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Özet 

Osmanl  mparatorlu u’nda pek çok etnik ve dini grup 
bulunmaktayd . Devletin bu yap s , özellikle ülkenin zay flamaya 
ba lamas ndan itibaren d  güçler taraf ndan istismar edilmeye ba lanm , 
Osmanl  Devleti içindeki az nl klar politik ve ekonomik amaçlar için birer 
araç olarak kullan lm lard r. Bu ba lamda Frans zlar Katoliklerin;, Ruslar 
Ortodokslar n hamisi olurken XIX. yüzy lda da ngilizler ve Amerikal lar 
yaratmaya çal t klar  Protestanlar n hamisi olmaya çal m lard r. Bu 
bak mdan XIX. yüzy l Osmanl  co rafyas nda misyonerlik faaliyetlerinin 
de en üst seviyeye ç kt  bir dönemdir. 

Trabzon, sahip oldu u co rafi konum ve bar nd rd  Ermeni ve 
Rum az nl klar itibar  ile misyonerlerin ilgisini çeken imparatorlu un 
önemli yerlerinden biri idi. Yüzy l içinde önemli bir transit ticaret noktas  
haline gelen ehirdeki misyonerlik faaliyetleri ayn  zamanda Osmanl  
Devleti’nde ya anan politik ve iktisadi çeki menin de kendisini gösterdi i 
di er bir faaliyetti. Bu ba lamda Trabzon, önce Katolik misyonerlerin 
daha sonra da Protestan misyonerlerin çal malar na sahne olan bir yerdi. 
Bu misyonerlik faaliyetlerinden en çok etkilenenler ise Trabzon 
Ermenileri idi.  
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Abstract 

Within the Ottoman Empire there were many ethnic and religious 
groups and from the decline of the empire this multi ethnic-multi 
religious structure of the empire was begun to use by foreign powers and 
minorities in the empire were used as a tool for the politic and economic 
aims. In this context, while the French tended to protect the Catholics 
and the Russian tended to protect the Orthodox in the empire, English 
and American acted as a protector of the Protestants created by 
American Protestant missionaries in the 19th century. In this respect 19th 
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century was a period that the missionary activities in the Ottoman 
Empire reached its peak. 

Because of its important geographical position and multi ethnic 
structure, Trabzon was one of the most important area of the empire for 
the missionaries especially in the 19th century. These missionary activities 
in the city which became a step of the Persian transit trade was the 
means of economic and political struggle over the Ottoman territories. 
Thus, at the beginning the city was the scene of the Catholic missionary 
activities and later that of the Protestant missionaries. The community 
mostly effected by these activities was the Armenians of Trabzon. 

Key Words: Catholics, Protestants, Trabzon, Armenians 
 

Giri  

XIX. Yüzy l siyasi, sosyal ve ekonomik olarak Osmanl  mparatorlu u’nun 
yakla k iki yüz y ld r gerçekle tirmeye çal t  baz  yenilikleri fiiliyata geçirdi i 
ve her bak mdan daha önceki yüzy llara göre ekonomik, sosyal ve siyasi 
bak mdan çok daha fazla de i im gösterdi i bir dönemdir. mparatorlu un 
gösterdi i bu de i im özellikle Trabzon gibi XIX. yüzy lda çok önemli bir 
geli im gösteren ehirlerden birinde oldukça güzel bir ekilde görülebilmektedir. 
Di er bir ifade ile Trabzon genel olarak Osmanl  mparatorlu u’nu bu dönemde 
me gul eden pek çok hadisenin de gözlenebilece i bir bölge olmu tur.  Bu 
bak mdan bu çal ma, özellikle yüzy l n sonlar na do ru giri tikleri faaliyetlerle 
önemli bir sorun olan Ermenilerin Trabzon’daki varl na misyonerlik 
faaliyetleri ve 1895 y l nda giri tikleri kitlesel eylemler öncesinde kendi aralar nda 
cereyan eden baz  hadiseler çerçevesinde k tutmay  amaçlamaktad r. Zaman 
dilimi olarak, Trabzon’daki Ermenilerin misyonerlik faaliyetleri ile kar la malar  
ve Ermeni Meselesinin uluslararas  bir sorun haline gelmesi aras ndaki dönem 
üzerinde durulmu tur.1    

Genel olarak bak ld nda, XIX. yüzy lda Ermeni toplumunu bir bütün 
halinde incelemek oldukça güçtür. Yeri geldikçe de inilecek olmakla birlikte, 
imparatorlu un di er cemaatleri ile mukayese edildi inde daha parçal  bir yap  
sergileyen Ermenileri bu bak mdan sadece “Ermeni Milleti” olarak 
de erlendirmek eksik bir yakla m olacakt r. Çünkü XIX. yüzy lda ya anan 
hadiseler Ermenileri d  güçler için birer araç haline getirdi i için bu toplumun 
                                                           
1 Genel olarak bak ld nda Ermeni meselesi Türkiye’de ara t rmac lar taraf ndan en çok 
i lenen konulardan biridir. Bunun yan nda konu ile ilgili olarak pek çok ar iv malzemesi 
Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü taraf ndan de i ik isimler alt nda yay nlanm t r. 
Fakat bu çal malar daha çok yüzy l n sonunda Ermeni Meselesinin uluslararas  bir 
sorun olmas  ve bundan sonraki geli meler ile ilgilidir. Bu bak mdan çal ma, 1895 
y l ndan itibaren kitlesel eylemlerde bulunan Trabzon Ermenilerini,  bu yüzy l n ilk üç 
çeyre inde misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde de erlendirmeye çal makta ve Ermeni 
meselesi konusunda tarihsel bir arka plan olma hedefini ta maktad r.  
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bütünlü ü önemli bir darbe yemi , Ermenilerin kendi cemaatleri içersinde de 
pek çok çeki menin ya anmas na neden olmu  ve Ermeniler de i ik mezheplere 
bölünmü lerdir.   

Dini yap lar  bir yana b rak larak, Osmanl  mparatorlu u içindeki Ermeni 
toplumuna bak ld nda, bunlar n bulunduklar  yerle im yerlerine ve dâhil 
olduklar  iktisadi ve sosyal faaliyetlere göre farkl  sosyal tabakalarda yer ald klar  
görülmektedir. Buradan hareketle Osmanl  Devleti’ndeki Ermenileri u ekilde 
bir ayr ma tabi tutmak mümkündür. Birinci grubu, XIX. yüzy lda oldukça etkili 
olan, yönetimde ve sivil hizmetlerde yer alan zengin ve etkili bir zümre; ikinci 
grubu, stanbul ve Anadolu’nun di er ehir ve kasabalar nda ticaret ve finans 
i leri ile u ra an kesim; üçüncü grubu say lar  en çok olan köylüler 
olu turmaktayd . Dördüncü grup ise daha çok yüksek da larda Sasun ve Zeytun 
gibi korunakl  yerlerde kurals z ve yar  ba ms z bir ekilde ya ayanlard , ki bu 
gruplar n ç karm  olduklar  isyan hareketleri yüzy l n ikinci yar s na damgas n  
vurmu tur. Be inci grup da din adamlar yd  ki, bunlar imparatorlu un en 
müreffeh topluluklar ndan biriydi. Bu grup askeri muafiyetleri sayesinde 
ekonomik olarak önemli bir geli me göstererek ayr cal kl  bir mevki kazand .2 
Bu aç dan bak ld nda Trabzon’da büyük oranda esnafl k yapan, edindikleri 
yeni haklar ile yönetime kat lan ve sa l k hizmetlerinden yabanc  irket 
temsilcili ine var ncaya kadar pek çok alanda görülebilen bir cemaat 
bulunmaktayd . 

XIX. Yüzy lda Trabzon Ermenileri 

Anadolu’nun demografik yap s na bak ld nda Ermeni nüfusun, hemen 
hemen her vilayette az veya çok bulundu u görülmektedir. Trabzon 1461 
y l nda II. Mehmed taraf ndan fethedildikten sonra 1486 y l nda yap lan ilk 
tahrire göre ehirde Rum Ortodokslar, Katolik Latinler yan nda Ermeni 
Ortodokslar da bulunmakta ve 132 haneden olu an bu cemaat H ristiyanlar n 
%15,46’s n  te kil etmekteydi.3 Bu tahrire ve bunu takip eden di er tahrirlerin 
göstermi  oldu u sonuçlara göre ehirdeki Ermeni Ortodokslar n toplam 
nüfusa oran  u ekilde idi: 1486 y l nda %11.32: 1520’de 151 hane ile toplam 
nüfusun %11.80’ini4;  1554’te 109 hane ile % 9.07’sini5 ve 1583 y l nda ise 123 
hane ile %5.59’unu6 olu turmaktayd lar.7 Buradan hareketle Ortodoks 
                                                           
2 Salahi R. Sonyel, Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire, Ankara,1993, s.120-
121. 
3 Hanefi Bostan, XV.-XVI. As rlarda Trabzon Sanca nda Sosyal ve ktisadi Hayat, Ankara, 
2002, s. 162; Heath W. Lowry, Trabzon ehrinin slamla mas  ve Türkle mesi, çev. Demet- 
Heath Lowry, stanbul, 1981, s. 33-34. 
4 Bostan, a.g.e., s. 165. 
5 Bostan, a.g.e., s. 169. 
6 Bostan, a.g.e., s. 174. 
7 Bu oranlar Lowry’nin çal mas nda u ekilde görülmektedir:  1486 y l nda Ermenilerin 
toplam nüfusa oran  , %12.49; 1520 y l nda %12.93: 1554’te %8.94 ve 1583’te %5.82 idi. 
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Ermenilerin toplam ehir nüfusuna olan oranlar nda bir azalma görülmektedir; 
fakat XIX. yüzy l da dâhil olmak üzere Trabzon’da Ermeniler, Rumlardan sonra 
kentteki en kalabal k üçüncü cemaati te kil etmi lerdir. XIX. yüzy lda ise 
Ermenilerin ehrin genel nüfusuna oranlar  çok fazla de i memi tir. Eldeki 
nüfus verilerinden, ehirde Ermenilerin  % 6 ile %15 aras nda de i en oranlarda 
bir yer te kil ettikleri anla lmaktad r. Elbette bu çal man n amac  Ermenilerin 
ehirdeki nüfuslar n  detayl  bir ekilde de erlendirmek olmad  için burada 

sadece genel olarak XIX. yüzy l içinde Ermenilerin oranlar n  belirtmekle 
yetinece iz.8  

Sosyal durumlar na bakt m zda Trabzon Ermenilerinin iyi bir konumda 
olduklar  görülmektedir. mparatorlu un ba kentinde çok önemli mevkileri 
ellerinde bulunduran Ermeniler ta rada da kilit rol oynayan görevlerde 
bulunuyorlard . Anadolu’nun ba l ca kentlerindeki Ermeniler esnaf, vergi 
tahsildar , müteahhit, komisyoncu, zanaatç , kuyumcu, i adam , banker, katip, 

                                                                                                                                        
Bkz. Lowry, a.g.e., s. 74 ve 145. 
8 Ermenilerin XIX. Yüzy l n ba lar nda ehirdeki nüfuslar  hakk nda kullan labilecek en 
önemli kaynak 1830 nüfus say m  sonuçlar  görünmesine kar n bu say m sonuçlar  
sadece ehirdeki Müslümanlar n say s n  vermekte ve gayrimüslim nüfusu Trabzon 
sanca n n toplam  olarak vermektedir. Bu rakam ise 11.431 ki idir. Bkz. Kemal H. 
Karpat, Osmanl  Nüfusu (1830-1914), çev. Bahar T rnakç , stanbul, 2003, s. 58 ve 154. 
Kesin rakamlar elimizde olmamakla birlikte XIX. Yüzy l n ilk yar s nda Trabzon’da 
Ermenilerin nüfusunu seyyahlar n vermi  olduklar  rakamlardan takip etmek 
mümkündür. 1833 y l nda Trabzon’da bulunan Smith, Ermenilerin 250 aile, Katolik 
Ermenilerin 80-90 aile kadar oldu unu (Eli Smith, Researches of the Rev. E. Smith and H. 
G. H. Dwight in Armenia Including A Journey Thorough Asia Minor, and into Georgia and Persia 
with A Visit to the Nestorian and Chaldean Chiristians of Oormiah and Salmas, II, New York, 
1833, s. 322.); Trabzon’daki ilk ngiliz konsolosu James Brant 1835 y l nda 1500- 2000 
Ermeni oldu unu; (James Brant, “Journey Through a Part of Armenia and Asia Minor, 
in the Year 1835”,Journal of the Royal Geographical Society of London, VI, (1836), s. 190.) 
1837 y l nda ehre gelen misyoner Horatio Southgate ise 1.200 Ermeni, 300 Katolik 
Ermeni oldu unu (Horatio Southgate, Narrative of a Tour Armenia, Kurdistan, Persia and 
Mesopotamia,I, London, 1840, s. 153.); Frans z mimar, arkeolog ve gezgin olan Texier ise 
1839 y l nda, Ermenilere ait 500 hane oldu unu (Charles Texier, Küçük Asya: Co rafyas , 
Tarihi ve Akeolojisi,II, çev. Ali Suat; Latin Harflerine Aktaran Kaz m Ya ar Kopraman, 
sad. Musa Y ld z, Ankara 2002, s.159.); Alman tarihçi Fallmerayer ise Ermenilerin 
yakla k olarak 300 ve Katolik Ermeniler de dahil Frenklerin 98 hane olduklar n  Jakop 
Philip Fallmerayer, Do u’dan Fragmanlar, çev. Hüseyin Saliho lu, Ankara, 2002, s.55.); 
Di er bir Alman seyyah Koch ehirde 1500 Ermeni oldu unu (Mustafa Ayd n,  “Alman 
Seyyah  Karl Koch’un 1843 Y l na Ait Trabzon zlenimleri”, Trabzon Tarihi Sempozyumu 
Bildirileri, 6-8 Kas m 1998, Trabzon, 1999, s. 415.) ve son olarak da 1847 y l nda Sultan 
Abdülmecid taraf ndan Ba dat’a bir tetkik gezisinde görevli olan Perunak Feruhan Bey 
de Gregoryen Ermenilere ait 588; Katoliklere ait 140 ve Protestanlara ait 9 haneden 
bahsetmektedir.( Minas B j kyan, Pontos Tarihi, çev. Hrand D. Andreasyan, stanbul, 1998, 
s. 135).  
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tabip, sanayici ve büyük bir k sm  ithalat ve ihracatla me gul olan tüccarl k gibi 
geni  bir i  sahas nda faaliyet gösteriyorlard .9 Bu meslek gruplar ndan hemen 
hemen hepsi Trabzon Ermenileri taraf ndan da gerçekle tiriliyordu. Bunlar n 
yan nda Ermeniler eyalet ve sancak merkezlerinde yönetim kademelerinde de 
görev alm lard r. Trabzon Salnameleri bu konuda oldukça önemli bilgiler 
vermektedir. Salnamelerden verecek oldu umuz birkaç örnek Ermenilerin 
hemen hemen her alanda faaliyet gösterdi ini kan tlamaktad r. Mesela 1869 y l  
salnamesine göre Divan-  Temyiz’in bir azas  Kirkor A a ve Meclis-i Temyiz-i 
Liva’ n bir azas  da Kevork Efendi’ydi.10 1877 y l nda ise Karantina 
memurlar ndan biri Sergardiyan Hac  Ami  A a’yd .11 Bu ve bunun gibi, 
Ermenilerin sosyal ve ekonomik hayata kat l mlar  ile ilgili örnekleri ço altmak 
mümkündür. Fakat yo un olarak Trabzon Ermenilerinin muhasebecilik, 
veznedarl k, sekreterlik ve dükkân i letmecili i yapt klar n  anlamaktay z. 1871 
y l nda Trabzon’a gelen Augustus Thurlow Cunynghame, Ermenilerin çar da 
büyük dükkânlar  ellerinde bulundurduklar n  yazar.12 Ermenilerin bu sayd m z 
meslek gruplar  içinde en çok avantaj elde ettikleri i  ise uluslararas  ticaretti. 
Müslümanlar n yabanc  ticaretten ziyade iç ticaret ile ilgilenmeleri, liman 
kentlerinde yabanc  yerle imine katk  yapt  gibi Rumlar n, Ermenilerin ve 
Yahudilerin arac  rollerini de geli tirmi tir. 13 Bat l lar önceleri tüccar veya 
diplomat, XVIII. yüzy ldan itibaren ise askeri uzman olarak Osmanl  
mparatorlu u’na gelmeye ba lad kça, Bat  dillerini konu up yazabilen ve 

Türkçe ve Arapça bilgisine de sahip olan e itimli Rum ve Ermeniler onlarla 
gerçek kültürel al veri lerde bulundular.14 XIX. yüzy lda sadece Trabzon’da 
de il imparatorlu un di er liman kentlerindeki gayrimüslim nüfusun geli imini 
bu mant kla bir nebze olsun aç klamak mümkündür; fakat burada tek bir 
etkenin varl ndan söz etmek de eksik bir tespit olmaktad r. Nitekim bu 
yüzy lda ko ullar  yetersiz fakat geli tirilebilir bir limana ve yo un bir ticari 
                                                           
9 Sonyel, a.g.e., s.123. 
10 Trabzon Vilayeti Sâlnâmesi (TVS), 1286(1869), s. 28-34. 
11 TVS, 1294(1877), s. 74. 
12 A. Augustus Thurlow Cunynghame, Travels Eastern and on The Caspian and Black Seas 
Especially in Daghestan and on The Frontiers of Persia and Turkey During Summer of 1871, 
London, 1872, s.345-346. 
13 Bu ifade yanl  bir anla lmayla tüm ticareti kapsayacak bir biçimde ele al nmakla 
birlikte Müslüman Türk tüccarlar n n geri kald  ya da bu ticaretin d na itildi i saha 
daha çok uluslararas  ticaretti. Bunun yan nda Müslüman Türk tüccar  her ne kadar, 
gayrimüslim tüccarlar n kulland  kadar geni  imtiyazlara sahip olmasa da bu kesim ile 
rekabet etmeyi sürdürmekle birlikte kat labildi i oranda uluslararas  ticarete i tirak 
ediyordu. Bkz. A. Üner Turgay, “Trade and Merchants in Nineteenth-Century Trabzon: 
Elements of Ethnic Conflict”, Chiristians and Jews in the Ottoman Empire, ed. B. Braude-B. 
Lewis, New York, 1982, s. 308-310. 
14 Sonyel, a.g.e., s.123; Bu konuda bkz. Roderic Davison, “The Millets as Agents in the 
Nineteenth-Century Ottoman Empire” Chiristians and Jews in the Ottoman Empire, I, ed. B. 
Braude-B. Lewis, New York, 1982, s.319-337. 
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potansiyele sahip olan Trabzon’da Osmanl , Frans z, Rus, talyan ve Yunan 
gemi acenteleri bulunmas 15 Ermeniler gibi gayrimüslimlere yeni i  kap lar  
açm  ve gayrimüslimler yukar da belirtti imiz vas flar  sayesinde bu acentelerde 
idareci veya sekreter olarak görev yapm lard r. 16 

nceledi imiz dönem içersinde Ermenilerin sosyal ve ekonomik aç dan 
Rumlar kar s nda daha geride olduklar  göze çarpmaktad r. Say sal olarak 
Rumlar n Ermenilere oranla daha fazla olmalar , kentin idari kademelerindeki 
kat l m oran n  da etkilemi tir. Fakat genel olarak de erlendirildi inde 
Ermenilerin de nüfuslar  nispetinde bir kat l m göze çarpmaktad r. Bu ekilde 
kentin yönetiminde gayrimüslim cemaatin a rl na göre bir denge kurulmaya 
çal lm t r.17 

Misyonerlik Faaliyetleri ve Trabzon Ermenileri  

Ermenilerin ehirdeki idari ve iktisadi hayata olan kat l mlar na ili kin bu 
ekilde k sa bir de erlendirme yapt ktan sonra bu çal man n as l amac  olan 

Ermeni Cemaati içinde ya anan de i ikliklere geçmek mümkündür. Burada 
özellikle üzerinde duracak oldu umuz konu, Trabzon’daki Ermenilerin önce 
Katolik misyonerlerin faaliyetleriyle Katolikle mesi, daha sonra da Amerikan 
misyonerlerinin çal malar  neticesinde de Protestanla mas  ve bu 
bölünmü lü ün Ermeni toplumuna nas l yans d d r. Bunun için öncelikle 
Ermeni toplumunun bu ekilde de i ik mezhepleri benimsemesini sa layan 
misyonerlik hareketine de inmek gerekmektedir.  

Bilindi i gibi Osmanl  toplumu, de i ik dinlerin bir arada ya ad  ve 
yap s n  etnik kökenin de il dinlerin belirledi i bir toplumdu. Nitekim Rum 
Ortodokslar, Gregoryen Ermeniler, Yahudiler gibi Osmanl  Devleti’nin 
gayrimüslim toplumu dini bir otorite ile temsil ediliyordu. Dini ve mezhebi 
gayelerle Osmanl  topraklar na gelen misyonerler için imparatorlu un bu 
kozmopolit yap s  oldukça uygun bir zemine sahipti. Az nl klara tan nan geni  
haklar ile yabanc lara verilen kapitülasyonlar da bu tür faaliyetler için uygun 
f rsat olarak de erlendirilmi lerdir. 18 

                                                           
15 1884 y l nda Trabzon’daki ticari acentelerin da l m  u ekilde idi: ehirdeki 14 
komisyon acentesinden üçü ranl , biri sviçreli ve geri kalanlar  Rum ve Ermeni’ydi. 33 
ihracatç dan sadece üçü Türk’tü ve bunlar da geleneksel olarak iç ticaretle me gul 
oluyorlard .Turgay, a.g.m., s.294. 
16 Mesrob K. Krikorian, Armenians in the Service of the Ottoman Empire, London, 1978, s. 
49–50. nceledi imiz dönemin d nda olmas na ra men 1894 y l nda ehirdeki sigorta 
irketlerinin temsilcilerine bak ld nda bunlar n yedisinin Ermenilerin elinde oldu u 

görülmektedir. Turgay, a.g.m., s.295. 
17 Krikorian, a.g.e., s.50-51. 
18 Misyonerli in, görünen dini gayelerinin yan nda, zamanla siyasi, ekonomik, sosyal pek 
çok amac  kapsad  görülmektedir. Özellikle sömürgecilik ça  ile beraber misyonerlerin 
ba l  bulunduklar  ülkelerin emperyalist politikalar na hizmet ettikleri bilinmektedir. 
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Katolik Faaliyetleri 

Asl nda misyonerlik meselesini Osmanl  Devleti’nin siyasi ili kiler kurdu u 
ülkeler ba lam nda de erlendirmek gerekir. Çünkü Osmanl  Devleti hangi 
ülkeyle siyasi ili ki kuruyorsa, o ülkenin stanbul’daki temsilcileri kendi 
dinda lar  ile ili kiye giriyor ve onlar n hamisi gibi davran yordu. Nitekim 
Osmanl  toplumun bu çe itlili inden ilk istifade etmeye çal anlar Katolik 
misyonerlerdi.19 Frans z olan bu misyonerler, stanbul’daki az nl klar n ve 
yabanc lar n e itimi ile ilgilenmek üzere XVI. yüzy l n sonlar na do ru bölgeye 
geldiler ve dini kurumlar n n yan nda okullar n  da kurdular. Cizvitlerle ba layan 
bu faaliyetler, Katolikli in di er tarikatlar  olan Dominiken, Kapuçin ve Frerler 
rahip ve rahibelerinin de gelmesiyle devam etmi  ve bu misyonerler kendi 
isimleriyle an lan St. Joseph, St. Michel, St. Louis ve Notre Dame de Sion gibi 
okullar açm lard r.20 Fransa’n n himayesi alt ndaki Katolik misyonerler, 
Osmanl  Ermenilerinin yo un olarak ya ad klar  yerlere heyetler göndermi  ve 
Ermenileri Katolik mezhebine kazand rmak için çal malar ba latm lard . 1604 
Türk-Frans z Antla mas ’n n Fransa’ya Katolikler üzerinde himaye hakk  
tan mas  ile Osmanl  Ermenileri aras nda çözülme ve Katolikli e geçme e ilimi 
ba  gösterdi.21 Fransa’n n deste ini arkas na alan misyoner faaliyetleri bilhassa 
XIV. Lui zaman nda daha da h z kazanm t r. Dolay s yla Fransa gibi büyük bir 
devletin deste inde ve hamili inde yap lan faaliyetler sonucunda Katolik 
misyonerler kendilerine Ermenilerden destek bulmu lar ve bunun sonucunda 
Katolik Ermenilerin say s  giderek artmaya ba lam t r. 22 Katolik misyonerler 

                                                                                                                                        
Nitekim kendilerini kiliseye atayan misyonerler amaçlar n  gerçekle tirmek için her yolu 
denemi  ve gittikleri toplumu iyice tahlil ettikten sonra çal malar na ba lam lard r. Bu 
konuda Amerikal  misyonerlerin Osmanl  co rafyas na geli leri ve faaliyetleri iyi bir 
örnektir. Bkz. Uygur Kocaba o lu, Anadolu’daki Amerika Kendi Belgeleriyle 19. Yüzy lda 
Osmanl  mparatorlu u’ndaki Amerikan Misyoner Okullar , Ankara, 2000, s. 23-50.  
19 Katolikler oldukça erken bir dönemde Osmanl  topraklar ndaki faaliyetlerine 
ba lam lard . Mesela stanbul’daki ilk Katolik Okulu 1583 y l nda Cizvitler (Jesuite) 
taraf ndan, di eri ise 1587’de Kapüsen (Capusin) taraf ndan aç lm t . Bu okullar n 
aç lmas nda Pera’daki H ristiyanlar n iste i kadar Frans z sefirinin de etkisi olmu tu. 
lhan Tekeli- Sevim lkin, Osmanl  mparatorlu u’nda E itim ve Bilgi Üretim Sisteminin 

Olu umu ve Dönü ümü, Ankara, 1999, s. 37–38. 
20 Osmanl  co rafyas ndaki Katolik misyonerlerin faaliyetleri için bkz. Nurettin Polvan, 
Türkiye’de Yabanc  Ö retim, I, stanbul, 1952; Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, I-II, 
stanbul, 1977; lknur Polat Haydaro lu, Osmanl  mparatorlu u’nda Yabanc  Okullar, 

Ankara,1993; E. K r ehirlio lu, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, stanbul, 1963.  
21 Davut K l ç, Osmanl  Ermenileri Aras ndaki Dini ve Siyasi Mücadeleler, Ankara, 2006, s.49. 
22 Bilal Ery lmaz, Osmanl  Devleti’nde Gayri Müslim Tebaan n Yönetimi, stanbul, 1996, s.65-
73; Ayr ca Katolikli in Ermeni toplumu aras na giri i için bkz. K l ç, a,g.e., s. 47-67. 
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XVII. yüzy lda imparatorlu un önemli ehirlerinde güçlü bir taban olu turdu; 
hatta 1688 y l nda Erzurum’da, ubeleri Kars, Bayezid ve Trabzon’a kadar 
uzanan bir misyon merkezi kurdular.23 

XIX. yüzy l n ba lar nda Protestan misyonerler Osmanl  topraklar na 
geldi i s rada zaten daha önce Gregoryen ve Katolik olarak bölünmü  bir 
Ermeni cemaati ile kar la m lard . Trabzon’da da durum ayn  ekilde idi. 
Gregoryen Ermeniler, Fransa’n n çal malar  sonucu Katolik ve daha sonra 
Protestan misyonerlerin çal malar  neticesinde de bu mezhebe dâhil 
olmu lard r.  

XIX. yüzy l n ilk yar s nda Trabzon’daki cemaatler aras nda en önemli 
ideolojik tart ma bizzat Ermenilerin kendi aralar nda cereyan etmekteydi. Farkl  
din ve mezheptekiler aras nda çok önemli bir dini tart maya rastlanmazken, 
Ermenilerin baz lar n n Katolik misyonerlerin etkisi ile din de i tirmeye 
ba lamalar , ülke çap nda oldu u gibi, Trabzon’da da cemaat temsilcileri 
aras nda huzursuzluk kayna  olmu tur. ehirde, Gregoryen ve Katolik 
Ermeniler aras nda baz  çeki meler ya anm  ve bu konu zamanla bir asayi  ve 
güvenlik meselesi halini alm t r.  Nitekim Trabzon Valisi Osman Pa a (1829-
1842), Trabzon’daki bu çeki menin kar s nda Katolik din adamlar na yönelik 
bir yaz  yazm t r.24 stanbul’daki Ermeni Patri i, Katolik misyonerlerin 
faaliyetlerinin en çok kendi cemaatine zarar getirece ini bildi inden bu 
konudaki ikâyetlerini Sultan II. Mahmut’a iletmi  bunun üzerine sultan 1834 
y l nda bir fermanla H ristiyanlar n mezhep de i tirmesini yasaklam t r.25 Fakat 
II. Mahmud’un çok do ru bir öngörü ile koydu u mezhep de i tirme yasa , 
Tanzimat Ferman ’n n ilan ndan sonra ngiltere ve Fransa’n n bask lar  
sonras nda kald r lm t r. Fakat Osmanl  idarecilerinin, mezhep de i tirme 
önünde resmi bir engel olmamas na ra men mezhep de i tirmek için yap lan 
ba vurular  kabul etmedi ini anlamaktay z. Mesela,Trabzon ve civar nda Katolik 
ve Latin olmak için baz  ba vurular olmu  ve yetkililere bu ba vurular  kesinlikle 
kabul edilmemeleri gerekti i bildirilmi tir. 26  

                                                           
23 Vartan Artinian, The Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire 1839-1863, 
stanbul, s. 32. 

24 Abdullah Saydam, “XIX. Yüzy l n lk Yar s nda Trabzon’da Ermeni Nüfus ve 
Cemaatler Aras  li kiler” Ho görü Toplumunda Ermeniler, I,  Erciyes Üniversitesi I. 
Uluslararas  Sosyal Ara t rmalar Sempozyumu, Kayseri, 2007. s. 136-137; Abdullah 
Saydam, “Trabzon’da Cemaatler Aras  li kiler ve Din De i tirme Olaylar ” Türk 
Dünyas  Ara t rmalar , 154/ ubat,2005, s. 8. 
25 Ery lmaz, a.g.e.,s. 75; Mezhep de i tirme yasa  ta rada da uygulanmaya çal lm t r. 
Bu konuda bkz. Abdullah Saydam, “Trabzon er’iye Sicillerindeki Fermanlara Göre 
Katolik Ermeniler ve Mezhep De i tirme Yasa ”,Tarih ve Toplum, S. 202 (Ekim 2000), 
s.4-10.  
26 Nitekim Ermeni patri i de bu mezhep de i tirmelerinin yasaklanmas n  arzu etmekte 
idi.  “patri i oldu um Ermeni milleti reayas  kullar ndan Katolik ve Latin olmak iddias nda olanlar 
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Mezhep de i tirmelerin neden oldu u kar kl klar n boyutlar , Ermenilerin 
hangi kiliseye mensup olduklar n n tespitinde de hat safhaya ula m t r. 
Cemaatin olur olmaz taraf de i tirmesi nüfus tahrirlerinin ve cemaat içinde 
tutulan kay tlar n altüst olmas na neden olmu tur.27 Trabzon’daki Ermeniler 
aras nda da görülen bu Katolikle me ister istemez Gregoryen Ermenilerin 
tepkisi ile kar la m t . Belgenin de gösterdi i gibi Katolik olan Ermenilerin 
“Ermeni Milleti taraf ndan rencide olunmakta olduklar ndan”  bahsedilmektedir. 
Bunun yan nda Katolik olan Ermenilerin hangi milletin nüfusuna dahil olaca  
konusunda bir kar kl n ya anaca  ve bunun da Devlet-i Aliye’nin nizam na 
ayk r  olaca  ifade edilmi tir.28  

Trabzon’daki misyonerlik hareketleri içersinde Katolik misyonerlerin de 
oldukça aktif olduklar  görülmektedir. ehirde, XIX. yüzy l içersinde 
Ermenilerin demografik yap lar na bak ld nda, Katolik Ermenilerin, daha eski 
olan Katolik misyoner faaliyetleri itibar  ile Protestanlardan daha kalabal k bir 
nüfuslar  bulunuyordu. Nitekim 1840 y l nda Trabzon’a gelen ve bir Ermeni 
Katolik ailenin yan nda misafir olarak kalan Fallmerayer, kentte 90 Katolik 
Ermeni ailesi olmak üzere 600 nüfuslu bir Katolik cemaatinden bahseder ki 
buradan hareketle biz, Katolik cemaatinin büyük oranda Ermenilerden 
müte ekkil oldu unu anlamaktay z.29 Katoliklerin Misyonerlik faaliyetleri 

                                                                                                                                        
tarafeyni zinhar ve katiyen kabul olunmamas  hususu tembihat n  amil beyaz üzerine erefsudur 
buyrulan evâmir-i âliye ile akdemce ve bu defa nizâm  seniyyeye rabt olunmu  ise de Trabzon ve havi 
oldu u kaza ve kur da sakinun milletimden baz lar  mücerreden terurc-i m l-i f sideleri z mm nda 
Katolik ve Latin olmak misüllü iddia bulunduklar  mahallinden savb-  aciziye ihbar etmi  
olmalar yla  bu ise nizam-  ali-i mezburun külliyen mugayir-  olaca  beyan yla akdemce ve bu defa 
inayet buyrulan nizâm-  ali kaydlar  barde’l-i ihr c mahall-i mezkurlar n  milleti kullar ndan ol 
makule Katolik ve Latin olmak murad edenler kabul olunmamas  ve iddialar na havale-i sem-ü itibar 
olunmayarak nizam-  seniye-i mezkur dusturul amel tutulmas  tenbîhât-  ekîdeyi amil Trabzon valisi 
devletlü Osman pa a hazretlerine hitaben bir k ta ferman-  âli an inayet ve ihsan buyrulmak 
niyâz nda emr-ü ferman hazreti menlehül emrindir. BOA. Cevdet Adliye (C. ADL.) 5393/90 (23 
Ca 1257-12 A ustos 1841). 
27 K l ç, a.g.e., s.134. 
28 Belgede Katolik ve Latin olmak isteyenlerin neden olaca  sorunlar u ekilde ifade 
edilmi ti: “Trabzon ve havi oldu u kazalarda bulunan Ermeni milletinden kabul-  sahîhi ile 
Katolik mezhebine rücû’  ihtiyâr edenler Ermeni milleti taraf ndan rencide olunmakta oldu undan 
bahisle i bu müdahale-i rencidenin men’ ve defi ile Katoliklerin âzâde-i hâl ve amîn mezheb olmalar  
hususuna müsâade-i seniyye erzân buyrularak bir k ta ferman-  âli an isdâr  hususu Katolik patri i 
taraf ndan ba-takrir niyaz ve istirham olunmu  ve Ermeni milletinden Katolik milletine ve 
Katoliklerin Ermeni milletine teba’iyyet eylemeleri hususuna mesa  gösterildi i surette devlet-i âliyenin 
nizamat-  mülkiyesinden olan tahrir maddesinin ihlalini mûcib olaca ndan ve nüfus defterinde 
Ermeni i aret olunanlar muahharen Katolik defterine sebt olunmu  ve kezalik Katolik tak m ndan 
dahi Ermeni milletine rücû edecek olanlar dahi Katolik nam yla mukayyed bulunmu  oldu una 
binaen tashihi laz m gelerek kar kl k olaca …” BOA. C. ADL. 844/13 (19 CA 1257-8 
A ustos 1841). 
29 Fallmerayer, a.g.e., s. 50. 
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çerçevesinde, 1848 y l nda bir grup Venedikli M h tarist Anadolu’ya gelmi  ve 
Trabzon’da bir okul in a etmi lerdi. Bunun gibi 1852 y l nda Frans z rahibeler 
60 k z ö rencinin okuyabilece i bir okul kurmu lard . Bu okul uzun bir süre 
varl n  devam ettirmi tir. Fréres des Ecolés Chrétiennes misyonerleri 1881 
y l nda Trabzon’da bir okul kurmu lard  ve 1885 y l  itibar yla bu 
misyonerlerden be i bu okulda görevine devam ediyordu.30 Bu okullara devam 
eden ö rencilerin hemen hemen tamam  Katolik Ermenilerdi. Bunun yan nda 
bu okullar toplumun di er kesimlerine de aç k durumdayd . 

Cemaatin tarihsel geli imine bak ld nda Katolik misyonerlerin faaliyetleri 
sonucu ehirdeki Katoliklerin artmas  ile beraber yeni kiliselerin aç ld n  
görmekteyiz. 1819 y l nda Trabzon’a gelen B j kyan, ehirde dört Ermeni 
kilisesinin oldu undan bahsetmekle birlikte Surp Asduadzadsin Kilisesi’nin 
Katolik Ermenilere ait oldu unu belirtmemektedir.31 1847’de Trabzon’a gelen 
Feruhan Bey, ehirdeki Ermeni mabetlerini öyle belirtmektedir: “Meydan’a 
yak n olan ve yan nda bir mezarl  bulunan Surp Oksent kilisesi ayn  zamanda 
Ermeni murahhasl k makam d r. kinci Ermeni kilisesi ise Surp Stepanos’tur. 
Üçüncü kilise ise Berbero lu denilen yerde bulunan Surp Hovannes’tir. Katolik 
Ermenilere ait bir de Surp Asduadzadsin adl  eski ve metin bir bina ise ehirdeki 
dördüncü Ermeni kilisesidir.32 1869 y l ndan itibaren tutulmaya ba lanan 
Trabzon Vilayeti Salnameleri bize ehirdeki cemaatlerin hem demografik hem 
de sahip oldu u dini yap lar hakk nda önemli bilgiler vermektedir. Mesela 1875 
y l  salnamesine bak ld nda, ehirde 3 Ermeni kilisesinin yan nda 2 Katolik 
kilisesi de bulunmakta idi. Bu salnameye göre ehirde Erkeklerin say s n n 414 
oldu u ve 122 haneye sahip bir Katolik cemaati bulunmaktayd .33 Bir y l sonraki 
salnameye göre ise ehirde bir de Katolik Mezarl  bulunmaktayd . 34 Yüzy l n 
ortalar nda ehre gelen seyyahlar n verdi i rakamlarla mukayese edildi inde, yeni 
dini yap lar n yap lmas  yan nda ehirdeki Katolik cemaatinde önemli bir art  
göze çarpmaktad r. Nitekim 1878 Salnamesine göre ehirde 487 Katolik erkek 
bulunmakta idi.35 

 

                                                           
30 Musa a maz, “Alfred Biliotti'nin 1885'teki Raporuna Göre Trabzon Vilayetinde 
E itimin Durumu, Tarih ve Toplum, 163/1997, s.49-52. 
31 B j kyan, a.g.e., s. 106-108. 
32 B j kyan, a.g.e., s. 137. 
33 TVS, 1292 (1875), s. 99–100 ve 263–265. 
34 TVS, 1293 (1876), s. 263. 
35 Nitekim 1869 ve 1881 y llar  aras nda ehirdeki Katolik erkeklerin say s  u ekilde idi: 
1869 y l nda 397; 1870 y l nda 409; 1871-1875 y llar  aras nda 414 ve 1878-1881 aras nda 
487. TVS,1286(1869) s. 139; TVS, 1287(1870). s. 183; TVS, 1288 (1871),s .96-97; TVS, 
1289(1872), s.94-95; TVS, 1290(1873), s.82-83; TVS, 1291(1874), s. 84-85; TVS, 
1292(1875),s. 99-100; TVS, 1295(1878), s.116-117; TVS, 1296(1879), s.116-117; 
TVS,1298(1881), s.132-133.  
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Protestan Faaliyetleri 

Protestan misyonerlerin Osmanl  co rafyas na girmelerinden sonra, 
imparatorluk genelinde oldu u gibi Trabzon’daki Ermenilerin de durumunda 
önemli de i iklikler ortaya ç kmaya ba lad  ve bu yeni geli me Ermenileri 
üçüncü bir ayr lman n e i ine getirdi. Daha önce de oldu u gibi bu yeni 
ayr lman n da kayna  d ar dan gelmekteydi. Protestan misyonerlerin 
faaliyetlerinin ba lad  XIX. yüzy l n ba lar nda Frans zlar Katoliklerin, Ruslar 
ise Ortodokslar n hamisi s fat  ile Osmanl  topraklar nda kendi ç karlar n  
geli tirmeye ve nüfuz alanlar n  artt rmaya çal yorlard . Do u’da dinin oynad  
politik rolü geç de olsa kavrayan ngiltere, Fransa gibi, siyasi ve idari nüfuzunu 
artt rmak için, dini bir araç olarak kullanmaya ba lad  ve bu maksatla en uygun 
yer olarak seçti i Ortado u’da kendisi için bir himaye hakk  aramaya koyuldu. 
Ancak ngiltere, bu himayeye esas olacak bir toplumun olmamas  nedeniyle, 
Osmanl  topraklar nda bir Protestan cemaati meydana getirmeye te ebbüs etti 
ve XIX. yüzy l n ba ndan itibaren bu bölgeye çok say da Protestan papaz 
göndererek misyonerlik faaliyetlerine a rl k verdi. ngiltere’nin bu faaliyetlerini, 
Amerika ve Almanya da desteklemi tir. 36 

Bununla birlikte, Osmanl  co rafyas nda Protestanlar n misyonerlik 
faaliyetleri, Osmanl lar n gerek Amerikal lar ile ili kiye ba lamalar ndan gerekse 
de de i en uluslararas  hesaplardan sonra yeni bir boyut kazand . Bu kez sadece 
Katolikler de il Protestan misyonerler de Osmanl  toplumu içinde kendi 
hedeflerini ifa etmeye ba lam lard . Bu maksatla Osmanl  ülkesine gelen ilk 
Protestan misyoner ngiliz Church of Missionary Society’e ba l  bir papazd r. Onu, 
1820 y l n n Ocak ay nda zmir’e ayak basan Pliny Finsk ve Levi Parsons adl  iki 
Amerikal  misyonerler izlemi tir.37 Bu iki misyonerin nihai hedefleri Küdüs’tü. 
Bu kutsal kente gidecekler ve oradan ba layarak tüm “dinsizleri”, Müslümanlar , 
Musevileri ve sözde H ristiyanlar  do ru yola davet edeceklerdi.38 Nitekim 
Protestanlar 1831 y l nda stanbul’da William Goodell’in önderli inde bir 
misyon kurdular. Bundan üç y l sonra Bursa’da ve ondan hemen sonra 
Trabzon’da birer misyon tesis edildi. 

Önceleri hedefleri oldukça büyük olan Protestan misyonerlerin bu 
hedeflerini zamanla daraltm  olduklar n  görmekteyiz. Di er bir ifadeyle 
toplumun her kesimine nüfuz edip inançlar n  etkilemeye çal an misyonerler, 
asl nda o kadar da ansl  de ildi. Köklü bir inanca sahip ve s n f çeki mesi 
ya amayan Müslüman Türk ve Araplar, halk bask s n n az oldu u ve 
Gregoryenlerin aksine Patrik ve Piskoposlar n büyük yetkiye sahip oldu u 
Rumlar39, din adamlar  ile tüccar s n f aras ndaki çat may , millet te kilatlar n n 

                                                           
36 Ery lmaz, a.g.e., s. 74-75. 
37 Kocaba o lu, a.g.e., s. 22.  
38 Kocaba o lu, a.g.e. s. 22. 
39 nanç tohumlar n  ekmek yolundaki titiz çabalara kar n, Amerikan misyonerleri Rum 
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ba na halk liderlerini geçirerek çözen ve ayn  zamanda Gregoryen ve Rumlar 
kadar hiyerar ik bir yap ya sahip olmayan Yahudiler aras nda ba ar  
sa layamayan misyonerler, Ermeniler aras ndaki huzursuzluklar  iyi bir ekilde 
de erlendirdiler.40 Çünkü Ermeni cemaati içersinde Gregoryen ve Katolikler 
aras nda, Protestanlar n devreye girmesinden önce bir çeki menin var olmas  
Protestan misyonerlerin i ini kolayla t rm t . Önceleri “tüm dinsizleri yola 
getirmek” için harekete geçen misyonerler daha sonra hedeflerini Müslümanlar ve 
Museviler olarak belirledi; fakat bu yeni hedef de tam bir fiyasko idi. 
Müslümanlar aras ndan bir çivi bile sökmek mümkün olmad . Musevilerden de 
bekledikleri sonucu alamayan misyonerlerin art k nihai hedefi “Do u’nun 
Anglosaksonlar ” dedikleri Ermenilerdi.41  

Protestan misyonerler için Osmanl  co rafyas n n ifade etti i önemi yirmi 
yedi y l Merzifon Amerikan Koleji’nde görev yapm  olan George E. White’ n 
u sözleri ile özetlemek mümkündür:  

“Türk mparatorlu u, iki milyon milkare oldu u tahmin edilen ve bu 
günkü Türkiye’nin yakla k on kat  olan o zamanki geni  alan , 
bar nd rd  de i ik milliyetleri, Müslüman ve bask  alt ndaki do u 
H ristiyanlar ndan müte ekkil k rk milyon nüfusu, dünya etkilerinin e siz 
merkezi Constantinople’u, Filistin’de Kudüs, Arabistan’da Mekke gibi 
mukaddes ehirleri, daha önemsiz ama yine de mukaddes Ba dat ve 
Kahire’si ile heyecan verici ve reddedilemez bir f rsat idi.”42  

Bu dü ünceler ile yola ç kan Protestan misyonerler ilk olarak Osmanl  
ülkesindeki mevcut altyap y  tespit etmek için çal malara ba lam lard r. 
Osmanl  mparatorlu u’na ayak basan Amerikan Board misyonerlerin 
gerçekle tirdi i en önemli faaliyetlerden biri de yapm  olduklar  teknik 
gezilerdir. Bu gezilerin en önemlilerinden biri, Eli Smith ve Harrison Gray Otis 

                                                                                                                                        
cemaatinden bekledikleri deste i bulamam lard r. ABCFM (American Board of 
Commissioners for Foreign Missions) taraf ndan Yunanistan’daki ve Osmanl  
mparatorlu u’ndaki misyon merkezlerinde incelemeler yapmak üzere gönderilen Peder 

Rufus Anderson bu gerçe i “ gerçekten bu yöntemlerle gerçek anlamda Tanr ’ya 
döndü üne inan labilecek on ki i bile yoktur” diyerek dile getirmektedir. Gerosimos 
Augustinos, Küçük Asya Rumlar , çev. Devrim Evci, Ankara, 1997, s. 144; Ne ki Rufus 
Anderson’un bölgeye yapt  ikinci bir geziden sonra Rumlara yönelik misyonerlik 
faaliyetleri durduruldu. Bu zamana kadar Rumlar aras nda pek bir ba ar n n 
sa lanamam  olmas n n bir nedeni de tüm a rl n Ermenilere verilmesiydi. 
Kocaba o lu, a.g.e. s. 55; George E. White, Bir Amerikan Misyonerin Merzifon Amerikan 
Koleji Hat ralar , çev. Cem Tar k Yüksel, stanbul, 1995, s.32 
40 White, a.g.e., s.26. 
41 Kocaba o lu, a.g.e. s. 55 
42 White, a.g.e., s.117; White 1890 y l ndan itibaren burada görev yapm  ve 1913–1921 
y llar  aras  da bu okulun ba kanl n  yapm t r.  
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Dwight adl  iki misyonerin 1830-1831 y llar  aras nda Anadolu’nun iç k s mlar n  
kapsayan gezidir. Bu gezide Eli Smith ve Harrison Gray Otis Dwight, 
Anadolu’nun içlerinde zmit, Tokat, Trabzon, Erzurum, Kars ve di er baz  
merkezleri, ran’da da Tebriz’i ve Nasturilerin bulundu u bölgeleri 
dola m lard r.43 Bu geziler sonunda Ermenilerin misyoner çal malar n n hedefi 
olabilece i fikri kesinlik kazanm  bulunuyordu.44 

Bulundu u co rafi konum itibar  ile tarihin her döneminde önemli bir yer 
olan Trabzon, Protestan misyonerlerin çal malar  için de stratejik bir nokta idi. 
Nitekim Protestan misyonerler, Beyrut, stanbul ve zmir gibi merkezlerden 
sonra, 1835 y l nda Anadolu içlerine do ru gidecek bir istasyon kurmay  
dü ünmü lerdir. Muhtemelen Trabzon ehrinin, do uda kurulacak ilk istasyon 
olarak seçilmesinde Anadolu’nun iç k s mlar na rahat ula labilecek bir limana 
sahip oldu u dü üncesi etkili olmu tur.45 Bu gezilerden sonra çok geçmeden 
1834 y l nda Bursa ve Trabzon istasyon olarak seçildi. Trabzon ilk kez bu y l 
Misyoner Johnston taraf ndan i gal edildi. Böylece 1835 bahar nda Trabzon 
misyoner istasyonu resmen kurulmu  oldu.46  

Bu ilk dönemlerden itibaren Trabzon’a gelen misyonerler amaçlar  
do rultusunda ehir hakk nda baz  de erlendirmeler yapm lard . Yukar da da 
belirtti imiz gibi, 1833 y l nda Trabzon’a gelen Smith Trabzon’un sahip oldu u 
öneme dikkat çekmi ti. Smith ehirde tesis edilecek bir istasyonun, 
Ermenilerden ziyade Rumlar için bir istasyon olaca n , istasyonun buradan 
içerlere do ru uzanaca n  belirtmektedir. Smith Ermeniler için de; kentteki 
1200-1300 Ermeninin ihmal edilmemesi gerekti ini, fakat ehrin as l kilit 
rolünün Ermenistan’a aç lan bir kap  görevi görmesi oldu unu belirtmektedir.47 
Smith gibi Osmanl  co rafyas nda misyonerlik için altyap  çal malar nda 
bulunan ve Trabzon’a da u rayan di er bir misyoner olan Horatio Southgate, 
her ne kadar buradaki gayrimüslimlerden bahsetmese de, ona göre, kendi 
dininin yetersizli ini anlayan bir Müslüman’ n bir H ristiyan’dan bir ncil 
almas n n çok önemli oldu unu, pek çok kimsenin de serbest ve istekli bir 
ekilde dini konular  tart mada gönüllü olduklar n  belirtmektedir. Southgate’in 

                                                           
43 Bu iki misyoner hakk nda bkz. Ömer Turan, “ Amerikan Misyonerlerinden E. Smith 
ve H.G.O. Dwigh'e Göre 1830-1831 Y llar nda Ermeniler,” Ermeni Soyk r m  ddialar , 
Der. Mustafa Çal k, Ankara, 2006, s. 191-230; Ayr ca Ömer Turan, Avrasya’da 
Misyonerlik, stanbul, 2002; Ayten Sezer, “Osmanl  Döneminde Misyonerlik 
Faaliyetleri”, Osmanl  II, Ed. Güler Eren, Ankara 1999, s.181-192; Erdal Aç kses, 
Amerikal lar n Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara, 2003, s. 40-41; Eli Smith 
seyahatini daha sonra bir hat rat olarak yay nlam t r. Bkz. dipnot 5. 
44 Kocaba o lu, a.g.e., s. 31; Amerikal  misyonerlerin haz rl k dönemi için bkz. 
Kocaba o lu a.g.e., s. 23-50. 
45 Aç kses, a.g.e., s. 50-51; Augustinos, a.g.e., s. 197. 
46 Kocaba o lu a.g.e., s. 45. 
47 Smith, a.g.e., s.325-326. 
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verdi i di er bir bilgi de, ziyaret y l  olan 1837 y l nda ehirde ikamet eden Mr. 
Jackson adl  bir misyonerin oldu udur. 48  

1834 y l nda Trabzon’da istasyonun tesis edilmesinden sonra Protestan 
misyonerler Trabzon’un da içlerinde bulundu u baz  yerlerde okullar 
olu turmu lard r. Ba lang çta yerel çevreler taraf ndan dirençle kar la an bu 
okullar k sa sürede kendilerini kabul ettirdiler.49 Mesela misyonerlerin zmir’de 
açt klar  k z okulunda 1836 y l nda yakla k 40 ö renci, Bursa’daki okulda ise 
yakla k 70 ö renci okuyordu.50  Trabzon’da istasyonun tesis edilmesinden 
sonra aç lan okul hakk nda elimizde pek fazla bir bilgi bulunmamaktad r. Fakat 
1850 y l nda Trabzon’a gelen ngiliz seyyah Frederick Walpole ehirde 
Amerikan Misyonerlerin bulundu unu, bunlar  dinlerini de i tirdikleri yakla k 
on be  aile oldu unu, okullar  ve da tm  olduklar  kitaplar yla bu çal malar n 
neticesinin görünenden daha fazla oldu unu belirtmektedir.51 Erzurum’daki 
misyon merkezinin bildirdi ine göre Trabzon’da bir tak m dönmeler bir gündüz 
okulu ve bir de ncil kursu açm lard  ve okul Trabzon Rumlar  aras nda da bir 
ilerleme kaydetmi ti.52 Walpole misyonerlerin çal malar n n sonucunun 
görünenden fazla oldu unu belirtirken muhtemelen okullar n ba ar s ndan 
bahsetmekteydi.  

Yeri gelmi ken Protestan misyonerlerin Trabzon’daki okulla ma 
çal malar na da de inmek gerekmektedir. Elde etti imiz bilgilere göre 
Trabzon’daki Protestan misyonerlerinin okulla ma çal malar , 1834 y l nda 
burada bir istasyonun kurulmas ndan sonra aç lan okul ile s n rl  kalmad . 
Nitekim ehirde skender Pa a Mahallesi’nde 1865 y l nda k z ve erkek çocuklar  
için yedi s n fl  bir okul, ayn  zamanda okulun müdürü olan Mösyö Pater 
taraf ndan tesis edilmi tir.53 Fakat ehirdeki Protestanlar n mektep in aat  için 
daha önceden ba vurular yapt klar n  anlamaktay z. Buna göre “Trabzon’da 
mütemekkin olan Protestan milletinin sübyan na mahsus mektep bulunmad ndan Trabzon 
                                                           
48 Southgate, a.g.e., s. 154-155; XIX. yüzy lda Trabzon ehri gittikçe artan ticari  ve 
stratejik önemi dolay s  ile içlerinde misyonerden askeri uzmanlara kadar pek çok yabac  
taraf ndan ziyaret edilmi tir. Bu bak mdan ehrin de erlendirilmesi için bkz. Özgür 
Y lmaz, Bat l  Seyyahlara Göre Trabzon (1808-1878), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2006. 
49Mesela 1837 y l nda Ermeni patri i, tüm Ermenilere çocuklar n  Protestan okullar nda 
çekmelerini emretmi , bundan iki y l sonra da Ermenilerin tüm Protestan faaliyetlerine 
kat lmalar n  yasaklayan bir yaz  yay nlam t r. Sonyel, a.g.e., s. 216. 
50 Kocaba o lu, a.g.e., s. 50; White, a.g.e., s. 35. 
51 F. Walpole, The Ansayrii and the Assassins: With Travels in the Further East in 1850 to 
1851 Including a Visit to Nineveh, II, London, 1851, s.227; Ayr ca bkz. Özgür Y lmaz, 
“ ngiliz Seyyah Frederick Walpole’un Trabzon zlenimleri” Karadeniz Tarihi Sempozyumu 
25-26 May s 2005, I, Trabzon, 2007. s.439-452, 
52 Augustinos, a.g.e., s.197 
53 amil Mutlu, “Osmanl  Döneminde Karadeniz Bölgesi’nde Misyoner Okullar ” 
Karadeniz Tarihi Sempozyumu 25-26 May s 2005, I, Trabzon, 2007, s. 697. 
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Meydan-i arki’de Halil Pa a Hamam  ittisalinde kâin halde a iyan Fatih Sultan Mehmet 
Han Gazi Hazretlerinin evkaf-  humayun hazine-i celilesine merbut tulan otuz ve arsen 
yirmi zira mikdar” kadar bir yerin ehirdeki Protestanlar taraf ndan mektep 
in aat  için istida olundu u fakat “vak f dahilinde bulunan arsa ve arazi üzerine her 
nevi mabet in as na izin” verilemeyece inden bahsedilerek merkum milletin ba ka 
bir arazi tedarik ederek keyfiyeti Dersaadet’e bildirmeleri gerekti i belirtilmi ti.54 
Bunlar n yan nda yüzy l n sonuna do ru yeni Protestan okullar n n yap ld n  da 
görmekteyiz. 1884 y l  içinde American Board’a mensup papaz Palmerce, 
Trabzon’da biri k z di eri Protestan Ermeniler için iki okul açt .  Bu okula 38 
erkek ve 12 k z ö renci devam ediyordu. Okulda Ermenice ve Türkçe’ye 
ilaveten ngilizce de ö retiliyordu. Okula devam edenler ço unlukla Protestan 
Ermeni iken, az da olsa, Gregoryen Ermeni ve Rum cemaatlerine ba l  
ö renciler de vard . Rumca’da uzmanla m  yeni bir misyoner, Papaz 
Palmerce’ye e itim i inde yard mc  olmak için 1885’e do ru Trabzon’a 
gelmi tir.55 Bu okul imparatorlu un sonuna de in varl n  devam ettirmi tir.56 

1856’da ilan edilen Islahat Ferman , vicdan hürriyeti prensibini ngiltere ve 
Fransa’n n istedi i ekilde, yani mezhep de i tirme suretinde tespit etti i için 
Protestan misyonerler faaliyetlerini daha geni  ölçüde ve daha kolayl kla 
yapmaya devam ettiler. 57 Nitekim 1833 y l nda altyap  çal malar n n ba lad  
ve 1834 y l ndan itibaren de Protestan misyonerlerin bulundu u Trabzon’da da 
misyonerlerin faaliyetlerinin etkileri yüzy l n ikinci yar s nda daha da belirgin bir 
hale gelecektir. Bunu ehirdeki Protestan say s ndan da takip etmek 
mümkündür. ehirdeki Protestan Ermenilerin say lar  ile ilgili olarak elimizde 
bulunan en erken tarihli veri, 1847 y l nda kente gelen Perunak Feruhan Bey’in 
verdi i ve ehirde 9 Protestan hanesi oldu una dair bilgidir. 58 Bu say  ondan üç 
y l sonra kente gelen Frederick Wolpole’un notlar nda 15 aile olarak ortaya 
ç kmaktad r.59 Trabzon Vilayeti Salnamelerinde ilk kez 1878 salnamesinde 
Protestanlar ayr  bir cemaat olarak kaydedilmi tir. Bunun yan nda 1876 
salnamesine göre ehirde bir Protestan Mahallesi ve bir de Protestan Mezarl  
vard .60 1878 salnamesine göre de Trabzon ehrindeki Protestan erkeklerin 
say s  38’e yükselmi ti.61 Protestanlar n say s , az olmakla birlikte artmaya devam 
etti. 1895 y l  salnamesine göre ehirde 41 erkek, 40 kad n Protestan62; 1901 
salnamesine göre de 51 erkek, 43 kad n Protestan bulunmaktayd . Misyonerlerin 

                                                           
54 BOA, C. ADL. 32/1894 (16 Rebiyül Ahir 1281/18 Eylül 1864) 
55 Musa a maz, a.g.m., s. 52. 
56 Mutlu, a.g.m., s. 697. 
57 Enver Ziya Karal, Osmanl  Tarihi, VIII, Ankara, 1988, s. 128. 
58 B j kyan, a.g.e., s. 135. 
59 Walpole, a.g.e., s.227. 
60 TVS,1293 (1876), s.107-113. 
61 TVS,1295 (1878), s.116–117. 
62 TVS,1313 (1895), s.186. 
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bu denli uzun bir süreden beri çal malar na ra men 1901 y l nda Trabzon 
Vilayeti’ndeki Protestanlar n say s  575 erkek ve 565 erkek idi. 63  

Trabzon’da Protestanlara Kar  Olu an Tutum 

Buraya kadar ehirdeki Protestanlar n ortaya ç kma sürecini incelemeye 
çal t k. Bundan sonra, ehirdeki misyonerlerin faaliyetlerinin sonucunda ortaya 
ç kan ve hemen hemen tamam  Ermeni olan bu Protestanlar n hem Osmanl  
toplumunda hem de kendi cemaatleri içinde nas l kar land n  baz  örneklerle 
belirtmek mümkündür. Nitekim Protestan mezhebini kabul edenlere kar  
sadece Gregoryen Ermenilerden de il toplumun tüm kesimlerinden de tepki 
do maktayd .64 XIX. yüzy l seyyahlar n n da belirtti i gibi aralar nda çat malar n 
ve kavgalar n eksik olmad  Ermeniler65 kendi içlerinden ç kan bu yeni cemaati 
de hemen kabul etmemi  ve buna sebep olan misyonerlere kar  tepki 
göstermi lerdir. Ermeni Cemaati’nin misyonerlere kar  olan tutumu, 
stanbul’da misyonerler taraf ndan bir okul aç lmas , din de i tirmelerin yava  

yava  ço almas , Ermeni cemaatinde reform taraftar  guruplar n olu mas  ve 
aç lan okulda dil dersleri ile pozitif ilimlerin yan nda din derslerinin de 
verilmesinden kaynaklanmakta idi. Bir müddet sonra Ermeni Gregoryen 
cemaati yöneticileri misyonerlere cephe alarak baz  tedbirlere ba vurmu lard r.  
Bu tedbirler aras nda oldukça a r cezalar da bulunmaktayd . Sonraki y llarda 
aforoz edilmeye, hatta öldürülmeye kadar varan cezaland rma sistemi 
uygulanm t r. Önceleri bizzat kendisinin de destekledi i misyoner faaliyetleri 
kar s nda imdi Ermeni Patri i, misyonerlerin faaliyetlerinin cemaat aras nda 
tefrikaya yol açaca n  anlam  ve böylesine a r cayd r c  önlemler almaya 
çal m t r.66  

mparatorlu un merkezinde bu ekilde tepkilere neden olan misyonerlik 
faaliyetleri ta rada da kendisini gösterdikten sonra, buralarda da huzursuzluklar 
ba  göstermeye ba lad . Mesela, Bursa’da ikamet eden Amerikan vatanda  

                                                           
63 TVS,1319 (1901), s.211. 
64 Trabzon örne ini inceledi imizde, herhangi bir dini hareket söz konusu oldu unda 
ehirde önemli bir tepkinin do du unu görmekteyiz. Bu Protestan misyonerlere ve 

onlar n dinlerini de i tirdikleri dönmelere kar  oldu u kadar, Tanzimat ve akabinde 
Islahat hareketleri ile ortaya ç kan dini serbestinin bir sonucu olarak o vakte kadar dinini 
gizleyen ve eklen Müslümanl  kabul etmi  baz  H ristiyanlar n dinlerini if a etmeleri 
s ras nda da ortaya ç km t . Bu konuda bkz. lber Ortayl , “Tanzimat Döneminde 
Tanassur ve Din De i tirme Olaylar ”, Osmanl  mparatorlu u’nda ktisadi ve Sosyal De i im, 
Makaleler, I, Ankara, 2004, s.313-319; Anthony Bryer, “The Crypto- Chr stian of The 
Pontos and Consul William Gifford Palgrave of Trebizond”, Peoples and Settlement in 
Anatolia and the Caucasus, 800-1900, Varioum Reprints, London, 1998,  XVII. K s m, 
s.13-68. 
65 Théophile Deyrolle, 1869’da Trabzon’dan Erzurum’a Seyahat, çev. Re at Ekrem Koçu, 
stanbul, (trz), s. 15 

66 Aç kses, a.g.e., s. 49-56. 
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birkaç papaz, Trabzon’a gelmi  ve buradaki Ermenilerin baz lar n  Protestan 
ayinine davet etmi , Trabzon’da bulunan Ermeni ruhban ve reisleri bu 
durumdan rahats z olmu lar, misyonerlerin bu faaliyetlerden al konulmas  ve bu 
ki ilerin vilayetten uzakla t r lmalar n  istemi lerdir.67 Di er bir belgede, “bir 
müddetten beri memalik-i mahruse-i ahanede ke f-ü gûzar ile Protestan in as na itibar 
etmekte olan ecnebi papazlardan birkaç dane dahi mukaddema medine-i Trabzona vurud ve 
ikamet” etmekte olduklar ndan, bunlar n “akçe kuvvetiyle reaya-i devlet-i aliyeyi celb-ü 
kalbe mübaderet etmekte” oldu undan, Ermenilerden baz lar n n bu mezhebi kabul 
ettiklerini ve bunlardan biri olan Trabzon’da Berber Ma di ’in baz  kimseleri 
“mezheb-i maluma çekmek için papazlar n meskeni olan haneye götürmekte iken” anas  
babas  ve akrabalar  taraf ndan al konulmaya çal ld ndan ve Berber Ma di ’in 
ngiltere’nin Trabzon konsolos vekili taraf ndan himaye edilmeye çal ld ndan 

bahsedilmektedir.68  

Katolik mezhebini benimseyen ve ölen cemaat üyelerinin maruz kald  en 
yayg n sorun gömülecek bir mezarl klar n n olmamas  idi. Bundan dolay  Katolik 
Ermenilerin ölüleri, Gregoryen mezarl na kabul edilmedi i için meydanda 
kal p koku uyordu.69 Bu durum bu kez Protestan Ermenilere kar  yap lmaya 
ba land . Ayn  hadise Trabzon’daki Ermeniler aras nda da meydana geldi. Bu 
konuda iyi bir örnek de Eylül 1846 y l nda ngiliz Konsolosu F. J. Stevens’a 
Trabzon’dan yaz lan bir rapordur. Bu raporda Protestan Ermenilerin 
cenazelerinde ya anan ta k nl klardan bahsedilmekte ve Protestanlar n, cemaate 
ait mezarl klar  kullanamad klar ndan bahsedilmektedir ve rapor u ekilde 
bitmektedir:  

“…Bally’nin cenazesi,  Meydan’da toplanan ve ta k nl klar  polis 
taraf ndan engellenen kalabal n sl klar  aras nda gerçekle tirildi. Burada 
bu gibi utanç verici hareketler herhangi bir zaman gerçekle ecektir. Her 
ne zaman bir Protestan (Ermeni veya ba ka biri) öldü ünde ve maruz 
kald m z böyle bir muamele veya daha kötüsü ailemizden birinin 
ölümünde bile gerçekle ecektir”.70  

                                                           
67 BOA. Hariciye Nezareti Mektubî Kalemi (HR. MKT.) 4/18 (08 Ca 1260/25 Haziran 
1844) 
68 BOA. HR. MKT. 13/18 (1262  11/2 Ekim 1846) 
69 K l ç, a.g.e., s.124-125; Protestanlar n cenazelerinin gömülmesi stanbul’da da sorun 
olmu tu. Edirnekap  d nda bir Ermeni mezarl nda Protestanlar ile Ermeni cemaati 
aras nda mezarl k konusunda bir anla mazl k olmu  ve Protestanlar maruz kald klar  bu 
incitici ve küçültücü durumu de i ik devletlerin temsilcilerine bir mektup ile 
bildirmi lerdi. BOA, Hariciye Nezareti Siyasi (HR. SYS.) 1774/16 21 Temmuz 1860. 
70 Konsolosa yaz lan mektup u ekildedir: “The disgusting scenes which attended the 
recent death and interment of the Mugdessy Bally, a Protestant Armenian, have.. been 
brought to youn knowledge,  The deceased’s wife who died last year, was similarly 
treated. Both Mugdessy Bally and his wife were buried in the open road to the river. 
These two cases might have been avoided, had the Protestants a burying ground. The 
Armenian Community refused Bally’s remains a resting place in its church yard, and the 
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21 Kanun-i Evvel 1847 tarihli di er bir belgeye göre Trabzon’daki 
Ermenilerin Protestanlara kar , cenazelerini gömme konusundaki tutumlar nda 
pek bir de i iklik olmam t . “Trabzon’daki Protestanlar n defn olunacak mahalle baz  
slam ve Ermeniler taraf ndan muhalefet olundu una dair konsolosun sefarete mektubu”71  

ba l  alt nda görünen belge bu tespitimizi do rulamaktad r. Belge 
incelendi inde, belge içersinde Frans zca as l metnin de bulunmas  itibar  ile 
bunun, Anadolu’ya gelerek Protestan misyonerlik faaliyeti yürüten bir misyoner 
olan P. O. Powers imzal  bir belge oldu u anla lmaktad r.72 Dolay s yla bu 
mektubun hangisi oldu unu tespit edemedi imiz bir konsolosluk vas tas  ile 
veya do rudan stanbul’daki Amerika elçisine Trabzon’da mukim bir Protestan 
misyoner taraf ndan gönderildi i ortaya ç kmaktad r.  

Belgenin konumuz aç s ndan önemli olan noktas  mektubun neden kaleme 
al nd  idi. Mektupta, Trabzon’daki Protestanlar n cenazelerini gömülecek yer 
ile ilgili olarak kar la t klar  zorluklardan ve özellikle ekberce Ermeni millet 
kethüdas  ruhanileri ve Revartaben? nam Ermeni taraf ndan muhalefet olundu undan ve 
baz  Müslümanlar n da gömülecek yer hususundaki itirazlar ndan 
bahsedilmektedir. Bu muhalefet üzerine Powers, mektupta Protestanlar n bu 
ekilde bir hakarete maruz kalmamalar  için kendi tasarruflar nda bir tarlaya 

ölülerini defin etmelerine izin verilmesini talep etmi tir. 73 ehirdeki 
Protestanlar n bu ekilde bask lara maruz kalmalar ndan sonra kendileri için bir 
mezarl k tedarik ettiklerini anlamaktay z. Belgelerin de gösterdi i gibi “Tebaa-i 
Devlet-i Aliyenin Protestan taifesinden Trabzon’da bulunanlar n medfen ittihaz etmek üzere 
bundan mukaddem tedarik ettikleri mahallin tasarruf  içün yedlerine bir k ta Emr-i Ali 
verilmesi istida olunmu  oldu una” ili kin 3 Aral k 1849 tarihli belge bu tespitimizi 
do rulamaktad r. 74 Bu belgede, meclisçe yap lan incelemede bir Müslimden bir 
gayrimüslime sat lan bir arsadan bahsedilmekte ve buran n mezarl k olarak 
kullan lmas n n hiç kimseye bir zarar  olmad  ifade edilmektedir.75 Söz konusu 

                                                                                                                                        
authorities  denied them interment in a field …at the foot of the Boztapeh owned by 
ban Armenian ….Bally’s funeral took place amidst the hissings of multitudes, 
assembled on the Meidan, who were only prevented from acts of violence by the police. 
Similar disgraceful acts will be repeated whenever any protestant (Armenian or 
otherwise) may die here, and such is the treatment, or even worse, which we are 
exposed to in the event of death occurring in our families”. Sonyel, a.g.e., s. 218-219. 
71 BOA. Hariciye Tercüme Odas  (HR. TO.) 145/27 (12 Kanun-i Evvel 1847/21.12.1847) 
72 Kocaba o lu, a.g.e., s. 36; Ayr ca belgenin Frans zca metin k sm ndan da anla laca  
gibi Rev. P. O. Powers ad  alt nda gönderilmesi onun bir misyoner oldu unu da 
kan tlamaktad r. 
73 BOA. HR. TO 145/27 (12 Kanun-i Evvel 1847/21.12.1847) 
74 BOA. rade Hariciye ( . HR) 65/3186 (17 M1266/ 3 Aral k 1849) 
75 Söz konusu arsa hakk nda : “Trabzon Aya Filibo dimekle maruf mahalle civar nda 
cevanib-i erbaas  … imamzade Kara Kullukçuzade bahçeleri,  ve skander Pa a vakf  su 
yolu, ve tarik-i amm ile mahdud O uz o lu Mustafa nam kimesnenin ber kayd Mülkiyeti 
tasarr f nda olan bahçe olup merkum Mustafa bahçe-i mezburu altm  iki senesi rebi 
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yerin tasarrufu için yap lan incelemede önceden tedarik edilen bu yerin “makbere 
ittihaz olunmas na müsaade gösterilerek ol vakitten beri mevtalar n  oraya defin itmekte 
olduklar ndan ve etraf na duvar dahi çektiklerinden” bahsedilmektedir.76 Nitekim Mart 
1850 y l nda Trabzon Valisi Bekir Rüstem Pa a’ya yaz lan hükümde ehirdeki 
Protestanlar n tedarik ettikleri yere ölülerini gömmelerine izin verilmesi 
emredilmekteydi. 77 ehirdeki Protestanlar n mezarl k talepleri daha sonra da 
devam etmi tir. 8 Mart 1850 tarihli di er bir belgenin gösterdi ine göre 
ehirdeki Protestanlara yeni mezarl k alanlar  tahsis edilmekte idi. 78 

Bilindi i gibi Trabzon vilayetin merkezi olmas  bak m ndan di er kazalarda 
ya anan bir gerginlik Trabzon’a bildirilmekteydi. Protestan Ermenilere yönelik 
baz  ta k nl klar söz konusu oldu unda da Protestanlar için Trabzon’daki 
konsolosluklar ve Protestan cemaatinin liderleri birer ba vuru mercii haline 
gelmekteydiler. Bu bak mdan vilayet içersinde önemli bir Protestan nüfusu 
bar nd ran Ordu’da da Ortodokslarla Protestanlar aras nda baz  gerginlikler 
ortaya ç km t . Çünkü Ordu Protestan faaliyetlerinin en canl  oldu u yerlerden 
biri idi ve yukar da Trabzon örne ini inceledi imiz gibi Ordu Protestanlar  da 
nüfus ayr m  ve mezarl k tahsisi için yetkililere ba vurmu lard .79 1881 y l nda 
Ordu Protestanlar  ile buradaki Ortodokslar aras nda kilise konusunda baz  
tart malar meydana gelmi tir. Ordulu Protestanlar Ortodokslar taraf ndan 
sald r ya u rad klar n  ve maruz kald klar  kötü muameleleri Trabzon’daki 
Protestanlar n liderleri vas tas  ile ngiliz konsolosu Alfred Biliotti’ye bildirmi , o 
da bu meseleyi Trabzon Valisi S rr  Pa a’ya iletmi tir. S rr  Pa a Konsolosa 
cevaben Protestan Osmanl  vatanda lar  konusunda ngiliz veya Amerikan 
müdahalesi konusunda Bab-  Ali’den bir talimat almad n  ve konsolosun 
takririni gayri resmi fakat dostane bir münasebetin belirtisi olarak kabul 
edece ini ifade etmi tir.80 Konsolosun Protestanlar n savunucusu olarak Vali 
S rr  Pa a’ya müracaat etmesi konsoloslar  devletin iç i lerine kar malar na güzel 
bir örnek olu turmaktad r.  

Buraya kadar belirtti imiz hususlardan baz  sonuçlara ula mak 
mümkündür. Yukar da da belirtti iz gibi 1830’lu y llardan itibaren faaliyetlerine 
ba layan Protestan misyonerleri Trabzon’da da küçük de olsa bir Protestan 
cemaati yaratmay  ba arm lard . Yapm  oldu umuz tespitlere göre Osmanl  

                                                                                                                                        
evvelinde Zafanoz köyü mütemekkinlerinden Kuku o lu Oseb veled-i Ovakem 
zimmiye bey’ ve temlik idüp mersum Oseb dahi taife-i mezbureye terk etmi ”  
denilmektedir. BOA. . HR. 65/3186 (17 M1266/ 3 Aral k 1849) 
76 BOA. Sadaret Âmedî Kalemi (A. AMD.) 1873  (10 Receb 1266/22 May s 1850).  
77 BOA. Bab-  Asafi Mühimme Kalemi (A.DVN. MHM.)8A/60 (7. C.1266/21 Mart 1850). 
78 BOA. . HR. 141/7372 (12 Receb 1273/ 8 Mart 1857). 
79 lhan Ekinci, “XIX. Yüzy l n Sonlar nda Ordu Kazas nda Müslim-Gayrimüslim 
Nüfusu ve li kileri” Uluslararas  Karadeniz ncelemeleri Dergisi, I, Trabzon, 2006, s. 68. 
80 Bilal im ir, British Documents on Ottoman Armenians, II, Ankara, 1989, s. 245–246.  
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mparatorlu u’ndaki Protestanlar 1850 y l nda ayr  bir millet olarak kabul 
edildikten sonra81 kendilerine ait kurumlar  da tesis etmeye ba lam lard . 
Örneklerini de inceledi imiz üzere özellikle Ermeni cemaati içersinden gelen 
tepkiler üzerine kendi mezarl klar n  olu turmu , daha sonra çocuklar  için okul 
açma talebinde bulunmu lard . Her ne kadar ehirde kendilerine ait bir kilise 
bulunmasa da ayr  bir mahalleleri bulunmaktayd .82 Bu örnekler de 
Protestanlar n ehirde, Ermeni cemaati içersinden do an di er bir dini gurubu 
te kil ettiklerini do rulamaktad r.  Protestanlar n bu ekilde bir geli im 
göstermelerinde özellikle ngilizlerin deste ini belirtmek gerekmektedir. 
Protestanlar n ayr  bir millet olarak tan nmalar nda ngiliz elçisi Stratford R. 
Canning ile Amerikal  misyonerler aras nda nas l bir i birli i var idiyse, ta rada 
da konsoloslar ile misyonerler aras nda benzer bir ili ki söz konusu idi.83 
Örnekte de gördü ümüz gibi Protestanlar, misyonerler vas tas  ile herhangi bir 
olumsuz durumda konsolosa ba vuruyorlard . Nitekim konsolos sadece 
misyonerleri de il ehirdeki Protestanlar n da hamisi gibi davranmaya 
çal maktad r. Müslümanlar maruz kald klar  haks zl klar  içlerine çekerken 
H ristiyanlar n bütün imparatorlu a yay lm  konsolos, sefir ya da ajan kisvesi 
alt nda say s z temsilcileri bulunmaktayd .84 ehre gelen seyyahlar n baz lar  da 
konsoloslar n bu özelli ini belirtmi ti. Bunlara iyi bir örnek olan ve 1876 y l nda 
Trabzon’a gelen James Bryce, kentteki Avrupal  konsoloslar n H ristiyanlar için 
rahatlat c  bir unsur oldu unu belirtirken muhtemelen onlar n bu özelli ini 
belirtmi ti.85 Bu bak mdan yabanc  konsoloslar ile i birli i halinde olan 

                                                           
81 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanl  mparatorlu u ve Modern Türkiye, II, çev. 
Mehmet Harmanc , stanbul, 1983, s.163; Ery lmaz, a.g.e., s. 75. 
82 ehirde Protestan Ermenilere ait bir kilisenin oldu una dair baz  bilgiler de vard r. 
Buna göre stanbul’da 1846 y l nda stanbul’da ilk kilisenin tesis edilmesinden sonra 
zmit, Adapazar  ve Trabzon’da da kiliseler organize edilmi ti. 1468 y l n n sonlar na 

do u da bu kiliselerin üye say s  140 civar ndayd . Bundan bir y l sonra da Erzurum’da 
ba ka bir kilise tesis edilmi ti. Bkz. Artinian, a.g.e., s. 42. Buna kar n gerek 
seyahatnameler olsun gerek salnameler olsun ehirde böyle bir kiliseden 
bahsetmemektedir ki muhtemelen bunlar misyonerlerin ikametgahlar nda tesis edilmi  
gizli yerlerdi.  
83 ngilizlerin Amerikal  misyonerlere olan do rudan yard mlar n n nedeni, misyoner 
faaliyetlerinin ngiltere’ye sa lad  avantajlarla aç klanabilir. Özellikle her ikisinin de 
dilinin ngilizce olmas  bak m ndan Frans zcaya kar  ortak bir çaba sarf etmi lerdir.  
Di er bir neden de hem Amerika’n n hem de ngiltere’nin Protestanl n hamisi olarak 
Katolik nüfuzunu azaltmak istemeleridir. Aç kses, a.g.e., s. 43-44. 
84 Salahi Sonyel, “H ristiyan Az nl klar ve Osmanl  mparatorlu u’nun Son Dönemi” 
Osmanl ’dan Günümüze Ermeni Sorunu, Ankara, 2000, s.194. 
85 James Bryce, Transcaucasia and Ararat: Being Notes of A Vacation Tour in the Outumn of 
1871, London, 1876, s. 387; Protestanlar n özellikle imparatorlu un dört bir taraf na 
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misyonerlik faaliyetleri Ermeni milliyetçili ini körükleyen bir güç olarak Ermeni 
Meselesinin ortaya ç kmas nda oldukça etkili oldu.86 

Sonuç 

XIX. yüzy l n ba lar nda Trabzon’un bir ticari merkez konumunu 
kazanmas  ehirdeki gayrimüslimler için yeni f rsatlar açt  gibi özellikle Ermeni 
cemaatini uluslararas  ç karlar n da oda  haline getirdi. Trabzon’daki 
Ermenilerin 1895 y l nda ç kan hadiselerden sonra imdiye kadar kendi 
aralar nda ve bazen de Müslümanlar ile vuku bulan çat malar art k do rudan 
do ruya devleti hedef almaya ba lam  ve Ermeniler ehirde baz  kitlesel 
eylemlere giri mi lerdir.87   

Bu bak mdan misyonerlik faaliyetleri burada önemli bir araç olarak hizmet 
etmi tir. Misyonerlerin, inceledi imiz dönem içersinde, toplum üzerindeki 
etkileri gayrimüslimler üzerine olmu  ve farkl  mezheplere bölünmü  olan 
gayrimüslim cemaatlerin birbirleri ile olan ili kilerini do rudan etkilemi tir. 
Misyonerler faaliyetleri her ne kadar gayrimüslimler üzerinde yo unla t rm  ve 
açt klar  kurumlar ile onlara hitap etmi lerse de sonuçlar  itibar yla ve 
gayrimüslimlere a lad klar  fikirler ile tüm Osmanl  toplumunu ve devletin 
bütünlü ünü etkiler bir hale gelmi lerdi. Nitekim Gregoryen, Katolik ve 
Protestan olarak bölünmü  olan Ermeniler Osmanl  topraklar  üzerinde 
oynanan oyunlar n bir arac  haline gelmi  ve Ermeniler özellikle 1877-1878 
Osmanl -Rus Harbi’nden sonra gerek merkezde gerekse ta rada ç kard klar  
kar kl klarla hem yüzy llardan beri sürdürdükleri devletin en sad k tebaas  
“Millet-i Sad ka” olma özelliklerini kaybetmeye ba lam lard r.  

 
 

                                                                                                                                        
yay lm  ngiliz konsoloslar  taraf ndan nas l himaye edildi i ve Ermeni- ngiliz 
ili kilerinin ilk dönemleri hakk nda bkz. Osmanl  Belgelerinde Osmanl - ngiliz li kileri (1845-
1890), I, Ankara, 2004.  
86 Bu konuda bkz. Seçil Akgün, "Amerikal  Misyonerlerin Ermeni Meselesindeki Rolü", 
Atatürk Yolu, 1, May s 1988, s.1-13. 
871895’te Trabzon’da ya anan hadiseler için bkz. Ahmet Halaço lu, “ ngiliz Konsolos 
Longworth’a Göre Trabzon Vilayeti (1892–1898), Belleten, C. LXVII/248–250, Ankara, 
2004, s.881–909; Ayn  yazar, 1895 Trabzon Olaylar  ve Ermenilerin Yarg lanmas , stanbul, 
2005: Tu rul Özcan, II. Abdülhamid Döneminde Orta ve Do u Karadeniz’de Meydana Gelen 
Ermeni Olaylar , stanbul, 2007; Öznur olt, Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi Belgelerine Göre 
Trabzon'da Ermeni Olaylar  1895, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2004; Zeynep Tüfekçi, Trabzon ve 
Çevresinden Yap lan Ermeni Tehciri ve Yarg lamalar, Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Ara t rmalar  Enstitüsü Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, stanbul 2001; Ayr ca bkz., 
S. Bilgin, A. M. Birinci, S. Demircio lu, R. Karakaya, Ar iv Belgelerine Göre Trabzon’da 
Ermeni Faaliyetleri, I,II, Ankara, 2007. 
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Ek 1: Trabzon’daki Protestanlar n Mezarl k Olarak Ald klar  Yeri 
Gösteren Harita      

 
 
 
 

BOA, . HR. 141/7372 (12 Receb 1273/8 Mart 1857) 
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Ek 2:  Trabzon ve Kazalardaki Ermenilerin Katolik ve Latin Olmak çin 
Yapt  Ba vurular n Kabul Edilmemesi 

 

 
 
 
 
 

BOA, C. ADL. 5393/90 ( (23 Ca 1257–12 A ustos 1841) 
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Ek 3:  Ermenilerden Katolik ve Latin Olmak steyenlerin Hangi Milletin 
Nüfusuna Yaz laca  Konusunda Bir Kar kl n Ç kaca na Dair 

 
 
 

 
 
 
 
 

OA. C. ADL. 844/13 (19 Ca 1257-8 A ustos 1841) 
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Ek 4: Misyoner Powers’ n ehirdeki Protestanlar n Maruz Kald klar  Muamele 
Üzerine Amerikan Elçili ine Mektubu 
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BOA, HR. TO. 145/27 (21 Aral k 1847) 
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