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TÜRKİYE'DE AZlNLlKLARA YÖNELİK 
MİSYONER FAALİYETLERİ 

Prof. Dr. Mustafa ERDEM 
A. Ü. İlahiyat F akiiltesi 

Anadolu ve Osmanlı Devleti sınırlan içinde yaşayan Hıristiyanla
nu büyük çoğunluğu Ortodoks'tur, Ortodoksi~, gerek 451 yılındaki ge
rekse 1054 yılındaki bölünmelerden sonra Katalik Hıristiyanlardan ke
sin çizgilerle aynlmışlar ve bu aynlık çeşitli sosyal, siyasi, askeri ve di
ni olaylarla iyice kemikleşmiştir. 

Osmanlı Devleti sınırlan içindeki Hıristiyan azınlıkların tamamı
na yakım Ortodoks olmakla birlikte aralarında· büyük ölçüde etnik esa
sa dayalı aynlıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlardan homojen bir 
yapı olarak söz etmek mümkün değildir. Rumlar, Enneniler, Süryaniler 
Osmanlı Devleti içindeki Ortodoks azınlık grupların belli başlılandır. 
Etnik esasa dayalı bu grupların hepsi Ortodoks inanç ekseni etrafında 
kendi aralarında bir bütünlük oluştunnaktadır. 

Hıristiyan azınlıklar Osmanl~ Devleti ile etnik ve dipi ayncalıkla
ra s;:ıhip olmalarına rağmen, kendilerirıe sağlanan imkanlar sayesinde 
hem kendi içlerinde, hem de kendi aralarında 1.1zun yıllar huzurlu bir şe
kilde yaşamışlardır. Ne zaman ki dışardan nıiidahaleler ,başlı:u;ı::ıış, hem 
kendi içlerinde, hem kendi aralarında, hem de içinde yaşadıklan Os
manlı Devleti i:le çalişınaya başlamışlar ve başlangıçtaki huzur ortamı 
bozulınuştı.ır. · 

Osmanlı topraklarındaki Katalilderin koruyu~uiuğu.nu Frans.a ve 
Avustu,rya, Ortodoksların koruyuculuğunu ise Rusya üs.tlenıniştir. Adı 
ge.ç.en bu ,devle.tler 1840 taribind.en itibaren Lübnaiı ve Suriye bölgele
rinde Müslümanlarla Hıristiyanlar aras.ında .meydana gelen çanşmalar
dan faydalanarak kendi mezheplerinden Olaplan hl;n;ıaye et:n;ıek babane
siyle olaylara ,müdahale .etn:ıişler, ;bu vesüeyl.e n~zlaru;ıı kuvvetlen
,dimıeye ,çalışn:ıışlardır. B.u .gelişmeler, İngilte,re'yi J:ıareketlendiı::miş ve 
bölgede S:iyasi güç olabilmenin yolu .olarak misyonerlerden yararlaı:ıı:na-
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ya yönlendirmiştir. 1 Özellikle XIX. yüzyılda Osmanlı topraklannda gö
rülmeye başlayan Protestaniann ise, . koruyuculuğunu İngiltere, 
Amerika, Almanya vb. devletler almaya çalışmışlardır. 

Türkiye içindeki azınlıklara yönelik Misyoner Faaliyetlerini, 
kendi aralarındaki teolojik, ideolojik ve siyası farklılıklar dolayısıyla, 
iki ayn grupta ele almak yararlı olacaktır. 

a-Katolik Misyoner Faaliyetleri 

Osmanlı sımdan içerisindeki Katalik misyoner faaliyetleri, Sür
yaniler ve Ermeniler üzerindeki çalışmalarla başlatılınıştır. Kendi içle
rinde uyumlu bir Hıristiyan azınlık olan Gregoryen Ermeniler arasında, 
Darniniken tarikatına mensup Katalik misyonerler, faaliyetlerini sür
dürmüşler, fakat başlangıçta dil problemi yüzünden arzuladıklan başa
nyı elde edememişlerdir. Bu problemi aşmak için XIV. yüzyılda Latin
ce öğretecek okııliann açılmasına karar verilmiştir. Bu okullar daha 
sonra Doğu'da açılan misyoner okullanmn anası olmuştur.2 

Okul açma faaliyeti, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fran
sızlara verilen kapitülasyonlarla daha da geliştirilerek meşru hale geti
rilmiştir. Doğu Akdeniz ticaretinde İtalyan ve Fransızlann genel rolü ve 
Kanuni zamanında bu iki tüccar grubuna tanınan imtiyazlar, misyoner
Ierin işlerini kolaylaştırmış ve onlara büyük bir rahatlık sağlamıştır. 
Cizvitlerin Mezopotamya'ya girişleri 1540'1ı yıllarda olmuştur. Katalik 
misyonerierin yoğun faaliyetleri sonucu, Süryani Kadim Kilisesine 
mensup bazı Hıristiyanlar, 1551 yılında Katolikleşerek, Antakya Patnk
liğinden aynlmış ve "Keldan1" adım alarak Katalik Kilisesi ile birleş
miştir. 1680'de Papa XI. Pius'un onayı ile resmen Keldarn ya da Katalik 
Nasturi Kilisesi kurulmuştur? 

Osmanlı Devleti'nin Fransızlara gösterdiği hoşgörüden yararla
nan Katalik Kilisesine mensup Cizvit rabipleri ve Vatikan'dan gelen 
misyonerler, kolay ve çabuk elde ettikleri bu başanlardan da cesaret ala-

1 Bkz. M. Metin Hülagu, Osmanlı'dan Cumhuriyet' e Misyoner, Ermeni, Terör ve Arne
ri~ Dörtgeninde Türkiye, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı, 10, Yıl2001, 
s. 60. 

2 Bkz. Abdurrahman Kiiçiik, Emıelii Kilisesi ve Türkler, Ankara 1997, s. 92. 
3 Bkz. Suavi Aydın, "Anadolu Hıristiyanlığında Dönüşüm, Misyoner Faaliyetlerinin 

Doğu Hıristiyanlığı Üzerindeki Etkisi ve Modernleşme, Uluslararası Anadolu İnanç
ları Kongresi", Ervak Yayınları, Ankara 2001, s. 76-78 
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rak Anadolu'nun çeşitli bölgelerine dağılınıştır. Siyasi gelişmelere para
lel olarak, misyonerierin Osmanlı sınırları içindeki varlığı kabul edil
miştir. 

Katalik misyonerleri, Türkiye'yi, fetlıedilrniş kendi ülkeleri gibi 
zannetmiş, Türkleri Hıristiyanlaştıramayacaklarım anladıkları için, faa
liyeelerini Türkiye'deki bazı Hıristiyanlara yöneltmiş ve onları Katolik
leştirmek istemiştir. XIV. Louis'in Katalik misyonerleri desteklemesi, 
Türkiye' deki bazı Ermenileri, Patcikleri ürrıitlendirmiş ve Halep Ermeni 
Patriği, "Ermenistan, Fr~sızların en kudretli bir kralı tarafından kurta
nlacaktır" diyebilrniş, Louis'yi "Yeni Konstantin" unvamyla tebcil et-

. tır' 4 
mış . 

1622 yılında Papalığın destekleme kararı ile Cizvit misyonerler, 
Osmanlı sınırları içinde Vatikan hesabına çalışmaya başlamışlardır. 
Hatta, Mardin bölgesinde görevlendirilen Cizvit rahip Michael 
Nav,1683 yılında burada ölmüş ve oraya da defnedilmiştir. 5 Osmanlı. 
Devleti, çeşitli şartlar altında kendi içine giren bu misyonerierin faali
yetlerinden rahatsızlık duymuştur. Ermeni, Rum ve diğer Hıristiyan 
cemaatlar arasına Katoliklerin girmesini ve onlarda dilli, sosyal ve siya
sı bazı değişikliklere neden olan faaliyetleri engellerneyi hedefleyen 
Devlet yetkilileri, bu konuda kadılara talimat venniştir. Bu çerçevede 
onlar, kitap basanların Ermeniler arasında fitne, fesat ve tefrikaya sebep 
oldukları için yakalarup cezalandınlmasım istemiştir. Buna rağmen 
1691 'lerde bir kısım Ermeni, Papa'mn hakimiyetini tanımıştır. Katalik 
misyonerler Ermenilere uyguladıkları programlarla onların arasındaki 
birlik ve huzuru bozmuştur. İstanbul Ermeni Patriği bizzat kendisi bile 
Ermeniterin Katolikleşmesine göz yumar hale gelmiştir. Bu durumdan 
duyulan rahatsızlık üzerine Katalik düşmam A vediki Patrik yapılmıştır. 
Bu Patrik mezhep değiştirenleri Hükümet aracılığıyla cezalandırmış 

olmasına rağmen, Katalik Ermeniler, sahip oldukları imkanlarla onun 
patriklikten düşürülmesine ve sürgün edilmesine muvaffak olmuştur. 

Ermenilerin zamanla Türkler arasında eriyeceğinden endişe du
yan Sivaslı Rahip Mekhitar, 1701'de Ermeniler arasında milll şuuru 
uyandırmaya yönelik bir faaliyetin içine girmiştir. Çalışmalarım rahatça 
yürütebUrnek için, Ermeni Kilisesini Katalik Kilisesi ile birleştirmek is
temiştir. Ermeni Patrikliği bu durum üzerine Osmanlı makamlarından 
yardım isteyince, Mekhitar Fransız Elçiliğine sığınmış, sonra da Fran-

4 Bkz. Küçük, s. 92-93. 
5 Bkz. Aydın, S, 77. 
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sa'ya kaçmış ve orada Mekhitarist tarikatım kurmuştur. BU: teşkilatın 
gayesi; Ermeni dilini işler kılmak, Ermenice eserleri ucuz fiyatla halka 
yaymak, Batı dillerindeki önemli eserleri Ermenice'ye tercüme etmek 
ve Ermenileri Roma (Katolik) Kilisesi ile birleştirip yalmzlıktan kur
tarmaktır. Ermeniler arasındaki misyoner faaliyetleri, onların hem dev
let hem de kendi aralarında huzursuzluğa ve çatışmalara sebep olmuş
tur. Özellikle kendi aralarındaki mücadele, 130 yıl sürmüş ve nihayet 
Fransa'mn tavassuru ile, 18306 veya 18317 yılındaOsmanlı Devleti Ka
tolik Ermenileri ayn bir cemaat olarak tanımıştır. 

Ermeniler arasında Mekhitaristler dışında çeşitli tarikatlar kurul
muştur. Lübnan'da kurulan Antoninler, 1871 yılına kadar çok aktif faa
liyet içinde olmuşlardır. 1852 yılında, Mgr. Hassoun tarafından amacı 
genç kızları eğitmek olan, Irn.rnaculee Canception (Lekesiz gebe kalma) 
"Ermeni Sörleri" kurulmuştur. Ankara da 1858 yılında Mgr. Şişmanian 
tarafından "Lekesiz Gebe Kalma'nın Sörleri" ile "Meryem'in Göğe 
Kaldınlmasımn Sörleri" (Kız Kardeşleri) ve "Maraş Ermeni Sôrleri", 
1928'de birleştirilrniştir. Bu tarikatın 1946'lı yıllarda, çok sayıda Ma
nastın, Manastıra girmeye ant içmiş adayları ve görevlileri olmuştur. 
Kendilerini eğitim ve öğretime adayan bü tarikat daha sonra dağılmış
tır.s 

KataiLk Ermeniler, Gregoryerler ile aym ritüelleri takip etmekte, 
ekmek-şarap ayininde Roma usullerine ve sakramentlerin yönetimine 
uymaktadır. Propaganda usulünde sembole "Filioque"u ilave etmişler
dir. Papaz takdislerinde Latin ayin usulünden taklit edilmiş formülleri 
kullanmaktadırlar. Noel'i 25 Araİık'ta, Epifani'yi 6 Ocak'ta kutlamak
tadırlar. Perhiz ve diğer kutlamalarda hemen hemen Katalik Kilisesinin 
usullerini benimsemişlerdir.9 

Günümüzde, Türkiye'de sadece İstanbul'da bir Katalik Ermeniler 
Piskoposluğu bulunmaktadır. Türkiye' deki Katalik Ermenilerin sayısı 
4000 civarında tahmin edilmektedir. Rusya, Yunanistan, Fransa, İngilte
re ve Amerika gibi ülkelerde Katalik Ermeni Kilisesine bağlı Hıristi
yanlar bulunmaktadır. Bunlar ya doğrudan qoğruya Roma'ya yakın her 
hangi bir Patriklik veya bir Başpiskoposluk merkezine bağıdır. 10 

6 Bkz. Küçük, s. 93-95. 
7 Bkz. Aydın, s. 85. 
8 Bkz. Küçük, s. 203. 
9 Bkz. Küçük, s. 203-204 
10 Bkz. Küçük, s. 202. 
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Katalik Ermeni rabipleri özel seminerlerde formasyon kazanmak
tadır. Oruann bir kısmı dış ülkelerde, özellikle Fransa' daki ruhhan okul
lannda yetişmektedir. Diğer bir kısmıdaSaint Louis seminer derslerine 
devam etmektedir. Saint Louis seminer eğitimi, Fransa Kapusin 
(Capusin) Babalannca yapılmakta ve seminerde yetişen1er İstanbul'a 
gönderilmektedir. Beyrut'ta Cizvit Babalanmn Şark seminerlerinde ye
tişeQ].er bulunmaktadır. Bun1ann yamnda Roma ve Lübnan' da Kilikya 
Ermeni Patrikliği için özel seminerler olmaktadır. 11 Cizvitler, Ermeni
lere verdikleri ders ve vaazlarda, öğretim yaptıklan okullarda Türkçe ve 
Ermernce'yi kııllanrnaktadırlar. 12 Merkezi Musul olan Fransız Katalik 
Misyonerierin Osmanlı sınırlan içerisinde 500 okul açtığı, 60.000 öğ
renci yetiştirdiği belirtilmektedir.13 

b-Protestan Misyoner Faaliyetleri 

Anadolu'daki azın1ıklar arasında Protestan misyonerleriniıi yqğun 
faaliyetlerine şahit olunmaktadır. Türkiye'ye gelen ilk Protestan misyo
nerleri 1804'te kurulmuş olan British and Foreign Bible Society'e men
sup kişiler olmuştur. Bunlar çalışmalanna öncelikle İzmir bölgesinden 
başlayarak, misyoner faaliyetleri açısından Asya'nın anahtan kabul edi
len Anadolu 'nun iÇlerine doğru ilerlemeye gayret etmişlerdir. 14 

Özellikle Amerikan misyoner teşkilatlanmn organize ettikleri bu 
faaliyetlerden en çok etkilenen1er Ermeniler olmuştur. Amerikan mis
yonerleri çalışmalanmn başında Müslümallian hedef almışlardır. Nite
kim Amerikalı misyonerlerden Tillman C. Trowbridge; "Türklerin ge
rek insan olarak, gerekse tüm toplumsal kurumlan ilkeldir. Bunun bir 
nedeni ırksal diğer nedeni de di.nldir. Türkler Hıristiyan1aştınlınadıkça 
ve tüm kurumlan Batılılaştırılmadıkça kurtuluş yoktur"15 demiştir. An
cak 1830-1831 yıllan arasında, Doğu Anadolu üzerinde yaptığı çalışma
lardan sonra yazdığı iki ciltlik kitabında Eli Smith, Müslüman Türklerin 
Protestanlaştırılmasımn mümkün olmayacağı gerçeği ile karşılaşmış ve 
yeni hedefler belirlemiştir. O " Hıristiyan1ar arasında çalışmak suretiyle 
düşman topraklannın ta kalbine kolayca girme imkarn buluruz" diyerek 

., 
11 Bkz. Küçük, s. 203. 
12 Bkz. Küçük, s. 94. 
13 Bkz. Aydın, s.78, 
14 Hülagu, s. 60. 
15 Bkz. Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu'daki Amerika, Ankara 2000, s. 53~ 
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faaliyetleri Hıristiyan azu:ilıklıır üzerine çevirmiştir. 16 Ayın şekilde 
Trowbridge de Osmanlı İmparatorluğu içindeki Hıristiyan halkların 
Protestanlaştınlması (Evangelizasyonu) ve özgürleşt:hilmesiyle hedefle
rine ulaşabileceklerini belirleıniştir. 17 Böylece ınisyonerler, bütün ener~ 
jilerini Hıristiyan azınlıklara, özellikle de Ermenilerin dilli, kültürel ve 
sağlık konularına hasretınişlerdir. Aynca Fransa, İngiltere ve Rusya' da. 
ayın metod ve anlayışı benimseınişlerdir. 18 

Protestan örgütlerin dünyayı aralarında paylaşmalarında Osmanlı 
İmparatorluğu Amerika'mn payına düşmüştür. Buradaki faaliyetler de 
1870 yılına kadar tek başına ABCFM(American Board of 
Comınissioners for Foreign Missions) tarafından yürütülmüş, daha son
ra da BFMPC(Board of Foreign Mission of the Presbyterian Church) bu 
faaliyetlere katılmıştır. BOARD'ın ana amacı, "Dinsizler arasında Hıris
tiyanlığı yaymaktır" .19 

Osmanlı toprakları içerisinde İngiliz Church of Missionary 
Society örgütüne mensup Protestan ınisyonerlerin ilki 1815 yılında Mı
sır'a gönderilmiştir. Onu, 1820 yılımn Ocak ayında İzmir'e gelen ve 
gerçekte görev yeri Kudüs olarak belirlenen Pliny Fiks ve ~evi Parsons 
adlı Amerikalı ınisyonerler izleıniştir. Bu iki ınisyoner BOARD'ın en 
kıdemli ve en büyük ınisyonerlerindendir.20 Bunların asıl görevi, gittik
leri yerde büyük bir sondaj faaliyeti başlatınak, çalışılacak yeni alamn 
derinlemesine araştırmasım yapmaktır. Kendilerine verilen talimatlar 
gereği adı geçen ınisyonerlerin Osmanlı sınırları içerisindeki ilk çalış
malarımn; dilli açıdan halkın.·durumu, Ruhbanın (din adamlarımn) du
rumu, ülkedeki eğitim ve öğretiınin durumu ve halkın moral durumunu 
araştırmak şeklinde belirlenıniştir.21 

Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, bu talimatıara 
yenileri eklenıniştir. Misyonerierin bir fetih savaşına girmiş askerler ol
duğu hatn:latılarak, insanların sosyal ilişkilerini, onları bir arada tutan 
komşuluk, ticari, idari ve dilli bağların incelenmesi istenıniştir?2 Nite
kim bunun tabii bir sonucu olarak Kudüs'te Ermenilerle karşılaşan A-

16 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 31. 
17 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 54. 
18 Bkz. Küçük, s. 97. 
19 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 16. 
20 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 15. 
21 Bkz. Kocabaşoğİu, s. 23-24. 
22 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 26. 
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merikalı Misyonerler, bölgenin dilli coğrafyası, halkıli gerçek haleti 
ruhiyesi, bireylerin ve grupların entelektüel ve ahlaki durumları, birey
leri ve gruplan iyi ya da kötü davranmaya iten gerçek etkenierin araştı
nlması ve aynntılı olarak bildirilmesi gibi bilgileri toplamanın yanında, 
gittikleri yörelerin coğrafi, topoğrafik, meteorolojik özelliklerini de dü
zenli raporlar halinde bağlı bulunduklan merkeze yani Boston' a bildir
mişlerdir. 

Protestan misyonerler çok arzularnalanna rağmen başlangıçta 
Kudüs'te bir merkez açınağa muvaffak olamamışlar, Pliny Fiks ve 
Parsons Malta'dan sonraki ilk merke~i Beyrut'ta açarak Suriye misyo
nunun kuruculan olmuşlardır. Misyonerler, bakir bir alan olarak nitele
dikleri bu bölgeleri ekip ürün almaya uygun topraklar olarak açıklamış 
ve kendilerinin bunu başarınakla sorumlu olduklan şeklinde yorumla
mışlardır. 

İkinci bir grup olarak eşleriyle birlikte Beyrut'a yerleşen William 
Goodell ve İsaac Bird, bir yandan yoğun b.ir şekilde dil (Türkçe, Arap
ça, ·Ermenice) öğrenmeye· girişmiş, bir yandan da asıl çalışmalanna hız 
vermişlerdir. İlk has~tlan bir okul ve Amerikalı misyoneriere Ermenice 
dersleri verirken Protestaıılaştınlan Diyonisos Karaset ve Kirkor 
Vartabet adındaki iki Ermeni din adamı olinuştur. Bu arada misyoner
Ierin eşleri de boş kalmasın diye, yardınıa muhtaç ailelerin ·çocuklarına 
yönelik eğitim çalışmalan bir programa bağlanmıştır. Osmanlı sınırıart 
içindeki ilk Protestan Amerikan misyoner okulu, 28 Temmuz 1824 tari
hinde yedi öğrenci ile Beyrut'ta öğrenime açılmıştır. Beklenenin üze
rinde başarı sağlayın bu okulun öğrenci sayısı90'ı bulmuştur?3 

Beyrut'ta Ermeniler üzerinde yoğunlaşan çalışmalardan elde edi
len başarı, dikkatierin Ermeniler ve Anadolu üzerine yönelmesine sebep 
olmuştur. Bu arada İzmir' de görev yapan Jonas King İstanbul' a gelmiş 
ve "Korunmuş Konstantiniyye" kentine ayak basan ilk Amerikalı mis
yoner olmuştur. Bunu Musevller üzerine çalışma yapmakla görevlendi
rilen'Josiah Brewer takip etıniştir. Aynca ayın yıllardaPeder Elnathan 
Gridley, Ermenice öğret~eni ile birlikte, ı::ürkçe öğrenmek ve· çevreyi 
yakından tanımak için Kayseri'ye gelmiştir. 

Amerikan BOARD teşkilatina bağlı misyonerlerinin Osmanlı 

Devleti içindeki ilk faaliyetleri, azınlık gruplan tanımak olmuştur. Ken
dilerine verilen görev talimatlan buna göre düzenlenmiş ve "Rumlara", 

23 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 27-28. 
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"Ermenilere'!, "Musevllere", "Bulgarlara" şeklinde hangi misyonerin 
hangi azınlıklar üzerine çalışmalar yapacağı belirlenmiştir. Malta' daki 
matbaalarda Rumca ve Ermenice harfli Türkçe ders kitaplarına ağırlık 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Görülen lüzum üzerine Goodell, Suriye ye
rine Anadolu harekatımn kamutam olarak 1831 yılında İstanbul'da gö
rev lendirilrniştir. 24 

1839 Hatt-ı Hümayunu, Amerikan misyoner faaliyetlerinde yeni 
bir dönernin başlangıcı olmuştur. Misyonerler aldıkları karar gereği 
Osmanlı sınırları içindeki bütün azınlıkları hedef almalarına rağmen 
başlangıçta Müslümanlardan ve Musevllerden aradıkları verimi bula
mamışlardır. Hatta 1844 yılında bölgede araştırmalarda bulunan Rufus 
Anderson, Rumlar arasında o döneme kadar yeterli başarı sağlanama
ması nedeniyle Runılara yönelik faaliyetlerin durdıırulması kararım al
mıştır. Bundan sonra ağırlık Ermenilerin Protestanlaştırılmasına veril
miş ve misyanun .resmi adı da "Ermeni Misyonu" olarak belirlenmiş
tir. ıs 

Amerikalı misyonerler başlangıçta Ermeniler arasında bu kadar 
kolay ve hızlı bir başarı sağlayacaklarım düşünmedikleri için eski Kili
senin içinde "reformasyonu" gerçekleştirmeyi yeterli saydıkları için, 
başlangıçta ayrı bir kilise oluşturmak gibi bir niyete sahip olmarmşlar
dır. Ancak Gregoryan ve Katalik Ermeni gruplarından beklenmedik bir 
tepki ile karşılaşmışlardır. 

1831-1846 yılları arasında Ermeni yöneticileri ve din adaniları 
cemaatlerini Amerikalıların okullapndan, yayınlarından ve toplantıla
nndan uzak tutınak için yoğun çaba sarf etınişlerdir. Bu dırrum karşı
sında Amerikalı rnisyonerler, strateji değişikliği yaparak kendi ifadele
riyle "Tarınmn inayeti, İngiltere'nin yardımı ve bazı ülke elçilerinin lm
zurlarıyla 1 Temmuz 1846'da İstanbul'da ilk Protestan kilisesini ibadete 
açmışlardır.26 Bu yeni dönemde misyonerler rahat bir çalışma ortarmna 
kavuşmuş ve yaptıkları çalışmalar sonrasında 1850 yılında Osmanlı sı-
nırları içindeki Protestanlar "Millet" statüsüne kavuşmuştur. 27 

· 

Protestanların ayrı bir millet olarak kabul edilmesi, Ermenilerin 
Amerikan misyoner okuHanna rağbetini artırmış, BO ARD Orta ve Doğu 

24 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 29-30. 
25 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 55, 71; Aynca Bkz. Azmi Özcan-Ş Tufan Buzpınar, Tanzimat, 

Isiahat ve Misyonerlik, İstanbul Araştımıalan, I, İstanbul, 1997, s. 63. 
26 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 55-56. 
27 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 51; Aydın, s. 78. 
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Anadolu'ya yönelik girişimlerine hız vermiştir. 1856 yılında Ermeni 
Misyonu Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye aynlınıştır. Antep, Maraş, 
Antakya Güney Ermenistan Misyonuna; İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzu
rum, Tokat, Sivas, Kayseri, Arapkir ve Harput Kuzey Ermenistan Mis
yonuna bağlanmıştır. 1860'tan sonra ise Türkiye üç gruba aynlınıştır. 
Trabzon-Mersin hattımn batısında kalan bölge Batı Türkiye Misyonu 
olarak adlancİınlınış ve İstanbul merkez olmak üzere İzmit, Merzifon, 
Kayseri, Bursa,_ Manisa ve. Sivas buraya bağlanmıştır. Merkezi. Antep 
olan Merkezi Türkiye Misyonuna ise, Halep, Adana, Antakya ve Maraş 
bağlanmıştır. Doğu Misyonu ise Harput merkez olmak üzere Bitlis, Er
zurum ve Mardin'den teşekkül etıniştir.28 Bu yıllarda oluşturulan Böl
gesel Ermeni Protestan Kilisesi Birlikleriyle başta eğitim olmak üzere 
cemaatın her türlü sorunuyla ilgilenilmesi sağlanmıştır.29 

Ermeni ~nsurunun din kültür ve ekonomik çıkarlan bakımından 
Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından parsellenmeye çalışıldığı bir dev
rede Amerika da bir taraftan Osmanlı coğrafyasında kurduğu misyoner 
örgütleri, okullan, yetimhaneleri, hastaneleri ve diğer taraftan kendi ül
kesinde Ermenilere sağlamış olduğu imkfuılarla bu unsur üzerinde etkili 
olmaya çalışmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen süre zarfında 
da Ermenilik davasım siyası bir düzeye getirmeyi başarabilmiştir. Öyle 
ki, Ermeniler ar~ında genel olarak Amerika, özel olarak ise Bostan 
şehri, Ermeni Milli Mukavemet Komiteleri'nin kurulması ve faaliyetle
rini hiçbir engel ve sınırlama ile karşılaşmadan rahat bir şekilde sür
dürme fırsatı bulduklan bir yer olmuştur. Buralar4a kurulan cemiyetler 
daha sonra Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı siyası faa
liyetlerin ve soykınm iddialannın öncüleri olmuşlardır.30 

1840-1870'li yıllann ilk on beş yılımn yayılma, ikinci on beş yı
lımn ise yerleşme, örgütlenme şeklinde değerlendirilmesi mümkündür. 
Zira 1839 yılında 5 olan misyoner istasyonu sayısı 1870 yılında 17'yi 
bulmuş, bunlara bağlı uç istasyoıılann sayısı 180'e ulaşınıştır.31 

Başlangıçtan 1895 yılına_kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırlan 
içinde, sonraki yıllarda artan bir oranla, 427' si Anadolu topraklan üze
rinde olmak üzere toplam 540 Board mensubu Amerikalı misyoner faa-

28 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 71-72. 
29 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 58. 
30 Bkz. Hülagu, s. 64-65. 
31 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 6~-69. 
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liyet göstermiştir. 32 ABCFM'nin 1897 yıllık genel raporunda, Türki
ye' deki çalışmalann daha önce hiç olmadığı kadar tatıninkar sonuçlar 
verdiğine işaret edilıniş ve "Türkiye' deki korkunç ateş ve kanın içinden 
haykıran şehit ruhu, daha önce hiç olmadığı kadar hasat işçilerini ça
ğırmaktadır" denilerek ek destek sağlanması talep ediln;ıiştir. 33 

Osmanlı Devleti ınisyonerlerin zararlı faaliyetlerinden korunmak 
için çeşitli tedbirler almaya çalışmıştır. Ancak bu tedbirler devletin i
çinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi problemler dolayısıyla her 
zaman çözüm üretmekte yeterli olmamıştır. Misyoneriere kaişı mücade
lenin en yoğun olduğu zamanlardan birisi II. Abdulhaınid döneıni ol
muştur. Bazı okullar kapatılmış, bazı okul mülklerinden vergi alınmaya 
başlanmıştı. 1869 tarihli Maarif-i UmuıniyeNizamnamesi ile; yabancı 
okullann ruhsat alabilmesi için devlete karşı zararlı ders okutmamalan, 
ders programlanmn tasdiki şartı getirilıniştir. 1886 yılında Maarif Neza
reti bünyesinde buıılarla ilgili bir birim kurulmuş, gerekli şartlan ta
mamlayarak izin alamayan bazı okullar 1888 tarihinde kapatılrnıştır. İt
tihat ve Terakki döneminde, 1914-1915 yıllannda yahancı okulların de
netlennıesine ilişkin ciddi tedbirler getirilıniş, I. Dünya Savaşı döne
ıninde ınisyoner okullan dahil hemen hemen yabancı bütün okullar za
ten kapandığı için bu tedbirleri uygulamak fıilen mümkün olmamıştır. 34 

Ankara hükümeti'nin ilk icraatlanndan birisi, 20 Ekim 1921 tari
hinde Fransızlarla imzaladığı "Ankara İtilafnamesi"dir. Buna ekli mek
tupta Fransız eğitim ve sağlfk kurumlannın her halükarda Türkiye'nin 
yararianna aykırı hareket etıneı:neleri ve Türk kanuıılan çerçevesinde 
hareket etmeleri istemniştir. Bu dönemde Türk hükümeti, diğer yabancı 
okullann bağlı olduklan ülkelerle yaptığı anlaşmalarda· oııların yasalara 
uymalan şartıyla faaliyette bulunabileceklerini belirtıniştir. Nitekim İz
mir' de bulunan Uluslar arası kolej yasalara uymayan ilişki ve faaliyetler 
içerisinde bulunduğu için 1934 yılında kapatılrnıştır.35 

~yonerlerin Çalışma Metodlan 

. ABCFM'ye göre ınisyonerler, İncil-! Şerif'in hizmetkarlığına a
danmış kişilerdir. Oıılar İsa'ya karşı olan kişisel sorumluluğunun yöne-

32 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 32. 
33 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 98. 
34 Bkz. Turan, s. 30-31. 
35 Bkz. Turan, s. 36-38, 60. 
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timinde yola çıkmışlardır. Misyonerlik, gönüllülük esasına dayanması
dolayısıyla Kilise, okul, hastane, v.s, gibi hizmet yerleri bu kutsal gö
revde ona yardımcı olmuştur. 

Misyonerler, iyi bir formel eğitim almanın yanında gidecekleri 
ülkenin coğrafi, ekonomik, kültürel, siyasi durumuna ilişkin aynntılı 
bilgi'ler de edinirler. Aynca çoğu, görev bölgelerine gitmeden önce A
merika' daki hastanelerde bir tür kurs alarak ilk yardım konuları, basit 
tıbbi müdahaleler konusunda beceri kazanırlar, hatta bunlar arasında 
pratik diş hekimliği yapanlar bile bulunur.36 

Osmanlı Devleti içerisinde faaliyet gösteren misyonerierin hedef 
aldıkları bölgelere, kitlelere ve toplurnlara yönelik ayn, özel program ve 
metodları olduğu gibi, zaman ve şartlara göre değişen metodları da ol.:. 
muştur. Kendi aralarında yazdıkları mektuplarda birbirlerine (biraderle
rine), kendilerini "kurtlann arasında kalmış kuzu gibi" görmeleri dola
yısıyla, "yılan gibi akıllı ol", "insanlardan kendini kolla" diye tavsiye
lerde bulunmak suretiyle misyanun başarısını etkileyecek olumsuzluk
lardan korunmaya çalışmışlardır.37 

Misyonerler, genel prensiplerinin bir uzantısı olarak, Anado
lu'nun· çeşitli yörelerini içine alan araştırma gezileri düzenlemişler-: 
dir.Kısaca Researchs yada.Researches in Armenia diye anılan bu geziler 
sonrasında, ilk misyon istasyonlarımn yerlerini tespit etmişlerdir. 

1830'lu yıllarda başlatılan bu prograrnlar çerçevesinde, Ermenilerin yo
ğun olarak yaşadığı yörelerin ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri, eği
tim ve haberleşme durumlan araştınlmıştır. Bölgede yaşayan Hıristiyan 
grupların çeşitli maddi ve manevi zorlukları olduğu, ahlak ve manevi
yatlarımn bozulduğu öne sürülerek reforma tabi tutulacakları ve bu faa
liyetlere Osmanlı Devleti'nin engel oluşturmayacağım tespit etmişler
dir.38 

ı-Matbaa 

· Osmanlı Devleti içinde misyonerierin ilk kullandıkları ve çok ya
rarlandıkları alan basıniyayın faaliyetleri olmuştur. Malta' da toplanan 
misyonerler, şartıann oluşmasıyla Beyrut'u yeniden işgal etmek, İzmir 
ya da İstanbul'da bir misyonla hem Yunanistan hem de Anadolu'da ça-

36 Bkz .Kocabaşoğlu, s. 32-33. 
37 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 37, 
38 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 31. 
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lışmalara başlama kararı almıştır. Bunu Malta'daki matbaada Rumca ve 
Ermeni harfli Türkçe ders kitaplan basımı yönündeki karar takip etmiş
tir.1830 yılında Ermeni harfli Türkçe kitaplar basımıyla birlikte, Ermeni 
harfli iki Türkçe İncil'in basımına başlanmiştır. Misyoner faaliyetlerinin 
ana unsurlanndan ve ilerde açılacak olan okulların en büyük destekçisi 
olan Matbaa, 1833 yılından 1853 yılına kadar İzmir'de faaliyetlerini 
sürdünnüştür. Eskiden olduğu gibi, siyasi sakınca kalmadığı ve başkent 
ile İmparatorluğun diğer bölgeleri arasındaki ilişki ve koordinasyonun 
en iyi şekilde İstanbul'dan sağlanabileceği gibi gerekçelerle matbaanın 
İstanbul'a taşınması kararlaştınlmıştır. 39 

· 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde ABCFM'nin dünya genelinde 23 
dilde yayın yaptığı bilinmektedir. Bunlardan Türkçe olanların çok az 
sayıda olmasına rağmen, yansına yakın bir bölümünün Osmanlı İmpa
ratorluğu sınırlan içerisinde yapılmış alınası dikkat çekmektedir. Baş
langıçtan 1881 yılına kadar Malta, İzmir ve İstanbul matbaalarından di
nt içerikli toplam 725 kitap, broşür, risale v.b. yayın yapılmıştır.40 

f 

2-0k.ullar 

Misyonerierin yaptıklan ilk iş, kendilerini dinieyecek insanlar 
bulınak ve onları yetiştirmektir. Bu insanlar sözlü olarak ve basılı mal
zemelerle yoğun bi,r etkileşim alanına sokulurlar. Bu aşamada çeviri, ki
tap basımı ve dağıtımı gibi işler çok önemlidir. İlk temaslarla oluşturu
lan sağlam bir nüve ve buradalti insanların çocuklan için ilk eğitim ça
lışmaları başlatılır. Bu arada bii kilise kurularak onun çevresinde bir 
cemaat oluşturulur. Bu cemaatinen azından İncil'i okuyacak kadar eği
tilmesi zorunludur. Kiliselere papaz/vaiz ve okullara öğretınen yetişti
rilmesi ihtiyacı, eğitim sisteıninin geliştirilınesine, daha ileri düzeyde 
okullar açılmasına neden olur. ilahiyat okullan (Teological Seminary) 
ve yatılı/gündüzlü liseler bu amaca hizmet etmektedir. 

Bütün dünyada ve özellikle Osmanlı Devleti üzerinde misyoner
lik faaliyetlerinde bulunan Hıristiyan gruplar eğitime özel önem venniş
lerdir. Başta Katalikler olmak üzere diğer 'rriisyoner gruplar bu alanda 
büyük çatışmalara ve rekabete girınişlerdir. Bu durum Amerikalı ınis
yonerleri eğitim alaruna zorlayan etkenierin başında gelmektedir. 

39 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 30, 38-39, 67. 
40 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 113. 
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Çoğunluğu Fransız kökenli Katalik Misyonerler, eğitim/öğretim 
faaliyetlerine çok önem vermişler ve St. Joseph, St. Michel, St. Louis, 
Notre Dame de Sion gibi orijinal isimlerle binlerce öğrencinin öğrenim 
gördüğü sayıları 500'ü bulan okullar açmışlardır.41 

ABCFM'nin ilahiyat okullarının kuruluş ve çalışmasına ilişkin al
dığı ilke kararlarımn tarihi 1836 yılına kadar geri gitrriektedir. Bu okul
ların amacı, en kısa sürede misyonerierin yerini alacak yerli yardımcıla
n yetiştirmektir. Zira misyonerler "iklimi tanıdıkları bir iklim, dili kendi 
ana dilleri, adet, alışkanlık ve davramşları aşina oldukları adet ve dav
ramşlarken, vaiz ve papaz ihtiyacımn dörtte üçünü neden bu insanlardan 
karşılamayalım" şeklinde bu hususun önemini vurgularnışlardır. 42 

Misyonerierin kutsal misyonu öncelikle "İslam uygarlığı ile çe
peçevre sarılımş Hıristiyan gençliği kötülüklerden korumak"tır. Nitekim 
Thomas D. Christie de bu hususu aynen şöyle ifade etmektedir:" Bir 
misyoner kolejinirf. gerçek ülküsü, yalnızca gençlerin entelektüel ve kül
türel düzeylerini yükseltmek değil, fakat daha önemlisi, onları istekli, 
sadık ve fedakar olarak yetiştirmektir". 43 

Misyonerlik faaliyetlerinin en önemli ve başarılı olduğu alan eği
tim olmuştur. Mr. Clark, 1888 yılında Londra'da toplanan Protestan 
Misyonları Yüzüncü Yıldönümü Konferansı'nda, sunduğu tebliğde bu 
konunun önemini şöyle vurgulamıştır: "Bunca yıllık deneyim ve göz
lemlerden aldığımız iki ders olmuştur. İncil'in öğretilmesi ve daha zeki, 
kişilikli, etkili Protestan Hıristiyanlar yetiştirmek için ilkokul düzeyinde 
eğitim zorunludur. Aynca papaz, vaiz, öğretmen ve diğer yerli çalışan
ları yetiştirmek için orta düzeyde eğitim gereklidir. Artık hiç kimse sa
nat, ticaret ve dünyanın Tarırısal olmayan kısmından ayn yaşayamaz. 
Bu nedenle insanlar okullarda daha gelişmiş bir eğitim istemektedir

. ler" .44 

Amerikan eğitim sistemi içerisinde biri dilli diğeri laik ikili bir 
sistem takip edilmiştir. Bu ikili yapımn .dilli olanı ilkokul, ortaokul ve 
ilahiyat okulu çizgisinde; laik olam ise ilkokul, ortaokul, lise ve kolej 
şeklinde yapılandınlmıştır. İlkokul ve ortaokul, gerek laik gerekse dilli 

41 Bkz. Ayten Sezer, Osmanlı'dan Cumhuriyet' e Misyonerierin Türkiye'deki Eğitim ve 
Öğretim Faaliyetleri, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti'nin Kurulu
şunun 700. Yılı Özel Sayısı, Ankara, Ekim 1999 s.l69-184. 

42 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 135. 
43 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 142. 
44 Bkz. Kocabaşoğ!u, s. 118-120. 
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eğitim görecekler için zorunlu olmuş, mesleki alan daha sonra belirlen
miştir. Kolejler yani Yüksek Okullar misyoner okullarımn vitrini ve 
gözdesi olmuştur. Bu okullar, bir yandan Osmanlı İmparatorluğundaki 
Amerikan çıkarlarımn belkemiğini oluştururken, bir yandan da "yeni 
dünya"mn eğitim alanındaki prestijini simgelemişlerdir.İlahiyat okulla
nmn ilki Bebek ilahiyat Okulu adıyla, İstanbul'da Çeleb-i Yorgaki'nin 
evinde iki öğrenci ile eğitime başlainış ve 1856'da gerçek ap.larmyla bir 
ilahiyat Okulu niteliği kazanrmş ve dört yıl sonra da Merzifon'a nakle
dilmiştir. Amerikalıların denizaşırı ülkelerdeki ilk yüksek öğretim ku
rumu olan ve öğretmeni öğrencisinden çok olan Robert Koleji olmuş
tur.45 

Osmanlı toprakları içerisinde sadece Amerikan misyonerler tara
fından okullar açılmarmştır. İngiltere, Almanya ve İtalya' dan görevlen
dirilen misyonerler de eğitim kurumlarına özel ilgi göstenniş ve bu a
landa çok sayıda okullar açrmştır. Bu okulların temel amaçlarından biri
si Hıristiyanlaştırma faaliyetlerine katkı sağlamak olmakla birlikte en 
önemlisi ait oldukları ülke çıkarlarına hizmet etmek olmuştur.46 

Misyoner belgelerinde yatılı okullar esas itibariyle din adarm ve 
öğretmen yetiştirmek için gerekli olan ilkokul sonrası okullardır. Aym 
şekilde misyonerler, papaz ve vaizlere iyi eğitim alımş eşler yetiştirmek 
için, yatılı kız okullarına ayn bir önem vennişlerdir.47 

3 Mart 1924 tarihinde imzalanan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 
öğretim birleştirilmiş, ülkedeki bütün okullar Mili Eğitim Bakanlığına 
bağlanrmştır. Bu çerçevede ·bazı okullar kendiliğinde kapanrmş, Devle
tin kontrolü altına giren okullara da özel düzenlemeler getirilmiştir. 
Böylece, okulların tamir ve bakırm, yenilerinin eklenmesi, yeni okul a
çılması gibi hususlarda kısıtlamalar getirilmiş, kitaplar, programlar~ yö
netici ve öğretmenler Bakanlık tarafından kontrol altına alınrmştır. 48 

3 .. Elçilikler 

Misyonerler, öncelikle, kendileri.ni organize eden örgütlerle bağ
lantılı olarak çalışrmşlardır. Bu örgütler misyonerierin hangi ülkelere ve 
o ülkelerin hangi yörelerine, oralardald hangi etnik ve dini azınlık üze-

45 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 136-141. 
46 Bkz. Sezer, s. 169-184. 
47 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 121-123. 
48 Bkz. Seser, s. 169-184. 
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rine çalışacaklanna karar vermiş ve onlann misyoner faaliyetlerini yön
lendirmiş, yaptıklan çalışmalar hakkında düzenli raporlar istemiştir. Bu 
genel çerçeve içerisinde çalışmalannı sürdürürken zaman zaman sıkıntı
larla ve bazı problemlerle karşılaşmışlardır. İşte tam bu noktada bağlı 
bulunduklan ülkenin veya aynı değerlere destek veren diğer ülkelerin 
di'plomatlan yardım ellerini uzatmış ve onlara gerekli siyası desteği sağ
lamıştır. Zira misyoner faaliyetleri sonucu ilgili mezheplere giren Hıris
tiyanların, içinde yaşadıklan ülkelerin siyası otoritesine rağmen faali
yette bulunmalan, yasal takibatın yapılmasına sebep olunca, misyoner
Iere destek veren diğer Hıristiyan ülkeler ellerindeki imkfulian kullana
rak olaylara müdahale etmişlerdir.49 

-· ı823 yılı sonlannda Malta üzerinden Beyrut'a ilk ayak basan 
Amerikalı misyoner William Goodell, ı 6 Mart ı 824 tarihli mektubunda 
Boston'a şunlan yazmıştır: "Her yerde İngiliz konsolaslan ağırlıklannı 
bizden yana koyuyorlar. Ve burada bir İngiliz konsolasunun adı, başka 
yerlerde kimi devletlerin sahip olduklan ağırlıktan daha fazlasına sahip
tir."50 Bu mektuptan da anlaşıldığı üzere İngiliz diplomatlar Osmani:ı sı
nırlan içerisinde misyonerierin en büyük koruyucusu olm11ştur. Onlar 
misyonerleri korurken Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmek
ten de çekinmemişlerdir. 

Nitekim, ı846 yılında Ermeni Protestan Kilisesi'nin resmen or
ganize edilmesinde, ı856 Hattı Hümayunu'nun (Islahat Fermanı) Os
manlı yönetimine empoze edilmesinde Amerikalı misyonerlerle İngiliz 
büyükelçisi gıpta edilecek bir işbirliği yapmışlardır. Burada asıl konu 
Hıristiyan azınlıklann daha çok özgürlük adına Türklerin egemenliğin
den çıkanlmalan yönündeki ortak çıkar olarak kendini göstermiştir.51 

Misyonerler Tanzimat ve Isiahat Fermanlan'ndan sonra faaliyet
lerine hem açıklık hem de hız kazandırmışlar, hatta çok cesur davrana
rak İslam' a ve Müslümanlara hakaret derecesine vardırmışlardır. Onla
nn bu tutumlan karşısında bazı tedbirler almak durumunda kalan hü
kümete yabancı elçilikler müdahale ederek misyonerleri himayeleri al
tına almak istemişlerdir. Nitekim misyoner Pfaiıder ve Dr. Koelle, kar
şılaştıklan zorluklar karşısında İngiliz elçisi Sir Bul ver' e müracaat ede-

49 Bkz. Aydın, s. 78. 
50 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 28. 
51 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 51-53. 
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rek yaniını istemişlerdir. Elçi tutuklananların serbest bırakılması, el ko
nulan kitapların iade edilmesi hususunda onlara yardım verilmiştir. 52 

Protestanların Osmanlı Devleti içerisinde ayrı bir "Millet" statüsü 
kazanmasında dönemin İngiltere Büyükelçisi Canning'in büyük rolü 
olmuştur. 1890'lı yıllarda Osmanlı Devleti içerisinde ABD'nin elçisi 
olan Oskar Straus hatıralannda, İstanbul' daki çalışmasının önemli bir 
kısnıım Anıerikan misyoner okullanm koıunıaya ayırdığından söz et
nıektedir.53 

4-Ekonomi.k Çevre 

Misyoner faaliyetlerinin öneıııli boyutlanndan birini de ekonomik 
destek oluşturmaktadır. Misyonerierin yapacaklan faaliyetlerin başarılı 

·olabilmesi için harcama kolaylığı sağlamak amacıyla birer fon oluştu:. 
rulnıaktadır. Böylece onlar ihtiyaç duruııılanna göre bu fonlardan yarar
lanmakta ve gerektiği durumlarda bunu bir etkilenıe aracı olarak kul
lanmaktadır. 

Başlangıçta misyonerler, kendilerini gönderen ülke ve kuruluşlar 
tarafından finanse edilirlerken zamanla bu durum mahalli unsurların ilgi 
ve soruıııluluk alaruna girmiştir. Nitekim Protestan misyoner gruplara 
önceleri Amerika' dan yapılan ekonomik yardırnlar azalmaya başlayınca 
mahalli unsurların katkılan önem kaZanmaya başlamıştır. 1870'li yıl
lardan itibaren mahalli ekonomik destek nispeti yaklaşık 1A oranına 
yükselmiştir.54 Mahalli unsurlaim ekonomik katkılannda şüphesiz; A
merika' dan yapılan yardırnların azalnıasımn payı büyük olmuştur. An
cak yerel katkılann olması sorumluluk duygusunu geliştirnıiştir. Bunun 
için öncelikle eğitim faaliyetlerinin paralı olması yoluna gidilerek bu a
landa ciddi ekonomik destek sağlanmıştır. 

Osmanlı sınırlan içerisinde yaşayan Ermeni azınlıklar sahip ol
dukları ekdnomik imkanları, kendi siyasi ve dini idealleri noktasında 
kullannıışlardır. Para piyasasım ellerinde tutan Ortodoks Ermeni sarraf 
ve ruhban sımfı ittifakina karşı, Protestan· tüccar/esnaf ittifakı arasında 
çeşitli mücadeleler olmuş ve sonunda dış misyoner grupların destekle
diği Protestan grup kazançlı çıknııştır.55 

52 Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Özcan-Buzpınar, s. 68-77. 
53 Bkz. Turan, s. 30. 
54 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 84. 
55 Bkz. Kocabaşoğlu, s. 56; Aydın, s. 81. 
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S-Sağlık Hizmetleri 

Genel Hıristiyan inancına göre, İsa, Tannsal gücünün bir kısmını 
hastalan iyileştirrrıede kullanmıştır. Bu durum misyonerierin sağlık 

hizm~tlerinden yararlanması konusunda itici unsur olmuş ve faaliyetle
riııin aynlınaz bir parçası haline gelmiştir. 

Misyoneriere göre; "insanın olduğu yerde acılar da vardır. Acıla
nn olduğu yerde doktorluğa ihtiyaç vardır. Doktorluğa ihtiyaç olan yer
de de misyonerlik için uygun bir fırsat vardır." Bu konuda Türk Mis
yanianna Yardım Cemiyeri'nin yayınladığı bir kitapta hastanelerin rolü 
şu şekilde belirtilmiştir: "Tıbbi misyoıılar İncil ö"ğretiminin öncüleridir. 
Bunlar, başka bir Evangelizın ağacının dikilmesi imkansız olan yerlerde 
fidan yetiştirebilirler. Doktor, diğer misyonerlerle ne bir ınünasebeti o
lan ne de münasebeti isteyen bir çok insanı doğrudan doğruya kabul e
debilir. Bir hekim nerede olursa olsun bir dispanser açtığı zaman, şifa 
verici ınahareti yüzünden kendisine başvuranlarla kuşatılır. Bu yobazlar 
onun elini öpecek; kör, topa!, mefluç insaıılann, can çekişen a
nalbabalann İsa'ya hazin yakanşlannı andıran bir sesle ona yalvaracak
lardır." 56 · · . 

Bu nedeııle, misyoner faaliyetlerinin başladığı yerde, sağlık ala
nındaki çalışmalar da başlatılrnıştır. Tıbbi' tedavi ve bakım konusundaki 
çalışınalara 1880'lerden itibaren hız verilmiş olması, açtıklan kilise ve 
ınatbaalanyla bir hayli yaygınlık ve yoğuııluk kazanmış olan misyoner 
faaliyetlerine hem halkın hem de yönetimin gözünde s'eınpati kazandır
ınanın yanında, kendi çalışınalarına da taze kan poınpalarnıştir. Bu tür 
hastane ve dispanserlere gayr-i ınüslim ahaliııin yanı sıra Müslüman ke
siııılerin de baş vuruyor olması ve o tarihlerde Anadolu' da sağlık hiz
metlerinin son derece yetersiz oluşu, Hükümetin bu işe hoşgörü ile 
bakmasına yol açmış olabilir.57 

Misyonerler faaliyetlerilli toplumun bütün kesimlerine yayabil
mek için, bütün hizmet kollanndan yararlanmayı ihmal etmemişlerdir. 
Bu -hlanda işsiziere yönelik olarak atölyeler, kimsesiz çocuklar için ye
timhaneler açılmış ve buralara alınan çocuklara yönelik özel prograrnlar 
uygulanmıştır. 

56 Bkz. Ayten Sezer, Osmanlı Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri, s. 3. 
57 Bkz Kocabaşoğlu, s. 97. 
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Misyonerierin arnaçıanna ulaşmak için mahalli kültürü yok ede
cek çalışmalarda bulunurlar. Bu amaca ulaşabilmek için, kitap, gazete, 
dergi ve broşür gibi yayınlarla etkili olma, İncil'i tanıtıcı kurslar açma, 

. radyo televizyon gibi yayın araçlannda programlar düzenleme, seminer, 
konferans vb gibi toplantılar tertip etme, izci teşkilatlan oluşturma ve 
çeşitli sportif faaliyetlerle etkili olma yollanın denemişlerdir. Kısacası, 
okul, kolej, yabancı dil kurslan, hastane, dispanser, yayınevleri, Kızıl
haç vb kurumlar amaca ulaşmak için kullamlan araçlar arasında yer al
mıştır. ss 

Misyoner Faaliyetlerinin Sonuçlan 

Osmanlı Devleti, içerisinde yürütülen misyoner faaliyetlerinin ge
nel ve özel çeşitli sonuçlan olmuştur. Bunlardan bazılanın şöyle özet
lemek mümkündür. 

l-Ana diller ve mahallilehçeler yeniden canlanma eğilimi gös
termiştir. 

2- Yabancı dile, yabancı dil ile eğitime ilgi artıınş ve mahalli un
surlann dışanya ilgisi artıınş ve bu kesimler özellikle Batılı güçlerin et
kilerine açık hale gelmiştir. 

3- Millet olma bilinci gençler arasında milliyetçilik duygulanm 
körüklemiştir. 

4- Azınlık unsurlar Türklere karşı ayaklandmlrnış ve bağımsızlık 
mücadeleleri başlatılmıştır. 

Sonuç 

Dünden bugüne Misyonerler sadece dilli duygularla ve sadece di
m değerler için çalışmarnışlardır. Tarihin her döneminde ve coğrafyanın 
her bölgesinde, misyonerierin din dışında siyasi, askeri ve ekonomik 
amaçlar doğrultusunda. çalıştıklan bi~!lffiektedir. Osmanlı İmparatorlu
ğu sınırlan içerisinde faaliyet gösteren Katolik ve-Protestan misyoner 
gruplan, zaman zaman kendi aralannda çatışsalar da, başta Hıristiyanlı
ğı yaymak için yoğun bir faaliyet içerisinde olmuşlardır. Ancak onlar bu 
faaliyetlerini yürütüderken Osmanlı Devleti'ndeki farklı etııik ve kültü
rel gruplar üzerindeki yoğunlaşan propagandalan ile, onlarda aynlıkçı 

58 Bkz Sezer, s. 169-184. 
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fıkirlerin gelişmesine ve devletin bölünmesine sebebiyet vermişlerdir. 
Nitekim misyoner faaliyetleri öncesinde uyum içerisinde yaşayan ve 
devlet ile hiçbir sorunları olmayan azınlıklar, sonradan devlete düşman 
hale gelmişlerdir. Misyoner faaliyetleri sadece onların Osmanlı Devleti 
ile aralarında problemierin dağınasına değil, aynı zamanda kendi arala-

. nnda da bölünmelere ve çatışmalara sebep olmuştur. 

Hıristiyan Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti ile olan tarihsel he
saplaş~alannda misyonerler önemli bir ·rol üstlenmiştir. Başlangıçta 
masum dini iletişim ve etkileşim şeklinde başlayan bu faaliyetler daha 
sonra, dışa bağımlılık ve diğer devletlerin müdahalesi şeklinde gerçek
leşmiştir. Devletin zayıf düşürülmesinden sonra da siyasi müdahalelerin 
başlaması kaçınılmaz olmuştur. Bu noktada Kurtuluş Savaşı öncesi A
nadolu'nun işgali misyonerierin _nasıl bir misyon üstlendiklerini göster
mek bakımından oldukça önemlidir. 

Batılı devletlerin ve misyonerierin Türkiye üzerindeki emelleri 
henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla bu ideallere ulaşmak 
için misyoner faaliyetleri değişik isim ve şekiller altında devam edecek
tir. Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlere ilave olarak je
opolitik ve stratejik konum, onların bu ideallerini hem zinde tutmakta 
hem de tetiklemektedir. Bu nedenle ülkemizde çeşitli Hıristiyan grupla
ra mensup misyonerler yasal boşluklardan ve önceden meydana getir
dikleri kültürel ve ahlaki dejenerasyondan da yararlanarak, arkalanna 
aldıkları süper güçlerin çeşitli destekleri ile yoğun bir şekilde devam 
etmektedir. 

Misyonerler, Osmanlı Devleti'ni yıkabilmek için Anadolu'daki 
azınlıkları kullanmışlar ve bu emellerine kavuşmuşlardır. Onlar Türkiye 
üzerindeki emellerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sebebiyle tam ola
rak ulaşamadıkları, Anadolu'yu tam olarak işgal edip Hıristiyanlaştıra
madıkları için şimdi ikinci etap olarak, önceki tecrübelerinden de yarar
lanarak yeni azınlıklar aramak ya da yaratmak çabası içerisine girmiş
lerdir. 

Önceleri din ayrıcalığı dolayısıyla farklı etnik gruptaki Müslüman 
unsurlar üzerinde etkili olamam~şlarken, günümüzde bu alanda özellikle 
Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerindeki yoğun faaliyetleri dolayısıy~a 
ciddi mesafeler kaydetmişler ve ayrılıkçı düşüncelerin gelişmesine bü
yük katkı sağlamışlardır. Bu gelinen noktada onlardan bazılarının Türk 
devletine karşı ilgileri azaltılmıştır. Hatta onlara düşmanlık duygulan 
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telkin edilirken yapılan Hıristiyanlık propagandası ve dağıtılan Kürtçe 
İncillerle onlara ayn bir kimlik kazandırmaya çalışmıştır. 

Misyonerler, bir taraftan etnik azınlık fıkrini telkin ederken diğer 
taraftan da Alevi vatandaşlanmızı din1 azınlık olarak gösterme gayreti 
içerisine ginnişlerdir. Başta Almanya olmak üzere çeşitli Batılı jilkele
rin sağladığı ekonomik ve siyasi destek ile Türkiye' de Alevilik konusu 
her geçen gün büyüyen bir pr~blem haline dönüşmüştür. 

Misyonerierin Türkiye üzerinde yaptığı çalışmalardan bit başkası 
da eski kültürler üzerine dönme arayışlandır. Nitekim bu noktada pek 
çok vatandaşımızın kafası kanştırılmış ve kimlik bunalımına düşürül
müştür. Başta Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere Anadolu'nun çeşitli 
yörelerinde yaşayan insanlara, kendilerinin önceden Türk ve Müslüman 
olmadığı, asimilasyon sonucu Müs.lümanlaştırıldığı, birkaç göbek önce
sinden farklı etnik ve dilli kimlikle bu bölgelerde yaşadığı telkinleri ya
pılmaktadır. Pontusculuk adına yapılan çalışmalar, bu alanda yazılan ki
taplar ve Fener Rum Patrikhanesi'nin Yunanistan'la dayanışma içeri
sinde yürüttüğü sinsi ve gizli faaliyetler bunlann sadece birkaçıdır. 

Misyonerler Türkleri Anadolu' dan atınca ya kadar, ya da burada 
yaşayanlan tamamen Hıristiyanlaştırıncaya kadar bu faaliyetlerinden 
vazgeçmeyeceklerdiL Bunu gerçekleştirebilmek için yeni yeni azınlık
lar üretilecek, geçmişte olduğu gibi karşılaştıklan engelleri aşmak için 
yeni oluşumlardan, yeni süper güçlerden, AB, ABD ve AİHM'den destek 
alacaklardır. 

Ülkemizdeki misyoner faaliyetlerinin önlenebilmesi için Türkiye 
sınırlan içerisindeki insanlara iyi bir milli ve dilli kimlik kazandırılmalı, 
onlara yeni ideal ve hedefler gösterilmelidir. Aynca ekono!fiik yönden 
dışa bağımlılıktan kurtulmanın yollan aranmalı, ülkemizin üniter devlet 
yapısımn korunması için yasal tedbirler ihmal edilmemelidir. 


