pontus yazan harita için,
�Şikago�da birkaç yõl önce, eski zamanlarda Roma İmparatorluğu eyaletle-
rini göstermek için basõlmõştõ. Fakat Türkçe gazeteler, Kolejde Hellenik
Krallõğa Pontus eyaletinin eklendiğini gösteren haritalar bulunmuştur diye
yazdõlar91� şeklindeki ifadeleri ise ilgi çekicidir.

Ancak Merzifon�daki Amerikan müesseselerinin aranmalarõ sõrasõnda
Rum ve Ermeni katillerinin Avrupa�ya kaçõrõlmasõ hakkõnda Kolej müdüri-
yeti ile Samsun Amerikan temsilcisi arasõnda cereyan eden muhaberat evra-
kõnõn92 dahi bulunmasõ Merzifon Anadolu Koleji�nde Rumlar arasõnda yü-
rütülen faaliyetlerin, Kolej müdürü White�õn anlattõğõ kadar masumane ol-
madõğõnõ ortaya koymuştur.

Merzifon Anadolu Koleji�nde görev yapan misyonerlerin Rumlar lehi-
ne yaptõklarõ çalõşmalar, okulun kapatõlmasõndan sonra bölgede başlayan
Rum göçleri sõrasõnda da devam etmiştir. Ankara Hükümeti kendini düş-
manlarõndan savunmak amacõyla, Yunan donanmasõnõn 9 Haziran 1921 tari-
hinde İnebolu�yu bombardõman etmesi ve karaya asker çõkarma ihtimalinin
artmasõ üzerine Karadeniz kõyõlarõnõ savaş alanõ ilân etmiştir. 26 Haziran
1921 tarihinde de düşmanõn kõyõya asker çõkarmasõ sõrasõnda kendisine yar-
dõmcõ kuvvet bulmasõnõ önlemek ve kõyõlarõ korumakla görevli müfrezelerin
arkalarõnõ emniyet altõnda bulundurmak için bölgedeki on beş-elli yaş arasõ
eli silah tutan Rumlarõn iç kõsõmlara taşõnmasõna karar vermiştir. Yine bu
çerçevede, vaktiyle bölgede Rum çoğunluğu oluşturmak emeliyle, Samsun
Rum Metropolitliği�nde kurulmuş olan Göçmenler Komisyonu tarafõndan

                                                
89 U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016.440.
90 U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016/431.
91 U.S.A.N.A.M., a.g.vesika.
92 ATASE, Kalsör Nu:2571, Dosya Nu:1-A-45, Fihrist Nu:14.
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Rusya�dan ve Anadolu�nun iç kõsõmlarõndan getirilip yerleştirilmiş olan
Rumlar memleketlerine geri gönderilmiştir93.

Bu gelişmeler, Merzifon Anadolu Koleji�nde görev yapan insanlarõn
şahsî notlarõnda ve merkezlerine verdikleri raporlarda büyük yer tutmuştur.
Bu raporlarda Ankara Hükümeti suçlu gibi gösterilmek istenmiş ve Ameri-
kan kamuoyunun dikkati bölgedeki Rumlar üzerine çekilmeye çalõşõlmõştõr.
Türkiye�de Amerikan Board misyoner örgütünün veznedarõ olarak bulunan
Dr.W.W.Peet şahsî notlarõnda 1921 yõlõnõn 23 Haziranõ ve onu takip eden
günlerde  Merzifon�da erkeklerin göçe zorlanmasõndan sonra geride kalan
kadõn ve çocuklara katliam uygulandõğõndan bahsederek, Ankara Hükümeti
tarafõndan bu olaylara karşõ bir şey yapõlmadõğõnõ, haberdar edildiklerinde de
olayõ çetelerin yaptõğõnõ söyleyerek işin içinden çõktõklarõnõ ifade etmiştir94.

Merzifon Anadolu Koleji�nde uzun yõllar hocalõk yapmõş olan ve daha
sonra Yakõn Şark Muavenet Heyeti�nin bir üyesi olarak New York�ta bulu-
nan J.P.Xenides hazõrladõğõ raporunda, Rumlarõn zulüm ve haksõzlõklara
uğradõğõnõ uzun uzun anlattõktan sonra, Ankara Hükümeti tarafõndan Rumla-
rõn Anadolu içlerine göç ettirilmelerini daha önceden tasarlanmõş bir olay
gibi göstermeye çalõşmõştõr. Bunu kanõtlamak için de 1915 baharõnda Erme-
niler tehcir edilirken, ileri gelen bir Türk memurunun kendisine, �bu bölgede
kali-mera, Pari-louis95 seslerinin duyulmayacağõnõ, şimdi Ermenilerin gitti-
ğini Rumlarõn da zamanõnõn geleceğini96� söylediğini beyan etmiştir. Bu
olay, Anadolu Koleji müdürü George E.White�õn, Washington�a yazdõğõ bir
mektupta, Türklerce 1915�de Anadolu�da Ermenilere uygulanan olaylarõn
aynõsõnõn şimdi Rumlara yapõlmak istendiği97 şeklinde ifade edilmiştir.

Merzifon Anadolu Koleji�nde görevli misyonerlerin Rumlar lehine i-
çine girdikleri bu faaliyetler, aynõ bölgede başka görevlerde bulunan Ameri-
kalõlar tarafõndan da desteklenmiştir. 1920-1921 yõllarõ arasõnda Yakõn Şark
Muavenet Heyeti�nin Harput kolunun bir üyesi olarak Anadolu�da Samsun-
Merzifon-Sivas-Kayseri-Ulukõşla-Harput arasõnda otomobil taşõmacõlõğõ
görevi ile bulunan Mr. Stanley E. Hopkins, Anadolu�dan döndükten sonra
New York�ta bir rapor hazõrlamõş, raporunda Anadolu�da Rumlara Türkler
tarafõndan çok kötü muameleler yapõldõğõnõ, Karadeniz�in güney kõyõlarõnda-
ki Rumlarõn doğuya göçe zorlandõklarõnõ ve Birinci Dünya Savaşõ sõrasõnda

                                                
93 Kurt, a.g.e., s.387-388.
94 U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016/435.
95 Ermenice ve Rumca olarak günaydõn demektir.
96 U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016/432.
97 U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016.440.
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Ermenilerin içinde bulunduğu durumdan daha kötü durumda olduklarõnõ
belirterek, bu hareketin amacõnõn  bütün Rumlarõ yok etmek ve Türkiye�yi
Türklere bõrakmak98 olduğu şeklinde açõklamõştõr.

Merzifon Anadolu Koleji�nde Amerikan Board misyonerlerinin ne
yapmak istediğinin bütün çõplaklõğõ ile ortaya çõkmasõna rağmen, bölgeyi
terk ederek İstanbul�a giden misyonerler, okulu tekrar açmak için büyük bir
çaba içine girmişlerdir. Ancak anlamõşlardõr ki, eğer Ankara Hükümeti ile işi
çözmeye çalõşõrlarsa emellerine ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden de
İstanbul�da Osmanlõ Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuşlardõr. 14
Mayõs 1921 tarihinde Amerika Fevkalade Komiserliği, İsveç Sefareti vasõta-
sõyla Hariciye Nezareti�ne bir protesto göndermiştir. Pontus Cemiyeti siyasî
faaliyetlerde bulunuyor diye Merzifon�daki Amerikan okulu ile
hastahanesinin Amasya Mutasarrõflõğõ�nca kapatõldõğõ, Amerikalõlarõn şehir-
den ihraç olunduğu ifade edilen, meselenin  adõ geçen okulun tekrar açõlarak
Amerikan memurlarõnõn görevlerine döndürülmeleri ile çözülmesini talep
eden protesto, Osmanlõ Hükümeti tarafõndan, halen Ankara Hükümeti ile
resmî münasebette bulunulmadõğõ gerekçesiyle reddedilmiştir99. Fakat mis-
yonerler okulu tekrar açma girişimlerinden vazgeçmemişler, Amerikan Fev-
kalade Komiserliği�nce Merzifon�daki Amerikan okulu ve hastahanesini
tekrar açmak için gönderdikleri ikinci protesto da aynõ gerekçe ile 30 Hazi-
ran 1921 tarihinde ikinci defa reddedilmiştir100.

Merzifon Anadolu Koleji�nin Anadolu�daki serüveni, 1921 yõlõnda
Pontusçu hareketlere karõştõğõ için böyle bir trajedi ile sona ermiş, daha son-
ra yeni bir Anadolu Koleji, Yunanistan'õn Selanik şehrinde açõlmõştõr. Merzi-
fon Anadolu Koleji, Osmanlõ topraklarõ üzerindeki yaklaşõk otuz yõllõk varlõk
sürecinde Rumlar ve diğer topluluklar arasõnda hem eğitim alanõnda hem de
sosyal ve kültürel alanda çok yoğun faaliyetlerde bulunmasõna rağmen Türk
halkõna bu manada hiçbir faydasõ olmamõştõr. Bu kadar yõllõk faaliyet döne-
mi içerisinde okul kayõtlarõnda buradan mezun olan sadece bir Türk öğrenci-
ye rastlanmõştõr. 1909'da Koleje giren ve 1914 yõlõnda mezun olan Nureddin
Pehlivanzade101.

Sonuç :

                                                
98 U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016/432.
99 B.O.A., Meclis-i Vükelâ Mazbatalarõ, Dosya No:221, Gömlek No:146, Tarih:1339.N.6.
100 B.O.A., M.V.Mazbatalarõ, Dosya No:221, Gömlek No:214, Tarih:1339.L.4.
101 White, a.g.e., s.165.
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Amerikan Board misyonerleri, Osmanlõ topraklarõnda faaliyetlerine
başlamadan önce tanõdõklarõ Rumlarla, 1820�de İzmir�e ayak bastõklarõ daha
ilk günden itibaren sõkõ bir temas içine girmişlerdir. Misyonerlik adõna yü-
rüttükleri faaliyetlerinde önceliği hep Rumlara vermişlerdir. Bunun sonucu
olarak da Rumlar arasõnda misyonerlerin açtõklarõ  okullar, ilk on beş yõlda
Rum eğitimine büyük hõz vermiştir. Fakat 1830�lu yõllarõn ortalarõndan iti-
baren, başta Rum Ortodoks Patrikhanesi ve daha sonra da Patrikhane�nin
etkisiyle Rum halkõ misyonerlerin verdiği hizmetleri istememişler ve onlara
sert tepkilerde bulunmuşlardõr.

On beş yõl boyunca çok iyi giden ilişkilerin aniden bozulmasõnõn en ö-
nemli sebebi, yeni bağõmsõzlõğõnõ kazanan Yunanistan Devleti�nin varlõğõ
olmuştur. Misyonerlerin Osmanlõ topraklarõna geldikleri yõllarda Rum halkõ
bağõmsõz bir Yunan Devleti kurmak için Osmanlõ Devleti�ne karşõ isyan
halinde olduğundan dolayõ içinde bulunduklarõ ekonomik ve sosyal durum
pek iç açõcõ olmamõştõr. Misyonerlerin bu dönemde kendilerine uzattõklarõ
yardõm elini severek kabul etmişlerdir. Ancak daha sonra Osmanlõ Devle-
ti�nden istediklerini koparõp bağõmsõz bir Yunanistan Devleti kurmuşlar ve
kendilerini toparlamõşlardõr. Misyoner yardõmlarõna ihtiyaçlarõnõn kalmadõ-
ğõnõ düşünerek, onlara karşõ sert bir takõm tepkiler sergilemeye başlamõşlar-
dõr. Ancak ilerleyen yõllarda görmüşlerdir ki, Amerikan Board misyonerle-
rinin özellikle de eğitim alanõnda verdiği modern ve kaliteli hizmet bu dö-
nemde bulunmaz nimet olup bundan faydalanmak gerekmektedir. Bu anla-
yõşõn ardõndan misyonerlere karşõ tekrar yumuşak bir tutum takõnmõşlardõr.
Fakat bu tarihten sonra da misyonerlerin dinî alanda verdikleri hizmetlere
Rumlar, Ermeniler kadar ilgi göstermemelerine rağmen, eğitim hizmetlerin-
den paralõ dahi olsa yararlanmõşlardõr.

Merzifon Anadolu Koleji�nde Rumlar ve Amerikan Board misyoner-
leri arasõndaki münasebetler bu ihtiyaç neticesinde yoğunluk kazanmõştõr.
Kolej�de aldõklarõ eğitimle fikrî temellerini hazõrladõklarõ bağõmsõz bir
Pontus Cumhuriyeti�ne hayat vermek için harekete geçtikleri dönemde en
büyük destekçileri bu misyonerler olmuştur.  Ancak Ankara Hükümeti böl-
gede Rumlarõn niyetlerini anlamakta gecikmemiş, içinde bulunduğu zor
şartlara rağmen misyonerler ve Rumlarõn kendi aleyhine oluşturduğu bu
dayanõşmayõ kõrmasõnõ bilmiştir.

Daha önceden kendi topraklarõnda yürüttükleri faaliyetlere şiddetle
karşõ çõkan ve izin vermeyen Yunanistan, Ankara Hükümeti�nin kararlõ si-
yaseti sayesinde bölgede barõnamayacağõnõ anlayan Amerikan Board mis-
yonerlerine kucak açmõştõr. Lozan�da Yunan Hükümeti temsilcileri gönüllü
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olarak Amerikan Board misyonerlerini, Türkiye�de kapatõlan okullarõnõ Yu-
nanistan topraklarõnda  açmalarõ için davet etmişlerdir.

Günümüzde zaman zaman aynõ davanõn peşinde koşan insanlar bu ku-
ruluşlarõn ülkemizde tekrar açõlmasõ yolunda bazõ girişimlerde bulunmakta-
dõrlar. Bu girişimlere karşõ verilecek en güzel cevap, bölgede Türk varlõğõnõ
ve kültürünü bilimsel temellere dayalõ tarihsel araştõrmalarla  uluslararasõ
arenada bütün açõklõğõyla sergilemektir.


