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Rapor ve Yazarı
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi Perakende Evrakı 

Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği (Y.PRK.TKM.) 36/27’de 
bulunan söz konusu rapor, Rus miralaylarından Potiyata’ya ait olup 
Ahmed Nermi tarafından tercüme edilmiştir. Bununla beraber rapo-
run aslına Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tesadüf edemediğimiz 
gibi, raporun yazarı Potiyata hakkında da ne raporda, ne de başka bir 
belgede açık bir bilgi edinemedik. Onun Rus hükümeti tarafından 
Ermeniler arasında ve Ermeni olaylarında Protestan etkiyi araştırmak 
için Anadolu’ya gönderildiğini düşünmekteyiz. Buna dair BOA. Yıldız 
Tasnifi Perakende Evrakı Elçilik ve Şehbenderlikler Tahriratı (Y.PRK.
EŞA.), 21/2, (9 B. 1312)’de bir ipucu bulunmaktadır. Bu belgede “bu 
önümüzdeki ilkbaharda Anadolu’da dolaşmak üzere iki Rus seyyahı 
iğrâm olduğu halde kendilerine teshilât irâ’e olunacağı…” denilmekte-
dir. Burada gönderilen seyyahların adı belirtilmemekle beraber, belge-
nin tarihi ile Potiyata’nın raporunun yazıldığı tarih dikkate alındığında 
seyyahlardan birinin Potiyata olduğu tezini güçlendirmektedir. Çünkü 
söz konusu belgenin tarihi (9 B. 1312/05.01.1895) ve belgedeki “bu ilk-
bahar” notu, raporun yazıldığı 12 Kasım 1895 tarihiyle örtüşmektedir. 
Böylece, büyük bir ihtimalle 1895 ilkbaharının ilk aylarında Anadolu’ya 
gelip raporun yazıldığı Kasım 1895 tarihine kadar kalmış olan Potiyata, 
raporuna temel oluşturan bilgileri yaklaşık 7-8 aylık gibi bir sürede yap-
tığı gözlemlerine dayandırmıştır. Potiyata’nın bölgede bir Rus görevlisi 
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(konsolosu) olup olmadığı sorusu akla gelebilir. Söz konusu dönemin 
Rus kaynaklarını incelediğimizde böyle bir isme rastlamadık. Rus 
seyyahlarının gönderiliş amacı ise yukarıda sözü edilen belgede şöyle 
açıklanmaktadır: “Teba‘a-i Devlet-i Aliye’den olan Ermeniler bil’l-
cümle teba‘a-i Şahâne gibi adâlet ve müsavâta ve ayin-i mezhebilerinin 
icrâsı husûsunda serbestçe na’il oldukları halde Protestan papaslarıının 
Anadolu’da bir çok Ermenileri Protestanlığa celb ve bir takım ecnebi-
lerin Anadolu’da dolaşarak Ermenileri ifsâd ettiklerinin Rusya’da tama-
miyle ma‘lûm olduğu anlaşıldığından buralarının ya bi’z-zat yahud 
bi’l-vasıta Mösyö Kirsé suret-i münâsebede beyânıyla ahvâl-ı mezkû-
reye Rusyaca tamamı ittila‘ husûlü için…”

Raporun Değerlendirmesi
Raporda konular belli bir tasnife tabi tutulmayıp bütünsel bir çer-

çevede ele alınmıştır. Raporun hemen başında, Osmanlı Asyasındaki 
bütün Amerikan misyonerlerinin merkezinin Amerika’daki Boston 
şehrinde bulunan “Kuzey Amerika Misyoner Cemiyeti”1 olduğu belir-
tilmiştir. Bu cemiyete Amerikalıların gönüllü yardımlarda bulunduğu ve 
“pek çok paraya” sahip bulunduğu ifade edilmiştir ki, parasal yeterlilik 
bütün yeryüzünde misyon müesseselerinin tesisinde ve yoksul halkın 
Protestanlaştırılmasında Amerikalı misyonerlerce önemli bir araç olarak 
görülmüştür. Parasal zenginlik onlara aynı zamanda açtıkları yetimha-
nelere kimsesiz çocukların bırakılması ya da satın alınması noktasında 
başka bir kaynaktan yararlanma imkânı da vermiştir. Dikkate değer-
dir ki, bu kurumlarda barındırılan ve Protestanlık itikadınca yetiştirilen 
çocuklar büyüyüp hayata atıldıktan sonra da sürekli teftiş edilmişlerdir. 
Bu noktada Potiyata, Protestanlığın neşri için okullar ve yetimhaneler 
gibi hastanelerin önemine de dikkat çekmeyi ihmal etmemiştir.

Rapor, giriş mahiyetindeki bu kısa açıklamadan sonra Amerikan 
misyonerlerinin Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerinin tarihi seyrini 
ele alarak yakaladıkları başarıyı ortaya koymaktadır. Buna göre; 1819 
yılında Osmanlı Asyasında faaliyette bulunmaya başlayan Amerikan 
misyonerleri amaçlarına ulaşmakta en elverişli ortamın Ermeniler ara-
sında bulunduğunu fark etmişlerdir.2 “Yavaş yavaş na’il oldukları muvaf-
fakiyet” ise tarihî süreç içinde şu şekilde ortaya konulmuştur:
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1845 1890

Misyoner Sayısı 34 177

Misyoner Yardımcısı 12 791

İbtidailer 7 764

İdadiler (1824’ten itibaren) Sayı verilmemiştir

Kolejler - 5

Erkek Yüksek Okulları - 26

Kız Yüksek Okulları - 18

Öğrenci sayısı 135 16.990

Kilise sayısı - 117

Protestan - 28.6673

Potiyata’nın verdiği rakamların ABCFM’nin kendi kayıtlarıyla büyük 
ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Örneğin ABCFM’nin 1852 ve 1881 
yılı rakamlarında kilise, okul ve öğrenci sayısına ilişkin bilgiler şöyledir:4

1852 1881

Kilise Sayısı 10 108

Okul Sayısı (Bütün Okullar) 14 356

Öğrenci Sayısı (Bütün Okullardaki) 466 14.285

Yukarıdaki rakamlardan anlaşıldığı üzere Amerikan misyonerleri, 
Anadolu’ya gelişlerinin daha yüzyılını doldurmadan Ermeni toplumuna 
nüfuz etmiş, bir Protestan toplum yaratılması noktasında büyük bir 
mesafe kat etmişlerdir. “Gayet sağlam esaslara” dayandırılmış olan mis-
yoner çalışmalarının başarısında, yerli bir Ermeni öğretmen ve papaz 
sınıfının yetiştirilmiş olmasının büyük bir yeri vardır. ABCFM’nin 
kendi kayıtları da göstermektedir ki, Amerikan misyonerleri misyon 
sahalarında birkaç on yılda bir yerli çalışanlar ordusu yaratmayı başar-
mışlardır. 1831-1856 arasında Batı Türkiye Misyonu’na dair aşağıda 
verilen rakamlar bu gerçeği ortaya koymaktadır:5
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İstasyonun 
Bulunduğu Yer

İstasyonun 
Kurulduğu Yıl

İstasyondaki 
Amerikalı 
Çalışanlar

İstasyondaki Yerli 
Çalışanlar

İstanbul 1831 25 42

İzmir 1834 5 21

Trabzon 1835 2 11

Bursa 1848 4 24

Sivas 1852 3 33

Merzifon 1852 8 50

Kayseri 1854 7 71

İzmit 1856 5 26

TOPLAM 59 278

Bununla beraber Ermeni çocuklarını eğitim kurumlarına çekebil-
mek için iaşe bedeli olarak çok düşük oranlarda kayıt ücretleri alın-
mıştır. Örneğin, Harput vilayeti dâhilinde kolejlerde gece eğitim gören 
erkek öğrencilerden senelik 6 lira, kız öğrencilerden 4 lira alınmıştır. 
Gündüz öğrencilerinden ise sadece 2 lira alınmıştır. Hatta ibtidaî mek-
teplerine malî gücü bulunmayanların ücretsiz kabul edildikleri görül-
mektedir. Dolayısıyla, okullara olan talebin artışında, çok düşük ücretle 
ya da ücretsiz öğrenci kabulünün önemli bir rolü bulunduğu söylene-
bilir. Diğer taraftan; daha ziyade gece eğitimi veren kolej mektepleri-
nin öğrenci kaynağı sadece bulunduğu vilayet değildi. Örneğin Harput 
Koleji’nde Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır ve diğer vilayetlerden 
gelen öğrenciler bulunmaktaydı. Harput Koleji’nin rağbet görmesinde 
misyonerlerin de ifade ettikleri gibi “misyonerlik te’sisâtının her mem-
leketinkinden daha iyi idâre edilmekte bulunmasının” da belirgin bir 
etkisi görülmektedir.

Potiyata’nın Harput’taki Amerikan okullarının öğretim kadrosu 
ve programları konusunda verdiği bilgi ise Amerikan misyonerliğinin 
hedef ve mahiyetini ortaya koyması açısından dikkate değer görünmek-
tedir. Raporun yazıldığı tarih itibariyle (1895’de) Erkek okullarında 10 
Ermeni ve 1 Amerikalı öğretmen ile 2 İngiliz papaz bulunurken, kız 
okullarında 13 Ermeni ve 4 Amerikalı öğretmen bulunmaktaydı. Bu 
da “Protestanlık yuvaları olarak” nitelendirilen Amerikan okullarının 
bir ölçüde Ermeni toplumuna hasredilmiş olduğunu göstermektedir. 
Okullarda yürütülen eğitim programına bakıldığında ise Amerikan 
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misyonerlerinin sadece Protestanlık itikadının işlenmesinde değil, aynı 
zamanda Ermeni toplumunda ulusal şuurun ve bağımsızlık düşüncesi-
nin gelişiminde de önemli bir rol üstlenmiş oldukları anlaşılmaktadır. 
Misyon okullarının bu rolünü okul öncesinden kolejlere kadar uzanan 
süreçte görmekteyiz. Şimdi, raporda geniş bir yer verilen Amerikan 
okullarının müfredatındaki derslere bir göz atmak yerinde olacaktır.

Okullar Öğrenim 
Süresi Okutulan Dersler 

Etfal Bahçeleri6 
(Okul Öncesi) 2 Muhtelif Oyunlar, Pratik Zekâyı Geliştirici Çeşitli 

Etkinlikler, Okuma-Yazma Öğretimi.

İbtidailer 3
Ermenice İmlâ, Ermenice ve İngilizce Kıraat (Okuma), 
İlmihal-ı Erbaa, Kitab-ı Mukaddes, Resim, Jimnastik, 
Müzik.

İdadiler 37

1.Sınıf İngilizce Okuma, Kitabet ve Tercüme, Coğrafya, 
Kıraat-ı Hamseye Dair Bilgi, Tahrir ve İlm-i Hesap.

2.Sınıf

İngilizce Okuma, Kitabet (Yazma) ve Tercüme, 
Ermenice Takrir Üzerine Kitabet, Mevcut Ermeni 
Dilinin Nahvı (Sözdizimi) ve Telaffuzu, Coğrafya 
(Yeryüzünün Siyasi Taksimatı ve Haritalar), Usûl 
Kıraati, İlm-i Hesap (Küsurat-ı ‘Adiye, Toplama).

3.Sınıf

İngilizce Okuma, Yazma ve Tercüme, Mevcut Ermenice 
(Nahv, Telaffuz ve Tahrir), Coğrafya (Yeryüzünün 
Coğrafi Durumu), İlm-i Hesap (Küsurat-ı İş’ariye, 
Oran-Orantı, Faiz), Fransızca Kıraat ve Tercüme (Bazı 
erkek okullarında ve bütün kız okullarında). 

Kolejler 4

1.Sınıf

İngilizce (Nahv, İmlâ ve Tahrirat), Ermenice (Eski 
Ermeni Müelliflerinin Eserleri ve Eski Ermeni Dilinin 
Nahvı ve Takriri Usulü Üzerine Kitabet ve Tahlil), 
Fransızca Kıraat, Tercüme ve Nahv (Özellikle kız okul-
larında), Türkçe (Elifba, Hece, Kitabet ve Takrir), Genel 
Tarih (Kurun Öncesi- Yüzyıl Öncesi), Riyaziye, İlm-i 
Hesap (Son Kısmı), Cebir (Giriş Düzeyinde).

2.Sınıf

İngilizce (Nahv, Tahlil ve Takrir üzerine Kitabet 
ve Edebiyat), Fransızca Nahv (Kız Okulları İçin), 
Ermenice (Eski ve Yeni Ermeni Dilleri Edebiyatı tahlil 
ve Usûl-ı Tahrir), Türkçe Tercüme Fizyoloji, Cebir 
(İkinci Derecede Muhtasar Hendese İlmi), Genel Tarih 
(Kurun-ı Evvelin Son Kısmı).
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3.Sınıf

Ermeni Edebiyatı (Telif ve İnşa, Tahlil), Fransızca 
Tercüme ve Nahv (Kız Okullarında), Türkçe Kitabet ve 
Türkçeye Tercüme, Nahv, İnşa ve Tekellüm, Muhtasar 
Hendese’nin Sonu, İlm-i Hikmet ve İlm-i Nebatat 
(Kız Okullarında), Kimya ve Yıldızlar Bilimi (Erkek 
Okullarında). 

4.Sınıf

Ermenice (Eski ve Yeni Ermenicenin İnşaları), Fransızca 
Tercüme ve Nahv (Kız Okullarında), Türkçe Tercüme, 
İslam Hukuku, Arapça, Farsca (Farsça), Diller ve Ahlak 
Felsefesi, Genel Tarih ve Medeniyet Tarihi (Erkek 
Okullarında), Psikoloji (İlm-i Ahval-ı Ruh), Yeryüzünün 
Zenginlikleri (İlm-i Servet, Tabakatü’l-Arz). 

İlahiyat Sınıfı8 Protestanlık Usûl ve Kaideleri.

Yukarıda çıkarılan misyon okullarının programları ele alındığında 
Ermenice, İngilizce, Fransızca (kız okullarında) ve Türkçe dersle-
rine önem verildiği görülmektedir. Burada dikkati çeken husus ise 
İngilizce’nin, Amerikan misyoner ve öğretmenlerinin Amerikan kültür 
ve nüfuzunu Ermeni toplumu üzerinde hakim kılmak ve Ermeniler ile 
Amerikan toplumu arasında bir bağ ve yakınlık kurmak için önemli 
bir araç olarak görülmesidir. Keza bu amaç için Amerikan misyoner-
lerinin takip etmiş oldukları yollardan biri de kolejlerde iyi öğrenim 
gören öğrencilerin ve bazı Ermeni köylülerinin Amerika’ya gönderil-
mesi olmuştur ki,9 bunlar “Amerika’nın serbestiyet usûlü üzerine idâ-
resine vukûf peydâ ederek ‘avdet” ettiklerinde hükümet-i müstakillerde 
câri olan usûl-ı idâreye i‘tirâz edüb hükümetten memnûn olmayan 
Protestanlara mülhak” olmuşlardır.

Esas itibariyle, batı kültürünün Ermeni toplumuna tesiri Amerika ile 
de sınırlı kalmamıştır. Genel olarak misyoner okulları Ermeniler arasında 
Avrupa kültür ve düşüncesinin tesisine ön ayak olmuştur. Potiyata’nın 
deyimiyle bu okullar “Çocuklara hânelerinde Avrupa’ca yaşamayı öğret-
meli, Avrupa biçiminde giyinmeyi tefhim etmek, kadınlara da Avrupa 
modalarına tatbikan giyinmeyi anlatmalı ve’l-hâsıl kendi meyânelerin-
deki mu‘amelelerde dahi Avrupa usûlüne tevfikan hareket etmeyi ilkâ 
eylemişlerdir.” Burada dikkate değer olan şey ise, bu yeni yaşam tarzının 
Ermeni öğrencilerini mezuniyet sonrası dönemde gerçek hayatla yüz 
yüze kaldıklarında nasıl bir sosyal çatışmaya ve “husumet” psikolojisine 
sevk ettiğidir. Onların Hınçaklı olmalarına önemli bir neden olarak 
görünen bu durum raporda şu şekilde ifade edilmiştir: “…Her ne kadar 
bu yoldaki telkinât vakit ve hâlleri iyi olan peder ve maderler evlâdına 
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fenâ te’sir edemez ise de kolej mekteblerinde ikmâl-ı tahsilden sonra 
tekrar kulübelerine ‘avdet etmeye mecbûr olacak fakirü’l-hâl çocuklarca 
elbette ye’is ve nâ ümîd fikirleri hâsıl edecektir. Husûsan vakt ve hal-ı 
kesânın evlâdı ekalliyet teşkil etmektedir. Eskisi gibi pire ve böceklerle 
memlû kulübelerine dönerek hayvanat ahurlarına uyumaya ve haftalarca 
yıkanmaya vakit bulamayarak geçinmeye mecbur olacak talebe akrânı 
hakkında husûmet besleyeceklerdir. Hülâsa-i kelam bu misellu ma’işete 
ric’at etmek mecbûriyetinde olan erkek ve kız talebe ‘Hınçakist’ olmaya 
hazır ve mühiyya bulunacaklardır.”

Ermeni çocuklarının Hınçaklı olmalarına önemli bir etkenin de, 
programda yer alan başta tarih ve coğrafya dersleri olmak üzere sos-
yal bilimlere dair derslerin onların “ezhânına Devlet-i Aliyye’nin usûl-ı 
idâresinden ‘adem-i memnûniyet efkârını ve ahvâl-ı siyâsiyenin serbes-
tiyet fikirleriyle münâsib olacak surette tebdili” olması idi. Osmanlı 
Maarif Nazırı Zühtü Paşa’nın 19 Muharrem 1313 (12 Temmuz 1895) 
tarihli raporu da Potiyata’nın görüşlerini desteklemektedir. Zühtü Paşa, 
Amerikan misyoner okullarının programına ilişkin yaptığı değerlendir-
mede okutulan “en mühim” dersleri üç kategoriye ayırmış ve bu çerçe-
vede “ulum-ı diniye” derslerini “Protestanlığın neşr-i tamimine”, tarih 
dersini “ezhân-ı umûmiyyede ve hususiyle teba’a-i saltanat-ı seniyye-
nin efkârında bir hissiyât-ı siyâsiye tevlidine” sebep olarak görürken, 
İngilizceyi ise “memâlik-i mahrûsede Fransa’nın kendilerince ma’lum 
ve mahsus olan mekâtib vesilesiyle istihsal edilen ve nüfuzuna galebeye 
ittihaz” ettiğini belirtmiştir. Potiyata, özellikle de Ermenicenin öğretimi 
ve Ermeni yazarlarının kitapları okutulduğu sırada tarihteki bağımsız 
Ermeni Krallığı’na dikkat çekildiğinden bahisle, okuldaki Ermeni asıllı 
öğretmen ve öğrencileri bu krallığın yeniden kurulabileceği düşünce-
sine sevk edildiğine vurgu yapmıştır. Hatta Harput’tayken Amerikan 
kolejlerinin öğretim kadrolarının büyük kısmını elinde tutan Ermeni 
öğretmenlerin, Ermeni Krallığı kurulduğunda önemli memuriyet-
lere getirilecekleri düşüncesinde oldukları yönündeki söylentilere biz-
zat kendisi tanık olmuştu. Ermeni öğretmenler bu sıralarda kurulacak 
Ermeni Krallığı’na İngiltere prenslerinden Prens Teq ( )’i namzet gös-
termekteydiler ki, bu düşünce dönemin gazetelerinde de yer almıştır. 
Potiyata bunu ayrıca bir Ermeni’den de bizzat dinlemiştir. 

Misyonerlerin ve kurumlarının Ermeni toplumundaki ayrılıkçı 
düşüncenin gelişmesine sadece teorik bazda katkıda bulunmadıkları, 
aynı zamanda Ermenilere ayaklanma yıllarında vermiş oldukları maddi 
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ve manevi destek ve Ermeni komitacılarla yapmış oldukları işbirliği ile 
de Ermenilerin bağımsızlık hareketinin içinde bulundukları söylenebi-
lir. Potiyata, Protestanların Ermeni hareketini “okşamakta oldukların-
dan” bahisle, bir Ermeni Gregoryen rahipten duyduğu “Protestanlar 
bize çok yardım ediyorlar” şeklindeki sözlerini de bir kanıt olarak 
ileri sürmüştür. Bu yardıma başka bir kanıt ise, Potiyata’nın bir İngiliz 
papazla konuşması esnasında onun Londra’daki İngiliz Ermeni komi-
tesiyle ilişkide olduğunu fark etmiş olmasıdır. Ancak Amerikan mis-
yonerlerinin Ermenilere doğrudan doğruya ne ölçüde bir yardımda 
bulunduğunu tahmin etmenin de zor olduğunu eklemiştir. Bununla 
beraber; “Protestan misyonerlerinin müzlim (karanlık) bir yönü vardır. 
Bu cihet-i müzlim ise onlar meyânında nadir olmayarak Hınçakistler 
yani Ermeni ihtilalci gürûhu me’mûrları görünmesinden ibarettir” diyen 
Potiyata açıkça Amerikan misyonerlerinin Hınçak komitesi mensup-
larıyla işbirliği içinde olduklarını izah etmiştir. Potiyata bu işbirliğine 
ilişkin şu notları düşmektedir: “Hınçakistler misyoner ibâdethâne-
lerinden hademe ve talebe mubassırları (bakıcıları) san’atlarıyla ihtifâ 
etmektedirler ve suret-i hafiyede ücret vasıtasıyla ve yalnız bu me’mûrlar 
ma‘rifetiyle efkârlarını neşr ile iştigâl eylemektedirler. Ve’l-hasıl anlar 
neşriyatları esnasında mahalli Ermenilerle ihtilâl komiteleri arasında 
münâsebât husûle gelmesine çalışmaktadırlar.” Potiyata’nın tespit 
etmiş olduğu misyonerlerle komitacılar arasındaki ilişki ve işbirliğini 
bazen Amerikalıların kendi yazışmaları bile doğrulamıştır. Örneğin; 27 
Şubat 1308 (11 Mart 1893) tarihinde Sivas Amerikan konsolos vekili, 
Merzifon’daki Amerikan konsolosuna göndermiş olduğu gizli mektupta 
Gümrük köyü Protestan vaizi Mardiberus Gablustiyan’ın Ermeni ihti-
lal komitesi üyesi olduğunu yazdıktan sonra Osmanlı Devleti ile ABD 
ile olan iyi ilişkilerin devamı için misyonerlerin asi Ermenileri himaye 
etmemesini, aksi durumda “yarım asırlık emeğin zayi olacağı” uyarı-
sında bulunmuştur.10 Bir Osmanlı belgesinde de misyonerlerin komi-
tacılarla işbirliğinden dinî ve siyasî önemli yararlar sağlama beklentisi 
içinde olduklarına dikkat çekilmiştir. Söz konusu belgede misyonerle-
rin Ermenileri Protestanlığa çekmek yolunda komitacılardan hayli yüz 
bularak “entrikalarını” artırdıkları ifade edildikten sonra şunlar denil-
miştir: “Protestanlıkta menfa‘at-ı siyâsiye olduğunu halka ve alakadar 
olan Ermeni papazlarına bi’t-tefhim ikna edercesine bir çok evrâk-ı 
müfside tanzim ettirüb mehâfil-i mezhebiyyeye dağıtmakta oldukları 
ve Ermeni Patrikhanesi’ne dahi bir nüshası vürûd ettiği ve komiteler 
azalarını teşkil eden genç Ermeniler haşarâtı hiçbir mezheble mükellef 
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olmadıklarından mekâsid-i fasidelerine nâ‘iliyet içün tebdil-i mezhebe 
dahi hazır oldukları inkâr olunmağın…”11 

Amerikan misyonerlerinin Ermeniler ya da komitacılar ile işbirli-
ğinin bir başka sahada daha açık ve etkin bir şekilde geliştiği görül-
müştür: Basın. Bu dönemde özellikle Amerikan ve İngiliz basınında 
görülen Ermeni olaylarına dair haberlerin misyoner merkezli abartılı 
ve çoğu zaman gerçek dışı haberler olduğu açıktır. Bu tür haberlerin 
Amerikan ve İngiliz basınında yer alışı ve mahiyeti konusunda raporda 
şunlar söylenmektedir: “Her şeyden akdem misyonerlerin Ermenilere 
da’ir Amerika ve İngiliz gazetelerine mektublar yazmakda oldukları ve 
mektublarda isim ve mahall-ı ikâmetlerini ketm etmekte bulunduk-
ları anların mesâ’îlerinin başlıca şıkkını teşkil etmektedir. Salifü’z-zikr 
Protestanlık nâşirleri mektublarında ahâli-i mahalliyenin fakr u zarûre-
tinden memûrîn-i Osmaniyenin Ermenilerden fazla vergiler almaların-
dan kilise ve ibâdethânelerinde ayinlerini ifâ eylemelerine mümana‘at 
eylemelerinden bîgünâh kimesneleri hapishânelere ilkâ eylemelerin-
den ve orada fenâ işkenceler etmelerinden Ermeni karye ve köylerine 
Kürdleri hücûma teşvik eylemelerinden ve’l-hâsıl anları nehb ve gârete 
düçâr etdirmelerinden bahs etmektedirler. Hülâsa-i kelâm en ufak bir 
hadise ve en ehemmiyetsiz bir vak‘a Ermeni Protestanlarına Avrupa ve 
Amerika’da galeyân-ı efkârı tevlid edecek surette neşriyatta bulunmaya 
sebebiyet vermektedir.” Kısaca; Hıristiyanlık-Müslümanlık çatışması 
çerçevesinde ele alınan ve Amerika ve Avrupa kamuoyunda büyük bir 
heyecan meydana getiren Ermeni olaylarının bir ölçüde tek ve yanlı 
haber kaynağı Amerikan misyonerleri idi: “Hakikat Avrupa ve Amerika 
gazetecileri ol babda menâbi’-i sa’ireden ma‘lûmât almadıkları cihetle 
bit’t-tabi’ kendi tarafından mütala’at beyân edememektedirler. Hele 
Sasun (Sason) vak‘ası12 misellü hadise ise anlara daha ziyâde neşriyât 
fırsatını bahş etmişdir.”

Amerikan misyonerlerinin basın yoluyla yürüttüğü çalışmaları; 
mitingler, kilise vaazları, yardım kampanyaları gibi çeşitli propaganda 
faaliyetleriyle desteklenmiştir. Misyonerlerin bu propaganda çalışma-
larıyla kamuoyu oluşturabildiklerini ve kendi hükümetlerini harekete 
geçirebildiklerini belirtmek gerekir. 

Misyonerlerin Osmanlı Ermenileri arasındaki etkinliği, doğrudan 
doğruya mensubu oldukları devletlerin himayesi ve kapitülasyonlar-
dan almış oldukları imtiyazlarla ilgilidir. Unutmamak gerekir ki, onlara 
hareket kolaylığı sağlayan faktörlerden biri de Osmanlı merkezî ve 
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yerel yöneticilerinin “sürekli olarak” dış baskıya maruz kalmış olmaları 
idi. Özellikle de Osmanlı hükümeti Ermeni ayaklanmaları nedeniyle 
taşradaki yöneticilerine “büyük devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişle-
rine karışmasına neden olabilecek hareketlerden kaçınmalarını” isteye-
rek sıkı sıkıya tembihatlarda bulunmuştur. 1893 ayaklanması sırasında 
Osmanlı yönetiminin bu konudaki hassasiyetinin yazışmalara nasıl 
yansıdığını aşağıdaki alıntılarda açıkça görmek mümkündür: “Şikâyet 
ve iğrâzı mucib hiçbir hâl ve hareket vukû‘a gelmeyerek muhakemenin 
‘adilâne ve bîtarafane ve usul ve nizamına muvâfık olarak icrâ-yı lazıme-
den olduğundan...” “...asâyişe zerre kadar halel gelmemekle beraber hiç-
bir nev‘i ecnebiye meydan verilmemişken...” “...muhakeme icrâsı ta’yin-i 
mücazâtı ferman buyurulmuş olduğundan ahz-ı intikam gibi fikre 
tabi‘iyyet etmeleri asla ca’iz olmayub hükümetin icra‘at-ı adilânesine 
kemâl-ı emniyet muntazır olmaları ve şayed harekât-ı tecavüzkâranede 
bulunacak olurlarsa devlet başına bir gâ’ile açmış olacaklarını bundan 
da Ermeni müfsidleri istifadeye kıyâm edeceklerini ve veliyyü’l-nimet 
benimetimiz efendimiz hazretlerinin irâde-i şâhânelerine mütava‘at 
etmek şer‘an cümle vacib olduğu cihetle herkesin yerli yerine çekilüb 
gitmeleri ve şevketmeab efendimiz hazretlerinin evlâdları olan ahâliye 
nesâyih-i itbâ‘ etmeyenler hakkında hükümetin şediden icrâ-yı mücazât 
edeceğine suret-i hakimane-i mü’esserede tebliği..” “Ermeni erbâb-ı 
fesaddan en ziyâde ileri gidenler hezeyannamelerin neşrinde fiilen 
zîmüdâhil olanların kanunen düçar-ı mücaza‘at edilerek işin dağdağa-
sızca netice-i pezîr olması için...” 13 

Potiyata, bu duruma “müseyyeb” Osmanlı memurlarının “ehliyetsiz-
liklerini” ve “intizamsızlıklarını” eklemekten geri durmadığı gibi, bunun 
can alıcı bir husus olduğuna dikkat çekmiştir: “Fakat işbu ifâdâtı der-
meyân etmekle beraber diğer tarafdan vilâyât-ı şarkiye aklâmlarında 
dolu olan müseyyeb memûrların ehliyetsizlikleri ve intizâmsızlıkları-
nın anlara daha ziyâde yardım etmekde bulundukları beyân edilmeli-
dir. Memûrîn-i hükümet Protestanlığın intişârına kanuna muvâfık bir 
mani‘ bulmakdan ‘âcizdirler. Anlar bu babda kaba kuvve-i cebriyeye 
müraca‘atdan başka çâre bilmiyorlar. Ve binâenaleyh anlar harekât-ı 
vak‘alarla bir tarafda Protestan muhbirlerinin dürlü dürlü neşriyâtda 
bulunmalarına diğer tarafdan ahâli meyânında Devlet-i ‘Aliyye usûl-ı 
idâresinden ‘adem-i memnûniyet fikrinin neşv ü nümâ bulmasına yar-
dım etmekdedirler.”
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Nihayette Protestan misyonerlerinin faaliyetleri geniş bir şekilde ele 
alındığında onların açmış oldukları eğitim ve sosyal kurumların bulun-
dukları ülkeler için kısmî yararlar sağlamış oldukları söylenebilir. Ancak, 
görüldüğü gibi misyoner çalışmaları, daha ziyade Osmanlı Devleti’nin 
siyasî hayatında doğurmuş olduğu zararlı sonuçlarıyla ön plana çıkmış-
tır. Genel manada misyoner çalışmalarının doğurmuş olduğu ayrılıkçı 
ve yıkıcı sonuçlar, Osmanlı Devleti’nin kaderi üzerinde tayin edici rol 
oynamıştır.

Sonuç
19.yüzyıl kapanırken devletlerarası rekabetin Osmanlı Devleti’ni bir 

sona doğru sürüklediği iyiden iyiye kendini hissettirmiştir. Bu rekabette 
ve dolayısıyla Osmanlı imparatorluğunun tasfiyesi sürecinde misyoner 
çalışmalarının ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar, Osmanlı Devleti’nin 
siyasi ve kültürel yaşamında ayrı bir yer tutmuştur. Bu bakımdan Rus 
miralayı Potiyata’nın raporu, Amerikan Protestan misyoner faaliyet-
lerinin Osmanlı topraklarındaki gelişim ve sonuçlarını ortaya koyan 
önemli bilgiler içermesi bakımından dikkate değerdir. Potiyata’nın ver-
diği bilgilerin, bizzat seyahat ettiği bölgelerdeki gözlemlerine dayanmış 
olması ve başka kaynaklarca (Osmanlı ve hatta misyoner kayıtlarınca) 
da doğrulanması nedeniyle tarafsız ve objektif olduğu söylenebilir. 
Diğer taraftan kendisinin dinen Hıristiyan olması, Müslümanlardan 
yana dinî bir taassuba sapmamış olacağına da bir işarettir. Rapor, misyo-
ner kurumlarının tarihî seyri, program ve işleyişine dair detaylı bilgiler 
ihtiva etmekle beraber, yabancı devletlerin baskısının Osmanlı merkezî 
ve taşra yönetimindeki etkilerine ve Osmanlı-ABD ilişkilerine yansı-
malarına dair vermiş olduğu bilgiler itibariyle de kayda değerdir.
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E-RAPORUN TRANSKRİPSİYONU 
Rusya’nın erkân-ı harb mirâlâylarından Potiyata’nın Asya-yı 

Osmanî’de Amerika misyonerleri hakkında kaleme aldığı evrâkın 
tercümesidir.

Dersa‘adet fî 31 Teşrin-i Sanî ve fî 21 Teşrin-i Sanî 1895.
Asya-yı Osmanî’de bulunan bütün Amerika misyonerlikleri mer-

kezi Amerika’da Boston şehrinde kâ’in “Şimâlî Amerika Misyoner 
Cem‘iyeti” nâm te’sisât ve esâsı cümlesindendir. Amerikalıların gönüllü 
mu‘âvenetlerine mazhar olan işbu te’sisât pek çok paraya mâlik olub 
yalnız Asya-yı Osmanî’de değil belki Çin ve Japonya’da dahi idârehâ-
neler bulundurmakdadır. Te’sisât-ı mezkûrenin vezâ’ifi misyonerlerin 
bulundukları mahall-ı ahâlisinin tabi‘at ve meşreblerine uyacak bir 
suretde vesâ’ite müraca‘atla Protestan mezhebini neşr etmekden ‘ibâ-
retdir. Bina’enaleyh evvelâ ba‘zen tebdîl-i din edecek kimesne bir mik-
dar nakid para vermekle de te’yîd olunacak suretde va‘az ve nasihatlara 
müraca‘at eylemek saniyen yetimhânelere pırağılub satun alınan etfâle 
mahsûs hayrâthâneler te’sis etmek suretiyle çalışmak vesâ’it-i mezkû-
reye dâhildirler işte ber minvâl-ı muharrer pırağılan veya satun alınan 
çocuklar daha sabâvetleri zamanında Protestanlık mezhebi âsârını oku-
yub yazdığı ve dürlü dürlü san‘atları öğrenirler. Çocuklar böylece ter-
biye görüb büyüdükden sonra üzer (sayfa 2) lerine da’imen teftiş icrâ 
edebilmek üzere mensûb oldukları misyoner idârehânelerinden uzak 
olmayan yerlerde keyf-i mâ ittifak bir takım san‘atlara ta‘yin olunur-
lar. Şahsen hastanelerle hayrâthâneler te’sisi de vesâ’it-i mezkûreden 
ma‘dûddurlar. İşte bu misellü hastahâne ve hayrâthâneye gelen hasta-
gân ve ma‘lûllere düçâr oldukları hastalıkdan veya ‘illetden kurtulmaları 
içün en iyi çâre Protestanlığı kabul etmeleri olacağı beyâniyle tebdîl-i 
din etdirmeye çalışıyorlar. Rabi‘an ‘âlî ve ibtidâî mektebler te’sîs eylemek 
dahi Protestanlığı neşr içün tecviz edilen vesâ’itdendirler. 

Amerikalular vesâ’it-i mesrûdenin hepsine birden yalnız Çin’de 
müraca‘at eylemekdedirler. Asya-yı Osmanî’ye gelince daha 1819 tari-
hinden berü neşr-i din içün vürûd eden Amerikalular ahvâl-ı husûsiye-i 
âtiyeyi nazar-ı mütala‘aya almışlardır: Şöyle ki Protestanlığın intişârı 
içün her kavimden ziyâde Ermenilerin elverişli olabileceklerini ve bir 
Ermeni’yi âbâ ve ecdâdı dininden vazgeçürmek içün ya ehven ücretle 
veyahud bilâ ücret tahsîl-i fünûn ve terbiyesini te’min eylemekden iyi 
bir çâre olmayacağını anlamışlardır. 
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1824 tarihinden i‘tibâren misyonerler çocuk bağçeleri te’sisine baş-
layub sonra ibtidâî ve i‘dâdî mektebleri açmağa kıyâm etmişler ve bi’l-
ahire (sayfa 2A) fünûn-ı ‘âliye tahsiline mahsûs kolejler ile Ermenilerden 
Protestan ruhbânı yetüşdirmeye hidmet eyleyecek mekâtib-i diniye ve 
ta‘mim-i dine hâdim mektebler te’sis eylemişlerdir. İşbu son mekteb-
ler köylerde dolaşarak ahâliye Protestanlık âsârını okuyub anları mez-
kûr dine da‘vet içün vâ‘izler yetişdirmeye mahsûsdurlar. Misyonerler 
yavaş yavaş ehemmiyet-i muvaffakiyetlere nâ’il olmakdadırlar. Daha 
1845 tarihinde Asya-yı Osmanî’de ancak otuz dört misyoner ile on iki 
mu‘avinleri ve yedi mekâtib-i ibtidâîye var idi. Ve mekâtib-i mezkûrede 
yüz otuz beş talebe mevcûd idi. 1890 tarihinde ise yüz yetmiş yedi mis-
yoner ile yedi yüz doksan bir mu‘âvinleri yüz on yedi kilisâ on bir bin 
yedi yüz doksan Protestan yedi yüz altmış dört mekâtib-i ibtidâ’iye beş 
kolej yirmi altı mekâtib-i ‘âliye-i zükûr ve on sekiz mekâtib-i ‘âliye-i 
inâs bulunduğu anlaşılmışdır. Mekâtib-i mezkûrede tahsil etmekde 
olan talebe ve tâlibâtın mikdarı ise on altı bin dokuz yüz doksan kişiye 
bâliğ olmuşdur. Zükûr ve inâs Protestanların yekûn-ı umûmisi ise yirmi 
sekiz bin altı yüz altmış yedi kişiden ‘ibâret bulunmuşdur. Ve’l-yevm 
mikdar-ı mezkûrun otuz beş bine bâliğ olmuş olacağı me’mûl-ı kâvi 
oldukdan başka bundan böyle Ermenilerden Protestanlığı kabul eden-
leri çoğaltmak ve intişârı tesrî‘ eylemek içün gayet sağlam esâslar vaz‘ 
edilmiş idüği münfehim ve müsteban olmakdadır. (sayfa 3) Ermeniler 
bu bâbda Amerikalulardan her şeyi iktibâs eyledikden sonra şimdi ken-
dileri hâceliği ve papazlığı der‘uhde etmekde ve tıbkı Amerikaluların 
esâsları üzerine mübtenî te’sisât ihdâs eyleyerek hem kavimleri olan 
Gregoryan Ermenileri âbâ ve ecdâdları dinlerini pıragub Protestanlığa 
dâhil olmağa da‘vet etmekdedirler. 

Protestan kilisaları ile mektebleri kısmen gayet zengin Boston 
cem‘iyeti tarafından gönderilen i‘âne ve kısmen mekteblere kayd ve 
kabul olunan kesândan alınan ücretle idâre edilmekdedir. Ve her ne 
kadar mekâtib-i ibtidâ’iyeye ücret te’diyesinden ‘âciz olanlar meccanen 
kabul olunurlar ise de mekâtib ve sınuf-ı ‘âliyeye ancak en iyi çalışdık-
ları tebeyyün eden talebe kabul edilürler. Ma‘mafih Asya-yı Osmanî’nin 
aksâm-ı dâhiliyesinde her şey pek ucuz olduğundan gerek tahsil ve gerek 
i‘âşe içün pek cüz’i ücret alınmakdadır. Şöyle ki Harput vilâyeti dâhilin-
deki (kolej) mektebinde zükûr talebenin i‘âşesi içün senevi ancak altı 
lira, inâs talebenin i‘âşesi içün ise ancak dört lira alınmakdadır. Nehârî 
talebeden ise ancak iki lira almakdadırlar. Etfâle mahsûs bağçeler ile 
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mekâtib-i ibtidâ’iye ve i‘dâdiyede leylî talebe ve tâlibât pek azdır. Zira 
o gibi te’sisât talebe ve tâlibâtın ikâmetgâhlarının yakınlarında bulunu-
yorlar. Hâlbuki (kolej) nâm mekâtib-i ‘âliyede ekseriyet leylîdir. Çünkü 
talebe ve tâlibâtdan ba‘zıları uzak memleketlerden gelmiş bulunurlar. 
(sayfa 3A) Meselâ Harput kolejinde Sivas’dan, Erzurum’dan, Van’dan, 
Bitlis’den, Diyar-ı Bekir’den ve sâ’ir vilâyâtdan gelen talebe ve tâlibât 
vardır. Ber vech-i ma‘rûz burada misâl olarak Harput vilâyetinin irâ’e 
olunmuş misyonerlik te’sisâtının Harput’da her memleketinkinden 
ziyâde iyi idâre edilmekde bulunmasından ileri gelmekdedir. Ve fi’l-
vâki‘ bütün misyonerlerin şahâdetleri de bunu mü’eyyeddir. 

Mekâtibde talebenin mikdârı bir raddede değildir. Ez cümle dört 
sınıflı olarak te’sis kılınan Harput mekteblerinde geçen sene iki yüz alt-
mış dokuz zükûr ve iki yüz yetmiş dört inâs talebe mevcud idi. Ve bunlar 
meyânında dâhil otuz dört zükûr ve kırk inâs talebe (kolej) mektebinde 
bulunurlar idi. Bundan ma‘ada hâceler ile mu‘allimlerin mikdârı dahi bir 
raddede değildir. Harput’da el yevm on Ermeni ile bir Amerikalu hâce 
ve mu‘allim ve iki de Anglikan (İngiliz) papas vardır.

İnâs mekteblerinde ise on üç Ermeni ve dört Amerikalu mu‘allimeler 
tedrisiyle meşguldürler.

Şimdi Protestanlık yuvaları olan mekâtib-i mezkûrenin nasıl inşâ 
kılındıklarını ve tedrisâtın ne yolda olduğunu nazar-ı mütala‘aya alalım.

Gerek zükûr ve gerek inâs içün te’sis kılınan bi’l-cümle Protestan 
mektebleri dört tabakaya münkasımdır:

(sayfa 4) 1-Etfâl bağçeleri-Bu tedrisâtda 6 ila 8 yaşlı etfâl iki sene 
kalurlar.

 2-Mekâtib-i ibtidâ’iye-Buralarda müddet-i tahsil üç senedir.
 3-Mekâtib-i idâdiye-Bu mekteblerde dahi üç sene tahsil olunur.
 4-(Kolej)ler ve mekâtib-i ‘âliye-Bu mekteblerin tahsilleri dört sene-

dir. (Kolej)lerde ba‘zen ilahiyât şu‘beleri bulunur ve bu şu‘belere ise dört 
senelik tahsil-i ikmâl edildikden sonra geçilür.

Ma‘hezâ sâlifü’l-beyân usûl-ı tedrisden inhirâf vukû‘u da nâdir değil-
dir. Şöyle ki ba‘zı şehirlerde mekâtib-i i‘dâdiyenin müddet-i tahsili üç 
sene olmayub dört sene imtidâd eder ve bu halde program dahi deği-
şir. Yani tevsî‘ olunur. Ve ba‘zı i‘dâdi mekteblerinde neşr-i din vâ‘izleri 
yetişdirmeğe mahsûs sınıf dahi bulunur. ‘Ayntâb’da bir tıbbiye mektebi 
vardır.
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Amerika’da etfâl bağçeleri te’sisâtı etfâlin kuvve-i zekâ’iyeleri ile 
tabi‘atlarını ve meşreblerini ıslâh ve tevsî‘ içün mecbûrîdirler. Ma‘mafih 
burada bağçe kelimesi bildiğimiz bağçe ma‘nasında değildir. Ve fi’l-
hakika etfâl bağçesi haddi zatında bir oda olub oraya çocuklar her gün 
mu‘ayyen zamanlarda toplanarak dürlü dürlü mekteb oyunları ile meş-
gûl olurlar. Ve ez cümle çocuklar bir takım mürebbe‘ tahta parçalarını 
dürlü dürlü vaz‘iyetde dizmekle (sayfa 4A) iştigâl ederler. Bundan başka 
ufak samân parçalarını ipliklere geçirerek bir takım yıldızlar vesâ’ir eşkâl 
i‘mâl ederler. Bu gibi çalışmalardan maksad ise çocukları sabır ve sebâta 
ve intizâma alışdırmakdan i‘bâretdir. Salifü’z-zikr iştigâl aralarındaki 
fasılalarda çocuklara okuyub yazmayı öğretürler. Bundan ma‘ada çocuk-
ları âtide münderic basit su’allere çarçabuk doğru cevablar vermeğe 
alışdırırlar.

-Hanenizin aksâmı neden ‘ibaretdir? İnsan ne yiyebilür? İnekden ne 
hasıl olur? Bu odada ne görüyorsunuz? Ve sa’ire ve sa’ire.

Mekâtib-i ibtidâ’iyeye gelince bu mekteblerde her şeyden evvel 
(Ermenice) imlâyı ve Ermenice ve İngilizce kırâ’ati ve ilmihâl-ı erba‘ayı 
ve kitab-ı mukaddeseyi öğrenürler. Bundan ma‘ada gerek zükûr ve gerek 
inâs mekteblerinde resim, cimnastik ve hânende taganniyâtı tahsili 
mecbûridir.

Hatta işbu üç şeyin tahsili mekâtib-i ‘âliye ve kolejlerde dahi mecbû-
riyet tahtındadırlar. 

Mekâtib-i i‘dâdiyede tedris olunan mevâdd ise ber vech-i âti zikr 
olunur. 

Birinci sene dersleri: İngilizce kırâ’at, tercüme ve kitâbet coğrafyadan 
kıta‘ât-ı hamseye da’ir ma‘lûmât. Tahriri az bir ilm-i hesâb. 

İkinci sene dersleri: İngilizce kırâ’at, kitâbet ve tercüme. Ermenice 
takrir üzerine kitâbet ve şimdi müsta‘mel Ermeni lisânının sarfı ve 
nahvı. (sayfa 5) Coğrafyadan küre-i arzın taksimât-ı siyâsiyesi ve hari-
talar usûl-ı kırâ’ati. ‘İlm-i hesâbdan küsürât-ı ‘âdiye ve ezberden cem‘. 

Üçüncü sene tedrisâtı: İngilizce kırâ’at, kitâbet ve tercüme. Ermenice 
el yevm müsta‘mel olan lisânın nahvı ve i‘râbı (telaffuzu) ve mevâdd-ı 
tahririye kaleme almak usûlü bir de ba‘zı zükûr ve bi’l-cümle inâs mek-
teblerinde Fransızca kırâ’at ve tercüme. Coğrafyadan bi’l-cümle aksâm-
ı arzın ahvâl-ı coğrafyası. ‘İlm-i hesâbdan-küsürât-ı a‘şâriye, nisbet ve 
tenâsüb ve fâ’iz usûlü.

Kolejler mekteblerinin tedrisâtı şudur:
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Birinci sene: İngilizce mebde’en nahv, imlâ yazdırmak ve tah-
rirât kaleme almak Ermenice kadim Ermeni mü’ellifleri asârı. Ve eski 
Ermeni lisânı nahvı ve takrir usûlü üzere kitâbet ve tahlil. Ve bi’l-hassa 
inâs sınıflarına mahsûs olmak üzere Fransızca kıra’at tercüme ve nahv. 
Türkce (Türkçe) elifba, hece, ezberden kitâbet ve takrir. Tarih-i ‘umûmî. 
Kurûn-ı evvel. ‘Ulûm-ı riyâziyeden ‘ilm-i hesâbın sonu ve derece-i 
evvelîden ‘ilm-i cebir. 

İkinci sene: İngilizce, nahv, tahlil, takrir üzerine kitâbet ve edebiyât 
bir de yalnız inâs şu‘belerine mahsûs olarak Fransızca nahv. Ermenice 
eski ve yeni lisânlar edebiyâtı tahlil ve usûl-ı tahrir. Türkçe tercüme tak-
rir üzerine tahlil ve kitâbet ve nahv. Fisyolociyadan vücûd insânın suret-
i şekline dâ’ir ma‘lûmât. ‘İlm-i cebirden derece-i sâniye mu‘âdeleleri 
(sayfa 5A) muhtasar ‘ilm-i hendese. Tarih-i ‘umûmîden kurûn evvelinin 
son kısmı. 

Üçüncü sene tedrisâtı: Ermeni edebiyat, te’lif ve inşâ ve usûl-ı tah-
lil. Yalnız inâs mekteblerine mahsûs olarak Fransızca tercüme ve nahv. 
Türkçe, Türkice kitâbet ve Türkçeye tercüme. Nahv ve inşâ ve tekellüm. 
Muhtasar hendesenin sonu. ‘İlm-i hikmet ve ‘ilm-i nebâtât. Ancak ‘ilm-i 
nebâtât yalnız inâs mekteblerinde tedris olunur. Zükûr kolejlerinde ise 
‘ilm nebâtât yerine kimya ve ‘ilm-i nücûm dersleri okunur.

Dördüncü sene dersleri: Ermeni eski ve yeni lisânların inşâları ve yal-
nız inâs mekteblerine mahsûs olarak Fransızca tercüme nahv ve inşâ. 
Türkçe tercüme ve hukûk-ı İslamiye (ve şerhler). Arabca ve Farsça lisân-
ları. Ve ‘ilm-i ahlâk felsefesi. ‘İlm-i ahvâl-ı rûh. ‘İlm-i servet. Tabakatü’l-
arz. Yalnız zükûr mekteblerine mahsûs olarak tarih-i umûmî ve tarih-i 
medeniyet.

Nihâyet kolejlerin ilâhiyât kısmında yalnız Protestanlık usûl ve 
kavâ‘idi tedris olunur ve orada ikmâl-ı tahsil edüb çıkanlar papazlığa 
hakk ve salâhiyet kesb ederler

Ber minvâl-ı ma‘rûz kolej mektebleri programı nazar-ı mütala‘aya 
alınır ki mezkûr programın tertibinde her şeyden ziyâde Ermenice, 
İngilizce (ve inâs mekteblerinde) Fransızca ve Türkçe lisânlarına ehem-
miyet verildiği görülür. Ma‘mafih sa’ir mevâddın usûl-ı tedrisâtı pek 
hafif tutulmuşdur. (sayfa 6) Mesela tarih-i umûmî içün ancak iki sene 
ta‘yin kılınmışdır. Hele a‘mâl-ı erba‘a haricinde ‘ilm-i riyâzî tedrisi dahi 
Avrupa’nın derece-i sâniye mekteblerindeki tedrisât programından bile 
gevşek tutulmuşdur. Bundan ma‘ada ‘ilm-i kimya ile ‘ilm-i nücûma 
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yalnız bir sene tahsis edilmişdir. Demek oluyor ki mekâtib-i mezkûrede 
mevâdd-ı mesrûdeye da’ir pek muhtasar ma‘lûmatla iktifâ olunuyor. 
Nihâyet Harput kolejini ziyâret eylediğim sırada bi’z-zat bence dahi 
kana‘at hasıl olduğu vechle ‘ilm-i nücûm nâmı altında yalnız coğrafya-
yı riyâziyenin nücûm ve kevâkibe müte‘allık mevâddı tedris edilmekde 
idüği münfehim olmuşdur. Ve’l-hâsıl ‘ilm-i nücûm ancak bizim cim-
naz mekteblerimizde olduğu suretde tedris edilmekdedir. Diğer taraf-
dan kolej mektebleri programına ‘ilm-i ahlâk felsefesi, ‘ilm-i servet ve 
tarih-i medeniyet nâm fünûn idhâl olunmalarını fazla zahmet add eyle-
mek lâzımdır. Çünki fünûn-ı selâse-i mezkûre ancak her gûne ‘ulûm ve 
fünûnu görmüş kesâna tedris olunabiliyorlar. Halbuki kolej nâm mek-
teblerin dördüncü senesine müdâvim talebe ve tâlibât zihinleri fünûn-ı 
mezkûreyi ihâta edebilecek mertebede değildir.

Bir de Amerikalu mu‘allimlerin talebe ve tâlibâta, kendi mekteble-
rinde alışdıkları hürriyetpervâne ma‘işet te’sirâtı semeresi olarak, hükü-
met-i mutlaka idâresi altında yaşayan kimesnelerin zihinleri isti‘âb 
edemeyecek suretde hürriyetperverlik efkârını beyân etmekde bulun-
maları umûr-ı mümkinedendir. İşte bu cihetden kolejlerde ‘ilm-i ser-
vet ve tarih-i medeniyet misellü fenlerin tedris olunmaları(na) ayruca 
bir ehemmiyet kesb ederler. (sayfa 6 A) İşte işbu fenlerin tedrisi ile 
iştigâl eden Amerika erbâb-ı mutâla‘âtı talebenin ezhânına Devlet-i 
‘Aliyye’nin usûl-ı idâresinden ‘adem-i memnûniyet efkârını ve ahvâl-ı 
siyâsiyenin serbestiyet fikirleriyle münâsib olacak suretde tebdili lâzım 
geleceğine da’ir arzuları ilkâ eder. Eski Ermeni lisânının tedrisi ile 
Ermeni mü’elliflerinin âsârı okudulduğu sırada talebeye mukaddema 
Ermenistan’ın müstakil bulunacağına da’ir beyânâtda bulunurlar. Bu 
sebeble nefs-i Ermeni ‘anasırından bulunan mu‘allimlerin [ba‘zı gûna 
‘adem-i ehliyetleri neticesi hasebiyle] eski Ermeni krallığının yeniden 
te’sisine müte‘allık efkâr zuhûr etmekdedir.

Protestan mekteblerine gerek köylü çocukları ve gerek şehir ve bilâd-
ı sekenesi etfâlı kabul olunurlar. Ve’l-hasıl fukarâ ve agniyâ çocukları 
ale’s-seviye kayd ediliyorlar. Her ne kadar hanelerinde envâ-ı sefâhete 
ve refâha alışan agniyâ çocukları Avrupa mektebleri usûlünde inşâ kılı-
nan Protestan mekteblerine vürûd ve dühûllerinde ma‘işetce çok fark ve 
tefâvüt görmezler ise de köylerden gelen erkek ve kız çocuklara mezkûr 
mektebler bambaşka bir te’sir hâsıl ederler. Fi’l-vâki‘ köylerinde hay-
vanât ahûrlarında uyumağa ve haftalarca yüzlerini ve başlarını yıkama-
mağı i‘tiyâd edenlere mekâtib-i muntazamanın husûle getireceği hüsn-i 
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te’sir zâhir ve aşikârdır. Zaten Protestan mekteblerine ve ale’l-husûs leylî 
kısımlarına kabul olunan talebe ve tâlibât temiz giyinüb her dürlü nizâ-
mata dikkat etmeye icbâr edilürler. İmdi mezkûr mekteblerden çıkan 
bir Protestan çocuk artık kendi köyü içün zayi‘ olmuş demekdir. Ve fi’l-
hakika bu misellü bir mektebli hiç kimseyi beğenmez ve âtide siyâsi 
(sayfa 7) ve idâre ve hukûk-ı mülkiye ve hatta ma‘işet-i beytiyece teb-
dilâtı mucib olması iktizâ edecek tebdilât-ı siyâsiyeyi nazar-ı mütala‘aya 
almağa başlar. Bu babda en şiddetli te’sir kız çocuklarında görülmekde-
dir. Ale’l-husûs anlara daha mekteblerde bulundukları sırada [idâre-i 
beytiye] içün suret-i mahsûsada verilen derslerden pek çok menfa‘at 
görülmektedir. İşte idâre-i beytiye-i mezkûre usûlü dahi Avrupa usû-
lüne tatbik edilmiş olduğundan yerli ahâlinin meşreb ve tabi‘iyetlerine 
asla tevâfü‘a etmemekdedir. Ez cümle bir mu‘teber Amerikalu bi’z-zât 
bana hitâben “bizim vazifemiz yalnız tedris olmayub belki çocuklara 
şimdiye kadar yaşamakda oldukları tarz-ı ma‘işetden daha iyi yaşa-
mak içün lâzım gelen mevâddı öğretmek dahi vazifemizdir. Bu misellü 
ıslâh-ı ma‘işet fikrini sâ’ir akvâma da sirâyet etdirmeye çalışacağız” dedi. 
Bence ifâdât-ı mezkûreyi şöyle de anlamak icâb eder: Çocuklara hanele-
rinde Avrupaca yaşamağı öğretmeli Avrupa biçiminde giyinmeyi tefhim 
etmeli, kadınlara da Avrupa modalarına tatbikan giyinmeyi anlatmalı 
ve’l-hâsıl kendi meyânelerindeki mu‘amelelerde dahi Avrupa usûlüne 
tevfikan hakaret etmeyi ilkâ eylemelidir’ demekdir. Her ne kadar bu yol-
daki telkinât vakit ve halleri iyi olan peder ve mâderler evlâdına fenâ 
te’sir hâsıl edemez ise de kolej mekteblerinde ikmâl-ı tahsilden sonra 
tekrar kulübelerine ‘avdet etmeye mecbûr olacak fakirü’l-hâl çocuklarca 
elbette ye’is ve nâ ümîd fikirleri hâsıl edecekdir. Husûsan vakt ve hall-i 
kesânın evlâdı ekalliyet teşkil etnekdedir. (sayfa 7A) Eskisi gibi pire ve 
her gûne böceklerle memlû kulübelerine dönerek hayvanat ahûrlarına 
uyumağa ve haftalarca yıkanmağa vakit bulamayarak geçinmeye mec-
bûr olacak talebe akrânı hakkında husûmet besleyecekdir. Hülâsa-i 
kelâm bu misellü ma‘işete ric‘at etmek mecbûriyetinde bulunan erkek 
ve kız talebe “Hınçagist” olmağa hazır ve mühiyya bulunacakdır. Hülâsa 
Amerikalu mu‘allimler tâlebâtı iyi giyinüb kuşanmağa hüsn suretde 
tekellüm etmeye ve fukarâ kızların kulübeye ‘avdet etdikde aslâ ve kat‘a 
tatbik edemeyecekleri suretde yaşamağa alışdırmağa her şeyden ziyâde 
sarf-ı gayret ve mesâ’î eylemekdedirler.

Kolejlerde mükemmel suretlerde tahsil eden talebe ve tâlibât 
ikmâl-ı tahsil fünûn zımnında misyonerlerin i‘âne paraları ile Boston’a 
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gönderilürler. Binâ’enaleyh Boston’a ikâmet ve Amerika’nın serbestiyet 
usûlü üzerine idâresine vukûf peydâ ederek ‘avdet eden bir talebe hükü-
met-i müstakilelerde câri olan usûl-ı idâreye i‘tirâz edüb hükümetden 
memnûn olmayan Protestanlara mülhak olmakdadır.

Ma‘hezâ Amerika’ya yalnız kolej talebesi gitmemekdedir. Şöyle ki 
Boston şehrinin nüfûzu Asya-yı Osmanî’nin ba‘zı cibâl ahâlisine ‘azîm 
te’sir hâsıl eylemekde bulunduğundan köylüler bile oraya gidebilmek 
içün fırsat gözetmekdedirler. Hatta bi’z-zât anlardan birinin bir vapur 
hıdmetciliğine dâhil olub şehr-i mezkûre kadar gitdiğini ve orada bir 
pamuk (sayfa 8) fabrikasına dâhil olub beş sene çalışdıkdan sonra mem-
leketine ‘avdet ederek altûn ve gümüşü mebzûl olan Amerika memleketi 
hakkında gayet çok medh ve senâda bulunduğunu işitdim. Hatta bir 
vakitler Harput’dan Amerika’ya elli, yüz ve daha ziyâde mikdâr kişi-
ler hicret etmişlerdir. Ve bunlar bayağı halkdan bulunmuşlardır. Ancak 
me’mûrîn-i mahalliye bi’l-ahire hicretin önünü almışlardır. 

El yevm Protestanların Ermeniler meyânındaki harekâta pek ziyâde 
şiddetle iştirâk etmekde bulundukları mutasavverdir. Bu tasavvuru inkâr 
etmek mümkün değildir. Ancak anların ne suretle iştirâk etmekde 
bulundukları henüz anlaşılamamışdır. Ma‘mafih her şeyden akdem mis-
yonerlerin Ermenilere da’ir Amerika ve İngiliz gazetelerine mektublar 
yazmakda oldukları ve mektublarda isim ve mahall-ı ikâmetlerini ketm 
etmekde bulundukları anların mesâ’îlerinin başlıca şıkkını teşkil etmek-
dedir. Salifü’z-zikr Protestanlık nâşirleri mektublarında ahâli-i mahal-
liyenin fakr u zarûretinden me’mûrîn-i Osmaniyenin Ermenilerden 
fazla virgüler almalarından kilise ve ‘ibâdethânelerinde âyinlerini ifâ 
eylemelerine mümana‘at eylemelerinden, bîgünâh kimesneleri habs-
hânelere ilkâ eylemelerinden ve orada fenâ işkenceler etmelerinden 
Ermeni karye ve köylerine Kürtleri hücûma teşvik eylemelerinden ve’l-
hâsıl anları nehb ve gârete düçâr etdirmelerinden bahs etmekdedirler. 
Hülâsa-i kelâm en ufak bir hâdise ve en ehemmiyetsiz bir vak‘a Ermeni 
Protestanlarına Avrupa ve Amerika’da galeyân-ı efkârı tevlîd edecek 
suretde neşriyâtda bulunmağa sebebiyet vermekdedir. Hakikat Avrupa 
ve Amerika gazetecileri ol babda menâbi‘-i sâ’ireden ma‘lûmât alama-
dıkları cihetle bi’t-tabi‘ (sayfa 8A) kendi taraflarından mütâla‘ât beyân 
edememekdedirler. Hele Sasun vak‘ası misellü hâdise ise anlara daha 
ziyâde neşriyât fırsatını bahş eylemişdir. İşte İngiltere ricâl-ı devleti dahi 
parlamentolarda idâre-i kelâm etmek üzere tertib etmekde oldukları 
nutûkları ihbâr-ı mesrûde üzerine bina eylemekdedirler. Protestanların 
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Ermeni harekâtını ohşamakda (okşamakda) olduklarını isbât zımnında 
ben Ermeni Gregoryan mezhebi rahiblerinden pek ma‘rûf bulunan 
birinin bana hitâben-“Protestanlar bize çok yardım ediyorlar”-dediğini 
işittiğimi beyân edebilürüm. Bununla beraber Protestanlar doğrudan 
doğruya yardımda bulunmak husûsunca ne derece çalışdıkları kat‘iyen 
kesdirilemez. Zaten bu husûsda yalnız tahminle iktifâ etmek mümkün 
olub kat‘iyü’l-müfâd bir şey denilemeyeceği zâhir ve aşikârdır. Ma‘mafih 
ben bir İngiliz papas ile konuşurken mumâileyhin Londra’da kâ’in İngiliz 
Ermeni komitesiyle münâsebâtda bulunduğunu imâ edecek ifadât işit-
dim. Bâlâda görüldüğü vechle kolej mu‘allimleri meyânında memâlik-i 
ecnebiyede ikmâl-ı tahsil etmiş olan Ermeni hâcegânının miktarca gâlib 
bulunduğu anlaşılmış idi. Yani nefs-i Amerikalı mu‘allimlerin pek az 
bulunduğu görülmüş idi. Ermeni krallığı te’sis etdiği takdirde salifü’z-
zikr Ermeni mu‘allimlerden ba‘zılarının mühim me’mûriyetleri işgâl 
etmek fikrinde bulunduklarını da istimâ‘ etdim. İşte vaktiyle Ermeni 
krallığına İngiltere prenslerinden Prens Teq’i namzed ta‘yin eden kesân 
dahi mezkûr mu‘allimler idi. (Ma‘lûm olduğu üzere Prens Teq İngiltere 
kralicesinin14 yakın akrabasıdır). (sayfa 9) Bu babda bir vakit gazeteler 
dahi bahslerde bulunmuşlar idi. Ve hatta vaktiyle ben bu havâdisi Muş 
Ermenilerinden de işitdim. Protestan misyonerlerinin daha diğer müz-
lim bir cihetleri vardır. Bu cihet-i müzlim ise anlar meyânında nadir 
olmayarak Hınçakistler yani Ermeni ihtilâlci gürûhu me’mûrları görül-
mesinden ‘ibâretdir. Ma‘hezâ bu babda Protestan misyonerliklerinin 
ma‘lûmâtları olub olmadığını kat‘iyen diyemem. Hıncakistler misyo-
ner idârehânelerinden hademe ve talebe mubassırları san‘atlarıyla ihtifâ 
etmektedirler. Ve suret-i hafiyede ücret vasıtasıyla veya gizlü me’mûrlar 
ma‘rifetiyle efkârlarını neşr ile iştigâl eylemekdedirler. Ve’l-hâsıl anlar 
neşriyâtları esnâsında mahalli Ermenilerle ihtilâl komiteleri arasında 
münâsebât husûle gelmesine çalışmakdadırlar. 

Bu minvâl üzere Protestan misyonerlerinin mesâ’isini ‘arîz ve 
‘amîk suretde taht-ı muhâkemeye aldığımız suretde anların mikdâr-ı 
mu‘ayyen menfa‘at hâsıl etmekde bulunduklarını i‘tirâfla beraber bulun-
dukları memleketlerde bir çok ızrâra vesile vermekde olduklarını da 
inkâr etmemeliyiz. Ve’l-hâsıl Protestan mektebleri ahvâl-ı dahiliyesinin 
ma‘işet-i mahalliyeye tevâfuk etmemesi, mekâtib-i ‘âliyeleri tedrisâtının 
sathi olması ve ba‘zı mevâdd tedrisatının nihâyet mertebede dik olması 
talebe meyânında şimdiye kadar câri olagelen usûl-ı idâre-i hükümet-
den memnûn olmaklarını mucib olmakda bulunduklarını zikr etmeliyiz. 
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Fakat işbu ifâdâtı dermeyân etmekle beraber diğer tarafdan vilâyât-ı 
şarkiye (sayfa 9A) aklâmlarında dolu olan müseyyeb memûrların ehli-
yetsizlikleri ve intizâmsızlıklarının anlara daha ziyâde yardım etmekde 
bulundukları beyân edilmelidir. Memûrîn-i hükümet Protestanlığın 
intişârına kanuna muvâfık bir mani‘ bulmakdan ‘âcizdirler. Anlar bu 
babda kaba kuvve-i cebriyeye müraca‘atdan başka çâre bilmiyorlar. Ve 
binâenaleyh anlar harekât vak‘alarıyla bir tarafda Protestan muhbirle-
rinin dürlü dürlü neşriyâtda bulunmalarına diğer tarafdan ahâli meyâ-
nında Devlet-i ‘Aliyye usûl-ı idâresinden ‘adem-i memnûniyet fikrinin 
neşv ü nümâ bulmasına yardım etmekdedirler.

‘Akıbetü’l-emirzât şevketsemât hazret-i padişahî tarafından kıta‘ât-
ı mezkûreye lütfen bahş olunan ıslahât neticesi olarak fenâlığın kökü 
kesilmezse bile hiç olmazsa âtide neşv ü nümâ bulmasının önü alınaca-
ğını ümîd ederiz! 

 İmza
 Erkân-ı Harb Miralaylarından
 Potiyata

Mütercimi
Ahmed Nermî kulları
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