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Katolikliğin Ermeni Toplumu Arasına Girişi
Katolik mezhebinin Ermeni toplumuna benimsetilmesi ve Roma’nın 

nüfuzuna girmesi için yapılan çalışmaların Kilikya Tabi Ermeni 
Baronluğunun ilk dönemlerine kadar pek başarılı olduğu söylene-
mez. Ancak Baronluğun daha sonraki dönemlerinde, Katolik mezhebi 
Ermeniler arasında yavaş yavaş benimsenmeye başlanacaktır. 

Vatikan ve Fransa’nın etkisiyle Katolikliğin Ermeniler arasına girişi 
Haçlı seferlerinin sonlarına rastlar. Kilikya Ermeni Baronluğunun, 
siyasi tercih olarak Katolik mezhebine yakınlık duymasında ise Venedik 
yönetimindeki Kıbrıs ve Ceneviz kolonileriyle olan münasebetlerin de 
etkisi vardır.1 

Kilikya Ermeni Baronluğu döneminde Haçlılar, Ermeni toplumu 
üzerinde derin izler bıraktı. Bilhassa terbiye ve kültür hususlarındaki 
adetleri Ermeniler tarafından çok çabuk benimsendi. Bununla da yetin-
meyen Ermeniler Avrupa hanedanlarıyla kız alıp vererek kan bağıyla da 
akraba oldular. Bütün bu gelişmelerin sonucunda; Kilikya’da bulunan 
halk ve ruhanilerin bir kısmı Roma’ya itaat ederek Katolikliği benim-
sedi. Katolik olmayanlar ise Roma’ya menfaatleri için sempati duymaya 
başladı. Bundan dolayı İstanbul’a ilk getirilen Ermenilerin çoğunluğu 
Kilikya’dan geldikleri için Katolikliğe yakındılar. Gregoryen Ermenilere 
nazaran Batıyla olan münasebetlerinden dolayı bunlara ince yontul-
muş tabiri kullanılırdı. Kilikya Ermeni Baronluğunun sona ermesiyle 
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bu bölgede yaşayan Ermenilerin büyük bir bölümü Karaman’a oradan 
Kütahya’ya daha sonra da Bursa’ya yerleşti.2 Fatih’in İstanbul’u fethiyle 
bu Ermenilerin büyük bir kısmı İstanbul’a getirildi.3

İstanbul’a ilk iskân edilen Ermenilerin içerisinde Katolikliği benim-
semiş olanlar çoğunluktaydı. Bilindiği gibi daha sonra Gregoryen 
Ermenilerin İstanbul’a yerleştirilmesiyle Katolik Ermeniler azınlıkta 
kaldı. Ancak Katolikliğin Osmanlı Ermeni toplumu arasına girişinde, 
Katolik misyonerler bu Ermenilerden işe başladı. Öyle ki 1572 yılın-
dan sonra Avrupa ve Vatikan, eli bayraklı Türk ve Müslüman aleyhtar-
lığını terk ederek, Cizvit papazları ve diğer Katolik tarikatları vasıtasıyla 
Osmanlı topraklarında Katolikliği yaymak suretiyle kendilerine taraftar 
zümreler oluşturma gayretine girmişlerdi.4 1590 yılından itibaren bir 
yandan Papalık, bir yandan da Fransa’nın yönlendirdiği misyoner teş-
kilatları kapitülasyonlar vasıtasıyla Osmanlı topraklarında yoğun bir 
faaliyete başladı.

Bilindiği gibi Osmanlı devleti ile Fransa arasındaki ilk münasebet-
ler, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1535 yılında Fransa’ya ticari imtiyazları 
içeren bir ahitname vermesi ile başladı. Kanuni bu imtiyazları Alman 
İmparatoru Şarlken’e karşı Fransa’yı desteklemek için vermişti. Fransa 
ilk antlaşma ile İstanbul’da daimi bir elçi bulundurma hakkı elde ettiği 
gibi Osmanlı topraklarında serbestçe ticaret yapma imkânını da almıştı. 
Fransa’ya verilen kapitülasyonlar 1740 yılına kadar belirli aralıklarla 
yenilendi. Bu tarihten sonra da süreklilik kazandı.5 Aynı zamanda kapi-
tülasyonlar sonucu Fransızlar, Osmanlı devleti hudutları dâhilinde geniş 
bir dinî serbestîye de sahip oldu. Bu cümleden olarak Kudüs de bulunan 
Makamat-ı Mukaddese ile Beytüllahm’ın muhafaza ve bakımı Fransız 
tebaasına bırakıldı.6 Osmanlı devletinin bu bir nevi bahşiş şeklindeki 
hareketi, sonradan kendisine çok pahalıya mal oldu. Fransa, Osmanlı 
devletinin kendisine verdiği bu imtiyazları sonradan en geniş şekliyle 
tefsir ederek ve adeta mutlak bir imtiyaz şeklinde yorumlayarak kullan-
mak istedi.7 

Hıristiyan dünyası içinde farklı bir güç oluşturan Gregoryen 
Ermeniler, Osmanlı devleti gibi güçlü bir ülkenin çatısı altında her 
türlü dinî, sosyal, kültürel ve ekonomik imkânlara sahipti. Müslüman 
Türk devleti içerisinde, Hıristiyan sayılmakla birlikte Hıristiyan dün-
yasında farklı düşüncelere ve uygulamalara malik olan Ermeni toplu-
munun durumu Papalığın dikkatini çekiyordu. Osmanlı devletinin 
adalete dayanan gücü, sosyal teşkilatlanmasındaki düzeni, huzuru, 
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çatışmaları önleyici nizamı ve töresi, bunların hiçbirini gerçekleştirme-
miş, mezhep, din ve devlet çatışması içinde kalmış, Hıristiyan dünyası 
için bir tehdit ve tehlike arz etmekteydi. Bu tehdit Osmanlı devletinin 
bir dünya devleti olma emelleriyle de kendini göstermekteydi. Böyle 
güçlü bir devletin içerisinde azınlık durumunda olsa bile farklı mezhep 
ve inançlardan Hıristiyan toplulukların bulunması gelecek için büyük 
bir tehlike oluşturabilirdi. Osmanlı devleti bilinen gücü ve özellik-
lerinin yanında böyle bir gücü de kullanarak, uzun vadede Roma’nın 
Hıristiyan toplumlar üzerindeki egemenliğine son verebilirdi. XVI. 
yüzyılın ikinci yarısında Papalığın Osmanlı devletini değerlendirmesi 
bu noktalara dayanıyordu.8 Bu planlar çerçevesinde Papalığın ilk giriş-
tiği işlerin başında bir propaganda teşkilatının kurulması ve bu teşkilat 
aracılığıyla Ermeni toplumunun mensup olduğu Gregoryen mezhebi-
nin ortadan kaldırılması veya Ermenilerin Katolik mezhebine katılması 
hedeflenmişti.9 Böylelikle Osmanlı devleti tarihinde ilk defa Gregoryen 
Ermenilerden bazıları misyonerlerin öncülüğünde Katolik mezhebine 
meyledecekti. Gregoryen Ermeniler arasındaki iktidar ve çıkar mücade-
leleri bazı Ermeni ailelerine karşı olan husumetleri Fransa’nın Ermeni 
toplumu üzerindeki uygulamalarını kolaylaştırdı. Bu mezhep değişik-
likleri başlangıçta önemsenmeyecek oranda olsa da merkezden taşraya 
doğru yayılmaya başladı. İşte bu ve buna benzer planların bir sonucu 
olarak, Osmanlı topraklarında yürütülen Katolik propagandası, Cizvit 
ve Fransisken tarikatları vasıtasıyla Ermeniler üzerinde etkili oldu.10 
Osmanlı’nın, Avrupa devletlerine tanıdığı kapitülasyonlar neticesinde 
Katolikliği seçen Ermenilere yeni ufuklar açıldığı gibi sayıları da art-
maya başladı. Osmanlı hükümetinin, Fransızlara karşı müsamahakâr bir 
tutum sergilemesi Katolik propagandasını daha da hızlandırdı.11 Öyle ki, 
Müslümanların Hıristiyan olmayacaklarını anlayan misyonerler bütün 
güçleriyle Osmanlı tebaası olan Doğu Kiliselerine bağlı Hıristiyanları 
Katolik yapma gayretine yöneldiler.12 Bunun için 1621’de ikinci derece-
deki Katolik tarikatlarından olan “Paris Kapusin Cemiyeti” vaizi rahip 
Racifiko Osmanlı devletine gelerek İstanbul, Rumeli, Kıbrıs, Suriye, 
Filistin ve Irak’ta Kapusen manastırlarını kurdu.13 Çalışmalarından 
memnun olan Fransa kralı XIII. Louis, Kapusen misyonerlerini 
maddi ve manevi anlamda daima destekledi.14 Osmanlı ülkesinde bu 
kadar geniş imkânlardan faydalanan Katolik misyonerlerden Emile 
Lagrand, Osmanlı sınırları içerisinde kendilerine bu kadar hoş görülü 
davranılmasını şöyle ifade eder; “Gönül isterdi ki Katolikler Osmanlı 
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Padişahının ülkesinde olduğu gibi İngiltere ve Hollanda’da rahat ve ser-
best olsunlar.”15 

XVII. yüzyılda başlayan gittikçe kuvvetini ve tesirini artıran ve bil-
hassa XIV. Lui zamanında Doğudaki Hıristiyanlar üzerinde bir hami 
tesiri yapan Fransızların Katolik propagandası amacına ulaştı.16 Katolik 
propagandasının Osmanlı topraklarında başarılı olmasında Fransa ile 
Osmanlı devleti arasındaki münasebetlerin büyük rolü oldu.17 Fransa, 
Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren misyonerlerini maddi, manevi ve 
siyasi anlamda destekledi. Bunların yanında ve arkasında Fransa’nın 
olduğu gerçeği, Osmanlı devletini tedbir almada cesaretsiz, misyoner-
leri ise yer yer pervasız yaptı.18 1641 yılında Balanus isminde Katolik 
bir rahip İstanbul’a gelerek, Ermeniler arasında kültür kampanyası 
adı altında çalışmalara başladı. Ermeni toplumu arasındaki anlaşmaz-
lıkları gündeme getirmek suretiyle Katolik propagandası yapan rahip 
Gregoryen Ermenilerin düşmanlığını üzerine çekti.19 Fransız elçileri, 
Osmanlı topraklarında gizlice Katolik propagandası yapan papazları 
himayeden bir an bile geri durmadı. Bundan dolayı İstanbul’da Frenklere 
karşı bir nefret uyanmaya başladı. Nihayet 1692 yılında Galata ahalisi 
ayaklanarak Frenk taifesini istemediklerini bildirdi.20

Papalığın ve Katolik misyonerlerin çalışması nihayet meyvesini ver-
meye başlamıştı. XVII. yüzyılda Sakız adasında Hıristiyan azınlıklardan 
birçoğu Katolik mezhebine geçti. Bu şekilde Maruni, Rum, Süryani ve 
Ermenilerden Katolikliği kabul edenlerin sayısı artıyordu. Katolik pro-
pagandası en çok Ermeniler arasında etkili oldu. Öyle ki, biraz abartılı da 
olsa misyonerlerce 1691 yılında 30 bin Ermeni’nin Katolik Kilisesi’nin 
hâkimiyetini tanıdığı ifade edilerek, Halep’te Yakubi ve Süryaniler üze-
rinde etkileyici propagandalar yapıldı. Olayı haber alan Osmanlı hükü-
meti, 1697 yılında bir takım tedbirler almak durumunda kaldı.21 

Sivaslı bir Ermeni papaz olan Mekhitar, Roma Kilisesiyle Ermeni 
Patrikliğini birleştirmek arzusundaydı. 1700 yılında taraftarlarıyla 
beraber Anadolu’dan İstanbul’a gelen Mekhitar, burada misyonerlerin 
çalışmalarına destek verdi. İstanbul Ermeni Patrikhanesi ve Gregoryen 
Ermenilerin kendisine karşı tavır almasından dolayı Mekhitar, Papalığın 
da desteğini alarak Venedik yakınlarındaki Saint Lazary adası manas-
tırına yerleşti. Osmanlı Ermenilerini Katolik mezhebine dâhil etmek 
için etkili bir şekilde kullanılmaya başlanan bu merkez daha sonra 
Fransa’nın desteğiyle Ermeni Akademisine dönüştürüldü.22 Mekhitar 
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rahiplerin yönettiği bu kuruluş Gregoryen Ermeniler üzerinde oldukça 
etkili olacaktır.23

Fransa biryanda 1730’lardan XVIII. asrın sonlarına kadar, Osmanlı 
devletindeki gelişmeleri takip ederek kendi menfaatleri doğrultusunda 
yönlendirirken diğer taraftan da Ermeni toplumu içerisindeki çözül-
menin Katolikleşme lehinde gelişmesine yardımcı oldu.24 Bu tutumunu 
ısrarla devam ettiren Fransa, devletin zayıf olduğu zamanlarda daha da 
ileri giderek bir takım plan ve programlar yaptı. Versay’da hazırlanarak 
Osmanlı devletinde uzun süre Fransız Büyükelçiliği yapan François De 
Saint-Pries’e verilen talimatta (17 Temmuz 1768) dört ana nokta üze-
rinde durulmaktaydı.

1. Katolikliğin ve misyonerlerin desteklenmesi,
2. Din ile ticaretin birbirine bağlı olduğu,
3. Osmanlı devletinin yanında Fransa’nın azalmış olan itibarının 

düzeltilmesi,
4. Osmanlı topraklarında çıkacak ihtilallere dikkat çekiliyordu.25

Aldığı talimatlar neticesinde hareket geçen büyükelçi, XV. Louis’in 
bakanı Aiguillan Düküne sunduğu 2 Ekim 1772 tarihli raporda; gayesi 
Osmanlı devletini Avrupa’dan söküp atmak olan Rusya’nın Rumları 
nasıl kullandığını, Osmanlı topraklarındaki Rus-Rum entrikalarını 
dengelemek için karşı bir kuvvetin oluşturulması gereğini belirti-
yordu. Bunun için de Osmanlı Katoliklerinin bir kısmı ve özellikle 
de Ermenileri kullanabilecekleri, Ermenilerle Rumlar arasında kendi 
şahsi menfaatlerinden kaynaklanan sürtüşmeleri körükleyerek Katolik 
Ermenilerin, Fransa Kralına kurtarıcı olarak yönelebilecekleri, böyle-
likle birçoğu banker olan Katolik Ermenilerin devlet kademelerini ve 
dış mihraklar nezdinde ki nüfuzlarını Fransa lehinde kullanabilecekle-
rini vurguluyordu.26 Bu plan ve programların daha da etkili olması için 
1810 yılında Napolyon tarafından Paris’te eğitim veren Doğu Dilleri 
Okulunda Ermenice Kürsü ihdas edildi.27

Frenk rahiplerinin Osmanlı topraklarında Katolik propagandası 
yapmaları Osmanlı devleti için tehlike arz ettiğinden buna müsaade 
edilmiyordu. Ancak devlet yönetimindeki yüksek kademeli memurların 
(Vali, Paşa, Kadı, vb.) birçokları devletin varlığı ile alakalı bu gibi mese-
leleri servet elde etmek için fırsat bilip, Rum’dan ve Ermeni’den para 
alarak olanlara göz yumdular.28 Nitekim hükümet, Halep ve civarında 
Katolik propagandasına engel olmak için yoğun gayret sarf etmesine 
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rağmen, yerel yöneticilerin mal edinme hırsları yüzünden kesin bir 
başarı elde edemedi. Avrupa devletleriyle münasebet arttıkça batılılaş-
mak fikri, devleti yönetenlerde Katolik propagandasına karşı ihmal hissi 
uyandırdı. Osmanlı devletini zayıf düşürmek için Katolik misyonerler, 
Fransa ve Vatikan’ın vasıtasıyla Osmanlı idaresindeki Ermeniler üze-
rinde dinî ve tarihi silinmez izler bıraktı.29

Ermeni toplumu arasında Katolikliğin gelişmesinden rahatsızlık 
duyan Gregoryen Ermeniler bu durumu Babıâli’ye bildirdiler. Osmanlı 
hükümeti 1828’de İstanbul’daki Katolik Ermenileri, Anadolu’nun iç 
kısımlarında mecburi iskâna tâbi tuttu. Katolik Ermenilerin önde gelen-
lerinden bir kısmı ölüm cezasına çarptırıldı ve mallarına el kondu.30 
Aynı zamanda Rumeli ve Anadolu’da gelişen Rus istilası ve çarpışma-
lar sebebiyle sürgün işi aynı senenin sonuna doğru giderek hızını kay-
betti. Sürgün işlemlerinin başlamasıyla Fransa ve Avusturya’nın Babıâli 
nezdinde giriştikleri müdahaleleri, dile getirdikleri kaygıları ve resmi 
protestoları bu meseleyi bir Katolik davası haline getirdi. Fransa, tüm 
Katoliklerin sürülmesini Katolik mezhebine karşı düşmanca tavır ola-
rak gördü. Fransa bu meseleyi kendi öz meselesi gibi telakki ettiğini 
keskin bir üslupla Osmanlı devletine bildirdi.31 Gelişen olaylar karşı-
sında Fransız hükümeti Babıâli’yi protesto ederek, Edirne Antlaşması 
uyarınca Katolik Ermenilerin İstanbul’da kalması,32 müsadere edilen 
malların iadesi, Katolik Ermeniler için Patrik tayin edilmesi yönünde 
Büyükelçiliği vasıtasıyla baskı yapmaya başladı.33 Rusya ile süre gelen 
savaş esnasında gerçekleşen bu tür müdahaleler, Babıâli’yi Fransa başta 
olmak üzere bütün Katolik devletlerin baskısıyla karşı karşıya bıraktı. 
Böylece Osmanlı hükümeti bu meseleye tavizkâr bir şekilde yaklaş-
maya mecbur edildi.34 Affedilerek geri dönmeleri temin edilen Katolik 
Ermeniler için Gregoryen Ermenilerle arasında artan düşmanlık sebe-
biyle, artık iki cemaatin dostça bir arada yaşamalarının mümkün olma-
yacağını dile getiren Fransa, Katolik Ermenilerin ayrı bir Millet olarak 
tanınmalarının gereğinden bahsetmeye başladı.35 

Avrupa Şark Meselesinde Ermenileri kullanmak için onların bir 
kısmını önce Katolik mezhebine çekti. Sonra bunları Batı kapita-
lizminin Osmanlı ülkesindeki simsarları haline getirdi. Bu durum 
hem Gregoryen Ermeni toplumu içerisinde hem de devlet içerisinde 
huzursuzluk yarattı.36 Osmanlı Ermeni toplumu üzerindeki planla-
rını adım adım gerçekleştiren Fransa, nihayet 1830 yılına gelindiğinde 
II. Mahmud devrinde bir kısım Ermenileri mezhep yönünden kendi 
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himayesi altına almayı başardı. Bu tarihten sonra Katolik Ermeniler, 
Doğuda Katolikliğin koruyucusu konumuna geldi.37

Rusların Ortodoksluğu Ermenilere Benimsetme 
Çabaları

Rusların Ortodoksluğu Ermenilere benimsetme çabalarından 
önce Ermenilerin arasına Ortodoksluğun nasıl girdiği hakkında kısa 
bilgi vermek gerekir. Ticari istidadı yüksek olan bazı Ermeni tüccar-
lar, Bizans imparatorluğunun zengin kaynaklarından faydalanmak 
için Ortodoksluğu kabul etmişlerdi. Tarihte bu şekilde Ortodoksluğu 
kabul eden Ermenilere Armeno-Grek adı verilir.38 Bu Ermeniler, 
Bizans’ın içerisinde İmparatorluğa kadar yükselmelerine rağmen taç 
giyme törenlerinde, Ortodoks Patriği huzurunda Ortodoks mezhebine 
mensup olduklarını ve daima bu öğretiyi savunacaklarına dair yemin 
ederlerdi. Bu yüzden onlar aynı soydan gelmelerine rağmen, Gregoryen 
Ermeniler ile asla anlaşamadılar. Bunlar, Gregoryen Ermenileri din 
değiştirmeleri için sürekli baskı altına alarak tehcire tâbi tuttular. 
Armeno-Grek İmparatorların bazıları da -Bazil gibi Ermeni toplu-
munu Ortodokslaştırmak için- soykırıma başvurdular.39 Bu mücadele 
dinî anlamda Bizans İmparatorluğunun ortadan kalkmasına kadar 
devam etti.

Türklerin İstanbul’u fethiyle birlikte, Ortodoks Patrikliğine de sahip 
çıkmaları Rus Çar’ı IV. İvan’ı rahatsız etti. İvan İstanbul Ortodoks 
Patrikliğine alternatif olacak Ortodoks Hıristiyanları yönlendirecek bir 
patrikliği Rusya’da kurma teşebbüsüne girişti ve uzun uğraşlardan sonra 
1589 yılında patrikliği kurdu.40

Rus Çarları, Bizans devletinin çökmesinden (1453) bu yana kendi-
lerini Bizans’ın mirasçısı saydıklarından, yüzyıllardan beri göz diktik-
leri İstanbul’u Türklerden alma sevdasına kapıldılar.41 İstanbul’un dinî 
öneminin yanı sıra,42 Rus Çarları için büyük bir stratejik önemi de 
vardı. Bunun için İstanbul ve Boğazlar herhangi bir yabancının eline 
geçmemesi gereken bir anahtar gibi değerlendirilmekteydi.43 Bu uğurda 
Osmanlı topraklarındaki Rum ve Ermeni cemaatini Rus Çarları her 
fırsatta kullandı. Eçmiyazin Katoğikos’u Simon’un ölümünden sonra 
yerine geçen Essai (1702-1728), Çar’a giderek Ermenilerin ayaklanma-
sına taraftar olduğunu ve gizli melikler gurubuna iştirak ettiğini bil-
dirdi. Bunun üzerine Ori, hemen Rusya’ya giderek Çar’la görüştü ve 
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Çar’ın isteklerini yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Çar’ın İran 
Ermenilerini ayaklandırmak için bir sefir göndermek niyetinde oldu-
ğunu öğrenince, bu görevin kendisine verilmesini istedi. Daha sonra 
İran hükümeti, Ori’nin hareketlerinden şüphelenerek onu sınır dışı 
etti.44

Rusya Çariçesi II. Katerina 1768 yılında Osmanlı devletine harp 
ilan ettiğinde Osmanlı topraklarındaki Hıristiyan tebaayı, ayaklana-
rak istiklallerini istemeye çağırdı. Aynı zamanda bu çağrı Ermenilere 
de yapıldı. İmparatoriçenin talimatıyla General Suvaraf, Ermeni istik-
lali projesini hazırladı.45 Rusya, Osmanlı devleti hâkimiyeti altın-
daki bütün Hıristiyan halkın kurtarılması fikrini, o zamanlar ırk farkı 
gözetmeksizin bütün Ortodokslar arasında yaymış ve böylece Rusya’yı 
Ortodoksluğun bir kurtarıcısı ve hamisi gibi göstermişti. XVIII. asırdan 
itibaren Rusya’nın dinî siyaseti ve Doğu Anadolu’daki hâkimiyet arzu-
ları Kaynarca Muahedesi ile şekillenmiş bir biçimde su yüzüne çıktı.46 

Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla (1774) Rusya’ya, İstanbul’da kilise 
yapma ve Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyanların durumlarıyla 
ilgilenme hakkı verildikten sonra Osmanlı Ermeni toplumu içerisinde 
de batı tesirinin yanı sıra Rus tesiri de kendisini göstermeye başladı. 
Batılılaşma yönünde bütünleşmekte olan Ermenilerin kültürü de bu 
dönemden itibaren birbirine zıt veya rakip politika ve kültürlerin tesi-
riyle tekrardan çözülme sürecine girdi.47 Bu antlaşmayla Kırım Osmanlı 
devletinden bağımsız hale getirildi. Rusya birçok toprak ve ticari imti-
yazların yanı sıra, Osmanlı topraklarında geçici ve daimi temsilcilikler 
açma hakkını elde etti. Daha önemlisi muğlâk ifadelerle düzenlenen 
(VII, VIII, XIV ve XV) maddelerde48 genellikle Gregoryen Ermenilerin 
dâhil edildiği Ortodoks mezhebine mensup Osmanlı Hıristiyanları 
Rusya’nın kısmî himayesine, yani Rusya’nın tesirine bırakılıyordu.49

Rusya, komşu olduğu Osmanlı devleti topraklarını bir tür doğal 
gelişme alanı olarak gördüğünden Ortodoks Rumların yanı sıra 
Gregoryen Ermenilerle de ilgileniyordu.50 Rus İncil cemiyeti, mez-
hebi manada Ermeni toplumuna 1813 tarihinde ilk defa ilgi göster-
meye başladı. 1815’te Petersburg’da 15 bin adet Ermenice İncil bastırdı. 
Bununla yetinmeyen cemiyet daha sonra Osmanlı Ermenilerinin 
çoğu Türkçe konuştuklarından 1822’de Türkçe olarak İncil bastırıp 
Ermenilere dağıttı.51 Rusya, Balkanlarda Rumların yanı sıra Slavlarla da 
ilgilendiği dönemlerde Kafkasya ve diğer doğu bölgelerinde Hıristiyan 
Gürcülerle birlikte henüz İran sınırları içerisinde bulunan Şarklılar 
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yani, Eçmiyazin’de Katolik tesirinden uzak kalan, Gregoryen Ermeniler 
üzerindeki faaliyetlerini de yoğunlaştırmaya başladı. Zaten var olan 
Osmanlı ve İran tesirlerine rakip olarak Rus tesirinin devreye girme-
siyle, o zamana kadar kısmen de olsa Gregoryen olarak gözüken ve 
Katolikleşme akımlarına karşı hem Osmanlı devleti, hem de Ermeni 
camiası için en büyük garantiyi oluşturan Şarklılar arasındaki zıtlaşma 
da tabii olarak arttı.52 

Rus-İran (1826-1828) savaşında İran Ermenileri ülkelerine iha-
net ederek, Rus ordusu saflarında savaştıkları gibi, Rus askerlerine de 
öncülük ettiler. Böylece Rus ordusu Urmiye ve Erdebil’i ele geçirdi. 
Rusya ile İran arasında Türkmençay Antlaşmasının imzalanmasıyla 
Azerbaycan’da yaşayan Ermeniler bir sene içerisinde mal ve mülklerini 
satarak Rus topraklarına nakledilecekti. Yapılan tehcir sonunda gönüllü 
veya zorla 40 bin Ermeni, antlaşmanın on beşinci maddesi gereği, Rus 
topraklarına göç etmek zorunda bırakıldı.53 Göç eden Ermeniler Rus 
hükümetince Osmanlı devleti sınırlarına yakın bölgelere yerleştirildi-
ler. Çar I. Nikola bu davranışıyla tarihi coğrafyaya müdahale ederek, 
Türk Dünyasının ortasında sunî bir Ermenistan oluşturarak, doğu ve 
batı Türklüğünün irtibatını kesmeyi amaçladı.54 Bu gelişmeler sonucu, 
Ermeni kiliseleri içerisinde en yüce ruhani makam olarak tanınan 
Eçmiyazin de Rus sınırlarına katılarak Rusya’nın emir ve kontrolü altına 
girdi.55 Sonuçta Osmanlı tebaası olan Gregoryen Ermeniler üzerindeki 
Rusya’nın tesir ve yönlendirme kabiliyeti arttı.56 

1829 Edirne Antlaşmasıyla Doğu Anadolu’nun bir kısmı Rusların 
eline geçti. O dönemde bir kısım Osmanlı topraklarının Rus hâkimiyeti 
altında olması, Ermenilerin Rusya ile olan ilişkilerini daha da hızlan-
dırdı. Osmanlı Ermenileri ile Ruslar arasında hem dinî hem de siyasi 
ve askerî münasebet başladı.57 Ermeniler İstiklal hevesiyle Rus himaye-
sini istiyorlardı. Edirne Antlaşmasından sonra Poti’nin Rusya’ya ilhakı 
Ruslar tarafından sözde bir kısım Ermenistan’ın daha kurtuluşu gibi 
gösterildi. Ermeniler bunu kurtuluşun ilk adımı olarak değerlendirdi.58 

Çar Nikola’nın İran (1827) ve Osmanlı devletiyle (1829) yaptığı 
antlaşmalarda, İran’dan ve Osmanlı topraklarından Rusya’ya göç etmek 
isteyen Ermeni ve diğer Hıristiyanlara tam serbestlik verilmesini başlıca 
şart olarak ileri sürdü. Böylece 1830 tarihinde Rusya’ya ümit edilen-
den daha fazla Ermeni göç etti. 1836 yılında Çar hükümeti Gregoryen 
Ermenilerin mezhebini resmen tanıdı. Rus Çarları XIX. asrın tam 
başlangıcında Rus ve Ortodoks olmayan Hıristiyanlar ile yakından 
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ilgilenmeye başladı. Rusya’nın bu girişimi tamamen siyasi olduğundan, 
azınlıklarla ilgili her hareketi kendi lehine çevirmeyi amaçlamaktaydı. 
Rusya politikası gereği içerisinde bulunan Ermenilerden daha çok kom-
şularındaki veya düşman gözüyle baktığı ülkelerdeki Ermenileri hedef 
aldı.59 Rusya, Ermenilerin ruhani merkezi olan Eçmiyazin’de kendi kon-
trolünde Katoğikos seçimini ayarladıktan sonra Ermeni haç kervanının 
İstanbul’dan Eçmiyazin’e gelmesi usulünü devam ettirdi. Rus hükümeti 
bütün bunları Gregoryen Ermenilerin yönünü Eçmiyazin’e çevirmek 
için yaptığı60 gibi aynı zamanda Eçmiyazin Kilisesi vasıtasıyla Osmanlı 
Ermenilerinin içine de girdi.61 Ermenilerin en büyük ruhani reislik ola-
rak tanıdıkları bu Katoğikosluk, Ruslar için Osmanlı topraklarındaki 
Ermenileri koruma bahanesiyle Osmanlı devletinin iç işlerine karışma 
konusunda bir vesile teşkil etti.62 Rus Çarlarının izledikleri politikalar 
sonunda Osmanlı devletindeki çöküşle birlikte, Osmanlı topraklarında 
yaşayan bütün Gregoryen Ermeniler üzerinde gittikçe Rus tesiri arttı.63 
Rusya, Osmanlı devletindeki Ermenilerin başına kendi politikasına 
bağlı papazları yerleştirdi. 1844’te Osmanlı tarihinde ilk defa Rus büyü-
kelçisinin baskısıyla İstanbul’un en büyük Ermeni kilisesinde, ayinler 
Eçmiyazin Katoğikos’u adına yapılmaya başlandı.64

Rus Çarı ülkesinde Ermeni Gregoryen mezhebini 1836’da tanıdı. 
1842’de ise Eçmiyazin Katoğikosunu Ermeni toplumunun serbest ola-
rak seçmesine müsaade etti.65 Ancak bu seçim Eçmiyazin de bulunan 
sinod (meclis) tarafından yapılacak, dışarıdaki Gregoryen Ermeniler 
de temsilciler vasıtasıyla bu seçime iştirak edeceklerdi. Seçim sonu-
cunda seçilen iki Katoğikos’dan birini Çar onaylayacaktı. Böylece Rus 
hükümeti, Gregoryen Ermenileri Ortodoks kilisesi altında toplamaya 
çalışarak, Osmanlı topraklarında Katolik ve Protestanlığın gelişmesini 
engellemeye çalışmaktaydı.66 Açıklanan bu emirname ile yapılan seçim 
sonucunun Çar’ın tasdikine sunulması, Çar’ı kendine taraftar bildiği 
bir kimseyi seçme şansına sahip kılıyordu. Rus hükümeti iç politika-
sında Gregoryen Ermenileri oyalarken, dikkatlerini de dışarıya yönelt-
meyi ihmal etmiyordu. Rusya, Osmanlı Ermenilerine sefiri vasıtasıyla 
takip ederek uygun bir ortamda Gregoryen Ermenilerin, Rus Ortodoks 
kilisesiyle birleşmelerini arzu ve tavsiye eden bir beyanname yayınladı. 
Rusya olağanüstü gayretlerine rağmen, Osmanlı topraklarında yaşayan 
Gregoryen Ermenilerin büyük bir kısmını harekete geçiremediği gibi 
yapılan davete karşı Ermeni toplumunun ruhani reisleri, Ermenileri 
tedbirli olmaya çağırdılar. Bütün bu gelişmeler karşısında Ermenilerin 
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Rusya’ya meyletmesini önlemek için Reşit paşa kabinesi harekete geçe-
rek, Ermenilerin durumunu daha da iyeleştirmek için hazırladıkları 
Anayasayı kabul etti.67

Kırım Savaşı ve 1856 Paris Konferansında Osmanlı devletine karşı 
Rusya’nın emellerine İngiltere ve Fransa’nın askerî ve diplomatik baskı-
larıyla son verildi. Ancak bu defa da Osmanlı Ermenilerine yönelik faa-
liyetler üç devlet arasında siyasi bir rekabete zemin oluşturdu.68 Osmanlı 
hükümetleri gayrimüslim tebaanın dinine karışmadığı gibi mezhep 
değiştirerek başka bir Hıristiyan mezhebine geçmelerine de müdahale 
etmedi.69 

Ruslar, Petersburg’a yönelen Ermeni muhalefetinin gelişimini 
Osmanlı devletine doğru kanalize etmeyi başarmışlardı. Üstelik bu 
siyasetleri onlara önemli bir iç meseleyi ihraç etme imkânı verdiği gibi 
aynı zamanda Osmanlı devletine müdahale kapısını da aralayarak, 
Ermenilerden yararlanma fırsatını da elde etmişlerdi. Ruslar, Osmanlı 
Ermeni toplumu üzerindeki bilinçlendirme faaliyetlerini Eçmiyazin 
Katoğikosluğu aracılığı ile yürütmekteydiler.70 Rusya’nın takip ettiği ve 
büyük bir titizlikle üzerinde durduğu şark siyaseti, Osmanlı devletinin 
zayıflamasında ve dağılmasında en çok tesir icra eden sebeplerden birisi 
oldu.71 

Protestanlığın Ermeniler Arasına Girişi
Gregoryen Ermenilerin bir kısmının nasıl Katolik olduklarından 

bahsetmiştik, burada ise aynı cemaate mensup Ermenilerden bazı-
larının Protestan olmalarında etkili olan sebepleri anlatmadan önce 
Protestanlığın ortaya çıkışından söz etmek yerinde olacaktır.

Protestanlığın (Lüter Mezhebi) meydana çıkmasına kadar, Batı ve 
Orta Avrupa Katolik mezhebinde idi. Balkanlar (Raguza, Dalmaçya ve 
bazı Arnavutluk bölgeleri dışında) ile Rusya’da ise Ortodoks mezhebi 
hâkimdi. Protestanlık bütün engellemelere rağmen Almanya’nın dışına 
çıktı ve her geçen gün taraftarı arttı. Önce İskandinavya’ya daha sonra 
Kalven vasıtası ile Fransa’ya girip oradan İngiltere’ye geçmek suretiyle 
yayıldı. İngilizler, Anglikan kilisesini kurarak devlet başkanlarını da 
aynı zamanda bu kilisenin başkanı yaptılar.72 XVII. yüzyılın ortalarına 
gelindiğinde Avrupa, aşağı yukarı bugünkü şekliyle Katolik ve Protestan 
olarak mezheplere ayrılmıştı.73
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İngiltere Doğu’da dinin oynadığı politik rolü geç de olsa kavrayarak, 
Fransa gibi Osmanlı topraklarında siyasi ve idari nüfuzunu artırmak 
için din’i bir araç olarak kullanmaya başladı. XIX. yüzyılın başından iti-
baren İngiltere, Osmanlı devletine çok sayıda Protestan papaz göndere-
rek, misyonerlik faaliyetlerine ağırlık verdi. İngiltere’nin bu faaliyetlerini 
başta Amerika olmak üzere Almanya da destekledi.74 

XVIII. asrın sonlarına doğru Amerikalılar ticaret gemileriyle İzmir 
Limanına geldiler. Amerikan tüccarı bu tarihten itibaren İzmir’de sürekli 
ticaretle meşgul oldu. 1820’li yıllarda Amerikan misyonerleri de aynı 
yolla İzmir’e gelerek buradan Osmanlı topraklarına dağıldılar. Amerika, 
Osmanlı devletine iki koldan geldi. Bir yandan tüccarını gönderirken 
diğer yandan misyonerlerini yolladı. Her iki gurup da Boston’dan çıka-
rak İzmir’e geldi.75 Bunlar son derece hırslı, atak ve saldırgan kişilerdi. 
Osmanlı topraklarında XVII. yüzyıldan bu tarafa Katolik misyonerlerin 
hâkimiyetini kırmak için iki yüzyıl sonra ortaya çıkan Amerikan mis-
yoneri ve tüccarı onları geride bırakmak için büyük projelerle Osmanlı 
topraklarına gelmişlerdi.76 

Ortak çalışmaların sonucunda İngilizlerin himayesi altında bir 
Protestan topluluğu oluştu. Ancak bütün gayretlere rağmen Protestanlığı 
seçenlerin sayısında büyük bir artış olmadı. Oysa İngiliz ve Amerikan 
misyonerleri Protestanlığı kabul edenlere İngiltere’nin resmi himayesini 
vaat ettikleri gibi bol miktarda para yardımında bulunuyorlardı. Bu faa-
liyetler, o dönemde emperyalist devletlerin arzularını nasıl insanî ve dinî 
tavırlar altında gizlediklerinin açık bir ifadesi olsa gerek.77 Bu dönemde 
Protestan misyonerlerin Ermeniler arasındaki eğitim-öğretim faaliyet-
leri aralıksız sürdüğü gibi her geçen gün daha da yoğunlaştı. Önceleri 
yalnız Protestan din eğitimi üzerinde duran misyonerler daha fazla 
öğrenci çekebilmek için giderek laik eğitime ağırlık vermeye başladılar.78

Fransa Katoliklerin, Rusya Ortodoksların Osmanlı devletindeki 
koruyuculuğunu üstüne alınca İngiltere Osmanlı topraklarındaki çıkar-
larını korumak için Amerika ve Almanya’yı da yanına alarak Osmanlı 
hükümetine yaptığı baskılar sonucunda bir Protestan mabedi yaptırdı. 
Sonra da 1842 yılında Kudüs’te ilk Protestan kilisesini açtı. Kiliseye 
cemaat bulmaya gelince, İngiltere ve Amerika’dan gelen Protestan 
misyonerler vasıtasıyla başka din ve mezheplerdeki Osmanlı tebaasını 
özellikle de Ermenileri Protestan yapmaya yöneldiler. Bu konuda mis-
yonerlere en büyük desteği de İngiliz konsolosları verdi.79 İngiltere’nin 
Protestan kiliseler açmak, Protestan kolejler kurmak suretiyle başlamış 



Osmanlı ErmEnilErinE YönElik misYOnEr FaaliYEtlEri 97

olduğu ve Osmanlı devlet’inin iç işlerine karışmak için bir araç olarak 
kullandığı bu politika en çok Ermeniler arasında etki yaptı.80

İngiliz politikasının asıl gayesi, Protestan misyoner cemiyetleriyle 
İngiliz milli kilisesini geliştirerek faaliyetlerini yoğunlaştırmak suretiyle 
bölgedeki içtimai guruplarla menfaat bağlarını kuvvetlendirerek, iktisadi 
yatırımları artırmaktı.81 Bu arada İngiltere, Osmanlı devlet’inde Katolik 
Fransa ve Avusturya’nın oynadığı vasilik rolüne de kaygıyla bakarak, 
kendisi için müdahale politikasına vesile olacak dinî dayanağı da hazır-
lıyordu. Böylece İngilizler Osmanlı topraklarında Protestan bir cemaat 
oluşturup, kendi hesabına bunların hamiliğine soyunarak emperyalist 
emellerine ulaşmayı amaçlıyordu.82 

İngiliz hükümeti, Osmanlı devletinin siyasi durumundan kaynakla-
nan Katolik misyonerlerin faaliyetlerine engel olmak amacıyla 1840’lı 
yıllardan itibaren çalışmalarını hızlandırdı. Bu yapılan çalışmalar ilk 
anda dinî nitelikli gibi görülmekle birlikte, gerçekte durum İngiltere’nin, 
Fransa ve Rusya’ya karışı Osmanlı ülkesinde kullanabileceği Protestan 
cemaatin meydana getirilme çabasıydı.83 Bu döneme kadar Osmanlı dev-
letinde bir nüfuz sahibi olmayan İngilizler, bundan böyle Şark siyaseti 
gereğince, Osmanlı hükümeti üzerinde oluşturulan baskıdan kendileri-
nin de bir reyi olacaktı. Nihayet Protestanlığın Osmanlı topraklarında 
yayılmasıyla birlikte İngiliz nüfuzu da kendiliğinden arttı. Çünkü aynı 
yolu Fransa ve Rusya da kullanarak başarıya ulaşmışlardı. Nitekim aynı 
şekilde faaliyet gösteren İngiltere de hedefine ulaşmış oldu.84 Bundan 
böyle İngiltere Osmanlı topraklarında Protestanlığı yayarken, aynı 
zamanda Fransa ve Rusların faaliyetlerini de kontrol ederek bölgedeki 
ağırlığını iyice hissettirmeye başladı.85 İngiltere, Protestanlık faaliyetle-
rini yönlendirmekle Çarlık Rusya ve Fransa’nın Osmanlı devleti içeri-
sindeki çalışmalarını dengeledi. İngiltere bu kazanımlarıyla Hindistan’a 
giden kara ve deniz yolunun güvenliğini sağladığı gibi her hangi bir 
şekilde Osmanlı devletini milletler arası paylaşma durumunda aslan 
payını alabilmek için kendisine bağlı aracı bir zümreye de kavuşmuş 
oldu.86

İngiltere, Amerika ve Almanya’nın himaye ve gayretleriyle oluşan 
Protestan topluluğunu Osmanlı hükümeti 1847 yılında Millet olarak 
tanıdı. Bu durum 1850 yılında kesinlik kazandı.87 Öyle ki, İngiltere ve 
Amerikan hükümeti tarafından yönlendirilen Protestan cemiyetlerinin 
Ermenilere yönelik faaliyetleri, eski Ermeni kültürünü güdümlü ola-
rak dirilttiği gibi Ermeni milliyetçiliğine de zemin hazırladı. Başka bir 
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ifadeyle, Ermeni toplumundaki Rus-Ortodoks, Fransız-Katolik tesi-
riyle birlikte gelişmiş olan farklılaşmaya Protestan tesiriyle ortaya çıkan 
yeni bir farklılaşma daha eklendi.88

Osmanlı devletinin müsaadesi olmadan birçok Protestan kilisesi ve 
okulları açıldı. Babıâli bunları kapatmaya başlayınca misyonerler tara-
fından Osmanlı topraklarında Hıristiyanlığın taarruza uğradığı feryat-
ları yükseldi. Protestan Amerika bu konuda gayet hassas davranarak, 
İngiltere ile birlikte hareket ediyordu. Babıâli de bu kez Amerika’nın 
husumetini ve Ermeniler lehinde müdahalesini önlemek için pasif dav-
ranmak zorunda kaldı.89

Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Amerikan mis-
yonerleri, çalışma bölgelerindeki bütün Ermeni köylerine ulaşmışlar 
hatta her Ermeni evine girmişlerdi. Bu kadar kapsamlı ve geniş bir 
çalışmayı Osmanlı topraklarında hiç bir misyoner örgütü başaramadı. 
İngiliz, Fransız misyonerlerinin çalışmaları belli noktalarda sınırlı kaldı. 
Amerikan misyonerlerinin çalışmaları yaygınlığı ve derinliği bakımın-
dan Osmanlı topraklarındaki diğer misyoner örgütlerin çalışmalarını 
geride bıraktı.90 Böylece XIX. yüzyılın üçüncü çeyreğine girilirken 
Osmanlı devletinde örgütlenerek, faaliyetlerini okul, hastane, matbaa 
gibi kurumlarla destekleyen güçlü ve etkin bir Amerikan misyoner 
örgütlenmesi oluştu.91 Bütün misyonlar; eğitim, sağlık, kadınlar arası 
Hıristiyanlaştırma programı, erkekler arası Hıristiyanlaştırma programı, 
yayın ve Ermeni Müslüman ilişkilerini içeren altı dalda görev yapmak-
taydılar. Her misyonda halkla ilişkiler farklılık arz ediyordu. Mesela; 
Batı misyonu olarak anılan İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde iliş-
kiler daha çok eğitim aracılığıyla gelişti. Orta ve Doğu Anadolu’da ise 
fakir ve cahil halka ilk başta sağlık kuralları öğretmek, sağlık imkânları 
götürmek, eğitimde ise ancak okuma-yazma düzeyine getirmek baş-
langıç hedefi olarak amaçlandı.92 Öyle ki, Protestan misyonerler kendi 
mezheplerine Gregoryen Ermenileri çekebilmek için çocuklara şekerle 
birlikte kitaplar vererek onları ve ailelerini kendi mezheplerine çekmeye 
çalışıyorlardı.93 

1852 yılında Amerikan misyoner rahip George W. Dunmore, 
Boston’daki merkez tarafından Doğu Anadolu Ermenileri arasında 
İnceleme gezisine gönderildi. Doğu Anadolu’yu gezen misyoner rahip 
Dunmore, Boston’a verdiği raporda; “Harput ovası, Türkiye’de gör-
düğüm en zengin ve misyoner çalışmaları bakımından en elverişli ve 
en çok umut vadeden ovadır.” şeklinde kanaatini bildirdi. Raporun 
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tetkikinden hemen sonra Harput’ta bir Amerikan misyoner merkezi 
kuruldu. Islahat fermanından üç yıl sonra da Amerikan koleji açıldı. 
Kolejin ilk amacı Ermeni Protestan din adamları yetiştirmek olarak 
belirlendi. 1880’li yıllara gelindiğinde Harput ovasında Amerikan mis-
yonerlerinin 62 küçük merkezi ve 21 kilisesi mevcuttu. Hemen hemen 
her köye bir misyoner istasyonu kurulduğu gibi her üç köyden birine de 
Protestan kilisesi yapıldı.94 

Amerikalı misyonerler diğer misyonerlerden farklı olarak eğitim faa-
liyetlerine öncelik verdiler.95 Çünkü misyonerler, Ermenilere Osmanlı 
toplumu içinde belirli bir yer edinmek için mutlaka eğitim alanında 
diğer toplumları geride bırakmaları gerektiği konusunda telkinlerde 
bulundular. Bu düşüncenin Ermeniler arasında yayılmasından sonra 
Ermeniler, Protestan misyonerleri çok yönlü eğiticiler olarak gördü.96 
Protestan Ermenilerin yaptıkları bütün faaliyetlerin finansı Amerikan 
misyonerleri tarafından karşılanıyordu.97

Protestan misyonerlerin İstanbul’da haftalık ve aylık birer gazeteleri 
vardı. Amerikan İncil kitap evi, bunların başlıca yayın merkezlerin-
den biriydi. Yine 1893 yılına kadar Osmanlı devletinde 3 milyon İncil 
dağıtıldı. Bunun dışında dağıtılan öteki kitapların sayısı 4 milyonu aştı. 
Yani 1893 yılında misyonerlerin Osmanlı topraklarında dağıttıkları 
İncil ve diğer kitap sayısı 7 milyonun üzerindeydi. Yapılan bu faaliyet-
leri Ermeniler üzerinde düşündüğümüz zaman, yeni doğan bebekler de 
dâhil her Ermeni’ye ortalama yedi kitap düşer.98

Azınlık Okulları Vasıtası İle Ermenileri Diğer 
Hıristiyan Mezheplere Çekme Çalışmaları

Osmanlı devlet’inde gayrimüslim tebaanın dışında yabancıların da 
çok sayıda okulları bulunmaktadır. Osmanlı topraklarında faaliyet gös-
teren yabancı kurumların en eskileri Katolik okullarıdır. Bu okulların 
önemli bir kısmı Fransız misyonerleri tarafından açılmıştır. Protestan 
okulların Osmanlı ülkesinde hayata geçişi ise Tanzimat’ın ilanından 
önce olmuştur. İngiliz ve Amerikan Protestan misyonerleri, Ortadoğu’da 
ve Anadolu’da açtıkları okullarla mezheplerini yaymış ve ülkelerinin 
siyasi çıkarlarını geliştirmeye gayret etmişlerdir.

Hıristiyan devletler, Osmanlı tebaası olan gayrimüslimlerin hem 
geleneklerini sürdürme, hem dinlerini unutmama hem de ayinlerinde 
onlara yardımcı olacak kişilerin yetişmesi gerektiği düşüncesiyle Ruhban 
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Okulları açma yoluna gittiler. Daha sonra giderek örgün eğitim-öğretim 
faaliyetleri içine giren cemaat okulu niteliğindeki bu kurumlar, azınlık 
gurupları içinde teşkilatlandı. Yardım maksadıyla bu cemaatlere yaklaşan 
yabancı devletlerin etkisiyle bir kısım Ermeniler, kısa zamanda bu dev-
letlerin himayesi altına girdi.99 Aslında yabancı devletlerin gayesi baştan 
beri Hıristiyan toplulukları denetim altına almaktı. Daha sonra onla-
rın Osmanlı devletinde yararlandıkları haklardan istifade ederek, kendi 
kurumlarını açmayı böylece cemaat kurumlarının tam bağımlılığını 
sağlamayı amaçladılar. Bütün güçlerini bu noktaya toplayarak cemaat 
okullarını önce etkileri sonra da himayeleri altına almayı hedeflediler.100

Misyonerlerin öncelikle el attıkları faaliyet sahaları; okullar, yabancı 
dil kursları, hastaneler, dispanserler, yetimhaneler, yayınevleri ve geniş 
maksatlı yardım teşkilatlarıdır.101 Hıristiyan misyonerler dinî maksatlı 
faaliyetlerin yanı sıra emperyalist amaçlı faaliyetlerde de bulunurlar. 
Milletleri ve devletleri özellikle de İslam devletlerini çökertmek üzere 
iç isyanlar çıkarmak, kültürlerini yozlaştırmak, faaliyet gösterdikleri 
yerlerdeki azınlıkları kendi ülkesinin çıkarları için nüfuzu altına almak 
onların başvurduğu faaliyetlerin ilklerindendir.102 Hıristiyan misyoner-
lerin Osmanlı topraklarında teşkilatlandıkları ve faaliyet gösterdikleri 
yerler genelde Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdir.103

Osmanlı hükümeti, Avrupa devletlerinden gelen baskıları hafiflet-
mek için önce Tanzimat sonra da Islahat fermanını ilan etti. İlan edilen 
fermanlarda Osmanlı devleti kendi maarif teşkilatının yanında Batılı 
devletlere de Hıristiyan azınlıkların eğitimi hususunda izin verdi. Bu 
izinden istifade eden İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve özellikle 
Amerika Osmanlı topraklarında Hıristiyan azınlıkları eğitmek mak-
sadıyla okullar açmaya başladı.104 Adı geçen devletler Osmanlı tebaası 
olan Hıristiyan azınlıklara kendi tarih, dil ve edebiyatlarını öğretmekle 
kalmadığı gibi, ayrıca onlara ihtilalci fikirleri de aşılayarak kendi etkileri 
altına almaya çalıştılar.105 

Osmanlı devleti, yabancı misyonerlerin faaliyetlerine hiç müdahale 
etmedi. Yıllarca yapılan bölücü telkinlere ve himayesi altındaki azın-
lıkların emperyalist güçlerin emellerine alet edilmesine sanki seyirci 
kaldı.106 Bundan güç alan Amerikan, İngiliz ve Fransız misyonerleri 
Osmanlı topraklarını sömürge haline getirecek fikri yapıyı bilhassa 
okullar yolu ile gerçekleştirdi.107

Osmanlı topraklarında Hıristiyan devletlerin açtıkları azınlık okulla-
rında XIX. yüzyılın başlarına kadar dinî ağırlıklı eğitim verilmekteydi. 
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Daha sonraları ise bu okulların arkasındaki emperyalist devletler, dinî 
temaların yerine siyasi temalar ön plana çıkartarak laik eğitime ağırlık 
verdi.

Daha önce belirttiğimiz gibi Fransa, Anadolu, Lübnan ve Suriye’deki 
çıkarlarını korumak arzusuyla Katolik Ermenileri kullandı. Rusya, 
İstanbul, Boğazlar ve doğu illerini ele geçirmek için Ortodoksları ve 
Gregoryen Ermenileri kullandı. İngiltere ise Hindistan müstemlekesine 
giden deniz ve karayolunu garanti altına almak ve etkisini daha da yay-
mak amacıyla başta Ermeni toplumu olmak üzere azınlıklar içerisinde 
Protestan bir cemaat oluşturdu. Bu durum onlara, Hıristiyan azınlıkla-
rın haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı devletinin iç işlerine karışma 
fırsatını verdiği108 gibi mahalli idarelerde merkezi otoritenin kuvvetlen-
mesini de engelledi.109

1863 yılında kurulan Amerikan Robert Koleji’nin110 yanı sıra 
Avusturya, Fransız, İngiliz, Alman ve İtalyan misyonerleri de okul açı-
lışına hız verdiler. Bunlardan bir kısmı ilkokul düzeyinde, bir kısmı da 
orta eğitim düzeyinde idi. Bu okullarda Osmanlı ahlak ve politikasına 
ters düşecek bir şey öğretmemeleri için öğretmenlerin programları, ders 
kitapları Maarif Bakanlığınca onaylanması gerekirken her nedense bu 
noktaya hiç uyulmadı. Programlarını modernleştiren azınlık okulları 
çok üstün bir eğitim standardı yakaladı. Ancak bu okulların öğrencileri 
vasıtasıyla yaydıkları Müslümanlara karşı kin ve nefret, Osmanlı toplu-
munu ve devleti yıkmakla tehdit eden toplumsal bölünmeyi artırdı.111 

Azınlık okullarının gelir kaynaklarına bakıldığında; masrafları okul-
ların kurucuları veya vakıflarca karşılanır, bunun yanı sıra kilisenin 
sahip olduğu çok sayıdaki gayrimenkullerin gelirleri, ödenen vergilerin 
bir bölümü, tertip edilen eğlence türü toplantılarda elde edilen gelirler, 
papaz ve zenginlerin gelirlerinden ayırıp düzenli şekilde verdikleri para-
lar, yapılan bağışlar ve öğrencilerden alınan okul ücretleri okulların baş-
lıca gelir kaynağı olarak görülür.112 Osmanlı devleti, konunun başında 
da izah edildiği gibi, hiç bir zaman hâkimiyeti altındaki azınlıkların dinî 
ve milli meselelerine müdahale etmedi. Bu idare şekli ise Osmanlı hâki-
miyeti altındaki kavimlerin, milli ve dinî duygularının misyonerlerce 
gereğinden fazla gelişmesine yol açtı.113 Özetle belirtmek gerekirse, 
Hıristiyan misyoner faaliyetleri tek yanlı olarak Gregoryen Ermenileri 
emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirirken top-
lumda zıt kutupların ortaya çıkmasına da neden oldu.114
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1897 yılında Osmanlı devletindeki bu okulların bazı Millet topluluk-
larına göre dağılımı şöyledir.115

Cemaatin Adı İptidaiye Rüştiye İdadiye Toplam

Gregoryen Erm 553 86 14 653

Katolik Ermeni 49 20 2 71

Protestan Erme 185 9 4 198

Rum 3881 472 37 4390

Katolik Rum 57 1 2 60

Musevi 295 34 2 331

Bulgar 656 34 3 693

Katolik Bulgar 3 1 - 4

Süryani 49 5 1 55

Katolik Sürya. 5 - - 5

Keldani 40 3 1 44

Katolik Kelda. 3 - - 3

Katolik 42 7 1 50

Toplam 5818 672 67 6557

Okulların Milletlere göre dağılımı ele alındığında; Rumlar 4390 okul 
ile birinci sırada yer alırken, bunu 693 okulla Bulgarlar ve 653 okulla da 
Ermeniler izler. Mezhep farkı gözetilmediği zaman Gregoryen, Katolik 
ve Protestan Ermenilerin toplam okulları 922’ye yükselmektedir.

Emperyalist devletler tarafından kurulan bu eğitim ve öğretim 
kurumları, Osmanlı topraklarında çok yüksek düzeyde eğitim yapıyor-
lardı. Bu okullar aynı zamanda kendi dinlerine ve mezheplerine taraftar 
kazandırdığı gibi emperyalist düşüncelerine hizmet edecek insanları 
kazanmak için kurulmuş okullardı. Öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu 
Osmanlı tebaası olan azınlıklardan oluşmaktaydı. Bu okullarda öğren-
ciler öğrenim sürelerince Avrupa’nın kültürel değerlerine göre yetişti-
rildiklerinden batılı düşünceye bağlılık duymuşlar ve Müslümanları 
küçümsemişledir. Misyoner gurupları, hükümetlerinin baskılarından 
faydalanarak Osmanlı devletinin okulları denetlemelerine daima karşı 
çıkmışlardır.116 Çünkü misyonerler tarafından yönetilen bu okullarda, 
Hıristiyan azınlıkların çocuklarına dinî bilgilerin yanı sıra ileride kendi-
lerine hizmet edecek bir topluluğun yetişmesi için gerekli bilgi ve bece-
rinin verilmesi de amaçlanmaktaydı. Öyle ki, meydana gelen Ermeni 
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olaylarının hemen hepsinde tahsilli Ermeniler ön plana çıkmaktaydı. 
Bitlis Valisi Tahsin Paşanın Mabeyn Başkitabetine yazdığı 9 Nisan 
1893 tarihli arzuhalde; muhtelif şekil ve suçlarla yakalanan Ermeniler 
içinde, çiftçi ve esnaf takımından kimse olmayıp, mahkûm edilenlerin 
bir kısmının öğretmen ve kalanların da fesat aşılamağa müsait kalem 
sahibi kişiler olduğu bildirilmiştir.117 

XIX. yüzyılın bitiminde Osmanlı devletinde Okulların devletlere 
göre dağılımını da şöyle göstermek mümkündür.118

Devletler İptidaiye Rüştiye İdadiye Toplam

Amerika  97 10  24  131

Fransa  59 40  28  127

İngiltere  46 10  4  60

Almanya  16 3  3  22

İtalya  15 5  2  22

Avusturya  6 4  1  11

Rusya  5 1  1  7

Toplam  224 73  63  380

Amerika, Osmanlı topraklarına en son gelen ülkelerden biri olma-
sına rağmen, tabloda da görüldüğü gibi kısa sürede en çok okul sayısına 
sahip ülke konumuna gelmiştir. 

II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde Protestan misyonerlerin 
çabaları artık meyve vermeye başlamıştı. Osmanlı Ermeni toplumu, 
misyonerlerden Batı kültürü ve düşüncesinden pek çok şey öğrendi-
ler. Bu da Ermeniler arasında bağımsızlık fikrinin gelişmesine sebep 
oldu.119 Hıristiyan misyonerlerin faaliyetlerini yakın takibe alan Sultan 
II. Abdülhamid okulların birçoğunu kapatarak ruhsat vermedi. Bu 
dönemde Amerikan misyonerleri on kadar okullarına ancak ruhsat 
çıkarabildiler.120 

12 Şubat 1895 tarihli Sadrazam Cevat Paşadan Hariciye Nazırı Sait 
Paşaya gönderilen talimatta; Fransız misyonerleri tarafından Kayseri’de 
mesken olarak inşa edilen ve sonradan ruhsatsız okul olarak kullanılan 
yer hakkındaki yapılan yazışma üzerine, adı geçen inşaata yerel idarece 
ruhsat verilip verilmediğinin ve Fransa sefareti tarafından ifade edildiği 
şekilde Kayseri’de on iki yıldan beri Fransız misyonerlerinin idaresinde 
400 çocuklu bir okul olup olmadığının tahkiki ile bu konuda gerekli 
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izahatın verilmesi Ankara vilayetinden istendi. Alınan cevapta misyo-
nerlerin taahhütlerine aykırı olarak, günden güne mektep ve mabetle-
rini çoğalttıklarının anlaşıldığı bildirildi.121 Belgeden de anlaşıldığı gibi, 
Sultan Abdülhamid bu okullara çeki düzen vermek amacıyla kontrol 
altına almak istemişse de tam bir başarı sağlayamadı.122

Ermeni Toplumu Arasında Katolik ve Protestan 
Kiliselerinin Kuruluşu

1. Katolik Kilisesinin Kuruluşu
1828’de Ermeni Katoliklerin sürgün edilmesinden sonra, XVII. yüz-

yıldan beri küçük bir azınlık olarak yaşayan Katolikler, Fransız ve diğer 
Katolik devletlerin vasıtasıyla Osmanlı devletinden ayrı bir cemaat 
olma taleplerini yenilediler. Sultan Mahmud tarafından sürgüne gön-
derilen Katolik Ermenilerin Ahılkelek’de, büyük zayiat vermelerine 
rağmen Ruslara karşı kahramanca vatan savunmaları, affedilmelerinde 
önemli bir etken oldu. Sultan Mahmud, Katolik Ermenilerin sürgünden 
dönmeleri için ferman çıkarttığı gibi 6 Ocak 1830 tarihinde Katolik 
Ermeni cemaatini Millet olarak kabulü için de ayrıca bir ferman ilan 
etti.123 Böylece tüm Katolik Ermenilerin yanında Rum ve diğer azınlık-
lara mensup Katolikler de dinî konularda bu makama bağlandı.124 

M. Ormanyan, Osmanlı topraklarında Fransa’nın zor şartlar altında 
Katolik Ermeni Patrikhanesini nasıl tesis ettiğini şöyle ifade eder; “İlk 
teşebbüs Roma Katolikliğinden yana olanların tahrik ettiği meseleyi 
mümkün olabildiği kadar çözmek için yapıldı. Şarkta nüfuzunu yayma 
tasasında olan Fransız hükümetinin tavrı yüzünden büyük ve tehlikeli 
boyutlara varması muhtemel ayrılıkları ve hizipleri önlemek için bir 
uzlaşma aramak söz konusuydu. Bu maksatla bir komisyon teşkil edile-
rek 1810’da Patrikhanede toplandı. Daha sonra farklı iki mezhep ilahi-
yatçıları arasında dinî bir toplantı düzenlemek gayesiyle 1816’da ikinci 
bir komisyon kuruldu. Üç yıl (1817-1820) tartışmalarla geçti ve anlaşma 
sağlanamadı. Hatta ayrılıklar daha fazla su yüzüne çıktı. Bir taraf ayrı-
lıkçı niyetlerini ifade ederken, diğer taraf şiddetle birilik ilkesini savu-
nuyordu. Nihayet 1829’da Türk-Rus barışında (Edirne Antlaşması) ve 
Avrupalı Katolik devletlerin müdahalesinden sonra Babıâli, münaka-
şalara ve kavgalara son vermek için Katolik adıyla belirtilen muhtar bir 
cemaat veya millet teşkiline karar verdi. Bu cemaat, ırk ve ibadet farkı 
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gözetmeksizin Osmanlı tebaasından olup da Roma Katolikliğine men-
sup herkesi içine alıyordu.”125

27 Şubat 1830’da Andon Nurican isminde bir Ermeni papazı, Katolik 
murahhas’sı olarak görevlendirildi. Kendisi Avusturya uyruklu olduğu 
için Babıâli resmi bir sıfat vermedi. Nitekim 22 Aralık 1831’de Hagopos 
Çukuryan isimli bir papaz Katolik Ermeni Patriği olarak atandı.126 II. 
Mahmud tarafından kendisine berat verilerek merasimle kaftan giydi-
rilmesinden sonra görevine başladı. Verilen beratta; gerekli imtiyazlar ve 
muafiyetler belirtildikten sonra şahsının dokunulmazlığı ve vazifesini, 
Rum ve Ermeni Patrikhanelerinin her hangi bir müdahalesine maruz 
kalmaksızın yerine getireceğine dair hükümlere de yer verildi.127

Patriklik makamı, ilk defa Adana daha sonra Lübnan dağında 
Zimmar manastırına verildi. 1866’da Katolik Ermenilerin Episkoposu 
Andon Hassun, Zimmar Katolik Patriği seçildi. Daha önce de ifade 
edildiği gibi bu yüzden uzun süre çok karışık ve mücadeleli bir dönem 
yaşandı. Sonunda Episkoposluk ile Patriklik makamı birleştirilerek, 
Katolik Patrikliği İstanbul’da faaliyetlerine devam etti.128 1860 yılında 
Katolikliği kabul eden bir kısım Bulgarlar da Katolik Ermeni Patrikliğine 
müracaat ederek, Bulgar Katolik kilisesinin Fransa’nın himayesine alın-
masını istediler. Katolik Bulgarlar, Katolik Ermeni Patrikliğinin men-
subu olduklarını belirten, biri 2 bin, diğeri de yüz kırk beş imzalı iki 
senedi Katolik Ermeni Patrikliğine vererek buraya bağlandılar.129 

2. Protestan Ermeni Kilisesinin Kuruluşu 
XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren İngiltere’nin çok sayıda 

Protestan misyoneri Osmanlı topraklarına göndererek dinî faaliyetlere 
ağırlık verdiğini hatta Amerika’nın bunları desteklediğini biliyoruz.

İngiliz Dış İşleri Bakanlığı 1840 yılında Kudüs’te bir Protestan kili-
sesinin inşası için Osmanlı devletinden izin talebinde bulundu. Ancak 
Osmanlı hükümeti, İngiltere’nin bu talebini tebaası arasında Protestan 
mezhebine mensup bir cemaatin olmadığından hareketle, 1834 yılında 
bir fermanla mezhep değiştirmenin yasaklandığını hatırlatarak reddetti. 
Fakat Avrupa devletlerinin baskısı üzerine Osmanlı devleti Tanzimat 
Fermanı’nın ilanından sonra yürürlükte bulunan ilgili fermanı kaldırdı. 
Böylece Osmanlı topraklarında mezhep değiştirme konusundaki resmi 
engel de ortadan kaldırılmış oldu.130
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1846 yılında İstanbul Ermeni Patriği Çuhacıyan, cemaatinden 
Protestan olan Ermenileri aforoz etti. Bu durum Protestan Ermenilerin 
ticari faaliyetlerine kadar yansımasına rağmen, ayrı bir cemaat olarak bir 
araya gelmelerini engelleyemedi.131 O andan itibaren vicdanların satın 
alınmasını kolaylaştıran para yardımıyla ve eğitim kurumlarıyla destek-
lenen ve teşvik edilen mezhep değiştirme olayları hızlandı.132 

İngiliz elçisi Stratford Canning’nin sert müdahaleleri etkisini gös-
tererek, Babıâli ve Ermeni Patrikhanesinin direnişi kırıldı.133 İngiltere 
elçisinin yardım ve korumasıyla Abraham Ütüciyan’ın reisliği altında, 
1846 yılında Protestan topluluğu idare heyeti meydana getirildi. 1850’de 
bir ferman ile Protestanlara millet reisi seçme hakkı tanındı. Seçilen 
reislerine de Millet Vekili unvanı verildi.134 Fermanın bir sureti tasdik 
edilerek Ermeni Kumkapı Patrikhanesine gönderildi. Ermeni ve Rum 
Patriklerinin itirazlarına rağmen karar bozulmadı.135 Topluluğun dün-
yevi işlerini yürütmekle görevli bir vekil atandı. Osmanlı hükümeti 
Millet Vekilini sivil yönetici olarak tanıdı. Kiliseye ise yönetime katılma 
hakkı verilmedi. Babıâli, diğer milletlere verdiği ferman hükmünden 
farklı bir fermanı Protestan cemaatine verdi. Ferman, imtiyaz ve ayrı-
calıkları kapsamadığından Protestan Ermeni topluluğunu bir Millet 
statüsüne sokmadı.136 Böylelikle Fransa’nın müdahaleleri ile parçala-
nan Gregoryen Ermeni Kilisesi ve bölünen Ermeni toplumu, İngiliz 
ve özellikle Amerikan misyonerlerinin gösterdiği faaliyetler neticesinde 
ikinci kez bölünüp parçalanmış oldu. 

Topluluğa Ermenilerden başka Rumlar ve Suriyeli Protestanlar da 
katıldı. Protestanlar bu fermana dayanarak ülkenin çeşitli yerlerinde 
kilise, okul ve hastaneler açtılar. Ancak Protestanların Millet ola-
rak tanınmaması, Protestanlar tarafından bu konunun büyük devlet-
lere şikâyet edilmelerine neden oldu. A. Trotter tarafından hazırlanan 
memorandum da; Protestanların bir dinî başkanları olmadığını, diğer 
toplulukların kendi Patrikleri aracılığıyla Babıâli’ye problemlerini ile-
tirken, Protestanlar için kendi vekil veya İstanbul’daki temsilcilerine 
başvurduklarını bunların ise Patrikler kadar etkili olmadıklarını, diğer 
kiliselerin ve özellikle Gregoryen Ermenilerin Protestan propaganda-
sına karşı çıktıkları ifade edildi.137 Protestanlara, Osmanlı hükümetince 
Patriklik verilmemesinden rahatsız olan İngiliz İstanbul Büyükelçisi 
Henry Layard, Protestan tüzüğüne mümkün olduğu kadar dinî karak-
terden ziyade uygar bir karakter vermeye çalışarak, Sultana kabul ettirme 
gayretine girdi. Başka bir ifadeyle Doğudaki Protestanlar arasında ne 
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kadar az fark olursa bu hem din için hem de İngiltere’nin politik çıkar-
ları için daha iyi olacaktı.138 

Ermeni Kilisesi bu şekilde üçe bölündüğü gibi cemaatler arasında 
mezhep değiştirme kargaşası da sürüp gitti. Osmanlı topraklarında 
kadim kiliselerin ve toplulukların bölünüp parçalanması XIX. yüz-
yılda emperyalist devletlerin takip ettiği politikanın temelini oluşturdu. 
Kadim sistem içinde bunları bir bütün halinde muhafaza etmeyi, kendi 
toplumsal düzeninin temel taşı addeden Osmanlı devletinin ise, bu 
gelişmeler karşısında yapabileceği pek fazla bir şey yoktu. Hülasa, Şarkın 
kadim kiliseleri ve cemaatleri büyük devletlerin, böl-parçala-yönet poli-
tikalarının aracı oldu. Osmanlı devletinin parçalanmasına giden yolda, 
bu gelişmeler azımsanmayacak derecede önem arz ettiği gibi Şarktaki 
toplumlar da bu politikanın kurbanı oldu.139

Bağımsızlık Arayışında Emperyalist Devletlerin 
Ermenilere Vermiş Olduğu Destek

1. Rusya’nın Yayılmacı Politikasında Ermenilerden Faydalanması
XVIII. yüzyıldan bu tarafa takip edilen Rus politikasının neticesinde, 

başta Ermeni toplumu olmak üzere Balkanlar ve Kafkasya’da yaşayan 
Hıristiyan azınlıkların birçoğu için Rusya cazibe merkezi haline getirildi. 
Bu politikaya alet olan halkların büyük bir kısmı, Osmanlı yönetimine 
karşı Rusya’nın yardımını ister duruma geldiler. Bu da Rus müdaha-
lelerine ve Türk-Rus harplerinin birçoğuna sebep teşkil etti. Yapılan 
muharebelerde bu azınlık toplulukların Rus ordusuna öncü kuvvet ola-
rak katılmasıyla da büyük ölçüde Rusya’nın başarılarına yardımcı oldu. 

Rusya, Ermeni ailelerin çocuklarını da eğitiyordu. Rusların baş-
langıçta bundan maksadı kurdukları Ermenistan’ı iki İslam devletine, 
Osmanlı ve İran’a karşı tampon bölge olarak kullanmaktı. Fakat bu 
iki İslam devletinin bir türlü toparlanamadığını gören Rusya, eğittiği 
Ermeni gençlerin bir kısmını Rus ordusunda istihdam etti. Bir kısmını 
da teşkilatlandırarak Osmanlı Ermenilerini ayaklandırmak için Doğu 
Anadolu’ya gönderdi.140 İleri tarihlerde Osmanlı topraklarında çıka-
cak olan silahlı ayaklanma hareketlerinin büyük bir çoğunluğu Rusya 
Ermenistan’ından idare edilecektir.141

Osmanlı topraklarında gelişen milliyetçilik hareketlerini Rus diplo-
matları bir nimet gibi görerek desteklediler.142 Eçmiyazin’deki Gregoryen 
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Ermeni Kilisesinin belli başlı önderlerinin Rus Sarayının birer doğal 
üyesi haline gelmesi Çar’lığın giriştiği hareket için çok büyük bir kuvvet 
oldu. Başlangıçta bağımsız olan Eçmiyazin Katoğikosları daha sonra-
ları Çar’a sadakat yemini eden ve Rusya’ya karşı iyi duygular besleyen 
Ermeni papazlardan seçilmeye başlandı.143 Bu himaye ve yönlendirme 
gerçekte din kisvesi altında emperyalist maksatlarla yapılmaktaydı.144 
Ancak bu savaşta Ermeniler, kendilerine Bulgarları örnek alarak hareket 
ettiklerinden, Ruslara yardım etmekle Bulgarlar gibi Rusya’dan destek 
görerek bağımsızlığını kazanacaklarını umuyorlardı.145

Berlin Kongresiyle son bulan uluslararası bunalım Ermeni toplu-
munda görüş ayrılıklarına yol açtı. Bulgaristan ve Sırbistan’ın bağımsız-
lıklarına kavuşmaları pek çok Ermeni’yi aynı amaca yöneltti. Osmanlı 
Ermenilerinin büyük bir çoğunluğu Padişaha bağlı kalsalar da sadık kal-
mayan birçok kişinin eylemleri, Osmanlı yönetiminde Ermenilere karşı 
güvensizlik duygusunun yerleşmesine neden oldu. Rusların Osmanlı 
devletini yıkmak için, Ermeni milliyetçiliğini geliştirme çabası olayla-
rın sınırlarını genişletti. Böylelikle Osmanlı topraklarındaki emperya-
list devletlerin iktidar çatışmasında Rusya ve İngiltere Ermenileri bir 
piyon olarak kullanıyordu.146 Ruslar, Ermeni toplumunu ayaklandır-
maya kışkırtmak ve gerektiğinde bu ayaklanmayı yönetmek üzere Doğu 
Anadolu’ya Rus subaylar gönderdi.147

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarında Ermeni davasını benimsemiş 
olan Rus siyasetinde mühim bir değişiklik oldu. Rus politikası sonucu 
ortaya çıkmış olan Romanya ve Bulgaristan gibi yeni Balkan peykle-
rinin, Ruslara yüz çevirmesi, Rusya’ya Balkanlar üzerinden Akdeniz’e 
inme imkânını kapattı. Rusya, aynı hatayı Anadolu’da da tekrar edip 
günün birinde o taraftan da yolunu kesecek bir Ermenistan oluşumunu 
tehlikeli gördü.148 İstanbul Rus sefirinin “Politiche Corresqondig” de 
çıkan bir beyanatında; Rusların Ermenilere olan sempatilerine rağmen 
Ermeni meselesine müdahale etmek ve bu suretle Rusya’nın gelecek-
teki politik hareketini sekteye uğratmak niyetinde olmadığını ifade 
etti.149 Şurası bir gerçektir ki, açık denizlere çıkış kapısı arama Rusya’nın 
değişmez bir politikasıydı. Rusya Ermeni meselesini bahane ederek, 
gözlerini İskenderun körfezine çevirdi. Başka bir ifadeyle Rusya, Doğu 
Anadolu’nun yüksek Erzurum yaylasından Anadolu’nun geri kalan 
bölümüne ve Basra körfezine ulaşmayı, Kafkasya’yı ele geçirdikten 
sonra her fırsatta düşünüyordu.150 
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Rusya Balkanlarda yaptığı gibi, Doğu Anadolu’da da olaylar çıkar-
tıp müdahale etme imkânı arıyordu.151 Rusya emellerine ulaşmak için 
Ermeni Kilisesinden istifade etmekle kalmayıp, oluşacak ihtilal komi-
telerini de ileriki yıllarda destekleyecekti. Ne var ki Rusya, İngiltere’nin 
Ermenistan’a bağımsızlık verilmesi düşüncesinde ısrar ettiğini görünce, 
Asya’da tekrar İngiltere ile Rusya arasında nüfuz mücadelesi başladı. 
Bütün bu gelişmeler Rus hükümetini kendi menfaatlerini korumak 
için bundan böyle Osmanlı politikasını desteklemek zorunda bıraktı.152 
Rusya, İngiltere’nin Ermenilerin bağımsızlığından ziyade Ortadoğu’ya 
yerleşmek istediğini anladı. Sultan II. Abdülhamid, Rusya’nın bu tutu-
mundan faydalanarak İngiltere karşısında denge kurabildi. Fakat şartlar 
müsait olduğu takdirde, Rusya’nın da İngiltere gibi davranmaktan çekin-
meyeceğini iyi bilen Padişah, yeni bir alternatif olarak Almanya’ya yakla-
şacaktı.153 Sultan II. Abdülhamid’le, II. Vilhelm dostluğunun bir sebebi 
de bu idi.154 Rusya’nın Osmanlı Ermenilerine yönelik bütün faaliyetle-
rinin altında, parçala, böl, yut mantığından hareketle, Boğazlara sahip 
olmak, oradan Akdeniz’e inmek arzusunun yanında Şark vilayetlerine 
hâkim olarak İskenderun körfezine ulaşmak da vardı. Ancak Rusya’nın 
bu emeli, İngiltere ve Fransa’nın menfaatlerine hiç uymuyordu. 

2. Fransa’nın Siyasi Yönden Ermenileri Desteklemesi
XIX. asrın ilk yarısında, Suriye ve civarı ile yakından ilgilenen 

iki büyük emperyalist devletlerden biri Fransa idi. Bunda, özellikle 
Suriye’nin Doğu sömürge yolları üzerinde bulunmasının önemli rolü 
vardı. 

Fransa’nın Osmanlı devletiyle siyasi ve ekonomik ilgisi, XIX. yüz-
yıla gelindiğinde daha çok Suriye ve Çukurova bölgesinde toplandı. 
Fransa’nın bölgeye olan hevesi, Suriye’nin coğrafi önemi ile burada 
bulunan Katolik ahaliden ve Çukurova’nın pamukçuluk için elverişli 
olmasından kaynaklanmaktaydı.155 Bundan dolayı Fransa hükümeti, bir 
yandan Lübnan’daki Dürzî isyanı ve Şam olayları üzerine Lübnan’a hür-
riyet sağlanmasında yardımcı olurken diğer taraftan da, bölgede yaşayan 
çeşitli Hıristiyan mezheplerine mensup azınlıkları Katolik yapma gay-
retine girerek mezhep birliğini sağlamayı amaçlıyordu.156 Bunun için 
Napolyon Bonapart, Fransa’nın İstanbul Büyükelçisi General Brune’ye 
1802 yılında Fransa’nın “Suriye ve Çukurova’da bulunan bütün manas-
tırları, Hıristiyanları ve özellikle kutsal yere giden bütün kervanları, 
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yeniden koruması altına almalıdır.”157 Talimatıyla XIX. yüzyılın başında 
Osmanlı topraklarındaki Fransız politikasını belirlemişti.158 

İngiltere, Kıbrıs Antlaşmasıyla Doğu Anadolu’da özellikle 
Ermenilerin bulundukları yerlerde Osmanlı hükümetinin ıslahat yapma 
yükümlülüğü ile hâkimiyetini kuvvetlendirdi. Bu durum Fransa’yı tedir-
gin etti. Fransa, Anadolu’da özellikle İngiltere’nin yönlendirdiği bir 
Ermeni hareketine taraftar olmadı. Bu sebeple Ermeni faaliyetlerini ve 
hareketlerini izlemeye alarak kendi kamuoyunda bu tutum ve davra-
nışları destekler görünen bir tavır sergilemeye başladı.159 Fransa’da eği-
tim gören Ermeni talebeler ve Ermeni zenginlerin propagandalarıyla 
Ermeni meselesi ortaya atıldı. Bu şekilde Fransız basını ve kamuoyu etki-
lenerek, oldukça başarılı bir şekilde Osmanlı Ermenilerinin lehine hare-
kete geçirildi.160 Osmanlı hükümeti konsolosluğu vasıtasıyla Fransa’dan 
Ermeni komiteleriyle üyelerinin ismini istedi. Fransız hükümeti, Paris’te 
Ermeni komitesinin olmadığını ve bu konuda bilgi veremeyeceklerini 
bildirerek, Osmanlı tebaası olan Ermenilerin ve komitelerin adlarını 
vermekten kaçındı.161 Fransa, Berlin Antlaşmasından sonra Katolik 
Ermenileri himaye etmeye ve Katolik olmayan Ermeniler arasında da 
Katolikliği yaymaya devam ederken, diğer taraftan da Osmanlı yöneti-
minde Gregoryen olarak kalan Ermeniler için sağlanan imtiyazlara kar-
şılık, Rumlara bir takım imtiyazlar isteyen Fransa, Rumlar üzerindeki 
tesirini artırarak, Gregoryen Ermeniler arasında gelişmekte olan İngiliz 
nüfuzunu dengelemeye çalışıyordu.162

İngiltere, Rusya’nın İskenderun ve Basra Körfezlerine doğru yayı-
lışını durdurmak için, Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti 
kurmak uğrunda 1895 yılında başlattığı Ermeni isyanlarının karşısında 
Fransa sessiz kalmayı tercih etti. Bu tutumu büyük ölçüde Rusya’ya 
meyilli politikasından kaynaklanmaktaydı. Aynı zamanda o bölgede 
İngiliz nüfuzunda kurulacak bir Ermeni devleti, Fransa’nın menfaatle-
rine da ters düşmekteydi.163 

İstanbul Katolik Ermeni Patriği Azaryan Efendi, Sasun olayları 
dolayısıyla Papaya gönderdiği uzun raporda katledilenlerin arasında pek 
az Katolik olduğunu belirttir.164 Çünkü Katolik mezhebi milli propa-
gandaya müsait olmadığından, Katolik Ermenilerde milliyetçilik duy-
guları pek gelişmedi. Bu yüzden Katolik Ermeni cemaati her zaman 
kendilerini ayrı bir topluluk olarak gördüler.165 Katolik mezhebinin 
her ne kadar milliyet duygularını öldürdüğü söylense de, aşağıda da 
ifade edildiği gibi Ermeni tedhiş hareketlerine azda olsa zaman zaman 
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Katolik Ermenilerin ve misyonerlerin de karıştıkları bilinmektedir. 
Sadrazam Halil Rıfat Paşadan Halep Valisi Hasan Paşaya gönderilen 13 
Kasım 1895 tarihli emirnamede; Cisrişuğur kazasının Kesep köyünde, 
Ermenilerin para toplayarak silah satın aldıkları ve aynı köyde oturan 
Katolik papazı Mucih oğlu Nikogos ile yanındaki on Ermeni’nin bir 
cemiyet teşkil etmeye çalıştıkları bildirildi.166 Diğer taraftan Maraş’ta 
oturan Fransız Antrasonte rahiplerinin resmen izin alarak inşa ettik-
leri mektebin altındaki mahzende top, silah ve cephanenin bulunduğu, 
yakalanan bir Ermeni casusunun ifadesinden anlaşıldı.167 Yine Cizvit 
papazı mahiyetindeki tercümanlardan Artin Köylüyan’ın Samsun’dan 
geçerken evrakları arasında üç Ermenice mektup bulundu. Bu mektup-
ların ilk incelemesinde Ermeni komiteleriyle olan ilgileri tespit edildi. 
Buna rağmen Fransız Büyükelçiliği, Hariciye Nezaretine müracaatta 
bulunarak bu Ermeni’nin serbest bırakılmasını istedi.168 

3. İngiltere’nin Siyasi Açıdan Ermenileri Desteklemesi
İngiltere’nin, Osmanlı topraklarında emperyalist emellerine ulaşa-

bilmek için özellikle Ermenilerden meydana gelen Protestan cemaati 
oluşturarak, Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale etme fırsatını 
yakaladığını daha önce söylemiştik. 

Ermeni toplumu Ayastefanos Antlaşmasıyla birlikte bağımsızlık 
hevesine kapılarak, bağımsızlığa giden yolda bütün emperyalist dev-
letlerle ikili ilişkilere girdi. Ermeni toplumunun durumundan istifade 
etmek isteyen İngiltere, Küçük Asya’da (Anadolu) Fransız ve Rus etki-
sini dengelemek için Ermeni toplumunu her gün biraz daha pohpohla-
yarak Osmanlı devletine problem oluşturdu. İngiltere’nin bu politikası 
İstanbul Ermeni Patriği Hırimyan’ın üzerinde etkisini gösterdiği gibi 
kendisi ile Protestan cemaatinin şefi arasındaki ilişkilerin yeniden 
düzenlenmesine de yol açtı.169 

Rus etkisinin Doğuda arttığını gören İngiltere, Ayastefanos 
Antlaşmasının Osmanlı-Rus devletleri arasında değil, vaktiyle Paris 
Konferansında bulunmuş devletler arasında tartışılması gerektiğini 
ileri sürdü. Rusya, Avusturya’nın dostluğundan veya tarafsızlığından 
emin olmadığından İngiltere’nin isteklerine boyun eğerek, Ayastefanos 
Antlaşmasının Berlin Konferansında görüşülmesine rıza göstermek 
zorunda kaldı.170 Bu konferans, Alman Başvekili Bismarc’ın da açıkça 
ifade ettiği gibi Osmanlı devleti için değil, sırf Avrupa devletlerinin 
çıkarlarına dokunur maddeleri ihtiva eden Ayastefanos Antlaşmasını 
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değiştirmek için toplandı.171 Böylece Berlin Kongresi daha başlama-
dan Ayastefanos Antlaşmasının değiştirilecek maddelerinin temelleri 
hazırlanmış oldu. Ancak İngiltere bununla yetinmeyerek Rusların hala 
Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e ya da Basra körfezine inebileceğini veya 
Ermenileri ayaklandırabileceğini düşünerek, Osmanlı topraklarındaki 
bütünlüğü korumak için Kıbrıs’ın işgalini gündeme getirdi.172

İngiltere, Berlin Antlaşması imzalanır imzalanmaz, Ermenilerin ini-
siyatifini kendi eline almak için 19 Ağustos 1878’de Osmanlı hükü-
metine bir nota vererek ıslahatların hemen başlamasını istedi.173 Mayıs 
1880 tarihine kadar İngiliz Muhafazakâr hükümeti hazırladığı reform 
paketini Babıâli’ye kabul ettirmeye çalıştı. İngiliz hükümetinin iddiasına 
göre bu reformlar yapılırsa, Doğu Anadolu’da yeni bir düzen kurulmuş 
olacak ve yerli halk bundan hoşnut kalacaktı. Böylece Ermeniler, Rus 
etkisine kapılmayacak ve dolayısıyla Anadolu yeni bir Rus istilasından 
korunmuş olacaktı.174

İngiliz hükümeti, Ermenilerin gönlünü hoş tutmak için İstanbul’da 
verilen Ermeni hayırsever kuruluşlarının balolarını himayelerine aldık-
larından Ermeniler, İngiliz Büyükelçiliğiyle içli dışlı oldular. Hatta 
Ermeni aileleri çocuklarını İngiliz okullarına göndermekten büyük 
mutluluk duydular. Diğer taraftan İngiliz gazetelerinin Osmanlı muha-
birleri, gazetelerine Ermeni davasının haklılığını anlatan makale ve 
yazılarını göndermek için hiç bir fırsatı kaçırmadılar. Daha da önem-
lisi Rus askerlerinin Doğu Anadolu’dan çekilmesiyle baş gösteren kıt-
lık ve açlığa karşı Ermeni tüccarlarından oluşan bir heyet Londra’da 
Conterbury Arşöveki’ne başvurarak yardım talebinde bulundu. 
İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi komisyonun bu tür girişimlerini des-
tekledi. Böylece Ermeniler ilk defa yabancı bir devletten yardım gör-
düler. Bu da Ermeni cemaatinin İngiltere’ye karşı sempati ve güvenini 
artırdı.175 Ermeni toplumunun İngiliz hükümetine olan güvenini sars-
mak istemeyen İngiliz Büyükelçisi Henry Layard, 17 Temmuz 1879’da 
Doğu Anadolu’da yapılması gereken ıslahatın şimdiye kadar Osmanlı 
hükümeti tarafından savsaklandığını belirten bir notayı daha Sultan II. 
Abdülhamid’e sundu.176 

İngiltere’de 1880 yılında Gladstone hükümetinin iktidara gelmesiyle, 
yaklaşık bir asırdan beri süregelen İngiliz politikası değişmeye başladı. 
Artık Rusya’ya karşı Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü koruma 
politikası terk ediliyordu. Çünkü İngiltere, Osmanlı devletini parçala-
yıp kendisine dost küçük devletler kurmayı ve bunları Rusya’ya karşı 
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tampon olarak kullanmayı öngören bir politikayı benimsedi. İngiltere’ye 
göre bu tampon devletlerden biri de Ermenistan olacaktı. Bu yeni poli-
tikanın ilk emareleri İngiliz basınında Doğu Anadolu’dan Ermenistan 
diye söz edilmesi, Doğu Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar İngiliz 
Konsolosluklarının açılması, bölgedeki Protestan misyonerlerin sayı-
sında hızlı bir artış gözlenmesi ve Londra’da bir İngiliz-Ermeni 
Derneğinin kurulmasıyla görüldü.177 Bundan böyle İngiltere, 1880’den 
itibaren Akdeniz’deki nüfuzunu Boğazlar yoluyla değil de doğrudan 
doğruya Akdeniz’de savunacaktır.178 

Osmanlı topraklarında bağımsızlık arayan Ermeni hareketleri-
nin kıpırdanışı İngiliz hükümetinin bu politikasını kolaylaştırdı.179 
Londra’daki Ermeni derneğinin genel merkezi, İngiltere hüküme-
tinin yardımını elde etti. Bu da bütün Avrupa devletlerinde Ermeni-
İngiliz ittifakı olarak yorumlandı.180 Babıâli, İngiltere’deki Ermenilerin 
Osmanlı hükümeti aleyhine tahriklerde bulunmaları üzerine, Gladstone 
hükümetiyle görüşmeler yaparak Ermenilerin bu konudaki faaliyetle-
rini ortaya koydu. Dolayısıyla Anadolu’da görülen isyan hareketlerinin 
dışarıdan desteklendiğini ve bu konuda Osmanlı hükümetine yardımcı 
olunması istendi. Ancak Gladstone hükümeti, Ermenileri teşvik etme-
diğini ve desteklemediğini belirtti. Oysa o tarihte Londra Büyükelçisi 
olan Rüstem Paşaya göre; İngiliz parlamentosunda hatta kabinede 
Ermenilerin sempatizanları olduğundan bu tür hareketlere İngiliz 
hükümeti devamlı destek oluyordu.181

İngiltere’nin Ermeni meselesini benimsemesinde önemli maddi 
çıkarları oldu. İngiltere hükümeti, bu düşünceden hareketle Rusya’nın 
Ermeni meselesinden tamamıyla soyutlanmasını da istemiyordu. Çünkü 
Rusya yakın doğuda aradıklarını bulamadığı için gözlerini uzak doğuya 
çevirirse, o zaman İngiltere’nin Çin üzerindeki nüfuzu tehlikeye gire-
bilir düşüncesiyle Ermeni ıslahatı bahane edilerek Osmanlı devletiyle 
meşgul ediliyordu. Rusya’nın dikkatini Doğu Anadolu da tutmak bil-
hassa 1890’lı yıllarda arzulanan bir İngiliz siyasetiydi.182 

İngiltere hükümeti, Osmanlı Ermenilerinin bağımsızlık hareketle-
rini desteklemekle de kalmayarak, Osmanlı topraklarında suç işleyip 
cezaevlerine düşen Protestan Ermenilerin salıverilmesi için de kam-
panya başlattı. Nitekim mahkûmlardan Protestan mezhebine mensup 
Tomayan ve Kayayan’ın affı için İngiltere’deki Protestan gazeteleri ve 
dinî çevreler Osmanlı hükümetine baskı yaparak serbest bıraktırdılar. 
Tomayan Londra’ya giderek ihtilal komitesinin nüfuslu üyelerinden biri 
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oldu ve yapılan mitinglerde suçsuz, zulüm görmüş bir Ermeni olarak 
kamuoyuna tanıtıldı.183 Oysa Osmanlı hükümetince Tomayan’ın sosya-
list ve nihilistlerle işbirliği içinde, Kayayan’ın da Amerikan Hınçak şef-
lerinden biri olduğu tespit edilmişti.184 Adı geçen iki Protestan mahkûm 
Merzifon kolejin de öğretmen olarak görev yapan komitacılardandı.185 
Yine Bitlis Ermeni isyanında cinayetleri tespit edilen mahkemece ida-
mına hükmedilen bir Ermeni kadının affını İngiliz Sefiri Sir Edvard 
Connor, Cuma günü selamlık merasiminden sonra Sultandan bizzat 
istirham etti. İngiliz sefirinin bu ricasını II. Abdülhamid yerine getir-
medi. İngiliz sefiri bu konuyu tekrar açtı, bunun üzerine Sultan idam 
mahkûmu kadını affetti.186 

Yozgat’ta Amerikan misyonerleri Protestan olan Ermenilere maaş 
bağladılar. Güya ruhban sınıfından kimseyi bulamadıkları için Yozgat 
Gregoryen Ermeni Murahhası Rahip Kirkor’u Protestan vaizi olarak 
tayin ettiler. Adı geçen rahip Yozgat ayaklanmasında Ermenileri kış-
kırttığı tespit olunarak mahkûm edildi. Fakat İstanbul İngiliz sefirinin 
tavassutuyla serbest bırakılarak İstanbul’a gönderildi.187 Yine İngiltere 
Sefareti Maslahatgüzarı Babıâli’ye gelerek, Ankara mahkemelerinde 
yargılanan Ermeni komitacılarının yargılanması hususunda mahkeme 
heyetinin adil davranmadığını belirtti. Bu duruma İngiltere kamuo-
yunun heyecanlandığını Osmanlı hükümetinin daha adilane hareket 
etmesi gerektiğini telkin etti.188 

Evangelical Alliance Genel Sekreteri Mr. Arnold, Osmanlı toprak-
larındaki Protestan misyoner faaliyetlerini anlatırken; “Son 30-40 yıldır 
Osmanlı devletindeki dinî serbestiden çok memnunuz. Bu konuda gerek 
hattı hümayun gerekse Sultanın fermanları memnuniyetimizin daya-
nağıdır. Geçen 30 yıl içerisinde karşılaşılan problemlerin çözümü için 
Protestan Hıristiyanlar namına yapılan müracaatların sebebi Babıâli’den 
değil, yerel idareden kaynaklandığını gösterdiğini ve çoğunlukla mer-
kezi hükümetçe telafi olunduğunu belirtiyordu.” 189 

İstanbul İngiliz sefaretindeki müstahdemlerin birçoğu Ermeni idi. 
İstanbul İngiliz Büyükelçisinin eşi de Ermeni kadınlar yardım bir-
liğinin şeref başkanıydı. İşte bu ahval içerisinde olan İngiliz sefirleri 
Ermenilerle iç içe olduklarından onların getirdikleri teklifleri aynen 
destekler konuma geldiler. Kendileri destekledikleri gibi Londra hükü-
metini de buna ikna ederek İngiliz politikası haline getirdiler.190 Öyle 
ki, Viyana Sefaretinin 14 Ekim 1894 tarihli raporunda; İngiltere hükü-
metinin Londra-İngiliz Ermeni Derneğini desteklediği, komitenin 
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İstanbul Ermeni Patriğinden memnun olmadığı belirtildi.191 Daha da 
önemlisi 18 Eylül 1895 olayları sırasında Ermeniler, kendilerini ayak-
landırmaya gelenlere İngiliz filosu henüz Çanakkale Boğazını geçmedi 
mi? sorusunu sormaktaydılar. Gerçekten de Ermeni halkı kendi göz-
leriyle İngiliz filosunun Ermeni toplumunun kurtuluşu için Marmara 
Denizi’ne geldiğini görme zevkini tatmak için, evlerin teraslarına, 
kiliselerin çan kulelerine çıkıyorlardı. Çünkü İngiltere kendi lehlerine 
müdahale edilebilmesi için çok iyi bir bahane bulunması gerektiğini 
bu takdirde İngiliz filosunun, İstanbul’a kadar gelerek Yıldız Sarayı 
önünde demir atacağını ve Ermeni toplumunun muhtariyetini elde ede-
ceğini duyurmuştu. İngilizler, aylarca Ermenileri bu ümitle oyalayarak 
Osmanlı topraklarında kanlı olaylara sebep oldu.192 Daha da önemlisi 
Ermeni komitelerinin Osmanlı devletinin başına açtıkları büyük prob-
lemlerden dolayı memnun olan ve Ermenilere durmaksızın yardım eden 
İngiltere Başvekili Gladstone, Ermenilere yardım insanlığa hizmet-
tir sözüyle Osmanlı devletine ve Türklüğe karşı en büyük düşmanlığı 
göstermekteydi.193

4. Amerikan Protestan Misyonerlerinin Siyasi Yönden Ermenileri 
Desteklemesi

Amerika’dan Osmanlı topraklarına ilk gelen tacir ve misyonerler ken-
dilerine simsarlık yapan Ermenilerden kayırıp kolladıklarını Amerika’ya 
götürdüler. Misyonerler önce verdikleri eğitim-öğretimle Ermeni 
çocukları arasında Amerika özlemi oluşturdular. Böylece misyonerlerin 
eğitiminden geçen her Ermeni çocuğu birer Amerikan hayranı oldu. 

Osmanlı devletinin Avrupa’ya öğrenci gönderdiği dönemlerde, 
Protestan misyonerler de Amerika’ya öğrenci göndermeye başladı. Papaz 
adayları, ilk gönderilen Ermeni öğrencilerden oluşmaktaydı. Bundan 
maksat, Teoloji yüksek okullarına yerleştirilen, Ermeni gençleri okulla-
rını bitirdiklerinde Osmanlı topraklarındaki Protestan kiliselerde görev 
alacaklar ve misyonerlere yardımcılık yapacaklardı. Bunlar aracılığıyla 
Osmanlı topraklarında Protestan mezhebi yayılacaktı.194 Amerikan 
konsoloslukları Sivas, Erzurum ve Harput’ta Ermeni evlerine yerleşti. 
Üçünde de konsolos muavinleri Ermenilerden olduğu gibi konsolos-
luk binasının genel hizmetlerini yürütecek personel de Ermenilerden 
seçildi.195

Amerikan tüccarının ve misyonerinin koruyucu kanatları altında 
yetişen ve Amerikan vatandaşlığına geçen Osmanlı Ermenileri de 
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kapitülasyon ayrıcalığını emperyalist devletler gibi kötüye kullandılar. 
Bu durum Amerika ile Osmanlı arasında uzun bir zaman problem oldu. 
Amerikan tüccarı ile işbirliği yapan Ermeni simsarlar veya Amerikan 
misyonerleri, Amerika’ya öğretime yollanan Ermeni gençleri, izinsiz 
olarak Amerikan vatandaşlığına geçiriyordu. Özellikle Osmanlı top-
raklarında suç işleyen Ermeniler, alelacele Amerikan vatandaşlığına 
geçirilerek bir Amerikan vatandaşının hiç bir şekilde Osmanlı mahke-
meleri önüne çıkarılmayacağını ileri sürüyorlardı.196 Bu konuda Osmanlı 
hükümeti elçiliği vasıtasıyla Amerikan hükümeti nezdinde girişimde 
bulundu. Verilen cevapta; Amerika uyruğuna geçen Ermenilerin 
Osmanlı topraklarından uzaklaştırmalarının hukuki olduğunu, ancak 
suçlu muamelesi yapılarak hapsedilmelerinin dostane bir hareket olma-
yacağı bildirildi.197 

Her biri Ermeni üssü haline getirilmiş bulunan okullar, yetimhaneler 
ve bakım evleri, insani temaları ön plana çıkartarak binlerce Ermeni’yi 
Amerika’ya göçe özendirdi. Bütün bunlar ucuz iş gücünün kendi ülke-
sine erdemlilik adı altında taşınmasından ibaretti.198 Göçlerin büyük 
bir kısmı siyasi maksatla yapıldı. Amerikan vatandaşlığına geçerek 
Amerika’dan dönen Ermeniler yine eski yerlerine ve işlerine döndüler. 
Osmanlı hükümeti bu yolla tâbiiyet değiştirenleri yeniden tebaalığa 
kabul etmeyerek meseleye çözüm bulmaya çalıştı.199

Londra Büyükelçisi Rüstem Paşadan Hariciye Nazırı Sait Paşaya 
gönderilen 20 Nisan 1893 tarihli raporda; “Evanglique I’Alliance” 
(Protestanlar Birliği) genel sekreteri Arnold’ın “Daily News”a gönder-
diği ve 20 Nisan’da neşredilen mektubunda; İngiliz ve Amerikan mis-
yonerlerin küçük Asya’da Ermenilerden birçoğunu Protestan yaparak 
kendilerine itaat eden bir kitle oluşturmak istediklerini, bunların sıkıntı 
ve müşkülat çıkardıklarını, yerel idare ve basına karşı tesirli olduklarını 
belirtmiştir.200

Amerikan misyonerlerinin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üzerinde 
durulması gereken faaliyetlerinden biri de sağlık alanındaki uygula-
maları idi. XIX. yüzyıl Anadolu’sunda sağlık hizmetlerinin yetersizliği, 
sağlık hizmetleri vermek için gelen misyoner doktor ve hasta bakıcıları, 
her gittikleri yerde halkın ilgi odağı haline getirdi. Sağlık misyoner-
leri, bulundukları yerlerde yetişmiş okur-yazarlığı olan Protestanlaşmış 
Ermenilere hastanelerde ve sağlık ocaklarında görev vererek, onlara 
ekonomik katkıda bulunuyordu. Aynı zamanda misyonerler bu mer-
kezlerde hastalar ve hasta yakınları vasıtasıyla kendilerine daha 
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çabuk taraftar bulma şansını elde ediyorlardı.201 Bununla yetinmeyen 
Amerikan misyonerleri Van ve civarındaki faaliyetlerini genişletmeye 
devam etti. İngiliz konsolosluğu vasıtasıyla Londra’dan alınan paralar, 
Van’a getirilerek sözde fakirlerin korunması için kurulmuş derneklerle 
kamufle edilerek Protestanlaşan Ermenilere dağıtılmaktaydı.202 Yine 
aynı şekilde Yozgat’ta az bulunan Protestanlara, misyonerler tarafından 
ayda 1200 kuruş civarında maaş verildiği bu tahsisatın yabancı bir şirket 
tarafından yerine getirildiği, Osmanlı yerel yöneticileri tarafından tespit 
edilmişti.203 

1895 yılında Amerika’da yürütülen Ermenilere yardım kampan-
yasında pek çok kiliselerde Türklere lanet duaları yapıldı. Açık hava 
mitinglerinde akıl almaz iftiralar edildi. Kampanyaya katılan “Christian 
Herald” adlı New York gazetesi toplanan paraları Ermenilere dağıtmak 
üzere W. Howard adlı şâhısı Van’a gönderdi. Osmanlı Elçisi Mavroyeni 
Bey, Mr. Howard’ın yayınları ve konuşmalarıyla koyu bir Türk düşmanı 
olduğunu Amerika Dış İşleri Bakanlığına resmen ispatlamasına rağmen 
Howard ve benzerleri Anadolu’ya geldiler. Ermenilere yardımları elden 
dağıtarak bir kez daha Türk düşmanlığı propagandası yaptılar.204

Ermeni toplumuna harcanan para, Amerikan Protestan Kiliseleri 
seferber edilerek, Osmanlı Ermenilerine gönderilmek üzere Amerikan 
halkından toplanıyordu. Binlerce kilisede her Pazar ayininde Türkler 
ne kadar kötülenir ve zavallı masum Ermeniler ne kadar çok acındı-
rılırsa205 toplanan paranın meblağı o kadar artmaktaydı. Toplanan bu 
parayla Ermeni toplumuna yardım edilmekten ziyade, Osmanlı top-
raklarında görev yapan Amerikan misyonerlerin yüksek maaşı ödendiği 
gibi Osmanlı ülkesindeki misyoner okulları ve kiliselerin geliştirilmesi 
de sağlandı. Bu paranın önemli bir bölümü de Amerikan Protestan 
Kiliselerinin kasasına girmekteydi.206

Amerika’da, Protestan Ermeniler ile Congreational topluluğuna 
mensup bir takım kimseler, Anadolu’da görev yapmış eski misyoner-
lerden rahip Hitchcook isminde birinin ruhani idaresinde toplandı-
lar. Yaptıkları toplantıda Hıristiyan milletlerin dikkatini çekmek için 
Osmanlı ülkesinde hakiki bir ihtilal tertip etmenin gerekli olduğu kana-
atine vararak bu konuda İngiltere Parlamentosuna verilmek üzere bir 
dilekçe hazırladılar.207

New York’ta genel bir miting yapıldı. Mitinge kadınlarla Ermenilerden 
başka kimse itibar etmedi. Protestan öğretmenler ve rahipler Osmanlı 
hükümeti aleyhinde nutuklar söylediler. Yapılan konuşmalarda diğer 
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Hıristiyan devletlerin Osmanlı hükümetinin içişlerine Ermeniler lehine 
müdahale etmeleri istendi. Tertip heyetinden üç kişi, alınan karar-
ları Amerikan Cumhurbaşkanına götürmeye karar verdi. Öte yandan 
Boston’da yapılan bir mitingde Protestan rahipler, Amerikan hüküme-
tinde Osmanlı topraklarındaki Amerikan misyonerlerinin korunmasını 
istedi.208 

Bütün bu gelişmeler karşısında Osmanlı hükümeti, Washington elçi-
liğince Amerika Dış İşleri Bakanlığına gönderdiği yazıda; Osmanlı top-
raklarında misyonerlere her ne kadar teveccüh gösterilmekteyse de hiç 
bir zaman Osmanlı ülkesinde ihtilal çıkartmak isteyen Ermenilerle mis-
yonerlerin işbirliği yapmalarına göz yumulmayacağı ifade edildi.209 Yine 
Washington elçiliğince, Osmanlı topraklarında görev yapan Amerikan 
misyonerlerinin menfaatleri gereği Ermenilerin tarafını tuttuğu ve 
Amerika’daki gazetelere imzasız mektuplar göndererek, Amerikan 
kamuoyunu Osmanlı devleti aleyhine kışkırtmayı gelenek haline getir-
diklerinden dolayı Amerikan Dış İşlerine bildirildi.210 Başka bir yazılı 
başvuruda da; Amerikan din adamlarının Ermeni hareketlerinin yara-
tıcısı olmayıp, onlara cesaret verdiklerini bu hususun İngilizler için de 
geçerli olduğu belirtildi.211 

Osmanlı topraklarında Protestan misyonerler Ermeni toplumunu 
Osmanlı yönetimine karşı ayaklandırmaya çalışırken diğer taraftan 
Amerika’da misyonerlerin bu tutumu son derece masumane bir şekilde 
kamuoyuna yansıtılmaktaydı. İdare meclisi, kadınlar cemiyeti meclisle-
riyle birleşerek 6 Aralık Cuma gününü Osmanlı ülkesinde zülüm gören 
ahali ile tehlikede bulunan misyonerlere dua günü ilan ettiler. Kongre 
üyeleri bunu yalnız Congregational kiliselerinden değil, Amerika’da 
oturan bütün Hıristiyanlardan istenmesine karar verdi.212 Amerikan 
misyonerleri Amerika’da öyle bir kamuoyu oluşturdular ki, bu tip faa-
liyetlerin ardı arkası kesilmedi. New York’ta Rahip Potter’in Osmanlı 
yönetiminden zülüm gören Ermenilere yardım edilmesi için Hıristiyan 
devletlerin uyarılması ile ilgili yazdığı duayı kendi dinî bölgesindeki kili-
selerde okunması için tamim etti. Böylece Amerikan ruhani teşkilatının, 
Osmanlı devleti aleyhindeki faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.213 
Amerikalı din adamlarının Osmanlı devletine karşı yürüttükleri düş-
manca tutum, Amerikan hariciyesine defalarca delilleriyle elçilik vası-
tasıyla açıklandığı214 halde kabul ve tasdik edilmedi. Bu durum Ermeni 
komitacıları cesaretlendirdi.215
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Bütün bu olanlardan sonra Ermeni toplumunun özlemleri milli ve 
ihtilalci bir kalıba dökülmesinde dış ülkelerden gelen Protestan misyo-
nerlerin büyük rolü olduğu artık bir sır olmasa gerek. Misyonerler yazılı 
ve sözlü öğretimleriyle, Ermeni toplumunda milliyetçilik duygularının 
kabarmasına geniş ölçüde yardımcı oldu.216 Amerikan hükümetinin 
ve Amerika’da bulunan mezhep heyetlerinin Osmanlı devletine karşı 
düşmanca hareketlerinin belki de en büyük sebebi, Osmanlı toprakları 
üzerinde oturan onun nimetlerinden yeterince faydalanan Amerikalı 
misyonerlerin raporlarında Osmanlı hükümeti aleyhine daima yalan 
haber üretmelerinden kaynaklandı.217 Bu da milli duygularla ortaya 
çıkan Ermeni ihtilalcilerine itici güç oldu.218 

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ermenilerin 
Durumu

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Çarlık Rusya’sının Rumlara ve 
Bulgarlara verdiği destekle Ermenilere yönelik politikası arasında çok 
büyük fark vardı. Rusya, Anadolu’da kendisine bağımlı bir Ermenistan 
kurmaktan ziyade egemen olmayı tasarladığı Anadolu’daki Ermenileri, 
Slavlaştırma ve Ruslaştırma politikasını amaçlamaktaydı. Bundan dolayı 
en güçlü Ermeni ihtilal örgütü olan Taşnak’ın temsilcileri 1902 yılında 
Paris’te Ahmet Rıza’nın liderliğindeki ittihatçılara yanaşarak iş birliği 
yapmak ihtiyacını hissettiler.

23 Temmuz 1908 meşrutiyetin ilanından sonra geçici bir zaman için 
Ermeni komitelerinin faaliyetlerinde bir duraklama oldu. Komite reis-
leri bundan böyle faaliyetlerini tamamen kanuni ve haklı bir zemine 
oturtacaklarını ve meşrutiyetin korunmasına çalışacaklarını ilan etti-
ler. Hınçak komitesi reislerinden Sabahgülyan, Beyoğlu Ermeni kili-
sesinde yaptığı konuşmada meşrutiyetin ilanıyla ihtilal fikirlerinden 
vazgeçtiklerini bundan böyle memleketin ilerlemesi için çalışacak-
larını bildirdi. Taşnaksutyun ileri gelenleri de, var güçleriyle Genç 
Türklerle işbirliği içinde olacaklarını söylüyorlardı.219 Ancak daha 
sonraları İttihatçılarla Ermeni komitacıları arasında düşünce ayrı-
lıkları baş gösterdi. Milliyetçilik, Türkçülük, İslamcılık gibi akımların 
Jön Türkler arasında yayılmaya başlaması, Ermeni komitacılarında da 
özerk bağımsız Ermenistan kurma eğilimini tekrar su üstüne çıkarttı.220 
Böylece II. Abdulhamid’in devrilmesi için İttihat ve Terakki Cemiyeti 
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ile işbirliği eden Ermeni komiteleri, Meşrutiyetin ilanından sonra eski 
düşüncelerine tekrar dönmüş oldular.221 

Taşnaksutyun, Osmanlı Ermeni müesseselerine tamamen el atmış 
durumdaydı. Osmanlı Millet Meclisindeki Ermeni milletvekilleri, 
Patrikhane ve buradaki halk meclis üyeleri, ruhani reisler, illerdeki öğret-
menler hemen hepsi komite mensupları idi. İllerde düzenli ve silahlı 
çeteleri vardı. Taşnaksutyun, Cophenhague Sosyalist Kongresinde ver-
diği tebliğde Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerini şöyle izah ediyordu: 
1908 yılına kadar, komitemizin Osmanlı ülkesindeki faaliyetleri gizli 
ve yalnız geceleri yapılırdı. Gündüzleri komite üyeleri dışarı çıkmaz-
lardı. Faaliyetlerimiz daima siyasi ve ihtilalci idi. Bu faaliyetler bugünde 
Osmanlı topraklarında devam etmektedir. Yalnız şu fark vardır ki, şimdi 
açıktan açığa gündüz yapılmaktadır. Ermenilerin yoğun olduğu bütün 
bölgelerde komitelerimizin tam teşkilatlı ve tertipli büyük ihtilalci çete-
leri vardır.222 

İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Rusya’dan kaçıp Anadolu’ya 
gelen Kafkasyalı İşhan ve Aram, Taşnak Komitesi’nin başına geçtiler. 
İlk iş olarak da Ahtamar adasındaki Rahip Okulu’nu tatil ederek okul 
öğretmenlerini, personeli ve öğrencileri propaganda yapmaları için çevre 
vilayetlere gönderdiler. Ahtamar Kilisesi komitenin merkezi ve geliri de 
mali kaynağı oldu.223

Trablusgarp’ın işgali ve Balkan Savaşı, Osmanlı devletini fena halde 
sarsmıştı. Tekrar sıkıntılara maruz kalmak istemeyen Meşrutiyet hükü-
meti, Doğu Anadolu’da ıslahatın yapılmasını arzu ediyordu. Taşnak 
baskısı yüzünden görevinden çekilmek zorunda kalan Ermeni Patriği 
Ormanyan’ın da görüşlerini alan Dâhiliye Nazırı Reşit Beyin başkanlı-
ğındaki komite, bir reform paketi hazırladı. Buna göre; Vilayât-i Sitte 
olarak anılan iller sancak statüsüne indirilerek iki guruba ayrılacaktı. 
Birinci bölgenin idare merkezi Erzurum, diğeri de Elazığ olacaktı. 
Her merkezde iki Müslüman, iki Ermeni ve iki de yabancı temsilci-
den oluşacak bir komisyon kurulacaktı. Bunların başına da yabancı 
uyruklu biri getirilecekti. Osmanlı devleti 24 Nisan 1913’te bu projeyi 
Londra’ya sunarken, anılan bölgelerde koordinasyonun sağlanması için 
Dâhiliye Nezaretine bağlı bir İngiliz genel müfettişin atanmasını da 
istemekteydi. Osmanlı devleti üzerinde güç denemesinin yapıldığının 
bilincinde olan İttihatçılar, Doğu Anadolu’daki Rus manevralarına karşı 
İngilizleri yanlarına çekmek istiyordu.224 Ermeniler için bu durum iyi bir 
fırsattı. Katoğikos başta olmak üzere Patrikhane, Ermeni politikacıları, 
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Rusya’nın müdahalesiyle yeniden ıslahat meselesini gündeme getir-
diler. 1908’den beri komiteler illerdeki teşkilatlanmalarını tamamla-
mış, komitacıların sayısını artırmış ve silah ve mühimmat tedariklerini 
tamamlamışlardı.225 Oysa I. Dünya Savaşının yaklaşan bulutları bu ısla-
hat programının uygulanmasına imkân vermedi.226

Eçmiyazin Katoğikosu ile Kafkas Genel Valisi Vronzof arasında, 
Rusların ıslahat yapılmasına yardımcı olmaları, Ermenilerin de kayıtsız 
şartsız Rusya’nın arzuları doğrultusunda hareket etmeleri karara bağ-
lanmıştı.227 1914 sonlarında Rus Çarı, Osmanlı egemenliğinde bulu-
nan Ermenilerle ilgileneceğini, onları yeniden Türk boyunduruğu altına 
sokmayacağı mesajını veriyordu. Çünkü yapılan antlaşmalar sonunda 
Boğazlara karşılık zorunlu olarak Doğu Akdeniz bölgesini Fransa’ya 
bırakmaya razı olan Rusya, burada bir Fransız nüfuzunun oluşmasını 
istemiyordu.228 Yani Ermeni konusu yeniden açılmaktaydı.229 Öteden 
beri teşkilatlanmalarını ve silahlanmalarını Osmanlı devleti sınırları 
içinde ve dışında emperyalist devletlerin yardımıyla sürdüren Ermeni 
komitacılar, I. Dünya Savaşı başlar başlamaz fiili hareketlerini yoğunlaş-
tırdılar. Bir taraftan Osmanlı Ermeni milletvekilleri ve devlet kademesin-
deki diğer yetkililer, Patrikhane, kilise papazları ve yabancı konsolosluk 
mensupları gizliden gizliye bu faaliyetlerini yönetirken, diğer taraftan da 
komitacılar dışarıdaki gönüllü alayları ve Ermeni toplumunun önemli 
bir kısmını harekâta dâhil etmişlerdi.230 O sırada Avrupa’da bulunan 
Osmanlı Ermeni milletvekillerinden Taşnakçı Karakin Pastırmacıyan 
Rusya’ya geçerek Kafkaslara gitti. 1914’te bu cephede Türklere karşı 
savaşmak üzere gönüllü intikam taburlarını kurdu.231 Savaşın ilk yıl-
larında Ermeniler, Rusya’nın yanı sıra İngiltere’ye de müracaat etmeyi 
ihmal etmediler.232 

Osmanlı hükümeti 21 Temmuz 1914’te seferberlik ilan etti. 
Seferberlik ilk kez Ermenileri de kapsıyordu. Şark vilayetlerindeki idari 
reform konusunda hemfikir olan komitacılar toplanarak taşra teşkilat-
larına şu talimatı verdiler: Rus birlikleri hududu geçip, Osmanlı Ordusu 
geri çekildiği zaman elinizdeki her türlü imkânla, her yerde aynı anda 
isyan edeceksiniz. Böylece Osmanlı ordusu iki ateş arasında kala-
cak. İdari merkezler işgal edilip, ikmal kafilelerine hücum edilecektir. 
Buna rağmen Osmanlı ordusunun ilerlemesi halinde Ermeni askerler 
silahlarıyla beraber birlikleri terk edip, çeteler kuracaklar ve Ruslara 
katılacaklardı.233 
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1914 Ağustosunda Jön Türkler, Erzurum’da yapılan Taşnak Genel 
Kongresi’nde 1907 yılındaki mutabakat kararını uygulamalarını ve 
Kafkasya Ermenilerini Rusya’ya karşı isyana teşvik etmelerini istedi-
ler. Taşnaklar bu teklifi reddettiler. Fakat Osmanlı ve Rusya arasında 
bir savaş çıkarsa, Osmanlıya sadık kalacaklarını bunun yanı sıra Rus 
Ermenilerinden mesul olmayacaklarını belirttiler. Ancak Osmanlı 
hükümeti savaşa girdiğinde, Taşnakların Osmanlı şubesi ileri gelenleri 
Osmanlıya karşı sadakat yeminini unutarak, faaliyetlerini Rus hüküme-
tinin arzusu doğrultusunda yaptılar.234

Avrupa’daki Alman emperyalizmi, İngiltere ve Fransa’yı ürkütmüştü. 
Bundan dolayı bu iki ülke kendilerine güçlü müttefikler bulmaya çalış-
tılar. Osmanlı devletinin Balkan Harbinde yenilmesi bütün dünyayı 
Türk ordularının güçsüzlüğüne inandırmıştı. İtilaf Devletleri, Rusların 
Osmanlı devleti üzerindeki istek ve arzularını kabul etme yoluna gide-
rek, Rusya’yı kendi saflarına çekmeye karar verdiler. Bu bakımdan I. 
Dünya Harbi, Rusları adeta sevindirdi. Rus ordularının 13 Kasım 
1914’te Doğubayazıt’tan Osmanlı sınırlarını geçerek ilerlemesi Doğu 
Anadolu’da bağımsız bir devlet kurma hayaliyle coşan ve bu uğurda 
silahlanan Ermeniler için büyük bir fırsat oldu.235

İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki yakınlaşmanın belirgin bir hal 
alması ve bu güçlerin Osmanlı topraklarında nüfuz sahası kazanmak 
için faaliyetlerini yoğunlaştırmaları, özellikle Rusya’nın Ermenilerle 
tekrar ilgilenmeye başlaması, Balkanların paylaşılmak üzere oluşu, 
Lübnan’da Fransa’nın desteğiyle gelişen bağımsızlık hareketleri, 
İngiltere’nin desteğinde bağımsız Arap devletleri kurma gayesini güden 
Arap milliyetçiliği Osmanlı topraklarının paylaşılmakta olduğu inti-
baını uyandırmaktaydı.236 I. Dünya Savaşına girildiğinde, İngiltere’nin 
göz diktiği bölgeler, Ermenilerin bulunduğu bölgelerin dışında kalmıştı. 
İngiltere Mısır’ı işgal etmiş ve Musul yöresinde egemenliğini sağla-
mıştı.237 Bundan dolayı Ermeniler için planların eylem safhasına dökül-
mesi Rusya’da başlamıştı. Ülkenin her tarafından Ermeni gönüllüler 
Rus ordusuna ve intikam alaylarına katılmak için Kafkasya’ya geçtiler. 
Nitekim Ruslar, İran ve Kafkasya’daki Ermenilerden gönüllüler topla-
maya ve onları silahlandırmaya başladı.238 Bundan kısa bir süre sonra 
da Anadolu’da isyanlar birbiri ardına patlak verdi.239 İlki Zeytun’da 
çıkan ayaklanmaya Kayseri, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, 
Trabzon, Ankara, Van, İzmit, Adapazarı, Hüdavendiğar, Adana, Halep, 
İzmir ve Canik’tekiler takip etti.240 Böylece Osmanlı ordusuna karşı yeni 
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bir cephe oluşmuştu. Bu da Ermeni cephesi idi. Düşman cephesindeki ve 
cephe gerisinde mahalli güç konumundaki Ermeniler, İtilaf Devletlere 
çok önemli istihbarat ve fiili destek verdiler. Bunda da Osmanlı ordusu 
ve cephe gerisindeki sivil halk büyük zarar gördü.241

5-9 Şubat 1915 tarihlerinde Van ve Bitlis vilayetlerinin muhtelif 
bölgelerinde isyan çıkartarak 2 bin kadar Ermeni dağlara çıkartıldı. 
Bunların birçoğu da Ruslar adına casusluk yapmaktaydılar.242 Rusya 
ayaklanmadan yararlanarak çoğu Kafkasya’dan gelme yaklaşık 4 bin 
Ermeni’den oluşan gönüllü birliklerini Van’a gönderdi.243 Böylece I. 
Dünya Savaşını izleyen günlerde Ermeni Meselesi sözde insani motif-
lerle süslenerek, siyasi anlamda tekrar gündeme oturtulmuş oldu.244

Osmanlı hükümetinin iyi niyetine rağmen olayların giderek artması, 
birçok cephede savaş halinde bulunulması, isyanların tamamen ihanete 
dönüşmesi, hem cephenin, hem de cephe gerisinin emniyete alınması, 
bir zaruret halini aldı.245 Doğu cephesindeki bu şartlar çetecilik faaliyet-
lerinde bulunan Ermenilerin yerlerinin değişmesini zorunlu kılıyordu.246

Ermenilerin büyük devletler tarafından korunduğunu ve kışkırtıl-
dığını göz önüne alan Babıâli, köklü önlemlerin alınmasından kaçını-
yordu. Ancak Ermenilerin silahlarıyla birlikte Rus ordusuna katılmaları, 
Ermeni din adamlarının isyanları hazırlayıp bizzat yönetmeleri sonu-
cunda, Osmanlı hükümeti, Ermenilerin bu girişimlerinin tehlikeli oldu-
ğunu, bundan böyle sert tedbirlerin alınacağını bizzat Ermeni Patriğine 
bildirdi. Aynı zamanda durum parlamentoda Ermeni milletvekillerine 
de anlatıldı. Fakat Ermeniler, bu konuşmaları hükümetin güçsüzlüğüne 
yorumlayarak yıkıcı faaliyetlerini bir kat daha artırdılar.247 

Başkumandan Vekili Enver Paşa, Dâhiliye Nazırı Talat Paşaya yolla-
dığı 2 Mayıs 1915 tarihli yazıda; Van ve civarındaki Ermenilerin isyan-
larını sürdürmek için daima toplu ve hazır halde beklediklerini, toplu 
halde bulunan Ermenilerin buralardan çıkartılarak isyan yuvalarının 
dağıtılması düşüncesinde olduğunu, bu Ermenileri ya Rus sınırı içine 
göndermenin, ya da Anadolu içlerinde çeşitli yerlere dağıtmanın gerekli 
olduğunu belirtti. Özetle Enver Paşa, Ermenilerin isyan çıkartmaya-
cak şekilde dağıtılmasını istiyordu. Nitekim uygulama da böyle oldu.248 
1915 olaylarının temelinde bir kısım Ermenilerin hayalperest, romantik, 
kısır ve gayri siyasi görüşlerinin yarım asır boyunca emperyalistlere alet 
olup toplumlarının başını belaya sokması yatmaktaydı.249 
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Tehcir kanunu, tüm Anadolu’da bulunan Ermenilere uygulanmadı.250 
Harekât gerisinde bulunan asker aileleriyle, Katolik251 ve Protestan252 
aileler hariç olmak üzere diğer Ermeniler tehcire tâbi oldular.253

Sonuç
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında 

Ermeni toplumunun “Millet” olarak tanınmasıyla Ermeni Patriğinin 
unvanı da bütün “Osmanlı devletindeki Ermenilerin Patriği” yaptı. 
Patrik unvanı altındaki bu din adamı, toplumun sadece uhrevi değil, 
aynı zamanda dünyevi lideriydi. Bu şekliyle Ermeni toplumu, yüzyıl-
larca Patrikhane vasıtasıyla yönetildi. Dolayısıyla Osmanlı devleti içe-
risindeki Ermenilerin bu şekilde örgütlenmesi onların diğer kültürlerin 
tesirlerine terk edilmiş alt guruplar olarak kalmasını önlemek amacıyla 
yapıldı. Bundan dolayı Osmanlı devletinin güçlü olduğu dönemlerde 
Osmanlı Gregoryen Ermenilerine yönelik misyoner faaliyetleri etkili 
olamadı. Bu durum, Osmanlı devletinin duraklama döneminden sonra 
güç kaybetmesiyle tersine işlemeye başladı. Daha önce Osmanlı dev-
leti tarafından bir millet haline getirilen Ermeniler, yabancı misyoner 
faaliyetlerinin tesiri ile bölünmeye başladı. Osmanlı devletinin gerileme 
dönemine girmesiyle Gregoryen Ermeniler üzerinde Rus tesiri gittikçe 
yoğunlaştı. Öyle ki Rusya, Osmanlı Ermenilerinin başına Eçmiyazin 
vasıtasıyla kendi politikasına bağlı papazları yerleştirdi. Bu dönemden 
(1844) itibaren de Osmanlı tarihinde ilk defa Rus büyükelçisinin bas-
kısıyla İstanbul’un en büyük Ermeni Kilisesinde ayinler, Eçmiyazin 
Katoğikos’u adına yapılmaya başlandı. Rusya bu politikasıyla Osmanlı 
Ermenilerini kendi emperyalist emelleri doğrultusunda kullandığı gibi 
bunların arasında Katolikliğin ve Protestanlığın gelişmemesi için de 
mücadele etti. XIX. yüzyılın ilk yarısında Fransa ve Rusya’nın Osmanlı 
Ermenileri üzerindeki bu başarılarını gören diğer emperyalist devletler 
de Osmanlı topraklarındaki menfaatlerini koruyabilmek için aynı yolu 
seçerek, kendi mezheplerine taraftar bulma yolunda hummalı çalışmalar 
yaptılar.

İngiltere, Hindistan’ı ele geçirdikten sonra, Hint yolu üzerinde ile-
ride önüne çıkabilecek muhtemel engelleri daha baştan önlemek ama-
cıyla, şarkta özel bir politika takip etmiş, o da diğer emperyalist devletler 
gibi, şark politikasında Ermenileri kullanmaya karar vermişti. Böylece 
İngiltere hiç vakit kaybetmeden Protestan misyonerler aracılığı ile 
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Osmanlı devleti üzerinde himaye hakkına kavuşmak ve hedef aldığı 
Gregoryen Ermenilerin dinî, kültürel ve sağlık problemlerine eğilerek, 
onları kendine çekebilmek için görkemli kiliseler, okullar ve hastaneler 
açtı. 

İngiliz ve Amerikan Protestan misyonerlerinin Osmanlı 
Ermenilerine yönelik faaliyetleri, eski Ermeni kültürünün güdümlü 
olarak diriltilmesine ve Ermeni milliyetçiliğine zemin hazırladı. Başka 
bir ifadeyle Gregoryen Osmanlı Ermeni toplumunda Fransız-Katolik, 
Rus-Ortodoks tesiriyle birlikte gelişmiş olan farklılaşmaya, Protestan 
tesiriyle ortaya çıkan yeni bir farklılaşma daha eklendi. Böylece İngiltere, 
her hangi bir şekilde Osmanlı devletinin paylaşılması durumunda, aslan 
payını alabilmek için kendisine bağlı aracı bir zümreye de kavuşmuş 
oldu.

Osmanlı Ermenileri üzerine yapılan bu emperyalist faaliyetler 
başta İstanbul Ermeni Patriği olmak üzere, bütün Ermeni toplumunu 
rahatsız ettiğinden, Protestan misyonerlere ilk tepki İstanbul Ermeni 
Patrikhanesinden geldi. Bir kısım Ermenilerin Katolikleştirilmesinden 
sonra bir de aynı cemaat içerisinde Protestanlaştırma hareketinin mis-
yonerlerce başlatılması, Gregoryen Ermeni cemaatinde mezhep birli-
ğini tamamen parçaladı. 1840’lı yıllarda Protestan misyoner faaliyetleri 
İstanbul Ermeni Patriği tarafından engellenmeye çalışarak Protestanlığa 
geçen Ermeniler aforoz edildi. Aynı zamanda Gregoryen Ermenilerin, 
Protestan Ermenilerle ticaret yapmaları, ikili münasebette bulunmaları 
da yasaklandı. 

Osmanlı yönetimindeki Ermeniler arasında meydana gelen bu dinî 
ve siyasi mücadelede emperyalist devletler aslında Ermenilere hizmet 
etmediler. Osmanlı Ermenilerine, gerek Katolik gerekse Protestan mis-
yonerler, Ermeniliğini unutturdu. Çünkü Gregoryen mezhebi Ermeni 
kültürünü, örf ve ananesini taşıyan ana unsurdur. Osmanlı devleti bir 
ölçüde Gregoryenliği koruyarak aslında Ermeniliğe hizmet etti. Altı 
asırlık Osmanlı tarihinde Ermeni adı, Ermeni kültürü yok olmadı. Ama 
kendi hataları yüzünden Osmanlı topraklarından ayrılan Ermeniler, yüz 
yıl dahi geçmeden Ermenilikle ilgili çok şeyi unuttular. Hele Katolik ve 
Protestan kiliselerine intisap edenler isimlerini dahi değiştirerek örf ve 
adetlerini tamamen kayıp ettiler. 

Osmanlı yönetimindeki Ermenilerin, gerek kendi aralarındaki mez-
hep ve çıkar çatışmalarında gerekse isyan ve terör olaylarında büyük 
çoğunluğunun bir kusur ve kabahati yoktur. Bu olaylar, kiliseler arası 
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rekabetten kendilerine bir takım çıkarlar sağlamak isteyen, emperyalist 
devletlerin ajanları gibi davranan misyoner ve kilise yöneticilerinden, 
ülke dışından Osmanlı topraklarına sızmış isyancılar ve teröristlerden 
meydana gelen küçük bir azınlığın eseri olarak değerlendirmek gerekir.

Emperyalist devletlerin, Ermeni toplumu arasında taraftar kazanma 
çabalarının arkasında Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliseleri vardır. 
Bu üç kilise de diyofizittir. Bu üç kilisenin günümüzde Dünya Kiliseler 
Birliği adı ile yeni bir birliğe gittikleri bilinmektedir. Diyofizit karak-
terli Dünya Kiliseler Birliğinin hedeflerinden bir tanesi de monofizit 
karakterli kiliseleri ortadan kaldırmaktır. Süryani, Kıpti ve Habeş kilise-
leri gibi, Ermeni Kilisesi de monofizit kilise olduğundan, onlar da aynı 
politikalara maruz kalmışlardır. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı top-
lumunda Ermeniler arasında çıkarılan dinî itilafların temelinde büyük 
bir ihtimalle bu gizli niyet yatmaktadır. Başka bir ifadeyle Monofizit 
Gregoryen Ermeni Kilisesinin Diyofizit Katolik, Ortodoks ve Protestan 
kiliseler tarafından yok edilme düşüncesi vardır.


