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Giriş
Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminden çöküş evresine geçişi 

tarihçiler tarafından Karlofça Antlaşması ile başlatılır. Karlofça 
Antlaşması’ndan yaklaşık yüzyıl sonra gerçekleşen Fransız Devrimi ve 
devrimin yaymış olduğu milliyetçilik akımları Osmanlı azınlıklarını 
hareket geçiren ve dağılmayı hızlandıran en etkin tarihi gelişmelerden 
bir tanesi, belgide en önemlisidir. Amerikalı Misyonerler bu şartlar 
altında, Fransız Devrimi’nden yaklaşık otuz yıl gibi kısa bir süre sonra 
Osmanlı topraklarında faaliyete başladılar ve milliyetçilik akımlarının 
Osmanlı Devleti’nin ücra köşelerine kadar yayılmasında büyük rol 
oynadılar. Misyonerlerin çalışmaları on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nin artık bir arada tutulamayan özellikle Hıristiyan uyruklarının 
en büyük ayrılıkçı düşünce kaynağı haline geldi ve dağılmayı hızlandırdı. 

Aslında yönetim şekli her ne olursa olsun tarih boyunca kurulmuş 
hiçbir devlet, kendisine karşıt insanların yetişmesine ya da dış müda-
hale ile vatandaşlarının kendine karşıt hale gelmesine müsaade etmez. 
Osmanlı Devleti yönetimi ve hukuki yapısı ile Sultan Halifeye bağlı 
bir İslam Devleti’ydi. Toplum yapısı farklı örf, adet, dil, ırk ve inançta 
vatandaşlardan oluştuğu için Müslüman olmayan tebaaya kendi inanç-
larını ve geleneklerini yaşatabilmeleri sağlamak amacıyla geniş özgürlük 
alanı tanınmıştı. Millet Sistemi olarak bilinen bu uygulama misyonerle-
rin de etkisi ile daha sonra Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında etkin 
rol üstlenecektir.1 
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Belirtilen yapı içinde Amerikalı Misyonerlerin faaliyetleri ve kurmuş 
oldukları teşkilatlar daha önce de söylendiği gibi çok uluslu Osmanlı 
Devlet yapısının parçalanmasını hızlandırmış hatta hiç hesapta olmayan 
sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin American Board 
of Commissioners for Foreign Missions – Amerika Yabancı Ülkelerdeki 
Misyoner Komiserleri Üst Kurulu (ABCFM), Doğu illerinde Alevi 
Türkler ile Ermeniler arasında ittifak kurarak Osmanlı Devleti’ne karşı 
ortak bir cephe oluşturmaya özel önem vermiştir. Tehlikeyi zamanında 
fark eden II. Abdülhamit’in tedbirleri sayesinde bu tertip başarıya ula-
şamamıştır.2 Bu hadise de göstermektedir ki, misyonerlik, misyonerlerin 
iddia ettiği gibi dinsel bir olgu olmaktan çok, sosyal, kültürel, eğitim ve 
ekonomik araçları kullanarak geri kalmış uluslara nüfuz etme aracıydı.3 
Misyonerlerin kurmuş oldukları okullar bu nüfuzun çok hızlı ve etkili 
bir şekilde yayılmasını sağlamıştır. 

Oysa misyonerler her fırsatta Osmanlı idaresine olan sadakatlerinden 
bahsetmekte idiler fakat bu söylemlerinde hiçbir zaman samimi olma-
mışlardır. Misyonerlerin faaliyetlerine izin vererek Osmanlı Devleti 
bilerek ya da bilmeyerek sonunu getirecek, kendine muhalif vatandaşlar 
yetiştirerek iç depremlerin şiddetini artıracak eylemleri peşinen kabul 
etmişti. Bu öngörüsüzlük ve akıl tutulmasının bedelini de hem koca 
imparatorluk hem de arkada kalan Türk nesli ağır bir fatura ile ödedi ve 
halen ödemeye devam etmektedir. Misyonerlerin amaçlarına ulaşmak 
için kendi fikirleri doğrultusunda yetiştirdikleri saha elemanlarının asıl 
amacı Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmaktı ve bu yöndeki çalışma-
lar halen devam etmektedir. 

Amerika Devleti oluşturulurken, kuruluşta Protestanlık ve Püriten 
Ahlak etkin rol oynamıştı. Avrupa’da inançları, mülkleri ve canları teh-
dit edilen, Katolik hoşgörüsüzlük dolayısıyla ezilen sınıfları temsil eden 
Protestanlar kitleler halinde yeni keşfedilen Amerika’ya göç etmişler 
ve burada zor şartlar altında fakat liberal bir ortamda kendilerine yeni 
yaşamlar kurmuşlardı. Avrupa’daki Katoliklik aksine Püriten Ahlak, 
dünya için çalışmayı, sermaye biriktirmeyi, karlı işlere yatırım yapmayı 
inancın gereği olarak kabul ediyordu. Amerika’daki örgütlenmesini 
tamamlayan ve güçlenen Protestanlar Katoliklerin Cizvit papazlarının 
faaliyet göstermekte olduğu misyoner teşkilatlarına benzer misyoner 
yapıları oluşturmaya başladılar. Başlangıçta amaç diğer din mensupları 
olan Müslümanları ve Yahudileri Hıristiyanlığa kazandırmaktı.4 
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Osmanlı ülkesine gelen Protestan misyonerler Osmanlı toprakların-
daki Müslümanları ve Yahudileri Hıristiyanlaştırmanın hemen hemen 
imkânsız olduğunu tespit edince, Osmanlı tebaası Hıristiyanları ve 
Marjinal Türk grupları Protestanlaştırma çalışmalarına ağırlık verdi-
ler.5 İlk olarak iki büyük azınlık grubu Rumlar ve Ermeniler ele alındı. 
Rumların da Protestanlaştırılmasının güç olduğu görüldü. Bu esnada 
Ermeniler ile misyonerlerin ilk teması misyoner rahip Parsons vasıtasıyla 
1821 yılında gerçekleşmişti. Daha sonra misyoner Dwight Ermenice 
öğrendi ve Ermeni tarihi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Dwight, 
Ermeniler için ders kitapları hazırlanması ve okullar açılması gerektiğini 
düşünüyordu.6 Bu çalışmalardan sonra misyonerler 1844 yılından sonra 
dikkatlerini daha kolay protestanlaştırılabilen Ermenilere çevirdiler. 
Rumlar artık ikinci planda kalmıştı. Bu yönelimde Rufus Anderson’un 
Anadolu gezileri büyük etkiye sahiptir.7 Ürünlerini yaklaşık bir asır 
sonra vermeye başlayacak olan yıkıcı adımlar böylece atılmış oldu. 

Müslüman Türklerin Hıristiyanlaştırılma çalışmaları bir süreliğine 
ertelenmiş olmakla birlikte I. Dünya Savaşına bir yıldan az bir süre 
kala misyonerler Boston’dan gelen bir emirle Müslüman Türklerin 
Hıristiyanlaştırılması için çalışmaları yeniden yoğunlaştırmaya karar 
verdiler. Resmi tepkiden kaçınılarak Hıristiyanlaştırma faaliyeti giz-
lice yürütülecekti. Bu amaçla, anaokulları, çocuk ve gençlik, kadın ve 
kız kulüpleri kurularak faaliyetler bunların altında yürütülecek, okuma 
yazma bilmeyenlerin evine gidilerek propaganda yapılacaktı.8 Milli 
Mücadele sonrasındaki gelişmeler bu girişimi sonuçsuz bırakacaktır. 

Misyonerlerin çalışmaları ilerleyen yıllarda gayrimüslim cemaatler 
içinde şikâyetlere neden oldu. 1880’li yıllarda Anadolu’yu gezmiş olan 
William W. Ramsay, “Türklerin aradan çekilmesi halinde, bölgede yaşa-
makta olan üç farklı Ermeni grubun birbirinin boğazını keseceğini” 
kaydetmiştir.9 Çalışmalarında belirledikleri yöntem, bağnaz Hıristiyan 
milliyetçisi tutumları ve Müslümanlardan nefret etmelerini göz önüne 
alarak Amerikalı misyonerlerin Ortaçağ haçlı ruhu ile hareket ettiklerini 
söylemek abartılı olmayacaktır. Uygur Kocabaşoğlu da “misyonerlerin 
haçlı zihniyeti ile hareket ettiklerini ve karşılarındaki insanlara buyur-
gan, idareci bir yaklaşım takındıklarını” kaydetmektedir.10 Bu çalışmada 
Amerikalı misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki kışkırtıcı faaliyet-
leri ve bu faaliyetlerin iki ülke diplomatik ilişkilerine etkileri dönemin 
Amerikan kamuoyu algısı da dikkate alınarak incelenecektir. 
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Misyonerlerin Osmanlı Topraklarındaki 
Faaliyetlerinin Başlaması 

Osmanlı topraklarına ilk ayak basan misyoner 1815 yılında Mısır’a 
gönderilen İngiliz Church of Missionary Society’ye bağlı bir papazdır.11 
Bu tarihten birkaç yıl sonra Osmanlı topraklarına yerleşen Amerikan 
misyonerleri zaman içinde arkalarına Amerika’nın askeri gücünü de 
alarak, kendilerinden rahatsız olunduğu ya da ülke topraklarını terk 
etmeleri istendiği zamanlarda bile bulundukları yerlerden ayrılmamak 
için direnç göstererek kapitüler hakların da sağladığı ayrıcalıklarla mis-
yonlarını devam ettirmişlerdir.12 Misyonerler, bilerek ya da bilmeyerek 
bulundukları ülkelerde Amerika Devleti’nin siyasi ve ticari emellerine 
hizmet etmişlerdir.13 

Osmanlı topraklarında örgütlenen Amerikalı misyonerler büyük 
oranda ABCFM14 altında örgütlenmişlerdi ve ABCFM’nin yönergele-
rine göre faaliyet göstermekteydiler. Misyon merkezlerinin daha kolay 
kontrol edilebilmesi için örgütsel alt birimler stations oluşturulmuştu. 
İlk başta Anadolu’da İzmir, Bursa, İstanbul ve daha sonra Trabzon 
istasyonları oluşturuldu.15 ABCFM’nin Osmanlı topraklarında faa-
liyet göstermeye ve misyon istasyonları kurmaya karar verdiği yıllarda 
Osmanlı Devleti iç ve dış karışıklıklar, iç isyanlar, kapitülasyonlardan 
doğan sorunlar ve idari, askeri yapısındaki zaafiyetlerle boğuşmaktaydı. 
Misyonerler bu şartlar altında, 1830 tarihli Türk-Amerikan Ticaret ve 
Seyrüsefayin Antlaşması imzalanmadan önce 1820 yılında iki misyo-
ner, Plinky Fisk ve Levi Perrons ile İzmir’de çalışmaya başladı. Osmanlı 
ülkesindeki ilk hedef yerler, İzmir, Beyrut, Selanik, İstanbul ve Kudüs’ten 
oluşuyordu.16 Osmanlı topraklarında kurulan ilk Amerikan Misyoner 
okulu, 1830 antlaşması yürürlüğe girmeden yedi yıl önce, 1824 yılında 
Beyrut’ta açıldı. Amerikan Dışişleri raporlarına göre; bu tarihten başla-
mak üzere 50 yıl gibi kısa bir sürede Osmanlı topraklarındaki misyoner 
okullarının sayısı 400’ü aştı ve okulların %70’ten fazlasının mülkiyeti de 
misyonerlere aitti.17 

1830 antlaşmasından önce Osmanlı Devleti topraklarında faaliyet 
gösteren misyonerlerin en büyük destekçisi, bulundukları bölgedeki 
İngiliz konsolosları idi. 1830 antlaşması, misyonerlere ve Amerikan 
vatandaşlarına kapitüler koruma sağladı ve çalışmalarını kolaylaş-
tırdı. Kapitüler ayrıcalıklar, daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti’nin 
hareket alanını ve egemenlik ilkesinin altını oyan araçlar olarak kulla-
nıldı. Babıali, misyonerlere ve misyon teşkilatlarına karşı uzun erimli 
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bir politika oluşturamadı, Müslim ve gayrimüslim cemaatlerden gelen 
şikayetler üzerine; misyonerlere, teşkilatlarına ve okullarına yönelik kısa 
vadeli çözümler arandı. Ayrıca, 1830 antlaşmasının sağlamış olduğu 
kapitüler haklar misyonerler için koruyucu zırh vazifesi görmekteydi ve 
böylece misyonerler ile teşkilatları Osmanlı hukuk sisteminde ayrıca-
lıklı bir pozisyona yükselmişti. Amerikan temsilcileri bu süre içerisinde 
misyonerlerin haklarının ve faaliyetlerinin korunması için azami çaba 
sarf etmişlerdir.18 

ABCFM tarafından 1830 yılında iki misyoner Eli Smith ve H. G. O. 
Dwight, İstanbul’a gönderilerek buradan tüm Anadolu’dan İran sınırına 
kadar bir yıl sürecek inceleme gezisi yaptılar. İki misyonerin raporları 
daha sonra misyoner istasyonlarının kurulmasında öncü rol oynadı. 
Smith araştırmalarında Müslümanların Hıristiyanlaştırılmasının 
imkansızlığını fark etmişti ve Hıristiyanların Protestanlaştırılması ile 
düşman topraklarına nüfuz edilebileceğini belirtmişti.19 Bundan sonra 
özellikle Alevi Kürt ve Ermeni Osmanlı vatandaşlarının yaşadığı böl-
gelerde incelemeler yapmak üzere misyoner görevlendirmesi yapıldı.20

Bununla birlikte, İstanbul’a ilk atanan Amerikan mukim elçi ve mas-
lahatgüzarlarının ticari ilişkilere zarar vermemek için ilk dönemlerde 
misyonerler lehinde girişimde bulunmaya istekli olmadıkları görülmek-
tedir. Bu politika 1840’lı yıllardan sonra terk edilecektir.21 Misyonerler 
1857’li yıllarda İmparatorluğun Balkan topraklarına da el atmışlar, 
örneğin Bulgaristan’da saha durum tespit çalışmalarını başlatmışlardı. 
Çalışmalar sonuç vermeye başlamış, misyonerlerden önce birkaç adi adli 
vaka haricinde hadisenin meydana gelmediği Bulgaristan topraklarında 
bir Bulgar milliyetçiliği ve Osmanlı Devleti’ne isyan duygusu uyanmaya 
başlamıştır. Bu esnada misyonerler gönderdikleri raporlar ile Amerikan 
ve Avrupa kamuoyunu Bulgaristan ayaklanması için hazırlıyorlardı.22 

Bulgaristan’da deneyim kazanan misyonerler aynı çalışmaları daha 
sonraki yıllarda Osmanlı tebaası Ermeniler arasında yürürlüğe koya-
caklar, gönderdikleri yanlı rapor ve haberler ile Amerikan kamuoyunda 
Türk karşıtı bir kanı oluşturacaklardır.23 Merkezden gelen talimat ve 
misyonerlerin şikâyetleri neticesinde Amerikan elçileri misyonerleri 
koruma hususunda o kadar ileri gitmişlerdir ki, bazen kendi vatandaş-
larının ve özellikle misyonerlerin çalışmalarını zorlaştıran valilerin dahi 
görevden alınmasını isteyebilmişlerdir. Örneğin; 1861-1862 yıllarında 
Amerikan elçisinin telkinleri ile iki vali görevden alınmıştır.
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Misyonerlerin çalışmaları ve örgütlenmelerine uzun süre dokunma-
yan Babıali, özellikle misyonerlerin muzır yayınlarının kontrol altına 
alınabilmesi için 1862 yılına kadar Amerika’da ve diğer Avrupa ülke-
lerinde basımı gerçekleştirilip Osmanlı topraklarına kontrolsüz bir 
şekilde sokulan külliyatlı kitap, gazete ve yayınların meydana getirmiş 
olduğu karışıklıklara son vermek için 1862 yılında yabancı yayınlara 
sınırlama koyan bir notayı elçilik ve diplomatik temsilciliklere gönderdi. 
1862 yılı itibarıyla Osmanlı topraklarına sokulacak tüm kitap, gazete ve 
benzeri yayınların kontrolden geçirildikten sonra dağıtılmalarına izin 
verilmesi kararı alındı. Babıali’nin bu kararı Osmanlı topraklarında iste-
dikleri gibi hareket eden ve propaganda yapan Amerikalı misyonerlerin 
rahatını kaçırmıştı. Kararın kaldırılması için girişimlerde bulunmakta 
gecikmediler. Fakat Hariciye Nazırı Ali Paşa, diğer ülkelerin de kendi 
topraklarında benzer kamu güvenliğini bozucu yayınlara izin vermedi-
ğini söyleyerek bu isteği reddetti. Misyonerlerin ve dağıttıkları yayınla-
rın Osmanlı topraklarında neden olduğu olumsuzluğun farkında olan 
Ortaelçi E. Joy Morris Bakanlığına göndermiş olduğu notta bu konuda 
Babıali’nin hassasiyetinin dikkate alınarak ajite edilmemesini tavsiye 
etmekteydi. Bununla birlikte misyonerlerin dağıtılmasına izin verilme-
yen yayınlarının büyük kısmı Morris’in girişimleri ile müsaade almayı 
başarmıştır.24 

Misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki basım ve yayım faaliyetleri o 
derece ilerlemiştir ki, 1875 yılında İstanbul’da basılmakta olan misyoner 
kitaplarının sayısı 393’e, dil çeşitliliği ise yediye ulaşmıştı. Misyonerlerin 
bu derecede büyük bir külliyata ulaşmaları 40 yıllık bir çalışma neti-
cesinde mümkün olmuştur ve artık kitap satışlarından para kazanarak 
diğer çalışmalarını finanse edecek düzeye ulaşmışlardı. Bu nedenle mis-
yonerler yeni getirilen düzenlemelere şiddetle karşı çıkarak Babıali’nin 
eski uygulamaya dönmesini ya da kendileri için bir istisnai durum oluş-
turulmasını istiyorlardı.25 

Misyonerler Osmanlı topraklarında çalışmaya başladıklarında 
“Türkiye Misyonu” altında örgütlenmişlerdi. 1860 yılına kadar elde edi-
len gelişme ve teşkilatlanma misyon yapılarında alt istasyonların kurul-
masını gerekli hale getirmiştir. Bu nedenle Türkiye Misyonu üç ana 
bölgeye ayrılarak yeni bir idari düzenleme gidildi. Doğu Misyonu’nun 
merkezi Harput olarak belirlenmişti. 

Bu esnada özellikle Kudüs ve Yafa etrafında Amerikalı misyonerlerin 
teşviki ile koloni kurma çalışmaları sürmekteydi. 1866 yılında Amerikan 
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vatandaşı 40 aileden oluşan bir topluluk Kudüs Valiliği’ne başvurarak 
koloni kurmak üzere kendilerine toprak satılmasını talep etti. Amerikan 
elçisi Morris, kolonici Amerikalılara yardım ediyordu. Fakat Babıali bu 
isteği geleneksel dış politikaya ters düştüğü ve bölgedeki düzeni boza-
cağı gerekçesi ile reddetmiştir.26 

Buna rağmen misyonerler; Kudüs, İstanbul, Suriye ve Doğu Anadolu 
gibi çok geniş bir coğrafyada Amerikan konsoloslarının koruması 
altında faaliyet göstermeye, özellikle Kudüs havalisinde koloniler kuru-
labilmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamaya devam ettiler. Misyonerler, 
özellikle Müslüman Türklerin Protestan Hıristiyanlar yapılabilmesi için 
ancak kendi ırkdaşları tarafından din değiştirmelerinin sağlanmasının 
mümkün olduğunun farkına varmışlardı ve çalışmalarını bu alanda 
yoğunlaştırmışlardır.27 Daha önceleri uygulamada olan Hıristiyanlığı 
seçen Müslümanların ölümle cezalandırılması kuralından vazgeçilmesi 
misyonerlerin işini kolaylaştırmıştı. Her ne kadar serbest bırakılsa da 
Müslümanların Hıristiyanlaştırılması kolay olmadığı için misyonerler 
diğer cemaatlerdeki yerli Hıristiyanları Protestanlaştırmaya yoğun-
laştılar. Buna karşın özellikle Suriye’deki diğer Hıristiyan cemaatleri 
Protestanlığı ateizm ile eş tutarak Amerikalı misyonerlere karşı Türk 
makamlarından sürekli yardım istiyorlardı.28 

Misyonerler ulaştıkları muazzam büyüklükteki yazılı külliyatın 
yanında yoğun şekilde okul ve hastane de kurmuşlardır. Bu kuruluşları 
kurarken pek çok durumda Osmanlı Hükümeti’nden izin almaya gerek 
görmeksizin faaliyet göstermişler, kendilerine dokunulmaması için de 
özellikle Amerika’da yayınlanmakta olan gazetelerde okullarının kapan-
dığı propagandasını yapmışlardır. 

Misyonerlerin Osmanlı ülkesindeki ilk organize geniş çaplı eğitim 
kurumu girişimi Robert Koleji’dir. Misyoner Cyrus Hamlin’in girişim-
leri ile 1863 yılında Amerikalı işadamı Christopher R. Robert tarafın-
dan kurulan Robert Koleji29 1875 yılında, Ermeni, Rum, Türk, Fransız, 
Amerikan, Bulgar, Yahudi ve diğer milletlerden yaklaşık 200 öğrenciye 
eğitim veriyordu.30 Eğitim dili İngilizce olan Kolej daha önce de söy-
lendiği gibi ilerleyen yıllarda Bulgar isyanının önderlerini yetiştirecek-
tir. ABD’nin İstanbul Büyükelçisi (1913-1916) Henry Morgenthau, 
“Robert Koleji’ni Amerikan yönteminin Osmanlı topraklarına nasıl 
mükemmel bir şekilde nüfuz ettiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi 
olduğunu” belirtmektedir.31 Kurulduktan 30 yıl sonra, misyonerlerin 
kontrolündeki Robert Koleji’nde on farklı milliyetten 200’ün üzerinde 
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öğrenci eğitim görüyordu.32 Uygur Kocabaşoğlu, Amerikan kolejlerini, 
“Amerikan misyoner eğitim dizgesinin mostralık malları, bir başka 
deyişle ABCFM’nin vitrine koyduğu yüksek okullar…”33 olarak nite-
ler. Osmanlı eğitim sisteminin çağın gereklerini karşılayamaması ve geri 
kalması Amerikan kolejlerine rağbetin hızla yükselmesine neden olmuş 
ve kolejler vitrindeki yerlerinin hakkını vermişlerdir. 

1875’li yıllardan sonra misyonerler öncülüğünde artık gücünü kazan-
mış ve örgütlenmesini tamamlamış olan Protestanlar diğer Hıristiyan 
cemaatlere tanınmış olan hakların kendilerine de tanınmasını ve bu 
amaçla Babıali tarafından bağımsız bir cemaat olduklarını belirten bera-
tın kendileri için de düzenlenmesini talep etmeye başladılar. Bu amaçla 
Protestan Topluluğu temsilcisi Hagoss Mattosyan Osmanlı, Alman ve 
İngiliz makamlarına başvurularından sonuç alamayınca Amerikan elçi-
sinden yardım istendi.34 

Her ne kadar cemaat statüsünü henüz elde edememiş olsalar da mis-
yonerler geniş Osmanlı arazisinde istedikleri gibi hareket ediyorlardı. 
Bu hareketlere bir kısıtlama koyabilmek için özellikle Ermenilerin 
yoğun olarak yaşamakta olduğu Güneydoğu bölgesinde Babıali’nin tali-
matı ile misyonerlere bir ilden başka ile geçiş izni sağlayan teskere veril-
miyordu. Bu durumlarda Amerikan ortaelçileri devreye girerek gerekli 
teskereler ve misyonerlerin yolculuk esnasındaki güvenliklerini garanti 
altına alacak korumalar eşliğinde seyahat etmeleri sağlanıyordu.35 

Misyonerlerin Yayın Faaliyetleri 
Misyonerler, İstanbul’da haftalık bir dergi çıkartıyorlardı. Dergi üç 

farklı alfabede, Ermeni, Yunan ve Osmanlı Alfabesinde Türkçe dilinde 
basılıyordu. Çünkü hedef kitle olan Ermeniler ve Rumlar kendi ulusal 
dillerinden ziyade Türkçe bilmekteydiler. Derginin Ermenice basımı 
1846, Ermeni harfleri ile Türkçe basımı 1858 ve Yunan harfleri ile 
Türkçe basımı 1872 yılında başlamıştı. Misyoner raporlarında zikredi-
len dergilerin bazı güçlük ve engellemelere rağmen yukarıda belirtilen 
tarihlerden itibaren aralıksız yayınlandığı bildirilmektedir. Dergilerin 
ilk sayfasında ahlaki ve dini makaleler, ikinci sayfasında eğitsel yazı-
lar, üçüncü sayfada yerli görüşler ve dördüncü sayfada güncel siyasi 
haberlere yer veriliyordu. Dergiler vasıtasıyla Protestan cemaat kendi 
içinde haberleşebiliyor, toplantı ve benzeri ilanlar bu sayede duyurulu-
yordu. Dergiler tüm Osmanlı topraklarındaki abonelere posta yoluyla 
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gönderilmekteydi. Bu dergilerin yanında çocuklara Protestanlık propa-
gandası yapılabilmesi için aylık resimli dergiler çıkartılıyordu. Haftalık 
dergilerin dillerinde çıkan zikredilen aylık yayınlar, ek olarak Bulgarca 
da yayınlanıyordu.36 

Amerikalı Misyonerler 1870 yılında bugün Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde kalan alanın tümünü etki alanları içine almayı başarmış-
lardı. Aynı zamanda 1870’ler misyonerlerin kuluçka evresinin bitmesiyle 
ve yaklaşık 50 yıldır ektikleri fesat tohumlarının ilk meyvelerini ver-
meye başladığı yıllardır.37 Bununla birlikte misyonerlerin Osmanlı top-
raklarındaki gayrimüslimleri, özellikle Ermenileri Protestanlaştırmaya 
çalışmaları Hıristiyan cemaatler içinde huzursuzluğa neden olmuştu. 
Örneğin; Bitlis ilindeki misyonerler 13 yaşındaki bir Ermeni çocuğu 
Protestanlaştırarak korumalarına almışlar ve şikayet üzerine çocuk mis-
yonerlerden alınarak babasına geri verilmişti. Misyonerler bu durumu 
elçiliklerine şikayet etmekte gecikmediler. Hariciye Nazırı Ali Paşa 
şikayete verdiği cevapta yerel idarenin kanunlara göre hareket ettiğini 
bildirerek misyonerlerin talebini reddetti.38 Daha önce de söylendiği 
gibi, misyonerlerin Hıristiyan tebaayı Protestanlaştırması cemaatler 
içinde huzursuzluğa neden oluyordu. İhtida eden Hıristiyanlar diğerleri 
tarafından tehdit ediliyordu. Misyonerler mühtedilere yönelik tehdidin 
yakın zamanda kendi hayatlarını da riske edeceği korkusu ile zaman 
zaman elçiliklerine başvurarak koruma talep etmekteydiler. İhtida eden 
Hıristiyanların hayatlarını tehdit edenler genellikle Rusya ve Yunanistan 
tarafından kapitüler koruma sağlanacağı garantisi verilerek ajite edi-
len Osmanlı uyruğu Rumlar ya da Ermenilerdi. Bu gibi durumlarda 
Amerikan Elçiliği Babıali’ye başvurarak vatandaşlarının korunmasını 
talep ediyordu.39

Peşpeşe meydana gelen hadiseler ve isyanlar neticesinde Babıali, 
misyonerlerin faaliyetlerinden ve müesseselerinden kuşkulanmaya baş-
lamıştı. 1899 yılından itibaren özellikle Trabzon, Beyrut, Halep, İzmir, 
Harput, Elazığ, Bitlis ve Erzurum valilerine misyonerlerin faaliyetleri 
ile ilgili düzenli raporları merkeze göndermeleri talimatı verildi. 1905 
yılında ise vilayetlere gönderilen ferman ile Misyonerler denetimindeki 
Amerikan okulları ve bu okullara giden Müslüman talebeler hakkında 
bilgi istendi.40 Oysa Babıali şüphelenmekte geç kalmıştı. Çünkü 1900 
yılına varıldığında, misyoner teşkilatları Trabzon Mersin çizgisinin 
batısında kalan yedi istasyonda (Trabzon, Merzifon, Sivas, Kayseri, 
Bursa, İzmir ve İstanbul) ve toplam 102 uç alt birimde örgütlenmesini 
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tamamlamıştı.41 Kapitülasyonlar gibi kurşun geçirmez bir zırha sahip bu 
örgütleri artık söküp atmak imkansızdı.

1901 yılı Kasım ayında İngiliz, Fransız, daha sonra Rus, Alman ve 
İtalyan vatandaşlarına, misyoner kuruluşlarına ve bu kuruluşlara bağlı 
okullara bazı ek ayrıcalıklar tanındı. Amerikan ortaelçisi Leishman biz-
zat Başkan John Hay’ın talimatı ile II. Abdülhamit nezdinde girişimde 
bulunarak aynı ayrıcalıkların Amerikan vatandaş ve misyoner kurum-
larına da tanınmasını istedi. Amerikan tarafının diğer talebi Osmanlı 
makamları tarafından tanınmayan Beyrut Protestan Tıp Koleji’nin 
tanınması ve bu okuldan alınan diplomaların Osmanlı hükümetince 
denk kabul edilmesi üzerine yoğunlaşmıştı.42 

Beyrut Protestan Tıp Koleji misyonerlerin idaresindeydi ve izin alın-
madan inşa edilmişti. Misyonerler, buradaki çalışmaları ile yerel halkı 
Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaktaydılar. Başkan J. Hay, ortaelçi 
Leishman’a bizzat Sultan II. Abdülhamit ile görüşerek Amerikan talep-
leri ile ilgili kişisel mesajını iletmesi talimatını verdi. Leishman 1903 
Şubat ayının başından itibaren II. Abdülhamit ile görüşmek için giri-
şimlerde bulunmaya başladı. Hariciye Nazırlığına defalarca yazılı ola-
rak başvurmasına rağmen ancak Nisan ayının başında II. Abdülhamit 
ile okul sorunları ile ilgili tartışmaya girmemesi şartı ile görüşebildi. 
Görüşmede; Amerikan vatandaşlığına geçen Osmanlı uyruklarının bu 
ülkeye göçü, arkeolojik kazılar, Amerikan sigorta şirketlerinin Osmanlı 
topraklarındaki faaliyetlerine izin verilmesi, Amerikan domuz eti üze-
rindeki ithalat yasağı ve diğer konular ele alınmıştı. Görüşme sonrası 
domuz eti ithalatı üzerindeki yasak kaldırılmış ve Amerikan vatandaş-
lığı kazanmış Osmanlı uyruklarının çocuk ve eşlerinin göçüne izin veril-
mesi konusunda ilerleme sağlanmıştı.43 

Amerikalıların özellikle Bağdat havalisindeki arkeolojik kazı talep-
leri ve misyoner okulları ile ilgili istekleri Babıali tarafından zamana 
yayılarak yumuşatılmaya çalışılıyordu. Fakat Amerikalılar bu konudaki 
isteklerinden vazgeçmek niyetinde değillerdi ve özellikle misyoner okul-
ları üzerindeki taleplerinin karşılanmaması halinde üstü kapalı tehdide 
başvurmaktan bile çekinmemekteydiler.44 Bu amaçla 1903 yılı ağustos 
ayında Beyrut Amerikan Konsolos yardımcısının öldürüldüğü45 baha-
nesi ile Brooklyn, San Francisco ve Portsaid’de bulunan Machias savaş 
gemileri Beyrut’a gönderildi. Washington’daki Osmanlı ortaelçisine de 
gemilerin Amerikan talepleri karşılanıncaya kadar Beyrut’ta kalacağı 
bildirildi.46 
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Konsolos yardımcısı ile ilgili haberin İstanbul’daki elçiliğe gönderilen 
yanlış kripto kullanımından kaynaklandığı ve asılsız olduğunun anla-
şılmasına rağmen gemiler geri döndürülmeyerek, uzun süredir kabul 
görmeyen isteklerin bu fırsattan istifade güç gösterisi ile elde edilmesi 
amaçlandı. Babıali savaş gemilerinin Beyrut’a gelişini bir tehdit olarak 
değil, dostane ziyaret şeklinde değerlendirme eğilimindeydi. Ortaelçi 
Leishman ise Bakanlığına göndermiş olduğu raporunda savaş gemileri-
nin varlığının, tümünün olmasa bile isteklerinin büyük kısmının karşı-
lanmasını sağlayacağını bildirmişti.47 

Amerikalılar, diğer ülkelerin misyoner okullarına tanınan ayrıcalık-
ların aynılarının kendi okullarına da tanınması isteklerine, misyoner-
lerin buradaki çalışmalarını zorlaştıran ve Amerikan vatandaşlarının 
güvenliğini sağlayamadığını düşündükleri Beyrut valisi Reşit Bey’in 
görevden alınmasını da eklemişler ve vali değişinceye kadar savaş gemi-
lerini Beyrut limanında bekleteceklerini bildirmişlerdi. Amerikan tara-
fının baskısı ve tehditleri sonucunda Beyrut Valisi Reşit Bey görevden 
alındı.48 

Babıali, Amerikan okullarına uzun süredir her yöntem kullanılarak 
sağlanmaya çalışılan ayrıcalık ve imtiyazları vermeyi reddetmeye devam 
etti. Çünkü Osmanlı topraklarında; İstanbul, Beyrut, Kudüs, Kayseri, 
Tarsus, Selanik, Van, Adana, İzmir, Maraş, Sivas, Halep, Antakya, 
Erzurum, Muş, Trabzon, Mardin, Manastır, Tripoli, Baalbek, Humus, 
Hama ve Ramallah gibi önemli kentler başta olmak üzere hemen hemen 
imparatorluğun her tarafını örümcek ağı gibi sarmış kayıtlı 142 misyo-
ner okulu, misyonerlerin idaresinde hastane, İncil dağıtım kurumları ve 
kilise yapıları bulunuyordu.49 Kayıt altında olmayan benzer kurumlar 
listeye eklendiğinde sayı 300’ü aşıyordu. Bu nedenle Babıali artık kon-
trolünün dışına çıkmış olan misyoner okullarına daha fazla ayrıcalık 
tanıyarak elinde kalmış olan son denetim aracını da kaybetmemek için 
Amerikan isteklerine karşı direniyordu. Misyoner okulları konusundaki 
isteklerinden vazgeçmek niyetinde olmayan Amerikan Hükümeti bu 
sefer 1904 yılı Ağustos ayında üç savaş gemisinden oluşan bir filoyu 
İzmir limanına gönderdi. Amerikan Kabinesinde yapılan toplantıda, 
talepler Babıali tarafından karşılanmazsa Leishman’ın geri çağrılmasına 
ve diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesine karar verilmişti.50 

Artan baskılar neticesinde Babıali Amerikalı misyoner Bayan Lane’e 
ait İzmir’deki çiftlik üzerinde tartışma konusu olan 5.000£ tutarındaki 
meblağı ödemeyi kabul etti. Ortaelçi Leishman diğer talepleri yazılı 
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bir nota ile karşılanmazsa İzmir limanına gelen savaş gemilerinden bir 
tanesinin İstanbul’a gelmesini isteyeceğini ve bu gemi ile İstanbul’dan 
ayrılacağını Babıali’ye bildirmişti.51 

Amerikan Dışişleri Bakanlığı misyoner Lane sorununun çözümünü 
yeterli buldu ve filonun İzmir limanından ayrılması ve Leishman’ın 
da görevinde kalması talimatını vererek zikredilen hadise üzerinde bir 
süreliğine daha fazla ileri gitmemeyi çıkarlarına uygun gördü.52 Babıali 
sözlü olarak Amerikan misyoner okullarına diğer ülkeler, örneğin Fransa 
ile eşit muamelede bulunacağını bildirdi ve konu bir nota ile Amerikan 
elçiliğine iletildi. İzinsiz açılan okul ve kurumlar gerekli formaliteleri 
tamamladıktan sonra tanınacaktı. Amerikan tarafı sözlü güvenceyi ve 
notayı yeterli bularak merkezin de talimatıyla misyoner okulları ile ilgili 
taleplerini de bir süreliğine dondurma kararı aldı. Misyonerlerin iftira 
ve kara propaganda temelli şikâyetleri iki ülke arasındaki ilişkilerin 
savaşın eşiğine gelmesine neden olmuştu. 

R. L. Daniel, Türklere iftira atılması uygulamasının Haçlı seferle-
rine kadar gittiğini ve ABD’li misyonerlerin Türklerin mevcut kötü 
ününden faydalanarak bu imajı hemen sömürmeye başladıklarını hatta 
Büyükelçi H. Morgenthau’nun Türkler için; “anlayışsız”, “acımasız”, 
“psikolojik olarak ilkel”, “zorba, korkak”53gibi sıfatları kullanacak kadar 
ileri gittiğini, ABD’deki gazetelerin 250.000 evsiz küçük Ermeni çocu-
ğun ABD misyonları tarafından barındırıldığını, Türklerin Ermenilere 
zulüm yaptığı; 13, 14 yaşındaki Ermeni kızların Türk haremlerine alın-
dığı,54 daha da romantikleşerek mazlum, güzel yüzlü Ermeni soyunun 
yok edildiği propagandasının yoğun şekilde yapıldığını söylemektedir.55 
R. L. Daniel’in de söylediği gibi özellikle misyonerlerin dezenformas-
yona dayalı gayretleri ile, ABD kamuoyunda Ermenilere karşı bir min-
net duygusu oluşturulmaya çalışılmış ve bunda başarılı da olunmuştu. 

Bu esnada Amerikan vatandaşları Osmanlı topraklarında ticaret dahil 
pek çok alanda faaliyet gösteriyordu. 1895 yılı resmi istatistiklerine göre 
600’den fazla Amerikalı Osmanlı ülkesinde bulunmaktaydı. Kongre 
raporları tam sayıdan emin olmasa da Osmanlı uyruğu olup Amerikan 
vatandaşlığı kazanarak tekrar Osmanlı topraklarında yaşamaya baş-
lan pek çok Amerikalı vardı. Amerikan Elçiliğinin Babıali’ye sunmuş 
olduğu listeye göre, tüm Osmanlı topraklarında özellikle Anadolu’da 
faaliyet göstermekte olan misyoner okul ve teşkilatlarının resmi sayısı 
172 idi.56 Gayri resmi rakam resmi sayının iki katından fazlaydı. Bu 
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esnada Amerikan gazetelerinde sürekli Hıristiyanların ve Ermenilerin 
Türkler tarafından katledildiği haberleri yapılıyordu.57 

Misyonerlerin şikayet konularından bir tanesi de mektuplarının açı-
larak Türk makamları tarafından okunduğu iddiasıydı. Bu şikayet 1892 
yılında tekrar yapılmış ve daha sonra sorun çözülmüştü. 1907 yılına 
gelindiğinde ABCFM Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak 
mektuplarının yerel Osmanlı makamları tarafından açıldığı ve okun-
duğu şikayetinde bulundu. ABCFM başkanı James Barton’a göre bu 
duruma müsamaha gösterilmesi halinde Türk idareciler uygulamayı 
sıradan hale getirecek ve misyonerlerin Osmanlı Posta teşkilatı vasıta-
sıyla haberleşmeleri imkansız hale gelecekti.58 

Her ne kadar kişisel yazışma ve haberleşme hakkı dokunulmaz ise de, 
misyonerlerin Osmanlı topraklarında göstermekte oldukları faaliyetler 
posta yoluyla Boston’daki merkezlerine gönderdikleri rapor ve bilgiler 
genellikle yasadışı çalışmalarını ve niyetlerini açığa çıkardığı için mek-
tuplarının okunması deşifre olmalarına neden oluyordu. Boston’daki 
merkezin olaya müdahale edilmesini isteme nedeni de buydu. Şikayete 
neden olan hadiseler Erzurum’daki misyoner Doktor Underwood ve 
Manastır’daki misyoner Mr. Clarke’nin mektuplarının açıldığı iddiası 
ile ortaya çıkmıştı. 

Misyonerlerin Balkanlardaki çalışmaları da hız kesmeden devam 
etmekteydi. İlbasan şehrinde bir misyoner okulu ve hastanesi kurmak 
için toprak satın almaya çalışan misyoner Telford Erickson buradan 
Manastır kentine, daha sonra da İstanbul’a sürüldü. Hadise ABD’nin 
Manastır’daki çıkarlarını korumayı üstlenmiş olan Avusturya Konsolosu 
tarafından İstanbul’daki ABD elçiliğine bildirildi. Misyoner Erickson 
daha önce Osmanlı idarecileri tarafından Bulgarlara yapıldığı gibi mis-
yonerlerin Arnavutların da Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmelerini 
sağlayacak çalışmalar yaptığı için Tiran’dan İlbasan’a gönderilmişti.59 
Amerikan elçiliğinin ısrarlı taleplerine ve protestolarına rağmen misyo-
ner Erickson’un İlbasan’a dönmesine izin verilmedi, Erickson Manastır’a 
dönerek ailesine katılabilecekti.60 Misyonerler bizzat Ermeni çeteleri 
tarafından organize edilenler dahil her olayda sorumluluğu Osmanlı 
hükümetine ve Türklere ihale etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi.61 

Örneğin, Robert Koleji Müdürü olan G. Washburn hatıratında; 
Taşnak mensubu Ermenilerin 1896 Osmanlı Bankası baskınına 
bilinçli olarak Osmanlı idaresi tarafından izin verildiğini söyleyerek 
ve kentteki tüm çatışma ve katliamları Türklere yükleyecek kadar ileri 
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gitmektedir.62 1917 yılında misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki 
yaklaşık bir asırlık çalışmaları o boyuta ulaşmıştı ki kendi deyimleri ile 
dünyada hatta Osmanlı ülkesinde hiç kimse Osmanlı nüfus yapısını 
ve arazisini misyonerlerden daha iyi bilmemekteydi. Yine misyoner-
lerin 1887 tarihli raporlarına göre; “… gelecek 30 yıl içinde Asya ve 
Avrupa Türkiye’sinin kaderi Amerikalı Protestan misyonerlerin elinde 
olacaktı”.63 Misyonerlerin bu kadar iddialı bir söylemde bulunabilmele-
rinin temel nedeni Balkan topraklarında ve Bulgaristan’da kazandıkları 
başarılar ile Asya topraklarındaki Ermenileri ayaklandırabileceklerine 
olan güvenleriydi. 

Misyonerlerin Ermeni Tebaayı Kışkırtma 
Faaliyetleri ve İki Ülke İlişkilerinde Kriz 

Dönemi 
1894-1895 dönemi kuluçka devresini tamamlayan misyonerlerin 

Anadolu topraklarındaki faaliyetlerinin ilk sonuçlarını vermeye başla-
dığı yıllardır. Zeytun, Maraş, Muş, Antep, Halep, Urfa, Haçin Saimbeyli, 
Trabzon, Merzifon, Harput, Erzurum, Van, Mersin ve İstanbul’da yaşa-
yan Taşnak ve Hınçak mensubu Ermeni komitacılar bu dönemde geniş 
çaplı bir başkaldırı denemesine giriştiler.64 Komitacı Ermenilerin birinci 
kışkırtıcısı Çarlık Rusya iken hemen arkasından Amerikalı misyoner-
ler geliyordu. Misyonerler sadece bu bölgedeki Ermenileri kışkırtmakla 
ilgilenmemiş, daha önce de söylendiği gibi Alevi Osmanlı vatandaşla-
rını da kışkırtarak isyanı geniş çaplı bir tabana yaymaya çalışmışlardı.65 
İngiltere’nin kışkırtma faaliyetleri Rusya ve Amerika’nın gerisinde 
kalmıştı. Ermeni başkaldırıları sırasında Amerika Marblehead isimli 
savaş gemisini tehdit amacıyla Mersin Limanı’na gönderdi. Amerikan 
ortaelçisi Babıali’yi Haçin’deki misyonerlerin zarar görmesi durumunda 
Haçin kaymakamının kellesini isteyeceği şeklinde tehdit edecek kadar 
ileri gitti.66 

Kongre’de ve kamuoyunda ise masum Ermenilerin ve Hıristiyanların 
katledildiği haberleri yayıldı. Amerikan arşiv belgelerine göre 1894-
1895 yıllarında meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden Ermenilerin 
sayısı 30.000’di. Resmi araştırmalara dayanmayan bu rakamların ve 
hadiselerin abartılı olduğunun Amerikalılar da farkındaydı.67 

Aslında bu tarihe kadar Ermeniler Osmanlı Devlet katlarında çok 
yoğun olarak görev almışlardı ve kendilerine karşı herhangi bir ayrım 
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söz konusu değildi. Amerikan gizli belgelerinde ve dönemin gazetele-
rinde Ermeni ulusunun düşmanı olarak gösterilen II. Abdülhamit, 1889 
yılında Hazine’yi Hassa’ya ait olduğunu ilan ettiği Musul dahil Basra 
Körfezi’ndeki petrol yataklarının bağlı bulunduğu kurumun başına 
bir Ermeni olan Agop Ohanes Kazazyan Paşa’yı getirmekte sakınca 
görmemişti.68 

Yabancı misyonerler, diplomatik görevliler, yazarlar ve gazeteci-
ler tarafından II. Abdülhamit’e ve Türk milletine karşı bilinçli olarak 
tırmandırılan nefrete dayalı önyargılı yaklaşım, ABD’nin İstanbul 
Ortaelçisi S. Sullivan Cox’un hatıratında da mesnetsiz ve tarafgir olduğu 
için sıklıkla eleştirilir. Cox, “… gerçeklerin Amerika ve Batı’da bilin-
diğinden çok farklı olduğuna bizzat kendi gözlerimle şahit oldum...” 
demektedir.69 Osmanlı Donanmasının hizmetine girmiş olan diğer bir 
Amerikalı, Amiral Buchan Paşa da Washington Post muhabirine ver-
miş olduğu röportajda; Abdülhamit hakkında Amerikan kamuoyunda 
söylenenlerin doğru olmadığını belirtmişti.70 

Kongre ve kamuoyunun katliam iddialarına rağmen 1894-1895 
isyanları için gönderilen savaş gemileri de herhangi bir katliam izi bula-
madan geri dönmek zorunda kaldı. İsyanlar iki ülke arasındaki vatan-
daşlık sorunlarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Osmanlı 
Devleti özellikle Ermenilerin yoğun olarak Amerikan vatandaşlığına 
geçmesi üzerine 1869 yılında Sultan’ın izni olmaksızın tebaanın başka 
bir ülkenin vatandaşlığına geçişini yasaklamış, izinsiz geçişleri geçersiz 
saymaya başlamıştı. Amaç, Taşnak ve Hınçak komitacılarının Amerikan 
vatandaşlığı kazanarak geri dönüp serbestçe tedhiş eylemlerinde bulun-
masını engellemekti. Yasa, komitacılık ile ilgisi olmayan Ermenileri de 
kapsıyordu. 

1869 yılındaki bu kararın da etkisiyle iki ülke arasında sonradan 
Amerikan vatandaşlığı kazanarak tekrar geri dönmüş olan Ermenilerin 
durumu ile ilgili anlaşmazlık devam etmekteydi. Amerika’ya giderek bu 
ülkenin vatandaşlığına geçen Ermeniler daha sonra yaşadıkları yere geri 
dönüyor ve Amerikan vatandaşlarına tanınan kapitüler ayrıcalıkların 
kendilerine de tanınmasını talep ediyorlardı. Böylece Taşnak ve Hınçak 
mensupları işledikleri suçlara karşı Türk mahkemelerinde yargılanama-
yacaklardı. Amerikan Hükümeti her ne kadar Ermenilerin taleplerini 
yersiz bulsa da kapitüler haklardan istifade etmelerini de sağlama politi-
kasını devam ettiriyordu. Amerika’nın aksine Rusya, İngiltere, Avusturya, 
Fransa, Almanya gibi büyük Avrupa devletleri 1869 yasasını tanıyarak 
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ve Sultan’ın izni olmadan vatandaşlıklarına geçen Osmanlı tebaasına 
Osmanlı topraklarında kapitüler koruma sağlamayı reddediyorlardı.71 

Ermeni olaylarının ve misyoner faaliyetlerinin etkisiyle 1895 yılında 
Amerikan Hükümeti fait accompli durumu yaratarak Babıali ile herhangi 
bir ön görüşmeye lüzum görmeksizin Erzurum ve Harput’ta konsolos-
luk açmaya karar verdi. Bu amaçla Robert S. Chilton Erzurum, William 
D. Hunter ise Harput konsolosları olarak atandı. Chilton ve Hunter 
Haziran ayında ABD’den yola çıkarak Temmuz’da İstanbul’a ulaştılar. 
Babıali her iki konsolosa görevlerini yapabilmeleri için gerekli izni sağ-
layacak olan beratları vermeyi reddetti. İki konsolos iki ay beratlarının 
verilmesi için beklemelerine rağmen Babıali’nin kararının değiştiril-
mesinin başarılamaması üzerine 11 Eylül tarihinde merkezden gelen 
talimata uygun olarak berat almaksızın hükümetleri tarafından atanmış 
oldukları görevlerine başlamak üzere Erzurum ve Harput’a doğru yola 
çıktılar.72 

İki konsolos gemi ile Trabzon’a geldiklerinde buradan hareket ede-
rek Erzurum ve Harput’a gitmelerine müsaade edilmedi. Trabzon, 
Erzurum ve Harput’ta komitacı Ermenilerin neden olduğu karışık-
lıkların da etkisiyle, Chilton Amerika’ya geri çağrılırken, Hunter’a 
İstanbul’daki Amerikan elçiliğinde başka bir görev verildi. Her ne 
kadar fait accompli konsolos atamalarında Amerika geri adım atmış 
gibi görünse de, Harput ve Erzurum’a konsolosluk açma girişiminden 
vazgeçilmedi. İstanbul’daki Amerikan ortaelçisinin artan ısrarı üze-
rine Babıali Erzurum’da Amerikan konsolosluğu açılmasına müsaade 
edeceğini fakat Harput’a müsaade edilmeyeceğini Amerikan tarafına 
bildirdi.73 

Amerika’nın adı geçen bölgede herhangi bir ticari faaliyeti söz 
konusu değildi. Atama, misyonerlerin çalışmalarına yardımcı olmak 
ve Osmanlı’ya isyan etmiş olan Taşnak, Hınçak ve kısmen Armenakan 
komitacısı Ermenilere daha yakın bulunmak amacıyla yapılmıştı.74 
Belirtilen gerekçelerden haberdar olan Babıali bu nedenle konsoloslara 
berat vermeyi reddetmiş, Amerikan Hükümeti Babıali’nin izni olmak-
sızın konsoloslarını göreve başlatmak için harekete geçmeye karar 
vermişti. 
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1830 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefayin 
Antlaşması’nın Dördüncü Maddesinin 

Uygulamasından Doğan Sorunlar 
1830 tarihinde imzalanarak 1831 tarihinde yürürlüğe giren Ticaret ve 

Seyrüsefayin Antlaşması’nın dördüncü maddesi ABD’ye kapitüler hak-
lar tanıyordu. İki ülke arasındaki hukuki sorunların en önemlisi 1830 
antlaşmasının söz konusu maddesinin yorum farkından doğan anlaş-
mazlıklar dolayısıyla ortaya çıkmaktaydı. Babıali değişik zamanlarda 
söz konusu antlaşmanın dördüncü maddesinin tekrar ele alınmasını ve 
yorum farklarının giderilmesini talep etmesine rağmen Amerikan tarafı 
oldubitti durumu yaratarak elde ettiği hukuki ayrıcalık sağlayan kapitü-
ler hakları görüşmeye yanaşmıyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığının 
iddiasına göre; Antlaşmanın Türkçe orijinali Babıali tarafından değiş-
tirilerek dördüncü madde revize edilmiş, böylece İngilizce tercüme ile 
Türkçe orijinal arasındaki farklılık ortaya çıkmıştı.75 

Oysa Amerikan tarafının sahip olduğunu düşündüğü yargılama ile 
ilgili kapitüler haklar belirtilen geniş ölçüde hiçbir ülkeye tanınma-
mıştı. Bu nedenle Amerikan tarafının iddiasının doğru olması mümkün 
değildir. 1901 yılı Ocak ayı başlarında Babıali Amerikan orta elçiliğine 
bir nota vererek söz konusu maddenin görüşülmesini istemiş, fakat 
Amerikan tarafı bu notaya cevap vermemeyi tercih etmişti. Babıali’nin 
1902 yılı Ağustos’undaki ikinci teşebbüsü de Amerikan Hükümeti 
tarafından antlaşmalar ile elde edilen hakların tartışmaya açılamaya-
cağı gerekçesi ile reddedildi.76 Dördüncü madde üzerindeki anlaşmaz-
lık kapitülasyonların I. Dünya Savaşı’nın ilk aylarında tek taraflı olarak 
kaldırılmasına kadar devam etmiştir. Kapitüler hakların neden olduğu 
en önemli sorunlardan bir tanesi çifte vatandaşlık, başka bir deyişle 
Amerikan vatandaşlığı kazanmış Osmanlı tebaası gayrimüslimlerin tabi 
olacakları hukuk sorunu idi. 

Osmanlı Devleti özellikle Ermenilerin yoğun olarak Amerikan 
vatandaşlığına geçmesi üzerine 1869 yılında Sultan’ın izni olmaksızın 
tebaanın başka bir ülkenin vatandaşlığına geçişini yasaklamış, izin-
siz geçişleri geçersiz saymaya başlamıştı. Özellikle Hınçak mensubu 
komitacı Ermenilerin neden olduğu karışıklık ve isyanların artarak 
devam ettiği 1895 yılında Amerika ile Osmanlı Devleti arasında 1830 
antlaşmasının dördüncü maddesinin farklı yorumlanmasından doğan 
yargılama problemlerine Amerika’ya giderek bu ülkenin vatandaşlığını 
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kazanan ve Osmanlı topraklarına dönüşlerinde Amerikalıların sahip 
olduğu hukuki ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen Ermenilerin de 
dahil olduğu daha önce söylenmişti. Amerikan Hükümeti dördüncü 
maddenin yorumunu Osmanlı’ya karşı isyan etseler, ayaklanmaya katıl-
salar ve devletin güvenliğine karşı eylemde bulunsalar bile Amerikan 
vatandaşlarının ve sonradan Amerikan vatandaşlığı kazanmış olan 
Osmanlı uyruklarının yerel makamlar tarafından tutuklanamayacağı ve 
yargılanamayacağı boyutuna taşımıştı.77 

Amerikan Hükümeti istekleri elde edilemeyince gunboat diplomasi-
sini uygulamaya koyarak ve savaş gemilerini Türk limanlarına göndere-
rek gözdağı vermeye başladı. Bu dönemdeki yargılama usullerine örnek 
iki olay Arekliyan ve Muradyan vakalarıdır. 1895 yılı Temmuzunda, 
Garabet Ağa Koyunciyan isimli Ermeni vatandaşı öldürdükleri gerek-
çesi ile 150 kişi Merzifon’da tutuklandı. Tutuklananlar arasında Krekor 
Arekliyan isimli sonradan Amerikan vatandaşlığına geçen bir Ermeni 
de vardı. Arekliyan, Merzifon’daki Anadolu Kolejinde öğrenciydi. 
Amerika’nın Sivas konsolosu ve Ortaelçi Terrell Amerikan vatandaşı 
olduğu için Arekliyan’ın serbest bırakılması amacıyla vakit geçirmeksi-
zin girişimde bulundu.78 

Üzerinde şüphe uyandıracak belgeler ele geçirilmiş olmasına rağmen 
Arekliyan, hakkında yeteri kadar delil bulunamadığı gerekçesi ile 21 
Ağustos’ta serbest bırakıldı. Arekliyan daha sonra Osmanlı topraklarını 
terk etti. Aynı yılın Eylül ayında Mardiros Muradyan isimli bir yıl önce 
Amerikan vatandaşlığına geçmiş olan Ermeni, Hınçak çetesi lehine 
casusluk suçlaması ile Amerika’dan İstanbul’a dönüşünde tutuklandı. 
Muradyan’ın üzerinde Ermenice yazılmış 41 mektup ve çeşitli belge-
ler bulunmuştu. Birkaç gün sonra Muradyan gözetim altında bulun-
mak kaydıyla serbest bırakıldı ve üzerinde bulunan belgeler incelenmek 
üzere Amerikan elçisine teslim edildi. Amerikan ortaelçisi, Muradyan’ın 
Hınçak çetesi üyeliği dışında suçsuz olduğunu ve özgürlüğüne kavuş-
ması gerektiğini iddia ediyordu. Muradyan sınır dışı edilmek üzere 
Amerikan elçiliğine teslim edildi ve daha sonra Türkiye’den ayrıldı.79 

Amerikan doğumlu vatandaşların neden olduğu hukuki problem-
ler ve yargılama usullerindeki anlaşmazlıkların yanı sıra Arekliyan 
ve Muradyan gibi sonradan Amerikan vatandaşlığına alınmış olan 
Ermenilerin Osmanlı topraklarında neden oldukları hukuki açmazlar 
ve sorunlar ilerleyen yıllarda da iki ülke arasındaki ilişkilerde zaman 
zaman bunalım düzeyinde gerginliğe neden olacaktır. Bu durumlarda 
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Osmanlı Hükümeti özellikle Amerikan vatandaşlığı kazanan tebaanın 
1830 antlaşmasından yararlanma hakkını reddederek, çoğunlukla ülkeyi 
terk etmeleri şartıyla suçluların Amerikan elçilerine teslimi yöntemini 
uygulamaya koymayı tercih etti.80 

Amerikan vatandaşlığı kazanmış Osmanlı tebaası Ermenilerin iki 
ülke arasında neden olduğu sorunlar, Osmanlı hükümetinin Sultan’ın 
izni olmaksızın başka ülkenin vatandaşlığına geçen tebaasının bu işle-
mini geçersiz sayması ve kendi iç hukuk yargılama usullerinde direnmesi 
iki ülke arasındaki tansiyonu diplomatik ilişkilerin kesileceği 1917 yılına 
kadar belli dönemlerde yükseltecektir. Örneğin, 1896 yılında Senato’ya 
sunularak Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşülen bir önergede; Osmanlı 
ülkesinde yaşayan Ermenilerin durumu, Amerikan vatandaşlığı kaza-
nan Ermenilerin pasaportlarının Osmanlı Devleti tarafından tanınıp 
tanınmadığı, bu vatandaşların Osmanlı ülkesini ziyaret etmelerine ve 
ailelerinin Amerika’ya göç etmesine izin verilip verilmediği sorulmak-
taydı. Önergeye verilen cevapta; Babıali ile Amerika arasında henüz bir 
vatandaşlık antlaşması bulunmadığı, bununla birlikte başka bir ülkenin 
vatandaşlığına geçen tebaanın da cezalandırılmadığı belirtilmişti.81 

Osmanlı Devleti Amerikan vatandaşlığına geçen tebaasının geride 
kalan birinci derece akrabaları ve bazen ikinci derece olanlar da dahil 
Amerika’ya göç etmesine zorluk çıkartmamaktaydı. Aslında ABD 
izin almadan vatandaşlığına geçmiş olan tebaanın haklarını korumaya 
çok istekli değildi ve daha önce söylendiği gibi diğer büyük devletler; 
İngiltere, Rusya ve Fransa izin almadan vatandaşlıklarına geçen tebaa 
üzerinde Osmanlı topraklarında hukuki yargılama usulü ya da vatandaş-
lık haklarından doğan herhangi bir talepte bulunmamaktaydı. Senato’ya 
sunulan önergeye verilen cevapta Amerikan Hükümetinin de artık bu 
yönde bir eğilim takip etmek niyetinde olduğu görülmektedir.82 

1901 yılı başlarında Osmanlı Hükümeti biriken vatandaşlık ve 
yerleşim sorunlarını çözmek için yeni hükümleri uygulamaya koydu. 
Sonradan Amerikan vatandaşlığı kazanmış tebaa ve Filistin’e yerleşerek 
koloniler kurmak için her türlü fırsattan yararlanmaya çalışan Yahudilere 
karşı tedbirler alındı.83 Başka bir ülkenin vatandaşlığına izinsiz olarak 
geçen Osmanlı vatandaşları vatandaşlıktan doğan tüm haklarını kaybe-
decekler ve ülkeye geri dönüşlerinde tutuklanacaklardı. Başka bir ülke 
vatandaşlığına geçiş izni isteyenler asla bir daha geri dönmeyecekler ve 
dönüşlerinde uyruğunda bulundukları devletin kapitüler haklarından 
yararlanamayacaklardı.84 Osmanlı vatandaşı olmayan Yahudiler ise Yafa 
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girişinde pasaportlarını Türk yetkililere teslim edecekler ve Filistin’de 
üç aydan fazla kalamayacaklardı. Üç aydan fazla kalanlar ise geldikleri 
ülkeye geri gönderilecekti.85 

Filistin’de kurulacak Yahudi kolonilerinin daha sonra sebep olacağı 
sorunları önceden kestiren II. Abdülhamit, aldığı tedbirlerle bunu 
engellemeye çalışmış fakat yerel idarecilerin ihmalleri ve rüşvetle iş gör-
meleri nedeniyle alınan tedbirler çok fazla işe yaramamıştır.86 

Bu esnada 1894-95 yılları arasındaki isyanlarda Türk sularına gönde-
rilen Savaş gemileri geri dönmüştü ama Türk Amerikan ilişkilerini uzun 
yıllar sürecek yeni bir bunalım beklemekteydi. 1895 yılı Kasımındaki 
Ermeni isyanı esnasında Harput’taki misyoner binaları yakılmıştı ve 
Amerikalıların iddiasına göre 100.000$’lık zarar meydana gelmişti. 
Yine aynı olaylarla bağlantılı olarak Maraş’taki Amerikan Bilim Okulu 
da zarar görmüştü ve henüz zararın maddi değeri tespit edileme-
mişti. Amerikan Hükümeti her iki kurumun görmüş olduğu zararın 
Osmanlı Hükümeti tarafından tazmin edilmesini talep etmekte iken, 
Babıali olayda sorumluluğu bulunmadığı gerekçesi ile bu isteği kabul 
etmiyordu. Misyonerler, sürekli can güvenliklerinin olmadığını söy-
leyerek Amerikan Hükümetini Osmanlı Devleti’ni sıkıştırması için 
tahrik etmekteydiler. Daha sonra yapılan inceleme misyonerlerin vuku 
bulan zarardan %25 daha fazla tazminat talep ettiklerini ortaya çıkardı. 
Misyonerlerin ve Ortaelçi Terrell’in gönderdikleri raporlar Kongre’deki 
bazı temsilcilerin Amerika’nın Ermenistan’ın bağımsızlığı için Osmanlı 
Devleti’ne müdahale etmesini isteyecek aşırılığa kadar varmıştı.87 

İki ülke arasında tazminat ve diğer sorunlardan doğan anlaşmazlıkları 
güç gösterisi ile çözmeye karar veren Amerikan yönetimi 1900 yılının 
sonunda Kentucky savaş gemisini Osmanlı Hükümeti’ne gözdağı vermek 
amacıyla İstanbul’a gönderdi. Karar verilmeden önce talimat üzerine, 
Ortaelçi Terrell İstanbul ve Çanakkale istihkâmları hakkında topladığı 
bilgileri Washington’a iletmişti. Bu durum Amerikan Hükümeti’nin 
güç kullanarak İstanbul’a gelmeyi ciddi olarak düşündüğünü göster-
mesi açısından önemlidir. Ayrıca İsyan girişimleri başarısız olan Hınçak 
mensubu komitacı Ermeniler Amerika’dan yardım talep etmişti.88 Gemi 
Kaptanı Amiral Chester idi. Bu ziyaret esnasında Chester ve diğer üst 
düzey subaylar II. Abdülhamit tarafından Yıldız Sarayı’nda akşam 
yemeğine davet edildi. Amerikan ortaelçisi Lloyd C. Griscom’un rapo-
runa göre; yemekte Abdülhamit iki ülke arasındaki sorunlara değinme-



ABD’li Misyonerlerin osMAnlı ToprAklArınDAki FAAliyeTleri 165

yerek, Amerikan tüfeklerine olan güvenini ve Amerika’dan satın almayı 
düşündüğü yeni savaş gemilerini gündeme getirmeyi tercih etmişti.89 

Amiral Chester tehdit amaçlı olmasına rağmen dostane biten bu 
görev esnasında Osmanlı topraklarında bazı maden imtiyazları elde 
ederek bundan kazanç sağlayabileceği düşüncesi ile ziyareti esna-
sında sonraki yıllarda iki ülke ilişkilerinde önemli bir yer tutacak 
olan “Chester Demiryolu Projesi”nin ilk çalışmalarını yaptı. Chester 
Demiryolu Projesi Lozan görüşmelerinde de gündeme gelecek daha 
sonra parasal nedenlerle projeden vazgeçilecektir. Chester Projesi ileriki 
sayfalarda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. ABD’nin talep etmekte olduğu 
ve 88.000$ olarak tahmin edilen zarar tazminatı 100.000$ olarak 1901 
yılında ödendi.90

Bu esnada 1869 yılından buyana iki ülke arasında devam eden vatan-
daşlık sorunun çözme görüşmelerinde sonuca varılarak 1874 yılında 
imzalanan antlaşma Senato’nun metni değiştirmesi nedeni ile yürürlüğe 
girmedi. Oysa benzer antlaşma Almanya ile ABD arasında yürürlük-
teydi. Senato, Ermeni göçmenlerin yönlendirmesi ile metni değiştirme 
gereği duymuştu.91 Amerika’ya giden Ermeni göçmenler ile ilgili en 
önemli sorun, göç edenlerin arasında çok sayıda Taşnak ve Hınçak 
komitacısı bulunmasıdır. Komitacılar Amerika’da Osmanlı karşıtı çalış-
malarını rahatlıkla devam ettirebiliyorlardı ve kamuoyunu Türkler aley-
hine kışkırtıyorlardı.92 Bir türlü engellenemeyen bu durum daha sonraki 
yıllarda umulmadık büyüklükte sorunlara neden olacaktır. 

Amerika ile Osmanlı Devleti arasında sonradan Amerikan vatandaş-
lığı kazanmış olan Osmanlı vatandaşlarının, askerlik ve vergi ödeme, 
Osmanlı hukukuna tabi olma tartışmaları 1900 yılına kadar devam etti. 
Bu konu ile ilgili olarak 1890 yılında yeniden ele alınan 1874 antlaşma-
sını II. Abdülhamit onaylamayı reddetmişti. 1899 yılında konu yeniden 
ele alındı fakat, II. Abdülhamit daha çok Taşnak, Hınçak başta olmak 
üzere diğer komitacı Ermeniler tarafından Osmanlı vatandaşlık yüküm-
lülüklerinden ve hukuki sorumluluklardan kurtulmak için kullanılan 
Amerikan vatandaşlığını ya gidenin kesinlikle geri dönmeyeceği sözünü 
vermesi ya da vatandaşlığını değiştirmek için kendisine izin verilmesi 
şartında diretince, Amerikan Yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı 
ve 1907 yılında Osmanlı ülkesine geri dönen vatandaşların burada 
geçerli mazereti olmaksızın iki yıl kalması durumunda vatandaşlıklarını 
kaybedecekleri hükmünü kabul etti.93 
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Böylece iki ülke arasında çeyrek yüzyıldan fazla sürmüş olan ve on 
yıllardır suiistimal edilen vatandaşlık sorunu kısmen çözüme kavuş-
turulmuş oldu. Karar özellikle Ermeniler tarafından şiddetle protesto 
edilmiştir fakat Amerikan Hükümeti bu konudaki kararlılığından vaz-
geçmemiştir. Aynı yıllarda Amerika’ya göçmüş olan Hınçak mensubu 
Ermeni komitacılar, Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenileri isyana teş-
vik eden çok sayıda gazete ve mecmua yayınlamakta, bu yayınları gemi-
ler ile Osmanlı topraklarında da dağıttırmaktaydı. Washington Elçisi 
Mavroyani Bey konu ile ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığını sürekli 
uyararak, Ermeni gazetelerinden kesmiş olduğu propaganda yayın-
ları protesto notalarının ekine koyuyordu.94 Misyonerler ile ilgili en 
küçük olumsuzluğu devlet meselesi yapmaktan çekinmeyen Amerikan 
Hükümeti, Ermeni yayınları konusunu sürüncemede bırakmayı ter-
cih etmekteydi. Bu tartışmalar arasında 1897 yılında ABD’nin James 
B. Angel’i ortaelçi olarak İstanbul’a ataması II. Abdülhamit tarafından 
kabul edilmedi. Angel, misyoner teşkilatları ile olan yakın bağlantısı ve 
Müslüman karşıtlığı ile bilinmekteydi.95

1909 yılında İttihat Terakki’nin iktidara gelmesi ile 1908 yılından 
önce yabancı ülkelere göç etmiş olan Babıali’nin iznini alarak ayrılan 
Rizaî ve izin almadan ayrılan Firaî Ermenilerin geri dönmesine izin 
verilerek Osmanlı topraklarında bıraktıkları gayrimenkullerinin, tapu 
kayıtlarını göstermeleri ya da Defter-i Hakani’deki kayıtlarda yer alması 
durumunda iade edilmesine karar verildi. Böylece daha önce sayısız 
mezalim yapmış komite ve komitacıların da geri dönmesine müsaade 
olunmuş oldu.96 İttihat Terakki’nin bu kararı pek çok sorunu ve anlaş-
mazlığı beraberinde getirdi. Çünkü, karar Ermeniler tarafından suiis-
timal edildi ve göçen Ermenilerden boşalan mülklere yerleşmiş olan 
Balkan göçmeni Müslümanlar kullanmakta oldukları mülklerin ellerin-
den alınmasına itiraz etti. 

1895 yılındaki tazminat krizine benzer olarak iki ülke arasında taz-
minat ile ilgili diğer bir sorun Amerikalı misyoner Bayan Elene M. 
Stone’nun 3 Eylül 1901 tarihinde Bulgar çetecileri tarafından kaçırıl-
ması97 ve Amerikan Hükümetinin Stone’nun kurtulması için gerekli 
tazminatın Osmanlı Devleti tarafından ödenmesi ısrarı sonucu ortaya 
çıktı. Amerikan Hükümeti uzun süre tazminatın Osmanlı Hükümeti 
tarafından ödenmesi için Babıali üzerinde baskı oluşturduktan sonra, 
Osmanlı Hükümetinin Misyoner Stone’nun kaçırılmasından sorumlu 
olamayacağı ve tazminatın Kongre kararı ile ABD Hükümeti tarafından 
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ya da Amerikan vatandaşları arasında toplanarak ödenmesine karar 
verildi.98 

İki ülke arasında krize neden olan Stone’nun daha sonra Bulgarların 
Osmanlı karşıtı propagandasına yardımcı olmak amacıyla kendi rıza-
sıyla Bulgar çeteciler ile kaçarak olaya rehin alındığı süsü verildiği 
anlaşılacaktır. 

1905 yılına varıldığında Ermeni çetelerinin artan faaliyetleri ve baş-
kaldırı teşebbüslerine karşı tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirler 
kapsamında Osmanlı topraklarına daktilo makinesi sokulması yasak-
landı. Çünkü Ermeni çetelerinin daktilo makinelerinde çoğalttıkları 
muzır neşriyatın kaynağının tespit edilmesi mümkün olamamaktaydı. 
Bu amaçla aynı yılın Ağustos ayında Amerika’dan gelen 19 daktilo 
makinesine el konuldu. Amerikan ve İngiliz elçilikleri el konulan dak-
tiloların ülkeye girişine izin verilmesi için yoğun bir çaba içerisine gir-
diler. Babıali ise ticari amaçlar için kullanılacakları ispatlanıncaya kadar 
19 daktilonun geri verilmeyeceğini her iki elçiliğe bildirdi.99 Amerikan 
şirketleri daha sonra Arap alfabesi yazmayı mümkün kılan daktilo 
makineleri üreterek Osmanlı topraklarına gönderdiler fakat Trabzon 
gümrüğünde bu makinelere de el konuldu.100 

Bu esnada Ermeni çetelerinin faaliyetleri devam ediyordu. Osmanlı 
topraklarında huzur ve güven bozucu faaliyette bulunan ve iç güvenliği 
sarsıcı eylemler yapan Taşnak, Hınçak ve Armenakan mensubu komita-
cılar yakalandıklarında Amerikan vatandaşlığından kazanmış oldukları 
pasaportlar ile Amerikan elçiliklerinin korunmasına sığınmakta böylece 
işledikleri suçlar cezasız kalmaktaydı. Daha önceki yıllarda da sorun teş-
kil eden bu duruma örnek, Osmanlı uyruğu iken sonradan Amerikan 
vatandaşlığına geçen Charles Vartaniyan ve Hovanes Afariyan adlı 
Ermeni’lerin iki ülke arasında yaratmış olduğu gerilimdir.101 

1905 yılı Eylül ayında Ermeni çetelerine para yardımında bulunmayı 
reddettiği için Apik Efendi adlı zengin bir Ermeni’yi öldürdükleri suç-
laması ile tutuklanan Vartaniyan ölüm, Afariyan ise 15 yıl kürek cezasına 
çarptırıldı. Amerikan elçiliği 1830 antlaşmasının dördüncü maddesine 
göre iki suçlunun hemen kendilerine teslim edilmesini talep etmekte 
gecikmedi. Ortaelçi Leishman, Dışişleri Bakanlığından da gelen tali-
matlar doğrultusunda katil iki Ermeni’den ziyade bundan sonraki ben-
zer hadiselerde dördüncü maddeden doğduğuna inandıkları kapitüler 
haklarının tartışmaya açılacağı korkusu ile suçluların kendilerine iade 
edilmesi için ısrarcı olmak kararındaydı.102 



İsmaİl KÖsE168

Hadise II. Abdülhamit’e Ermeni çeteciler tarafından düzenlenen 
suikast girişiminin hemen sonrasında gerçekleştiği için farklı bir boyut 
kazandı. Aslında Amerikan elçisi Leishman da dördüncü madde dola-
yısıyla elde ettiklerini düşündükleri kapitüler yargılama haklarının pek 
çok adaletsizliğe yol açtığının farkındaydı. Buna rağmen bir kere elde 
edilen ayrıcalıktan da vazgeçme niyetinde değillerdi. Amerikan elçili-
ğine Babıali tarafından verilen cevapta söz konusu kişilerin Osmanlı 
hükümetinin izni olmadan Amerikan vatandaşlığına geçmeleri dolayı-
sıyla işlemin geçersiz olduğu ayrıca dördüncü maddenin de düşünüldüğü 
şekilde kapitüler haklar sağlamadığı bildirildi.103 Amerikan elçisinin 
ısrarı sonucu ölüm cezasına çarptırılan Vartaniyan’ın cezasının infazı 
ertelendi. 1906 yılının diğer önemli olayı ABD tarafının uzun süredir 
istemekte olduğu orta elçiliğin düzeyinin büyükelçiliğe yükseltilmesi 
talebinin Babıali tarafından kabul edilmesi ve Ortaelçi Leishman’ın 
görevde iken Büyükelçi olarak atamasının yapılmasıdır.104 Daha önce 
1904 yılında Amerikan Hükümeti her iki ülke arasında ortaelçi düze-
yinde yürüyen diplomatik ilişkileri büyükelçilik düzeyine çıkarma iste-
ğinde idi ve bu istek Osmanlı hükümetine bildirilmişti. II. Abdülhamit, 
büyükelçiliğin getireceği bütçe yükü gerekçesiyle bu talebi daha sonra 
gerçekleştirilmek üzere ertelemişti.105 

Bu dönemdeki diğer bir sorun da Edirne, Trabzon, Ordu, Nevşehir, 
Konya ve Ankara illerinde misyonerlerin İncil satışına çıkartılan zorluk-
lardır. Amerikan Elçiliği İngiliz Büyükelçiliği’nin de yardımıyla misyo-
nerlerin İncilleri rahatlıkla satabilmesi ya da dağıtabilmesi için Babıali 
üzerinde baskı oluşturmuştu.106 1908 yılında İttihat Terakki’nin zorla-
ması ile anayasanın ilan edilmesi ve Meclis’in toplanmasından sonra, 
Yeni Hükümet tarafından Abdülhamit döneminde İncil satışları ve 
daktilo makineleri üzerine konulmuş olan yasak kaldırıldı. Amerika’daki 
gazeteler 1908’de Anayasa’nın ilan edilmesini olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirmişlerdi.107 

1909 yılında gerçekleşen 31 Mart vakası ile ilgili gelişmeler Ortaelçi 
Leishman tarafından Washington’a gün gün rapor edilmiştir. Olaylar 
esnasında çoğunluğu misyoner olan Amerikan vatandaşlarını korumak 
ve Ermenilere yönelik sözde saldırıları engellemek için iki Amerikan 
gemisi Mersin ve İskenderiye limanlarına gönderildi.108 31 Mart vakası 
dolayısıyla ortaya çıkan belirsizlik ortamında Hınçak çetelerinin de kış-
kırtması ile Adana, Sis, Haçin ve diğer bazı şehirlerdeki Hınçak komi-
tacılarının yönlendirmesindeki ayaklanma teşebbüsünde bulunulmuş 



ABD’li Misyonerlerin osMAnlı ToprAklArınDAki FAAliyeTleri 169

bu bölgelerde Ermeniler ile kendilerini savunan Türkler arasında 
çatışmalar çıkmıştı. Ermeni komitacıların çıkartmış olduğu bu karı-
şıklıklar Amerikan kamuoyuna “Ermeniler katlediliyor” şeklinde servis 
edilmekteydi.109 

Amerikalılar; İncil satışı, misyoner faaliyetleri, misyoner müesseseleri, 
yabancıların mülk edinmesi, misyoner yayınları, vatandaşlık değiştiren 
tebaa, Yahudilerin Filistin’e yerleşimi gibi konularda kendilerine sürekli 
zorluk çıkartan II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesini memnuniyetle 
karşıladı. Amerikan elçisine göre yeni dönemde Türkiye çok daha hızlı 
kalkınacaktı.110 

1909 yılı Amerikan dış politikasında keskin dönüşlerin ve değişimle-
rin yaşandığı bir yıldır. Bu tarihe kadar “Monroe Doktrini” kapsamında 
Atlantik ötesi çekişme ve çatışmalara çok fazla bulaşmamaya çalışan 
ABD, İspanya savaşındaki galibiyetinin verdiği özgüvenle küresel bir 
güç olma yolunda adımlar atmaya başladı. Bu amaçla ilk olarak Dışişleri 
Bakanlığı’nda yapısal değişimler yapılarak; Uzakdoğu, Latin Amerika, 
Yakındoğu ve Batı Avrupa Bölümleri kuruldu. Belirtilen yapısal değişik-
likler ABD dış politikasını daha profesyonel bir zemine oturttu. Teşkilat 
yapısı yeniden organize edilen Dışişleri Bakanlığının Yakındoğu 
Bölümü’nün ilgi alanını oluşturan toprakların hemen tamamı Osmanlı 
Devleti sınırları içerisinde yer alıyordu.111 

II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909) Türk-Amerikan ilişkilerinde 
bunalımlarla dolu bir dönem olsa da, bu dönemde yoğunlaşmış, siyasi 
ve kültürel sahalarda kayda değer ilerlemeler kaydedilmişti. Osmanlı 
Devleti 1889 tarihindeki sel ve hemen akabinde 1894 tarihindeki 
yangın felaketi ile karşılaşınca Amerika Birleşik Devletlerine yardım 
göndermiş buna karşılık da, 1894 İstanbul Depreminde Amerikalılar 
Osmanlı halkına yardım göndererek karşılık vermişti.112 Avrupa 
Denge siyaseti içerisinde Amerika ile yakınlaşarak yeni bir güç mer-
kezi ile işbirliğinde bulunmak isteyen Abdülhamit, zaman zaman ABD 
Donanmasında görevli olup Türk Karasularında bulunan subaylara ve 
Amerikan elçilerinin eşlerine liyakat nişanları vererek temasları sıcak 
tutmaya çalışmıştı.113 

İki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek amacıyla, 1894 yılında II. 
Abdülhamit, Kongre’deki Osmanlı Devleti ile ilgili olumlu sözleri için 
ABD Başkanı S. Grover Cleveland’a bir tebrik mesajı göndermişti.114 
Mesaj Amerikan Hükümet katlarında memnuniyetle karşılansa da II. 
Abdülhamit’in evrensel siyaseti ve Amerika ile yakınlaşma çabaları 
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Okyanus ötesinde istenilen beklenti ve sıcaklığı hiçbir zaman bulama-
mıştır. Amerikan siyaseti pragmatizm üzerinde yürüyordu ve Amerikan 
halkı kuruluşta prensip edindiği püriten ahlak ve bu doğrultudaki 
Hıristiyan milliyetçisi tutumdan vazgeçmeye niyetli değildi. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul’daki diplomatik görevlileri-
nin kendi vatandaşlarının lehine sürekli Osmanlı içişlerine karışmasına 
rağmen Osmanlı Devleti’nin Amerika topraklarındaki diplomatik tem-
silcileri bu ülkede bulunan az sayıdaki Osmanlı vatandaşı lehine çok 
nadiren Amerikan makamları nezdinde girişimde bulunmaktaydı. Bahse 
konu az sayıdaki girişimlerden de çok fazla netice elde edilememiştir. 
Etkin katılımda bulunulan ender olaylardan bir tanesi Güney Omaha 
anlaşmazlığıdır. 1909 yılının Şubat ayı başlarında Nebraska Eyaleti’nin 
Güney Omaha Kasabası’nda Yunanlı işçilerin neden olduğu çatışma 
ortamında Avusturyalı ve Yunanlı işçilerin yanında olaylarla ilgileri 
olmamasına rağmen Osmanlı vatandaşı işçiler de zarar görmüştü.115 

Suçsuz olmalarına rağmen bazı Osmanlı vatandaşlarının polis tara-
fından tutuklanarak kefalet talep edilmesi üzerine Washington’daki 
Osmanlı Elçiliği olaydan yaklaşık bir buçuk yıl sonra sözlü bir nota ile 
Amerika Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak Osmanlı vatandaşlarından 
Güney Omaha polisi tarafından istenilen 250$ tutarındaki tazminatın 
karşılanmasını ya da bu talepten vazgeçilmesini istedi. Bakanlık sözlü 
notayı aldığı notunu elçiliğe bildirmekle yetindi.116 Osmanlı Elçiliği 
yukarıdaki miktara ek olarak Amerikan makamlarından vatandaşlarının 
zararlarının karşılanması için 1.734$ talep etmişti. Amerikan Hükümeti 
1916 yılında Güney Omaha’daki olaylarda sorumluluğunu kabul etme-
yerek Osmanlı Devleti’ne toplam 230$ tazminat ödenmesine karar 
verdi.117 

1911 yılında I. Balkan savaşı patlak vermiş, Türk orduları Balkan 
Devletleri karşısında hızlı bir şekilde çözülmeye başlamıştı. Gelişmeler 
üzerine Amerikalılar misyoner okulları ve teşkilatlarının güvenliğini 
garanti altına almak için çalışma başlattılar. İstanbul’un işgali duru-
munda Üsküdar’daki misyoner okulları ve Robert Koleji ilk olarak 
korunacak kurumlardı. Özellikle Robert Koleji’nde Yunan ve Bulgar 
öğrenciler eğitim görüyordu.118 Amerikan Hükümeti İtalya ve Balkan 
Savaşları esnasında tarafsız kalan ABD misyoner teşkilat ve mülkleri-
nin güvenliğini garanti altına almak için Osmanlı Karasularına; Türk 
Karasularında bulunan U.S.S. Scorpion’a ek olarak iki zırhlı savaş gemi-
sinden oluşan bir filo gönderdi.119 
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1913 yılında Alman asıllı bir Yahudi olan Henry Morgenthau 
Büyükelçi olarak İstanbul’a atandı.120 Morgenthau’nun atandığı 
dönemde Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasındaki anlaşmazlıkların 
boyutu her geçen gün artan bir devreye girmişti. Osmanlı Hükümeti 
Yunanistan’a bırakmak zorunda kaldığı adaları geri almak istediği için 
rekabet denize kaymıştı. Osmanlı Devleti’nin donanmasını güçlendirme 
çalışmalarına karşı Yunanistan da Amerika’nın Idaho ve Mississippi 
savaş gemilerini satın almak için girişimde bulunmuştu. Bu haberin 
duyulması üzerine Cemal Paşa bizzat Morgenthau ile, Washington 
Büyükelçisi Ahmet Rüstem Bey ise Başkan Wilson ile şahsen görüşe-
rek gemilerin Yunanistan’a satışını engellemek istedi, fakat bu girişimde 
başarılı olunamadı. Morgenthau, günlüğünde savaş gemilerinin satışına, 
Almanların da engellemeye çalıştığını fakat Yunanlıların gemileri satın 
alarak donanmalarını üstün konuma getirdiklerini kaydetmektedir.121 
Gemilerin Yunanistan’a satışı Morgenthau’yu memnun etmişti. 

Bu şartlar altında 1914 yılında gelindi ve I. Dünya Savaşı’nın arafe-
sinde kapitülasyonların kaldırılmasına karar verildi. Enver Paşa kapitü-
lasyonların kaldırılması kararı yürürlüğe konulmadan önce Amerikan 
Büyükelçisi Morgenthau ile görüşerek destek istedi. Morgenthau 
ise, gümrük vergileri üzerindeki ticari kapitülasyonların tartışılabile-
ceği fakat adli kapitülasyonların kaldırılmasının kabul edilemeyeceği 
cevabını verdi. Morgenthau, Enver Paşa’nın Türk mahkemelerinde 
Amerikan yargıç görevlendirilmesi teklifini de uygulanamayacağı için 
kabul etmedi.122 Morgenthau’nun muhalefeti dikkate alınmayarak tüm 
büyükelçiliklere 1 ekim 1914 tarihinden itibaren kapitülasyonların artık 
yürürlükte olmayacağı bildirildi. Böylece Türk-Amerikan ilişkilerinde 
kapitüler haklardan doğan pek çok sorunun yaşandığı 84 yıllık bir 
dönem de sona ermiş oldu. 

Sonuç
Misyonerler ilk olarak Osmanlı topraklarına geldiklerinde 

Müslümanları Hıristiyanlaştırmayı denemişler fakat başarılı olamaya-
rak bundan vazgeçmişlerdi. 1913 yılında merkezden gelen bir emirle 
Müslüman Türklerin Hıristiyanlaştırılması için çalışmaların yoğunlaş-
tırılması kararlaştırıldı. Resmi tepkiden kaçınılarak Hıristiyanlaştırma 
faaliyeti gizlice yürütülecekti. Bu amaçla, anaokulları, çocuk ve gençlik, 
kadın ve kız kulüpleri kurularak faaliyetler bunların altında yürütülecek, 
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okuma yazma bilmeyenlerin evine gidilerek propaganda yapılacaktı. 
Milli Mücadele sonrasındaki gelişmeler bu girişimi sonuçsuz bırakmıştır. 

İlk misyonerlerin Osmanlı topraklarına ayak basmasından I. Dünya 
Savaşı’nın başladığı yıl olan 1914 tarihine kadar geçen sürede artık 
Osmanlı topraklarındaki örgütlenme ve kurumsallaşma çalışmalarını 
tamamlayan misyonerlerin resmi olarak iki yüze yakın kilisesi ve on 
binden fazla kilise üyesi cemaatleri vardı. Misyonerlerin pervasızlıkları 
ve kanun, kural tanımayan eylemleri o derece ileri gitmiştir ki, I. Dünya 
Savaşı öncesine kadar geçen 20 yıllık sürede Amerikan Hükümeti, 
İstanbul’daki Amerikan diplomatik temsilciliği, Osmanlı Devleti’nin 
değişik yerlerindeki Amerikan konsoloslukları ve Babıali arasındaki 
yazışma, görüşme ve raporlamaların büyük kısmı misyoner okulları, 
misyoner faaliyetleri ve ilgili kurumları, misyoner okullarına ve kurum-
larına uygulanan gümrük şikâyetleri, misyonerlerin çalışmaları ilgili 
ayrıcalıklar, İncil satışları, misyonerlerin kamu güvenliğini tehdit eden 
yayınları, çalışmaları ve misyonerlerin sebep olduğu sorunlar, Osmanlı 
topraklarında misyonerlerin faaliyetlerinin kolaylaştırılması gibi konu-
lar teşkil etmiştir. 

Metin içinde de görüldüğü gibi, misyonerlerden kaynaklanan sorun-
lar nedeniyle Amerikan hükümeti birkaç kez tehdit amacı ile savaş 
gemilerini ve filolarını Osmanlı karasularına ve limanlarına göndermiş, 
birkaç kez iki ülkenin sıcak çatışmaya girmesi durumu ortaya çıkmıştır. 
Bu yıllarda Amerikan misyonerlerinin en çok ilgilendiği Osmanlı azın-
lığı Ermenilerdir.

Misyonerlerin Osmanlı tebaası içerisinde en çok ilgilendikleri ve 
propagandalarına karşılık bulabildikleri Osmanlı tebaası Ermenilerdir 
ve misyonerler Ermeni isyanlarında yadsınamaz bir role sahip olmuş-
lardır. İki ülke diplomatik ilişkilerinin I. Dünya Savaşına kadar geçen 
84 yıllık seyri içerisinde Osmanlı Devleti büyük oranda beklentilerinin 
karşılığını bulamamış, ilişkiler ABD’nin pragmatist politikası zemi-
ninde yürümüştür. Bu durumda da misyonerlerin etkisi büyüktür. 

Tüm bunlara ek olarak misyonerlerin ve onlarla sıkı işbirliği içinde 
çalışan Amerikalı diplomatların ABD kamuoyunda oluşturmuş olduk-
ları Türk karşıtı, nefrete dayalı söylem iki ülke halkları arasındaki anlaş-
mazlıkların temelini teşkil etmiştir. Amerikan halkı uzun süre Türkleri 
tanımadan Türklerden nefret etmiştir ve bu algının en büyük nedeni 
misyonerlerin organize ettiği kara propaganda olmuştur. 


