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Alman Kolonyal Politikaları ve Protestan Misyonerliği İçin Bir 

Örnek: Amasya Atabey Çiftliği (1879 - 1919) 
An Example for German Colonial Politics and Protestant Mission: Amasya Atabey 

Farm (1879 - 1919) 

Dr. Hadi BELGE 
(ORCID: 0000-0001-9387-3799) 

Amasya Bilim ve Sanat Merkez - Amasya 

Öz: 19. yüzyılın ikinci yarısında “Weltpolitik” ilan eden Almanya, Osmanlı Devleti ile olan ittifak 

ilişkisinin kendisine sağladığı imkânları da kullanarak, yeni bir sömürge alanı olarak görülen 

Osmanlı topraklarına nüfuz etmeye çalışmıştır. Araştırmacıların “barışçı nüfuz siyaseti” olarak 

tanımladıkları bu politika çerçevesinde Alman kolonist iş adamları Osmanlı ülkesinin değişik 

bölgelerinde bazı yatırımlar; Protestan misyonerleri ise Ermeni yetimler için eytamhane açmak gibi 

bir takım gizemli faaliyetler ile meşguldürler. Bu çalışma, arazi ve yatırım yönü ile benzerlerine 

nazaran daha büyük çapta bir teşebbüs olduğunu fark ettiğimiz Amasya’da “Atabey Çiftliği” 

merkezinde gelişen Alman kolonist yatırımcıların ve Protestan misyonerlerin faaliyetlerini konu 

almıştır. Bölgede faaliyet icra eden misyonerlerin hatıraları ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri 

üzerinden konu mukayeseli olarak incelendiğinde daha sağlıklı değerlendirme yapma imkânı 

doğmakta ve oldukça dikkat çekici detaylar belirmektedir. 

Anahtar kelimeler: Amasya, Atabey Çiftliği, koloni, Alman Protestan misyonerliği, Ferdinand 

Brockes, Max Zimmer 

Abstract : Having proclaimed "Weltpolitik" in the second half of the nineteenth century, Germany 

tried to penetrate the Ottoman lands which were regarded as a new colonial area, using the 

possibilities provided by the alliance with the Ottoman Empire. In the context of this policy, which the 

researchers described as "peaceful influence politics", German colonial businessmen invested in 

various regions of the Ottoman country; Protestant missionaries are engaged in a number of 

mysterious activities, such as opening orphanage for Armenian orphans. This study covered the 

activities of German colonists and protestant missionaries who developed in the "Atabey Farm" 

center in Amasya, where we realized that this was a bigger undertaking than the similarity of land 

and investment. When the memories of the missionaries operating in the region are examined 

comparatively with reference to the documents of the Prime Ministry Ottoman Archives, it is possible 

to make a more healthy evaluation and quite remarkable details emerge. 

Keywords: Amasya, Atabey Farm, colony, German Protestant missionary, Ferdinand Brockes, Max 

Zimmer 

 

Giriş 

19.asrın sonlarında Almanya, “Weltpolitik” adı verilen ve pasif bir dış politikadan aktif 

bir dış siyasete geçmeyi esas alan “Dünya Siyaseti”ni ilan etmiş bulunuyordu. Ancak 

Uzakdoğu’da ve okyanuslarda en ciddi rakibi İngiltere ile rekabet edemeyeceğini fark eden 
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Almanya, bir politika değişikliğine giderek, nüfus götürüp yerleştirebileceği kadar kendisine 

yakın olan coğrafyalarda sömürge aramaya koyulmuştu.
1
  

II. Wilhem zamanında gerçekleşen bu politika değişikliğinde “Helmuth Von Moltke” gibi 

bazı fikir adamlarının etkisi büyüktür.
2
 Bu düşünce adamları, Osmanlı topraklarının Alman 

koloni hareketleri için çok elverişli bir alan olduğu konusunda hemfikirdiler.
3
 Zira daha 

1830’lu yıllardan itibaren Amerika ve Avusturalya’ya yapılan göçlerde yaşanan artış 

Almanya’nın geleceğini düşünen bu kişilerde ciddi endişelere neden olmuştu. Alman sömürge 

uzmanlarına göre uzak diyarlara göç Alman ırkının kavmi özelliklerini unutturuyor ya da 

zayıflatıyordu. Alman kolonyal göçlerinin yönü mutlaka Yakın Doğu’ya çevrilmeliydi. Bu 

nedenle göç edeceklere Osmanlı topraklarının Tuna, Karadeniz, Filistin, Mezopotamya gibi ya 

tarım ve maden yönünden ya da strateji veya jeopolitik bakımdan önemli noktaları işaret 

ediliyordu.
4
 Bu konuda serdedilen fikirlerin bir diğer ortak yönü ise Alman girişimcilerin, 

yakın zamanda Osmanlı topraklarında tesis edilecek muhtemel demiryolları ağı çevresinde 

vakitlice konumlanması gerektiğiydi.
5
 

Bu yeni politikanın bir gereği olarak Almanya, İmparator II. Wilhem’in Osmanlı 

seyahatleri sonrasında geçekleşen ittifak ilişkisini kullanarak Osmanlı topraklarının uygun ve 

stratejik noktalarında konumlanmaya ardından da bu toprakların kaynaklarını kullanmaya 

başlayacaktı. Osmanlı İmparatorluğunun yeni ve güçlü bir müttefike, Almanya’nın ise gelişen 

sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayacak zengin bir hammadde kaynağına ihtiyacı vardı.
6
 

Araştırmacılarımızın “barışçı nüfuz siyaseti” adını verdikleri bu yaklaşım ile Osmanlı 

topraklarının kapıları Alman siyasetçi, sanayici ve iş adamlarına ardına kadar açılmıştı.
7
 Bu 

nüfuz çabası, kendiliğinden oluşan ve gelişigüzel gerçekleşen bir hareket değildi. Aksine ana 

fikri ve çerçevesi Alman fikir adamlarına, karar alıcılığı ve yürütücülüğü Alman siyasetçilerine 

ait, bir proje ciddiyeti ve hassasiyeti ile vücuda getirilen esaslı bir programdı. Bu siyasetin 

Osmanlı ülkesindeki ilk tezahürleri ise kolonyal girişimler, Alman kolonist iş adamları ve 

Protestan misyonerleriydi. 

Bu ilk yatırımcılar ve misyonerler daha evvel tasarlandığı gibi muhtemel demiryolu 

güzergâhı üzerindeki yerleşim alanlarında görülmüştü. Başta Berlin-Bağdat Demiryolu projesi 

                                                           
1 Kürşad Ö. Karacagil, “Alman İmparatoru İstanbul’da (1917)”,  Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.2. 
2 Hiç şüphe yok ki Alman siyaseti üzerinde en ziyade tesir eden kişi, 1835 – 1839 yılları arasında Osmanlı 

ordusunda görev alan Helmuth Von Moltke’dir. Sonraki dönemde Alman genelkurmay başkanı olacak olan Moltke, 

daha o zamandan bu ülkeyi sadece bir asker olarak değil, bir siyaset adamı ve Alman çıkarlarını gözeten bir iktisatçı 

olarak incelemiştir. Bkz. İlber Ortaylı, II. Abdülhamit Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu. A.Ü. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1981, s.29. 
3 Alman iktisatçısı “Friedrich Listz” 1840 yılından,  Alman kolonyal politikacılarından “Wilhelm Roscher”da 

1848’den itibaren yazılarında Almanya’nın geleceği için Osmanlı topraklarının önemine işaret etmişlerdi. “Prof. A. 

Springer” ise 1886’da kaleme aldığı bir makalede Alman göçmen, iş adamları ve tüccarlara Osmanlı Devleti’nin 

güney eyaletlerini özellikle de Mezopotamya’yı hedef göstermişti. Bkz. Uğur İnan, Osmanlı Devleti’nde 

Almanların Protestan Misyonerlik Faaliyetleri, TTK Yayınları, Ankara 2015 s.35-36. 
4 Mustafa Albayrak, “Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişimi Ve Bağdat Demiryolunun Yapımı”, OTAM, S.6, 1995, 

s.8. 
5 Almanya sömürgecilik uzmanı “Karl Kaerger”in 1892’de yayınlanan bir yazısına göre; Alman göçmenleri, 

Alman kolonizasyonu için ideal bir yayılma alanı olan Anadolu’da demiryolu ağı boyunca yerleştirilmelidir. Bkz. 

İnan, age, s.36. 
6 Necmettin Alkan, “Dış Siyasetin Bir Aracı Olarak Hükümdar Gezileri: Kaiser II. Wilhem’in 1898 Şark Seyahati”, 

Osmanlı Araştırmaları, S.XXXI, 2008, s.11. 
7 Almanya’nın takip ettiği “barışçı nüfuz siyaseti”nin detayları için bkz. Mustafa Gencer, Jöntürk Modernizmi ve 

Alman Ruhu, İletişim Yayınları, İstanbul 2010 ve Selma Çetinkaya, 1915-1923 Yılları Arasında Türkiye’de Kalan 

Ermeni Yetimleri, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2009, 

s.24-25.  
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olmak üzere Osmanlı toprakları üzerinde kurulması düşünülen demiryolu ağı sayesinde 

Osmanlı İmparatorluğu bazı önemli siyasi ve askeri kazanımlara sahip olacaktı. Söz konusu 

ağ, Avrupalı devletler için de önemliydi. Proje beraberinde iktisadi teşebbüsleri ve sermaye 

yatırımlarını getirecek, bu ise Almanya’ya Osmanlı Devleti üzerinde siyasi nüfuz imkânı 

sağlayacaktı. Almanlar tıpkı "Büyük Britanya'nın Hindistan'da yaptığı gibi", tasarlanan 

demiryolu ağı ile buradaki maden kömürü, demir, nikel, bakır ve petrol gibi kıymetli 

madenlere ulaşmayı hedefliyorlardı. Diğer taraftan çalışkan ve iyi aletlere sahip Avrupalı 

ziraatçılar Anadolu ve Mezopotamya'nın ürününü elde edecek, bol bol buğday ve meyve 

devşireceklerdi. Anadolu sulama tesisleri yeniden gözden geçirildikten sonra Alman dokuma 

sanayisinin aradığı pamuk buradan elde edilebilecekti.
8
 

Projeye atfedilen önem büyük devletler tarafından iyice idrak edildikten sonra, ihalesi bu 

devletlerin kıyasıya bir mücadelesine sahne olmuştu. Neticede Almanlar, rakiplerini alt ettiler. 

24 Eylül 1888’de çıkan bir irade ile Anadolu demiryollarının inşa ve işletme imtiyazı Alfred 

Kaulla'ya verildi.
9
 

Kesin anlaşmanın imzalanmasından sonra, 4 Mart 1889'da, "Osmanlı Anadolu 

Demiryolları Kumpanyası” (La Societe du Chemin de Fer Ottomane d'Anatolie) kuruldu. 

Şirketin Anadolu’da oluşturulacağı demiryolu ağı için daha önce Osmanlı Nafia Nezareti 

tarafından hazırlanan bir plan esas alınmıştı. Bu plana göre; demiryolunun yapımı üç devrede 

gerçekleştirilecekti. Amasya, ilk devrede kurulacak ağ içinde, yani “Samsun-Amasya-Sivas” 

güzergâhında yer alıyordu.
 10

 

Almanya’dan Osmanlı Topraklarına İlk Kolonyal Göçler ve Amasya 

Almanya’dan Osmanlı topraklarına ilk bilinçli kolonyal göç hareketinin 1887 yılında 

gerçekleştiği ve sömürge uzmanı Alman fikir adamlarının görüşlerine paralel olarak bu göçün 

Romanya’ya yapıldığı düşünülmektedir.
 11

 Ancak bu tarihten önce de Almanların Osmanlı 

topraklarında kolonileşme eğiliminde olduğunu düşünmemizi gerektirecek bir takım 

teşebbüslerin varlığı dikkat çekmektedir. Bu anlamda Badenli dokuma tüccarı olan Carl 

Mez’in Amasya’da 1845 yılında yapmış olduğu bir yatırım çerçevesinde yaşanan nüfus 

hareketliliği, söz konusu kolonileşme eğilimi için iyi bir misal teşkil etmektedir. Bay Mez, ipek 

alması için firmasının yöneticisi olan İsviçre asıllı “George Krug”u her yıl Amasya’ya 

gönderirdi. Zamanla burada bulunan değirmenlerin bir ipek işletmesine çevrilebileceğine dair 

bir kanaat oluşmuş ve bu fikir kısa zamanda bir yatırıma dönüşmüştü. Amasya’da hayli kaliteli 

ipek üretimi yapılırdı. Burada işçilik Avrupa’da olduğundan daha ucuzdu ve su gücü ve enerji 

kaynakları daha düşük bir fiyata bulunabiliyordu. 1845 yılında fabrikaya dönüşen bu işletme 

için İtalya’dan ustalar ve Almanya’dan çalıştırılmak üzere yine usta ve işçiler getirildi.
12

 

Böylece, çalışmak üzere yurtdışından gelen bu personelin aileleri ile birlikte 19. yüzyılın ikinci 

yarısında Amasya’da bir Alman kolonisi teşekkül etmiş bulunuyordu.  

Alman ipek üretim tesisine hammadde sağlaması için şehir civarından önemli miktarda 

bir arazi satın alınmıştı. Bu arazilerin belki de en kıymetlisi, Amasya merkezine 30 km 

                                                           
8 Albayrak, agm, s.24-25.  
9 Kemal Beydilli, “Bağdat Demiryolu”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.4, İstanbul 1991, s.443.  
10 Üç aşamada kurulması tasarlanan olan Anadolu demir yolu ağı şöyleydi: 1. Devre: Samsun-Amasya-Sivas hattı, 

İzmit-Ankara-Diyarbakır hattı, Halep- Diyarbakır hattı, Adapazarı-Ereğli hattı. 2. Devre: Bursa-Bozüyük hattı, 

Eskişehir-Kütahya-Konya hattı, Sivas-Kayseri hattı, Diyarbakır-Bağdat hattı. 3. Devre: Basra-Bağdat hattı, Trablus-

Humus-Antakya hattı. Bkz. Albayrak, agm, s.13, 16. 
11 Çetinkaya, agt, 24-25. ve Selami Kılıç, “Ermeni Dostu Olarak Tanınan Bir Alman Din Adamı: Dr. Johannes 

Lepsius”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.17, S.51, Kasım 2001, s. 16-18  
12 Ayşegül Kuş, “Henry John Van Lennep’e Göre Amasya”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Araştırmaları Dergisi, C.11, S.1, Yaz 2016,  s.272. 
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mesafede bulunan, bugünkü Oluz ve Kutu Köyleri arasında yer alan “Atabey Çiftliği” 

arazisiydi.
13

 1879 yılında satın alınan bu arazide yetiştirilecek dut ağaçları ile Amasya’daki 

ipek üretimi kapasitesinin artırılması düşünülmüştü.
 14

 

Koloni kurmak ya da misyonerlik gibi amaçlarla Osmanlı şehirlerine yerleşen 

yabancıların şehirlerin iktisadi gelişimine katkıları olduğu bilinmektedir.
15

 Bu cümleden olarak 

Amasya’daki Alman kolonisinin ve Mez firmasının yatırımlarının, şehrin ipek üretimi 

faaliyetine bir ivme kazandırdığı muhakkaktır. Zira bir başka Alman seyyah Mordtman’a göre; 

“Amasya şehir merkezinden çıkışlara doğru gidildikçe tüm vadi dut ağaçları ile kaplıydı. İpek 

böceği üreticilerinin evleri ve iş yerleri bu dut bahçelerinde bulunurdu.” Yine seyyahın gezi 

notlarında yer aldığı kadarı ile Amasya halkı ipek böceği üretme işini çok severek yapıyor, 

ayrıca bu işten önemli kazançlar elde ediyorlardı. Amasya’da üretilen ipeğin üçte biri 

Diyarbakır, Şam ve Halep’e satılır, geri kalanı ise balyalanarak;  

“Amasya’daki temsilci Bay Krug tarafından Almanya’da Baden eyaleti Freiburg 

kentindeki ipekli dokuma fabrikasının merkezine gönderilir[di]. Burada ham ipek ipliği 

kozası eskiden beri Avrupalı tüccarlar tarafından satın alınır[dı].”
16

 

Mortman’ın 1858 yılındaki Amasya seyahatinde bir başka Alman seyyah Dr. Heinrich 

Barth da bulunuyordu. Barth’ın anılarına göre, her iki seyyah Amasya’daki Almanların 

saygıdeğer ismi olan Krug tarafından misafir edilmişlerdi. Barth bu inceleme sırasında 

Krug’un ipek üretimini yaptığı çiftliği gezmiş ve burada Almanya’ya gönderilmek üzere 

hazırlanan ipek balyalarını görmüştü. Barth’a göre Amasya’da üretilen 60.000 okka (7000 ton) 

ipeğin büyük bölümü Mez firması adına Krug tarafından satın alınmaktaydı.
17

 

Şehirdeki Alman varlığı ve Alman tüccar ve sanayicilerin yatırımları kentin ekonomik 

hayatına da canlılık getirmişti. Nitekim Amasya’daki Alman ipek üreticileri ile şehrin ileri 

gelen ipek tacirlerinin ciddi anlamda ticari ilişkileri söz konusuydu.
18

 

Amasya’da 1845 yılında gerçekleşen bu teşebbüs, bilinçli bir kolonileşme düşüncesinin 

sonucu olan bir göç değildi ve görünüşte misyonerlik amacını da taşımıyordu. Ancak bölgeyi 

                                                           
13 Atabey Çiftliği’nin kimlerden kaldığı ve tarihi kesin olarak bilinmekle birlikte Selçuklu sultanlarının atabeylerine 

ait olması ihtimali oldukça kuvvetlidir. Nitekim Amasya’da Sultan II. Mesut’un atabeyi olan Nasirüddin Ahmed 

Beg’den ileri gelen bir “Atabeg” sülalesinin varlığı bilinmektedir. Bkz. Abizâde Hüseyin Hüsameddin Yaşar, 

Amasya Tarihi (yay. haz. M. Aydın – G. Aydın), C.1., Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya 2013, s.142. 
14 Atabey Çiftliği arazisinin ne zaman satın alındığı ile ilgili bilgilerde bir çelişki vardır. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi kayıtlarına göre çiftlik arazisi 1879 yılında satın alınarak Amasya’daki Alman ipek fabrikası yöneticisi olan 

Krug Ailesi’nin tasarrufuna geçmiştir. Bkz. BOA. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) Dâhiliye, Muamelat Evrakı, BOA. 

DH.TMIK.M. 138 / 26, 8 Ağustos 1902 (1320 Ca.3). Ancak incelememizin ilerleyen bölümünde bahsedeceğimiz 

üzere H. Barth, 1858 yılındaki Amasya seyahatinde Krug’un kendisine ipek üretimi yaptığı çiftliği gezdirdiğini 

ifade etmektedir. Kanaatimizce çiftlik, Alman fabrika temsilcilerince 1879 yılından daha evvel satın alınmış olmalı,  

ancak günün kanunları gereği gayrimüslimlerin taşınmaz mülk edinimleri mümkün olmadığından tapu devri için 

gayrimüslimlere taşınmaz mal sahibi olma imkânı tanıyan 1868 düzenlemesinden sonraki bir tarih beklenmiş 

olmalıdır. 
15 Söz gelimi Amerikan Board misyonerlerinin kız çocuklarını üretim hayatının içine çekmeye ve onlara bir 

mesleğe yönelik beceri kazandırmaya yönelik faaliyetleri bölgede (Merzifon ve Gümüşhacıköy) dokuma 

endüstrisinin canlanmasına neden olmuştur. Bkz. Gülbadi Alan, “Amerikan Board Okullarında Yürütülen 

Misyonerlik Faaliyetleri”, Journal of Islamic  Research,  20 (4), 2007, s.471. 
16 Konsolosluk, gazete yazarlığı ve Mekteb-i Mülkiye’de coğrafya ve tarih öğretmenliği gibi değişik görevlerde 

bulunan, Andreas David Mordtman, ilki 1850 yıllarında ve sonrakileri 1858 ve 1860 tarihlerinde olmak üzere üç 

kez Amasya’yı ziyaret etmiştir. Bkz. Ali Tuzcu, Seyahatnamelerde Amasya, 2.bs., Amasya Belediyesi Kültür 

Yayınları, Amasya 2013, s.365. 
17 Aynı eser, s.443-444. 
18 Bu tacirlerden biri de Amasya’nın ileri gelen ipek tüccarı olan ve Mez firması ile sıkı ticari ilişkileri olan 

İpranossian Maruke idi. Bkz. BOA. Y.PRK.BŞK. 33 / 86, 9 Kasım 1893 (1311. R. 29). 
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gezen seyyahların gözlemlerinde gerek fabrika sahibi olan Carl Mez’de, gerekse O’nun 

Amasya’daki temsilcisi olan George Krug’da zaman içinde bu yönde bir fikir oluştuğu ve bu 

teşebbüsün zamanla bir koloni ve misyonerlik hareketine evrildiğine dair güçlü bulgular 

bulunmaktadır. Özellikle Amasya ve Tokat’ta uzun zaman bulunmuş ve önemli görevler 

üstlenmiş bir Amerikan Board misyoneri olan John Lennep gezi notlarında, Amasya’daki 

Alman koloni ve misyonerlik faaliyetleri ile ilgili şu tespitlere yer vermiştir:  

“On yıldan uzun süredir Amasya’da bir şey deneniyor; Türkiye’de Evangelist 

Hıristiyanlar Avrupa kolonileri olarak yaşatılmaya çalışıyor. [Lennep, Amasya’daki 

fabrikanın nasıl kurulduğunu anlattıktan sonra şöyle devam ediyor] Bu noktadan sonra 

hızlı bir ilerleme süreci başladı ve girişimciler daha çok birbirine daima destek olan 

kadın ve erkeklerin oluşturduğu ve Hıristiyan kolonisi anlamına gelen Evangelist 

Hıristiyanlık propagandalarına yöneldiler. İncil’de anlatılan Hıristiyan azizlerinin 

yaşamlarını ve bu kitapta anlatılan yaşam tarzını örnek alarak çalışmalarını 

sürdürdüler. Bu tür bir yaşantının ve çalışmanın bir misyonerin sesinden daha etkili bir 

yöntem olduğunun farkındaydılar... Amasya ve çevresinde daha sonra görüleceği gibi, 

Evangelist Hıristiyanlık çalışmaları hem Hıristiyan kolonileşmesine hem de İncil’in 

yerel dilde anlatılmasına katkıda bulundu. Başka bir deyişle, aynı ortak çıkara iki 

koldan ulaşıldı.”
19

 

Lennep’e göre George Krug’ta zamanla, Amasya’da yaşayan Ermenilerden Protestan 

cemaati teşkil etmek gibi bir fikir oluşmuştu. Seyahatnamelerde yer alan bilgilere yansıdığı 

kadarı ile bu düşünce gerçekleşmişti de. Zira zaman ilerledikçe fabrikada çalışmak üzere gelen 

işçi ve ustaların aileleri ve çocukları için şapel inşa edilerek ve onlara bir okul tahsis edilerek 

bu koloninin sosyal ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılmıştı.
20

  

Yüzyılın sonlarına doğru buradaki Alman nüfusunu besleyen yeni göçler gerçekleşmişti. 

Anadolu topraklarındaki bu Alman nüfus hareketliliği Osmanlı merkezi hükümetinin, hatta 

padişah II. Abdülhamit’in bilgisi dâhilindeydi. Nitekim 1887 yılında padişah, Anadolu’nun 

bazı şehirlerinde dolaşan Almanların hâl ve hareketlerinin gizlice araştırılmasını ve ayrıca 

Amasya’da mevcut olan Alman nüfusunun niteliğini öğrenmek istemişti.
21

 Amasya 

mutasarrıflığından gelen cevabi yazıya göre; Amasya’da 12’si erkek ve 6’sı kadın olmak üzere 

18 kişilik (beş hane) bir göçmen topluluğu, 

“…Almanya’dan Amasya’ya gelerek Almanya konsolos vekilinin kasaba 

derunundaki kargir binalarında ikametle sabun ve araba imalatıyla iştigal 

etmekte[ydiler]…”
22

 

Bu yeni göçlere rağmen 19. yüzyılın sonlarına doğru Amasya’daki Alman nüfusu ve 

nüfuzu istenilen seviyede değildi. 1845’te ipek fabrikasının açılması ile başlayan süreçte bazı 

hatalar yapılmış ya da süreç iyi yönetilememiş, neticede Alman kolonisi aynı yüzyılın sonuna 

doğru zayıflamaya hatta kaybolmaya yüz tutmuştu. Deneyimli bir misyoner olarak 

Amasya’daki Alman koloni ve misyonerlik faaliyetlerini analiz eden Lennep’e göre bunun 

birkaç nedeni vardı. Her şeyden evvel fabrikada çalıştırılmak üzere getirilen işçi ve ustalar 

doğru ölçütlerle seçilmemişti. Bu kişiler ya ahlaki olmayan işlere karışarak şehir halkı 

üzerindeki itibarlarını kaybettiler ya da farklı din ve mezhepten kişilerle evlenerek kendilerini 

Şark’a taşıyan amacın dışında kaldılar. Lennep’e göre asıl problem tatbiki oldukça güç ve 

                                                           
19 Tuzcu, age, s.407 
20 Aynı eser, s.408-410. ve İnan, age, s.38. 
21 BOA. DH.MKT. 1461 / 25, 7 Kasım 1887  (1305. S. 20). 
22 BOA. DH.MKT. 1460 / 54, 2 Kasım 1886  (1304. S. 4). 
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maliyetli olan koloni düşüncesinin kendisiydi. Amasya’da yaşanan deneyim bunun adeta ispatı 

gibiydi.
23

 Bütün bu olumsuzluklara Bay Mez’in dikkatinin İsrail ve Filistin’e yönelmesi de 

eklenince başarısızlık adeta kaçınılmaz olmuştu.
24

  

Bu başarısızlık ile birlikte Amasya’da Alman koloni faaliyeti 19. asrın sonunda 

noktalanmak üzereydi. Fakat tam da bu anda Ferdinand Brockes’in Amasya’ya gelişi (1898) 

Amasya’daki Almanlar için umut ışığı oldu. Avrupa’da Ermeniler lehine yardım ve kampanya 

yürüten belli başlı cemiyetlerden birinin önemli bir üyesi olan Brockes’in Amasya’da 

bulunuşu, şehirde yaşayan koloni halkı ve bilhassa Ermeni nüfus için yeni bir sayfanın 

açıldığına işaret etmekteydi. 

Artık Amasya’da Alman faaliyetlerinin daha çok kolonileşme üzerine kurulu birinci 

devresi kapanmış ve hedef kitle olarak bilhassa Ermenileri esas alan Protestan misyonerliği ile 

ilgili ikinci devresi başlamıştı. 

Alman Protestan Misyonerliği ve Ermeni Meselesi 

Osmanlı ülkesindeki ilk Protestan misyonerliğin İngilizler tarafından Mısır’da başlatıldığı, 

Anadolu'ya gelen ilk Protestan misyonerlerin ise Amerikalı olduğu bilinmektedir. Hristiyan 

azınlıkların yaşadıkları bölgelerde faaliyetlerini yoğunlaştıran bu misyonerler Osmanlı 

topraklarını Avrupa, Doğu, Batı ve Merkezi Türkiye olmak üzere dört misyon bölgesine 

ayırmışlardır.
25

  

Alman Protestan misyonerliğinin tarihi incelendiğinde ise misyonerlerin farklı 

coğrafyalarda birbirinden farklı politikalar içeren çalışmalar yaptıkları hatta bazen aynı 

coğrafyada dönemlere göre farklılaşan anlayışlar ile hareket etikleri görülür. Bu nedenle her 

dönemde Alman Protestan misyonerlerinin Anadolu’da bulunduğu ya da Alman hükümeti ile 

uyum içinde veya onların talimatı doğrultusunda çalıştıkları şeklinde bazı önermelerden 

hareket etmek doğru değildir. Kaldı ki Alman hükümetinin misyonerlerle ilişkisi de zaman 

içinde değişkenlik göstermiştir. İncelememizin bu aşamasında Amasya’daki misyonerlik 

faaliyetleri hakkında doğru tahliller yapabilmemiz için bu dönüm noktalarını ve dönemlere 

göre değişen politikaları hatırlamamız gerektiği kanaatindeyiz.  

Söz gelimi 1840’lı yıllarda Suriye ve Filistin’e giden Alman Protestan misyonerlerinin 

temel gayesi kansız bir Haçlı Seferi sayesinde Kutsal Topraklar’da tekrar Hristiyan 

hâkimiyetinin tesis edilmesi iken, II. Wilhem döneminde Anadolu’ya gelenlerin gayesi ise 

Müslüman zulmü! altında ezildiğini düşündükleri Hristiyan Ermenilere yardım etmektir. Yine 

Suriye ve Filistin bölgelerine gelen Alman misyonerler bizzat Prusya Devleti’nin desteğini 

arkalarına almış iken, Anadolu’ya, en güçlü misyoner örgütü niteliğindeki Amerikan Board 

misyonerlerinin çağrısı üzerine ve Alman diplomasisinin muhalefetine rağmen gelmişlerdir.
26

 

Bunun asıl nedeni resmî devlet politikası olarak Şark Meselesi’ne müdahil olmak 

istemeyen Almanya’nın, doğal olarak bunun bir parçası olan Ermeni meselesi konusunda da 

tarafsız kalmayı tercih etmiş olmasıdır. Zira Alman hükümeti için öncelikli konu, Almanya’nın 

                                                           
23 Lennep’e göre; Protestan mezhebini şehirde yayma ve kalıcı hale getirme konusunda yapılan faaliyetler, eğer 

kente dışardan nüfus getirme gibi bir girişim olmasaydı daha iyi ve kalıcı sonuçlar yaratabilirdi. Lennep bu 

görüşüne hem Bay Krug’un hem de Bay Mez’in katıldığını belirtir. Bkz. Kuş, agm, s.278. 
24 Tuzcu, age, s.91. 
25 Ayten Sezer, “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e; Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”, Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.3, Ekim 1999,  s.174. 
26 II. Wilhem döneminde, bölgeye gidecek olan Alman misyonerlerine, Alman Devleti’nin yurt dışındaki 

vatandaşlarına sağladığı himaye haklarının hiç birisinin kendileri için geçerli olmayacağına dair bir takım belgeler 

imzalatılmıştır. Bkz. İnan, age, s. 545-546. 
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ticari çıkarlarıydı. Alman propagandistlerine göre kültür propagandası uzmanları Bağdat 

demiryolu güzergâhında bulunan özellikle Bursa, Konya, Ankara, Sivas, Samsun, Trabzon, 

Adana, Mersin, Antep, Diyarbekir, Mardin, Musul, Basra, Şam, Trablusşam ve Yafa gibi 

şehirlerde okullar kurmalıydılar. Fakat bu okullar, dini propaganda aracı olarak düşünmemeli, 

hatta bundan şiddetle kaçınılarak ön planda; iktisadî, siyasî nüfuzun yayılmasına hizmet eden 

kurumlar olarak çalışmaları sağlanmalıydı.
27

 

Bununla birlikte 1890’ların ortalarına doğru Ermeni isyanlarının giderek şiddetlenmesi, 

bu olaylarda ölen Ermenilerin sanki Müslümanlar tarafından bilerek katledilen Hristiyanlarmış 

gibi gösterilmesi, konunun neredeyse tüm Avrupa’nın sahiplendiği Hristiyanlığın bir meselesi 

haline gelmesine neden olmuştu.  Meselenin bu şekliyle Avrupa kamuoyunda önemli bir yer 

işgal etmesinde, Ernst Lohmann ve Johannes Lepsius’un çabaları etkili olmuştu ve neticede bu 

misyonerler Alman hükümetinin de dikkatini çekmeyi başarmışlardı.
28

 

Ancak Alman hükümetinin konu hakkındaki tavrının tamamen değişmesi, 1905 yılında 

Rusya’nın Ermeniler üzerindeki etkisinin artmaya başladığını fark etmesi ile olmuştur. 

Böylece Almanya, bu konudaki tarafsızlık politikasını bir kenara bırakarak Ermeniler üzerinde 

nüfuz kazanma siyasetine yöneldi. Bu hususta kendine en büyük yardımcı unsur olarak da 10 

yıl kadar önce bölgeye gelmiş olan misyonerlerini görmekteydi. Zaten Alman Protestan 

misyonerlerinin ileri gelenleri de öteden beri aynı düşüncedeydiler. Özellikle Johannes 

Lepsius, hem Ermeniler hem de Almanya’nın çıkarları için hayati derecede önemli görülen 

Osmanlı toprakları (bihassa Mezopotamya) üzerinde diğer misyonerlerin gücünü azaltıp 

Alman nüfuzunu artırmak fikrindeydi.
29

 Bu şekilde 1905’ten 1914 yılına kadar Alman 

hükümetinin desteği misyonerlerin üzerinden eksik olmamıştır.  

Ancak I. Dünya Savaşı’nda bazı büyük devletlerin Ermeni unsurunu Osmanlı Devleti’ni 

içerde zor duruma düşüren stratejik bir eleman gibi kullanmaları ve bu sırada Almanya ile 

Osmanlı Devleti’nin birlikte savaşan iki müttefik olması, Almanya’yı bir kez daha 

müttefikinin yanında olmaya mecbur etmiştir.
30

  

Ferdinand Brockes ve Max Zimmer’in Amasya’daki Faaliyetleri 

Ermeni olaylarının başlamasından kısa bir süre sonra, Lohmann’ın öncülüğündeki “Alman 

Yardım Birligi” ve Lepsius’un liderliğindeki “Alman Doğu Misyonu” cemiyetleri kısa 

zamanda örgüt yapılarını geliştirerek Ermeniler için hayır hizmetleri görüntüsü altında 

Osmanlı ülkesindeki faaliyetlerine başlamışlardı. 1896 yılının Kasım ayında Yardım 

Birliği’nin ilk misyonerleri Anadolu’ya gönderilmişlerdi. Bu kişilerden Harput’ta bir misyon 

merkezi kurulması istenmişti. Ekip içerisinde yer alan Doktor Härle’den bir hastane, öğretmen 

Johannes Ehmann’dan da bir yetimhane kurması bekleniyordu. Ekipte yer alan üçüncü kişi ise 

                                                           
27 Ortaylı, age, s.50. 
28 Ernst Lochmann ve Johannes Lepsius’un her ikisi de birer papazdı. Bunlardan Lohmann 1896 da Ermeniler için 

“Alman Yardım Birligi (Deutscher Hülfsbund für Armenian)” cemiyetini;  Lepsius ise 1895’te Postam’da “Alman 

Doğu Misyonu (Deutsche Orient-Mission)” cemiyetini kurmuştur.  Almanya’nın çeşitli bölgelerinden topladıkları 

yardımları Ermeniler için açmış oldukları yetimhane, eczane ve klinik gibi yerlere ulaştırmışlardır.  Ermeniler ile 

ilgili Alman ve Avrupa kamuoyunun son derece dikkat çeken çalışmalar yapmayı başarmışlardır. Bkz. Kılıç, agm, 

s.600.  Alman Doğu Misyonu (Deutsche Orient-Mission) örgütünü kuran Lepsius, Anadolu’daki Ermenilere yönelik 

yapmayı düşündüğü hizmetler konusunda Alman Şansölyesi ile görüşüp onu ikna etmeyi başarmıştı. Bkz. Yaşar 

Demir, “Antakya’da Misyon ve Misyonerlik Faaliyetleri”, Akademik Bakış Dergisi, S.32, Ekim 2012, s.12-13. 
29 Bkz. Çetinkaya, agt, s.80. 
30 Bu destek tehcirde dahi devam etmişti. Öte yandan artık Hristiyanlığın bir meselesiymiş gibi algı oluşturulan 

“Ermeni Meselesi” hakkında kamuoyu baskısından da çekinmiyor değildi.  Bu nedenle Ermeniler, resmi anlamda 

Alman hükümeti tarafından olmasa da bölgede faaliyet icra eden Alman Protestan misyonerler tarafından korunmuş 

ve himaye edilmişlerdir. Bkz. İnan, age, s.547. 
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tarım ve ziraat uzmanı olarak bilinen ve daha sonra Amasya’da görevlendirilecek olan Dr. 

Max Zimmer’di.
31

 Nitekim bu üç kişi 1896 tarihinde Harput'a gelip zamanın Elâzığ Valisi Rauf 

Bey ile görüşerek, ondan kuracakları müesseseler için müsaade almışlardı. Bu olumlu gelişme 

üzerine hemen işe başlayan misyonerler şehrin kuzey kısmından bir arazi satın alarak 

binalarını inşa etmeye koyulmuşlardı.
 32

  

Anlaşıldığı üzere Alman kolonist ve misyonerler, yapılacak yatırımlara ya da girişimin 

niteliğine uygun vasıflar taşıyan nitelikli kişileri bölgede görevlendiriyorlardı. Ancak bütün 

bunlar bir plan dâhilinde ilerliyordu. Yardım cemiyetlerinin stratejileri sahadan gelen bilgiler 

ile birleştiriliyor ve misyonerlerin Osmanlı ülkesindeki yeni adımları bu suretle tespit 

ediliyordu. Bu çerçevede, Osmanlı Devleti’nin güney topraklarında ve Anadolu’da Alman 

misyonerler tarafından araziler satın alınmaya ve art ardına yetimhaneler kurulmaya başlandı. 

Kısa aralıklarla Maraş, Urfa, Harput, Halep, Kudüs, Amasya gibi yerlerde Ermeni yetimlerinin 

barınacağı ve eğitim alacağı yetimhaneler ve eğitim kurumları açılmıştı. Bu noktaların Alman 

fikir adamlarının daha 19.asır başlarında ve ortalarında kolonyal girişimler için belirlediği 

noktalarla uyumu dikkat çekicidir.
33

 

Ermeniler üzerine faaliyet yürüten Alman Protestan misyon kurumları için Ferdinand 

Brockes önemli bir isimdi. İstanbul’da Bebek semtindeki yetimhanenin sorumluluğunu 

üzerinde bulunduran Brockes, zaman zaman teftiş, vaaz vb. nedenlerle seyahatlerde 

bulunduğundan misyon kurumlarının sahadaki durumlarını iyi bilir ve bu nedenle bu cemiyetin 

politikalarını etkileyen karar sürecinde etkin bir şekilde yer alırdı.
34

  

Brockes’in de hizmetinde olduğu “Yardım Birliği” cemiyeti tarafından, Harput’taki yetim 

çocuklara sanayi tesislerinde ve tarım arazilerinde uygulamalı eğitim vermek üzere bir arazi 

satın alma fikri ortaya atılmıştı.  Bunun için Almanya’da bir gazete ilanı vasıtası ile yardım 

toplanmaya çalışılsa da bu fikir yeterli karşılık bulmamış, toplanan paralar ise çok sonra 

ulaşmıştı. 1898 yılının başlarında Brockes ve arkadaşlarında bu fikri Amasya’da hayata 

geçirmeye dair bir düşünce oluştu. Zira burada ilk koloni girişiminden arta kalan Atabey 

Çiftliği arazisi bulunuyordu. Verimli Amasya toprakları üzerindeki bu arazinin Mez Firması 

adına, fabrika yöneticisi Krug tarafından satışa çıkarıldığı duyulmuştu. Arazi uygun bir fiyata 

satın alınabilirdi. Şehirde hatırı sayılır bir Ermeni nüfusu vardı ve şehrin limana (Samsun) 

yakınlığı önemli bir imkândı.
35

  

Brockes bunun değerlendirilmesi gereken bir fırsat olup olmadığını görmek ve arazi keşfi 

yapmak üzere 1898 yılının hemen başında Amasya’ya gelmişti. Nice zaman sonra yayınladığı 

hatıralarında hem bu keşfe dair notlarını hem de genel olarak Amasya’ya ve Amasya’daki 

Alman kolonisine dair izlenimlerini anlatan Brockes, kendisinin Amasya girişinde resmi 

görevliler tarafından son derece nezaketle karşılandığını, dahası Amasya’da kaldığı süre 

içinde, mahalli hükümet tarafından kendisine refakat için zabıta görevlileri verildiğini ifade 

etmektedir.
36

 Brockes arazi keşfi yapacağı bu seyahatinde, daha bilimsel değerlendirmeler 

                                                           
31 Uwe Feigel, Das evangelische Deutschland und Armenien: die Armenierhilfe deutscher evangelischer Christen 

seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Kontext der deutsch-türkischen Beziehungen, Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1989, s.71-72. 
32 İhsan Sunguroğlu, Harput Yollarında. 2.Cilt, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yayınları, İstanbul, 1959, s.96. 
33 Muttalip Şimşek, “Osmanlı Devleti'nde Alman Yetimhaneleri (1860-1921)”, Journal of History Studies, C.8, S.3, 

2016,s.162-164. 
34 Yardım Birliği’nin kurucusu Lohmann ile Bebek’teki yetimhanenin sorumlusu Ferdinand Brockes,’in 

Anadolu’daki Alman yetimhanelerini ve eğitim kurumlarını ziyaretleri için bkz. İnan, age, s. 491. 
35 Tuzcu, age, s.628.   
36 Ferdinand Brockes, Quer Durch Kleinasien: Bilder Von Einer Winterreife Durch Dus Armenische 

Notstandsgebiet, Drud und Verlag Von C. Bertelsmann, Gütersloh 1900, s. 152-156. 



 
 
 
    

                                                                                                                                                                              Hadi BELGE 

 
Journal of History Studies 

 
57 

 

Volume 10 
Issue 8 

November 
2018 

 
 
 

 
 

yapacağını düşündüğü Max Zimmer’i de yanına almıştı. Bir tarım uzmanı olan ve Harput’taki 

görevi artık tamam olan Zimmer, Türkçeyi kendisinden daha iyi konuşmaktaydı.
37

 

1898 yılının mart ayında Amasya’ya gelen Brockes, tıpkı bir zamanlar Amerikan Board 

misyoneri Lennep gibi, George Krug’un evinde misafir olmuştu. Krug, hem şehir bürokrasisi 

hem de Amasya’daki Alman ahalisi için muteber bir insandı. Daha evvel belirttiğimiz üzere 

şehrin ileri gelen tüccarları ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkileri vardı. İpek fabrikasının 

yöneticisi olduğundan herkesçe tanınan Krug, bir dönem Amasya Alman konsolosluğu 

görevine de vekâleten bakmış, bu görevi Amasya Reji Müdürlüğü’ne tayin olduğu vakte kadar 

ifa etmişti.
38

 1895 yılındaki kargaşalar nedeni ile şehirde çıkan büyük yangında, Alman ahali 

ile birlikte, yangını söndürmek için olağanüstü bir sarf çaba etmiştir.
39

 Bu çaba ile Amasya 

halkının takdirini kazanmış olsa da Krug’un şüpheli ilişkileri gerek mahalli gerekse merkezi 

hükümet yetkililerinin gözlemi altındaydı.
40

  

Anlaşıldığı üzere George Krug nüfuzlu bir insandı ve nüfuzunu Protestan misyonerliğinin 

hizmetinde kullanmaktan imtina etmiyordu. 1898 baharında Brockes ve beraberindekileri 

ağırlamış, onları Alman kolonisinin durumu hakkında bilgilendirmişti. Brockes ve Max 

Zimmer Amasya merkezine yaklaşık 30 km mesafede bulunan Atabey Çiftliği arazisini 

incelemek üzere Oluz ve Kutu Köyleri arasındaki mevkiye gelmişlerdi. Bu çiftlik arazisi ipek 

fabrikası için hammadde sağlamak üzere Carl Mez’in sahibi olduğu firma adına Krug 

tarafından satın alınmıştı (1879/1880).
41

 O tarihten bu yana çiftlik arazisi üzerinde yapılan ev, 

ahır vs. çiftliğin müştemilatına dair binaları viran halde bulmuşlardı. Nitekim ipek fabrikasının 

kapanma aşamasına gelmesinden sonra çiftlik de atıl kalmış, çiftlik binaları bir nevi harabeye 

dönüşmüştü. Ayrıca etrafta bulunan Çerkez toplulukları ile Kürt aşiretlerinin yağmaları çiftlik 

sahibini ve çalışanlarını bezdirmişti. Bunu bir risk unsuru olarak tespit eden ancak arazinin 

kalitesinden oldukça memnun kalan Brockes ve Zimmer, Krug’un kendileri için ikinci seçenek 

olarak sunduğu Oluz Köyü tarafındaki araziyi sulanabilir olmasına rağmen Kürt aşiretlerinin 

rahatsızlık verecekleri endişesiyle uygun bulmamışlardı. Bununla birlikte Atabey çiftliği her 

ikisinde de iyi bir izlenim bırakmıştı ve çiftliğe ilave olacak arazilerin yukarıda ifade edilen 

nedenler ile Kutu Köyü etrafından alınması gerektiği kanaatine vardılar.
42

  

                                                           
37 Harput’taki misyon merkezinin tesisi ile ilgili çalışmalar belli bir aşamaya geldikten sonra Dr. Harle Bağdat’a 

gitmiş, Ehmann ise Elâzığ’da yalnız kalmıştır. Nitekim Brockes’ın hatıralarından öğrendiğimiz kadarı ile 

Harput’taki ekibin üçüncü önemli ismi olan Max Zimmer arazi keşfine refakat etmek üzere F. Brockes ile birlikte 

Amasya’ya gelmiştir. Bkz. Sunguroğlu, age, s.96. 
38 BOA. BEO. 713 / 53452, 3 Eylül 1904 (1322. C. 22). 
39 Tuzcu, age, s.627. 
40 BOA. DH.MKT. 1859 / 82, 17 Ağustos 1891  (1307. M. 11). Krug, Lennep ve Brockes gibi Protestan 

misyonerliğin bölgede faaliyet yürüten temsilcileri ile teması halindeydi. Bunun yanı sıra Krug, Amasya’daki 

Ermeni ayaklanmasında rolü gerekçesiyle tutuklanan zengin Ermeni tüccar İpranossian Maruke’nin tutukluluk 

halini kaldırmak üzere İstanbul’a giderek bazı temaslarda bulunmuştur. Bkz. BOA. Y.A.HUS.283 / 76, 2 Kasım 

1893 (1311.Ra.22). ve BOA. DH.ŞFR.162 / 42-1, 2 Kasım 1893 (1311.Ra.22). Ayrıca Amasya Alman konsolosluğu 

görevini vekâleten yürüttüğü sıralarda kendi adına gelen ancak içeriğinde Ermeni fesat komitesine mensup kişilerin 

isimlerinin yazıldığı birtakım mektupların gelmiş olması üzerindeki şüpheleri artırmıştı. Bkz. BOA. Y.A.HUS.287 / 

108, 4 Ocak 1894 (1311.Ca.26). Merzifon Amerika Konsolosluğu’nda görev değişimi yaşandığı günlerde yeni 

konsolos gelene kadar Amerikan konsolosluğunun işlemlerine Krug’un bakması gündeme geldiğinde buna müsaade 

edilmemiş, kendisi merkezi hükümet yetkilileri tarafından “erbab-ı fesade taraftaranından” olarak tanımlanmıştı. 

Bkz. BOA. BEO.153 / 11446, 8 Şubat 1893 (1310. B. 21). 
41 Mösyö Krug, H.1297 (M.1879-1880) senesinde, Kürd Palu ve Hasan ve İsmail ve Ali isimli şahıslardan 1400 

dönüm araziyi 390 liraya satın almış, satış işlemi Krug oğlu Ovrak’ın üzerine yapılmıştır. Bkz. BOA. DH.TMIK.M. 

138 / 26-3, 8 Ağustos 1902 (1320. Ca.3). 
42 Brockes, age, s.156-158. 
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Atabey Çiftliği’nin mülkiyeti Krug’un oğlu Ovrak üzerineydi. Arazi satışı 1898 yılının 

mart ayında gerçekleşti. Ovrak üzerine kayıtlı olan 1600 dönüm arazi 650 liraya satın alındı. 

Bu ilk tapu işlemi Brockes adına yapılmıştı.
43

 Amasya’daki Alman kolonisinin misyonerlik 

safhası bu somut adım ile başlamış oluyordu.  

Max Zimmer arazi keşfi aşamasında katkı sağlamıştı. Burada yetiştirilecek ürünlerin 

tespiti ve yetiştirme sürecinde de bir tarım uzmanı olarak yine kendisinin bilgisinden ve 

deneyimlerinden faydalanılacaktı. Ancak evvela çiftlikte viran halde bulunan yapıların tamiri 

ya da yeniden inşası ile atölye, ahır vb. çiftlik müştemilatını oluşturan yapıların tesis edilmesi 

gerekiyordu. Bu iş için de tecrübeli bir çiftlik yöneticisine ihtiyaç vardı. Bu kişi yaklaşık 20 

senedir Anadolu’daki kuruluşlarda ziraatçı olarak görev yapmış Bay Kohnlein’di. Bu iki 

sorumlunun dışında kendilerine çiftlik işlerinde yardımcı olacak, usta, işçi, rençber gibi 

yardımcı kişiler de ayarlandıktan sonra Brockes Amasya’dan ayrılmıştı. Yaklaşık bir yıl sonra 

(5 Mart 1899) yeniden Amasya’ya gelen Brockes, çiftlik inşasının tamamlandığına ve 

Kohnlein önderliğindeki ekibin muazzam bir iş çıkardığına şahit olmuştu. Artık Ermeni 

yetimlerin çiftliğe alınması ve eğitilmeleri için yetimhanelerin inşasının tamamlanması 

bekleniyordu. Çiftlik müştemilatı içerisinde yetimhanenin yanı sıra bir de ziraat mektebi 

düşünülmüştü. Ermeni yetimleri yatılı olarak, bir taraftan ziraat ile ilgili hem nazari hem de 

uygulamalı eğitim alacaklar; diğer taraftan da misyonun düşünceleri doğrultusunda 

eğitileceklerdi.
44

 Misyonerler gerek uyguladıkları bilimsel tarım usulleri gerekse tarım 

teknolojisi yönünden Anadolu ziraatının öncüsüydüler.
45

  

Böylece Alman Protestan misyonerlerin daha en başından sanayii tesislerine ve tarım 

alanlarında istihdam edilmek üzere eleman yetiştirecek ziraat eğitim merkezi tesis etme fikri 

gerçek oluyordu. İlk başta Harput için düşünülen ancak başlangıç safhasında yaşanan bazı 

aksilikler nedeni ile gerçekleşmeyen bu proje, Amasya’da hayat bulmuştu. Amasya artık 

Alman Protestan misyonerler için hem bir misyon merkezi hem de misyonun uygulamalı ziraat 

eğitimi imkânı sunduğu Anadolu’da önemli bir istasyondu.  

Brockes Amasya’ya ikinci kez gelişinde üç gün kalmış, bu süre içerisinde yine Krug ile 

ve Amasya Alman konsolosu (Hölçer) ile görüşmüştü. Misyon faaliyetlerinin rahatlıkla 

yürütülebilmesi için gerek hükümet makamlarından gerekse sivil halktan bir engel ile 

karşılaşılmaması çok önemseniyordu. Bu nedenle çiftlik sakinleri çevre köyler iyi ilişkiler 

kurmaya özen göstermişti. Bu maksatla Brockes’in kendisi de Amasya’daki bir başka 

misyoner grup olan Katolik Cizvit rahipleri ile görüşmüştü. Brockes, pazar gününe denk gelen 

7 Mart 1899 tarihinde Amasya Ermeni Protestan cemaati kilisesinin büyük salonunda bir vaaz 

vermişti. Bu topluluk içinde eski koloniden kalma 20 kadar Alman da bulunuyordu. Brockes’e 

göre; çiftlikte bulunan vaiz (Max Zimmer), zaman zaman şehre gelerek vaaz vermeli ve 

buradaki Alman ve Ermeni cemaati arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışmalıydı. Nitekim 

bazı Almanların Ermeni hanımlarla evlilik yapmaları bu birlikteliği oldukça pekiştirmişti.
46

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok doğu ve güney vilayetinde olduğu gibi Amasya’da da 

bazı büyük devletler, misyonerleri vasıtası ile Ermeni cemaati üzerinden nüfuz kazanma 

siyasetinde adeta yarış halindeydiler. Şehirde ziraat okulu ve yetimhane ile faaliyet yürüten 

                                                           
43 BOA belgelerinde Brockes ismi “Broksa” ve Max Zimmer’in ismi ise “Maksimir” olarak geçmiştir. Bkz. BOA. 

DH. TMIK.M. 138 / 26-1, 30 Temmuz 1902 (1320. R. 23).  
44 Çiftlik müştemilatının bölümleri ve inşa edilen yetimhane binasının fotoğrafları için bkz. Brockes, age, s.159-

163. 
45 Örneğin Anadolu’da modern tarım makinelerinin ilk olarak misyonerlerce kullanılmaya başlandığı, aynı şekilde 

Osmanlı Devleti’ne domates ve patatesin de misyonerler tarafından getirildiği bilinmektedir. Bkz. Gülbadi Alan, 

Amerikan Board’ın Merzifon’daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji, TTK Yayınları, Ankara, 2008, s.387. 
46 Tuzcu, age, s.638-639. 
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Alman misyonerlerin yanında, Cizvit mektebi ile eğitim hizmeti sunan Katolik Fransız 

misyonerleri ve 1820 yılından itibaren faaliyetlerini özellikle Merzifon üzerinde yoğunlaştıran 

Amerikan misyonerleri bulunmaktaydı. Her misyoner grubu Ermeni toplumu içerisinden 

kendilerine inanan bir cemaat oluşturma gayreti içerisindeydiler.
47

 Bu nüfuz siyaseti için 

Ermeni cemaatinin himayesi, bu himaye için de yetimhane ve eğitim hizmetleri çok önemli 

görülmekteydi. 

19.asır tamamlanmak üzere iken Amasya’da yaşan bir olay bu konu hakkında ibretlik bazı 

bilgiler sunmaktadır. 14 Kasım 1897 tarihinde Amasya Alman Viskonsolosu'nun eşi Madam 

Heleni Hölçer, kiliseden konsoloshaneye dönerken “...bir takım Ermeni çocukları arkasından 

şiddetli surette değnek vurarak ve frenk frenk diye bağırarak...” hem fiili hem de sözlü saldırıda 

bulunmuşlardı. Olay mahalli hükümet tarafından haber alındığında derhâl bu fiile karışan 

çocuklar derdest edildi. Ayrıca hem bu hadisenin neden olduğu üzüntüyü ifade etmek hem de 

yakalanan çocuklardan şikâyetçi olup olmadıklarını öğrenmek için mahalli hükümet tarafından 

memur görevlendirilerek Madam Heleni’ye bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Hükümet 

yetkililerinin kendisi ile alakadar olmasından son derece memnuniyet duyan Madam, 

çocuklardan şikâyetçi olmayacağını ifade etmişti. Madam’a göre; “Osmanlı ülkesinin her 

tarafından toplanan yüzlerce Ermeni yetiminin talim ve terbiyeleri içün Almanya ahalisinin 

muavenetleriyle gerek Dersaadet’te ve gerek Almanya’nın Saksonya kıtasında irice mektepler 

inşa edilmekte, bu kurumlarda “mahkûm firarî Kayayan dahi” öğretmen olarak görev 

yapmaktaydı. Madam Heleni’ye göre işte tam da bu nedenle çocuklardan şikâyetçi 

olunmamalı, aksine onları kazanma adına eğitimleri ve ihtiyaçları için her türlü fedakârlık 

yapılmalıydı.
 48

 

Olayın mağduru durumundaki konsolos eşi ne kadar tevazu göstermiş olsa da hadisenin 

yankıları, sadaret makamına ve Yıldız Sarayı’na kadar ulaşmıştı.
49

 Madam Heleni Hölçer’e 

gösterdiği bu alicenaplık nedeniyle olaydan yaklaşık bir hafta sonra bir “Şefkat Nişanı” 

verildi.
50

 Hölçer ailesi Amasya’da hayırserverlikleri ile tanınmışlardı. Nitekim Heleni 

Hölçer’in taltifinin ardından bir kaç sene sonra bu defa eşi ve aynı zamanda Amasya Alman 

konsolosluğu görevini ifa ettiğini bildiğimiz Mösyö Hölçer de “hamiyyet-i hayırhâh-ı 

saltanat-ı seniyyeden olmasına binaen” 1902 yılında “Mecidi Nişanı” ile taltif edilmiştir.
51

  

Görüldüğü üzere yetimhane ve okul gibi misyon kurumlarına öğrenci devşirebilmek için 

Ermeni cemaatinin sevgisini ve takdirini kazanmak, bunun için de en başta hayır hizmetleri ile 

meşgul olmak önemliydi. Bu hizmetler Anadolu toprakları ya da Osmanlı ülkesi ile sınırlı 

değildi. Bilhassa içlerinde nitelikli görülen öğrenciler Almanya’daki eğitim kurumlarına 

gönderilir ve Osmanlı topraklarındaki yetimhanelerde ve okullarda görev yapacak görevliler 

bu suretle özel olarak yetiştirilirdi.
52

 Ayrıca Amasya’da Ermeni yetimlerine yönelik faaliyet 

yürüten tek kurum Almanlara ait değildi. Burada öteden beri Amerikalı Protestan misyonerler 

de bir çaba içerisindeydiler.
53

  

                                                           
47 Alan, agm, s.465. 
48 BOA. Y.PRK.DH. 14 / 50 -1, 14 Ağustos 1899 (1317. Ra.6). 
49 BOA. DH.ŞFR. 217 / 113-1, 19 Kasım 1897 (1315. C. 23).  
50 BOA. DH.TMIK.M. 43 / 76, 24 Kasım 1897 (1315.Ağu.28).  
51 BOA. DH. MKT. 2342/18, 12 Rebiü’l-ahir 1326 (8 May.1900) 
52 Safiye Kırbaç, Osmanlı Belgelerine Göre Birinci Dünya Savası Yıllarında Almanya’ya Gönderilen Darüleytam 

Talebeleri, (Düzenleyenler: Emine Gürsoy-Naskali ve Aylin Koç), Kendi Yayınları, İstanbul 2003, s.86-104.  
53 Amerikan misyonerler 1820’li yıllarda Anadolu’da, 1830’lu yıllarda ise Merzifon’da görülmüşlerdir. 1865 yılında 

Amasya’da bir ruhban okulu açan Amerikan Board misyonerleri asıl büyük hamlelerini 1886 yılında, bölgenin ve 

bölge Ermenilerinin tarihine büyük etkileri olacak olan Merzifon Amerikan Koleji’nin kurulması ile 

gerçekleştirmişlerdir. Bkz. Gülbadi Alan, age, s.33, 91 ve 227.  
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Bununla birlikte Türk ve Müslüman nüfusun da yetim çocukları bulunmaktaydı. 93 

Harbinden I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte ardı arkası kesilmeyen savaşlar yetimlerin 

sayısını, dolayısı ile devletin yükünü ve sorumluluklarını artırmıştı. Bunun bir gereği olarak 

1913 yılında Amasya’da Müslüman ahalinin yetimlerine bakmak için bir darü’l-eytam 

açılmıştı.
54

 Anadolu’nun değişik vilayetlerinde de bu kurumların benzerlerine rastlamak 

mümkündü.
55

 

Öte yandan I. Dünya Savaşı’nın çıkması ile birlikte İtilaflar safında yer alan devletlerin 

Osmanlı Devleti topraklarındaki yetimhaneleri ve kurumları kapandığından burada kalan 

Ermeni yetimlerin aç ve açıkta kalmaması için devlet bu çocukların sorumluluklarını 

üstlenmek zorunda kalmıştı.
56

 

Alman Atabey Çiftliği Yetimhanesine Öğrenci Devşirilmesi  

Brockes’in hatırasında ifade edildiği kadarı ile çiftlik satın alındığında buradaki işlere 

yardımcı olmak üzere ilk olarak çiftlikte 4 Ermeni yetim bulunuyordu.
57

 Yaklaşık bir sene 

sonra yetimhane ve okul inşası tamamlanmış ve artık yetimlerin devşirilmesi gündeme 

gelmişti. Mektep ve yetimhane için ilk öğrenci grubu Osmanlı Devleti’nin güney 

topraklarından devşirildi. Bu ilk yetimler Brockes’in bir zamanlar vaaz verdiği Maraş’ın 

Zeytün Kazası’ndan seçilmişti.  

Almanya tebaasından Mister İpsibiker (Psieker) tarafından, Amasya’ya “çiftçilik sanatı 

talim olunmak üzere” gönderilecek öğrenciler ile ilgili Maraş Mutasarrıflığına bir isim listesi 

sunmuştu. Aynı şekilde konuyla ilgili olarak Almanya sefarethanesinden de merkezi hükümet 

birimlerine bir dilekçe ulaşmıştı. Yazının içeriğinde Halep Eyaleti dâhilinde bulunan Maraş 

Sancağı’ndaki Alman Eytamhanesi’nde kalmakta olan,  

“Teba-i Devlet-i Aliyye’den seksen zükur çocuklardan yirmi altı neferin fenn-i 

ziraat tahsil içün bu defa Maraş’tan Amasya şehrindeki Almanyaluların taht-ı 

idaresinde bulunan eytamhaneye irsalleri”  

hususunda bir engel çıkartılmaması talep edilmekteydi.
58

  

Talebi değerlendirmek için merkezi hükümet makamları tarafından bir komisyon teşkil 

edilmiş, sonuçta polis tahkikatı yapıldıktan sonra, çocukların Amasya’ya gidebileceklerine dair 

onay çıkmıştı.
 59

  

Bu listede yer alan Ermeni yetimlerine dair bilgiler şöyledir:
 
 

 

No 

 

ADI 

 

MAHALLESİ (Maraş) 

 

MİLLETİ 

YAŞI ve 

Doğ. Tar 

1 Setrek Veledi Agop 

Şudaryooğlu 

Bektüdye mh. Protestan 20 - H.1297  

2 Ohannes Veledi Serob 

Tarakçıoğlu 

Çavuşlu mh. Protestan 17 - H.1300 

3 Karabet Veledi Penostobyan Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Ermeni 20 - H.1297 

                                                           
54 BOA. İ.MBH.14 / 28, 31 Aralık 1913 (1332. S. 2). 
55 Salih Özkan, “Türkiye’de Darüleytamların Gelişimi ve Niğde Darüleytamı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi, S.19, Bahar 2006, s.211-229. 
56 Ersin Müezzinoğlu, “I. Dünya Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eğitimi: 

Darüleytamlar”, History Studies, C.4, S.1, 2012, s.401. 
57 Tuzcu, age, s.636. 
58 BOA. DH.TMIK.M. 76 / 62, 8 Ekim 1899 (1315.Tşr.sa.26). 
59 Aynı belge 
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4 Ardaşyi Veledi Vakem Adsoyan Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Ermeni 19 - H.1298 

5 Artin Veledi Astor oğlu Zeytün Kaz. - Orta mh. Protestan 20 - H.1297 

6 Artin Veledi Gıril Körkılınçoğlu Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Ermeni 17 - H.1300 

7 Artin Veledi Vakem 

Nagbedoğlu 

Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Ermeni 18 - H.1299 

8 Vanidar Veledi Penos 

Carkanyan 

Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Ermeni 18 - H.1299 

9 Simon Veledi Vanos 

Kılıngıloğlu 

Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Ermeni 20 - H.1297 

10 Şirek Veledi Kigorek Çalıkyan Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Protestan 16 - H.1301 

11 Pedros Veledi Manok 

Bagısbiyan 

Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Ermeni 17 - H.1300 

12 Hamyan Veledi Agok Çakıryan Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Protestan 17 - H.1300 

13 Toros Veledi Mıgırdıç 

Ternebyan 

Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Ermeni 17 - H.1300 

14 Serkıs Veledi Karabet 

Merkeryan 

Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Ermeni 17 - H.1300 

15 Vani Veled-i Simon Şalkamoğlu Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Ermeni 16 - H.1301 

16 Karna Veledi Karabet 

Küsküsyan 

Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Ermeni 15 - H.1302 

17 Agob Veledi Manok Siseryan Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Protestan 15 - H.1302 

18 Estebyan Veledi Karabet 

Zabunyan 

Zeytün Kaz. - Gargalar 

mh. 

Protestan 16 - H.1301 

19 Kirkor Veledi Agob Ananekyan Zeytün Kaz. – Taşoluk 

Köyü. 

Protestan 17 - H.1300 

20 Astor Veledi Penos Müskiyan Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Ermeni 15 - H.1302 

21 Artin Veledi Vanos Küsküsyan Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Ermeni 11 - H.1306 

22 Mihran Veledi Mıgırdıç 

Bozoğlu 

Zeytün Kaz. - Orta mh. Ermeni 13 - H.1304 

23 Artin Veledi Vartovar Dudziyan Zeytün Kaz. - Yüzbayır 

mh. 

Ermeni 15 - H.1302 

24 Kirkor Veledi Tosos Vartanyan Zeytün Kaz. - Yukarı mh. Ermeni 15 - H.1302 

25 Birsem Veledi Vanos Menasyan Zeytün Kaz. - Yukarı mh. Ermeni 14 - H.1303 

Tablo 1: Maraş Vilayeti ve Zeytün Kazası dâhilinden ziraat eğitimi almak üzere Amasya’daki 

Atabey Çiftliği’ne gönderilmek istenen Ermeni yetim çocuklarının isim listesi
60

 

Böylece Atabey Çiftliği yetimhanesini ve ziraat mektebini dolduracak ilk öğrenci 

yetimler, imparatorluğun güney topraklarından temin edilmiş oldu. Atabey Çiftliği 

yetimhanesi, uygulama yapmaya imkân veren arazisi ve ziraat mektebi ile Osmanlı ülkesindeki 

Alman kurumları arasında özellikli bir kurum olmuştu. Bu nedenle ziraat tahsili alacak 

yetimler tasarlandığı gibi artık bu misyon merkezinde toplanıyordu. Bu bakımdan Amasya 

Atabey Çiftliği’ne gerçekleşen bu ilk öğrenci göçü Almanların Osmanlı topraklarındaki 

                                                           
60 BOA. DH.TMIK.M. 76 / 62-1, 21 Ekim 1899 (1317. C. 15). 
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yetimhane ve okul gibi bazı müesseseleri arasındaki oldukça dikkat çekici olan nüfus 

hareketliliğini izah etmemize de yardım etmektedir. 
61

  

Osmanlı topraklarında açılmış olan bu misyon kurumlarında bulunan Ermeni yetimlerin 

zeki ve gelecek vaat edenleri İstanbul Bebek’teki yetimhanede toplanmaktaydı. Yine konu 

üzerindeki çalışmalardan anladığımız kadarı ile yetimlerin zekâsı ve yetenekleri ile öne 

çıkanlarının bir kısmı da misyon kurumlarında eğitim almak üzere Almanya’ya 

götürülüyordu.
62

 Almanya’daki eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra artık kalifiye bir 

eleman olan yetimler, yine “Yardım Birliği” cemiyetinin istasyonlarında ve yetimhanelerinde 

başta muallimlik olmak üzere çeşitli görevler alıyorlardı.
63

 

Ayrıca Alman Protestan misyonerlerini Amasya dışından öğrenci bulmaya zorlayan daha 

başka nedenler vardı. Çiftlikteki yetimhanenin ve ziraat mektebinin faal olduğu zamanlarda 

Amasya’daki nüfusun yaklaşık dörtte birini Ermeniler oluşturmaktaydı.
64

 Fakat şehirde, Cizvit 

papazları ve Merzifon’da faaliyet gösteren Amerikan misyonerleri Almanlardan çok daha 

evvel gelerek burada konumlanmışlardı. Bu durum Alman Protestan misyonerlerinin öğrenci 

bulmalarını zorlaştırmış olmalıydı.
65

  

Ayrıca Osmanlı makamlarından resmi izin almanın yanı sıra, çocukların velilerinin, 

eğitim aldıkları kurumlardaki Ermeni eğitimci ve din adamlarının ve nihayet Ermeni Patriğinin 

dahi rızasını almak gerekebiliyordu. Bu ikna çabası sırasında yardım cemiyeti üyeleri, 

kendilerini bir misyoner olarak değil, Ermeni yetimler için gönüllü olarak hizmet eden samimi 

Hristiyanlar olarak tanıtıyorlardı. Sivas’ın Gürün Kazası’nda, görev yaptığı yetimhanede 

bulunan bir kısım Ermeni yetimi ziraat eğitimi almak üzere Amasya’daki Atabey Çiftliği’ne 

taşımak isteyen Bayan Linder’in, zamanın Ermeni Patriği’ne yazdığı mektup hem konuyu iyi 

örneklemekte hem de Atabey Çiftliği Ziraat Mektebi’nin Osmanlı Devleti’ndeki Alman eğitim 

kurumları arasında ne denli seçkin bir kurum haline geldiğini gözler önüne sermektedir. 

 

Ermeni Patriği Hazretlerine 

Saygıdeğer Peder! 

“Hazretleriniz bilmelidirler ki 9 yıl önce, büyük acılar çekmiş Ermenilere yardım 

etmek için bir komite oluşturuldu. Tabii ki bu bir yardım komitesidir ve misyoner 

kuruluşu değildir... Bir yıldır İsviçre Komitesi'nin temsilcisi olarak burada, Gürün'de, 

bulunuyorum. Kesin olarak belirtiyorum ki zavallı öksüzlerimizin mutluluğundan başka 

hiçbir şey düşünmüyor, çocuklarımızın namuslu Hıristiyanlar olduklarını görmekten ve 

şerefleriyle ekmeklerini kazanmalarından başka hiçbir şey arzulamıyoruz. Bu amaçla 

öksüzler yurdunda iki atölye açtık: biri kunduracılar, diğeri doğramacılar için, ama ne 

yazık ki bunlar daha çok yeni başlayanlara hitap etmektedirler.  

                                                           
61 Sözgelimi 1896 yılında Halep’ten Beyrut’taki Alman eytamhanesine götürülen Ermeni yetimler için bkz. BOA. 

DH.TMİK.M. 25/76, 12 Aralık 1896 (1314.B.7). ve 1897 yılında Harput’tan 45 Ermeni yetimin İstanbul/Bebek’teki 

Alman yetimhanesine gönderilmeleri için bkz. BOA. DH.TMİK.M. 34 / 29, 12 Aralık 1897 (1315. M. 7). 
62 Lohmann’ın 1896 yılında topladığı Ermeni yetimleri Almanya’ya götürme girişimleri için bkz. İnan, age, s.418. 

ve BOA. Y.PRK.DH. 14 / 50, 14 Ağustos 1899 (1317. Ra.6). Eğitim için 1897 yılında Almanya’daki yetimhaneye 

götürülen Mihtar ve Karabet isimli Ermeni çocuklar için bkz. BOA. DH.TMİK.M. 37 / 33,  9 Ağustos 1897 (1315. 

Ra.10). 
63 Şimşek, agm, s.161. 
64 Sivas Vilayeti Salnamesi, Vilayet Matbaası, H.1322/M.1904-1905, s.356-357. 
65 Hüseyin Menç, Tarih İçinde Amasya, 2.bs., Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya 2014, s. 391-392. 
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Amasya yakınlarında, içinde kunduracı, terzi, doğramacı ve saraç atölyeleri 

bulunan, bahçıvanlık ve tarım kursları verilen bir Alman çiftliği var. Saygıdeğer 

komitenin bir kararı uyarınca en büyük yaştaki oğlanları yurttan çıkarmamız gerekirdi, 

ama bilgilerinin hayata atılmak için yeterli olmadığını görerek, onları iki yıllığına adı 

geçen çiftliğe gönderme iznini elde ettim. Bu süre sonunda ekmeklerini bağımsız bir 

şekilde kazanabileceklerdir. 
66

 

   Gürün, 21 Eylül 1899 

   Bayan S. Linder 

Görüldüğü üzere öğrenci devşirme işi kolay değildi. Ayrıca Gregoryen Ermeni yetimlerin, 

misyonerlerin himayesine alınması, ardından birçoğunun Protestan olması Ermeni eğitimci ve 

din adamlarında başka bir rahatsızlık nedeniydi. Nitekim Gürün yetimhanesindeki bu 

çocukların Amasya’ya gönderilmesine velileri kadar burada görev yapan Ermeni papaz Hesu 

Vartabedyan da aynı hassasiyet ile karşı çıkmıştır.
67

 

Neticede; “Gürün’de bulunan yedi nefer Ermeni çocuğu, Almanyalıların çiftliğinde fenni 

ziraat tahsili içün Amasya'ya gitmek üzere Sivas’a gelmişlerse de” velilerinin rızası 

olmadıklarına dair telgrafların Sivas Valiliği’ne ulaşması üzerine, yetimlerin Amasya’ya 

gitmelerine müsaade edilmemiş, geldikleri mahalle iade edilmişlerdir.
68

 

Atabey Çiftliği Arazisinin Genişletilmesi Çabaları 

1898 yılında Alman Protestan misyonerler tarafından satın alınan Atabey Çiftliği, 

üzerinde yetimhane, mektep, atölye, ahır gibi çeşitli çiftlik binalarının 1899 yılında 

tamamlanması ve öğrenci devşirme işleminin de gerçekleşmesi ile aktif bir misyon merkezi 

haline gelmişti. Artık Alman Protestan misyonerleri bölgede daha iyi konumdaydılar. Zira 

Amasya’da mektep, yetimhane ve mabede sahip diğer misyonerlere nazaran, Alman 

misyonerlerin arazi, bahçe ve özel mekânları da bulunmaktaydı.
69

 

1898 yılının mart ayında gerçekleşen ilk satın alma işleminde 1600 dönüm arazi satın 

alınmıştı. Aradan üç yıl geçtikten sonra 1901 yılının mart ayında yeni satın alınan topraklarla 

birlikte çiftlik arazisi 2620 dönüme ulaştı. Bu arazilerin tapudaki satış işlemleri 

tamamlanmıştı.
70

  

XX. yüzyıl başlarında Alman Protestan misyonerler, merkezi Almanya’da bulunan 

Yardım Birliği’nin topladığı yardımlardan sağlanan kaynak ile yeni araziler almak 

niyetindeydiler. Nitekim 1901 yılında Vaiz Max Zimmer (Maksimir) 460 dönümlük (62.000 

kuruş) yeni bir arazinin satış işlemi için Amasya Defter-i Hakani Dairesi’ne müracaat etmişti. 

Bu girişim ile Alman misyonerlerin tasarruf ettikleri arazi toplamda 3080 dönüme ulaşacaktı. 

Ancak bu defa tapu dairesinde satış işlemlerini yürüten Osmanlı memuru Alman Atabey 

Çiftliği arazisinin giderek cesamet kazanmasının mevzuata uygunluğundan şüphe ederek tefviz 

işlemini gerçekleştirmedi. Endişeleri haklı bulan Amasya’daki hükümet makamları konuyu 

                                                           
66 http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tarih/218_cerkeslerhakkindaermeni.htm (Erişim Tarihi: 10.06.2018) 
67 Hesu Vartabedyan’ın Gürün’deki Ermeni yetimlerin Amasya’daki Çiftliğe gönderilmemesi istirhamına dair 

zamanın “Ermeni Patriği Başpiskopos Mağakya Hazretleri”ne yazdığı mektubun tam metni için bkz. 

http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tarih/218_cerkeslerhakkindaermeni.htm (Erişim Tarihi: 10.06.2018) 
68 BOA. DH.TMIK. 76 / 76, 21 Ekim 1899 (1317.C.15). 
69 BOA. DH.ŞFR.339 / 38, 4 Şubat 1905 (1320.Kan.sa.22). 
70 1901 yılında Maksimir (Max Zimer) namına, 480 dönüm çiftlik hissedarlarından Zekeriya Ağa’dan ve 540 dönüm 

de Hatice Hanım’dan 28.000 guruş bedel ile satın alındı. Böylece çiftlik arazisi için ödenen bedel toplam 115.000 

kuruşa ulaştı. Bkz. BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-13, 24 Ocak 1904 (1321. Z. 6). 

http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tarih/218_cerkeslerhakkindaermeni.htm
http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tarih/218_cerkeslerhakkindaermeni.htm
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Sivas Vilayeti’ne, Sivas Valiliği ise merkezi hükümetin ilgili birimlerine taşıdı.
71

 Böylece 

beraberinde birtakım münakaşaları da getirecek ve yaklaşık iki sene sürecek olan bir 

soruşturma safhası başlamış oluyordu.
72

  

Soruşturma kapsamında Sivas Vilayeti tarafından bir rapor hazırlanmıştı. Raporda yer 

alan bilgiler Dâhiliye Nezareti tarafından Sadaret makamına takdim edildi. Buna göre; Atabey 

Çiftliği’nin de bulunduğu Tuzsuz ve Kutu Köyü civarlarında Almanlar tarafından tasarruf 

edilen “arazi ziraat içün iştira olunmakta ve şimdiye kadar çayırlar dahi” bu amaçla 

kullanılmakta idi. Ayrıca “çiftliğin bir kısmı mektep şekline konulup ondan ziyade Ermeni 

eytamının tedrislerine” başlanmıştı. Çiftlikte ruhsatsız olarak eğitim faaliyeti yapıldığı 

öğrenildiğinde bu yetimler derhâl geldikleri mahalle gönderilmek istenmiş ancak sonradan 

sadece ikisinin gönderildiği anlaşılmıştı. Bununla birlikte çiftlikte; 

"işçilikte istihdam olunan ve Almanlardan çiftlik sahibi nazırlarıyla timurcu ve 

marangoz ve peynir imalatı ustalarından başka kimse olmayup teba-i Devlet-i 

Aliyye’den bazı İslam ve Rum ve Ermeni amele kullanılmakta[ydı].”
73

 

Soruşturma sürecinde merkezi hükümet makamları, mesele hakkında sağlıklı bir karar 

alınabilmek için Sivas Vilayeti’nden bu defa çiftlik, çiftliğin sahip olduğu araziler ile arazilerin 

satış işlemleri hakkında daha etraflıca bir araştırma yapılmasını istemişlerdi. Esasen 

Almanların ne maksatla bu arazileri almak istedikleri bilinmek isteniyordu.
74

 Hazırlanan 

raporda çiftlik için satın alınan arazilerin miktarları, bedelleri ve kimlerden alındığı da detaylı 

biçimde belirtilmiştir. Bu detayları bir tablo üzerine görmek gerekirse:  

                                                           
71Alman misyonerler tarafından teferru edilmek istenen arazi ile ilgili ne tür bir işlem yapılacağının bildirilmesi 

talebi ile ilgili Amasya Mutasarrıfı Kemal’in Sivas Vilayeti’ne gönderdiği yazı için bkz. BOA. DH.ŞFR.258 / 114-

1, 18 Nisan 1901 (1317.Haz.05). Sivas Vilayeti’nin talebi Dâhiliye Nezareti tarafından Sadrazamlık makamından 

sual edilmiştir. Bkz. BOA. DH.MKT. 2521 / 13, 6 Ağustos 1901 (1319. R. 20). 
72 Soruşturma safhasında Sivas Vilayeti’nden Dahiliye Nezareti’ne 5 Ağustos 1902 gönderilen malumat için bkz. 

BOA.DH.TMIK.M. 138 / 26, 8 Ağustos 1902 (1320 Ca.03). 
73 BOA. DH.MKT.2496 / 30, 9 Haziran 1901 (1317.Tem.27). 
74 BOA. DH.MKT.2484 / 106, 16 Mayıs1901 (1317.Tem.03).  
75 1400 dönüm olan bu arazi Kürt Palu, Hasan, İsmail ve Ali isimli kişilerden evvela Krug tarafından 39.000 kuruş 

bedel ile alınmış (muhtemelen devri oğlu Ovrak’ın eşi üzerine yapılmış) sonra da Ovrak düşesi üzerinden F. 

Brockes’a satılarak devredilmiştir. Bkz. BOA.DH.TMIK.M. 138 / 26, 8 Ağustos 1902 (1320. Ca.03). 

 Guruş Dönü

m 

Mevkii 

(Geldiklan 

Nahiyesi’nd

e) 

Sahibinden Teferru   (Rumi/Miladi) Alan Kişi 

1  

 

65.000 

1400 Atabey 

Arazisi 

Krug oğlu Ovrak 

Düşesi
75

 

Mart 1314 / 

1898 

 Broksa 

(Brockes)  

200 “ Tatyos Efendi’den Mart 1314 / 

1898 

 Broksa 

(Brockes)  

2 22.000 480 Kutu Köyü Melek Hanım Mart 1317 / 

1901 

Broksa ?          

(Brockes) ? 

3 12.000 202 Tuzsuz 

Köyü 

Hafız Reşit Efendi Mart 1317 / 

1901 

Maksimir 

4 8000 174 “ Çerkes Muhaciri 

Zekeriya 

Mart 1317 / 

1901 

Maksimir 

5 8000 164 “ ............................ Mart 1317 / 

1901 

Maksimir 

 115.00

0 

2620 2620 dönümün tapudaki satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır. 
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Tablo 2: Amasya Defter-i Hakanî memurlarının hazırladıkları rapora göre Alman Protestan 

misyonerlerin Amasya’da satın aldıkları araziler ve miktarları
76

 

Babıali’de kurulan özel bir mecliste konunun detayları incelendikçe Sivas Vilayeti’nden 

yeni bilgiler talep edildi. Söz gelimi araziyi satan Çerkes topluluklarının çiftlik civarındaki 

Kutu Köyü’ne ne zaman gelip yerleştikleri bilgisi merkezi hükümet bürokratları tarafından 

merak edilmişti. Zira çiftlik civarına iskân edilen muhacir topluluklarının ihtiyaçları için 

dağıtılan arazinin neredeyse tamamına yakınının satılacak olmasından kaynaklanan bazı 

endişeler söz konusuydu.
 77

   

Aradan iki yıl geçmesine rağmen ne soruşturma tamamlanabilmiş ne de tapu işlemleri 

bitirilebilmişti. Bu defa Alman Protestan misyoner temsilcileri diplomatik kanalları kullanarak 

sorunu çözmenin ve işlemleri hızlandırmanın yollarını aradılar. Bu sıralarda Osmanlı Devleti 

ve Almanya iki müttefikti. Bu ittifak ilişkisinin henüz taze ve kuvvetli olmasından 

kaynaklanan diplomatik güç, tıkanan bürokratik süreci açabilirdi.  

Araziyi almak isteyenlerin diplomatik kanal ile tazyik uygulayacakları ile ilgili duyumlar 

Sivas Vilayeti’ndeki Osmanlı hükümet temsilcilerine kadar ulaşmıştı.
78

 Nitekim bunun ilk 

adımı olarak “Almanyalı Frederik imzasıyla Amasya mutasarrıflığına verilmiş olan arzuhalde” 

bir kısım arazilerin kiralama bir kısmının ise sahiplerinin rızası ile tasarruf edilmek 

istendiğinin çok açık olduğu ifade edilmiş ve bunun bir sakıncası olup olmadığı sorulmuştu.
79

  

Yerel makamlardan bir netice alınamaması üzerine bu defa, Almanya Sefareti’den, 

Osmanlı Hariciye Nezareti’ne konuyla alakalı bir muhtıra verildi (25 Haziran 1903). 

Muhtırada mevcut kanunlar hükmünce bu senetlerin verilmesinde hiçbir mahsur olmadığı bu 

nedenle derhâl ilgili tapu senetlerinin düzenlenerek alıcı olan şahsa yani Max Zimmer’e teslim 

edilmesi isteniyordu.
 80

  

Böyle bir diplomatik tazyike maruz kalacaklarından çok evvel haberdar olan gerek 

merkezi gerekse mahalli hükümet makamları, Şura-i Devlet’ten konu hakkında çıkacak kararı 

beklemekteydiler.
81

 Atabey Çiftliği arazisinin genişlemesi ile ilgili konu artık Şura-i Devlet’in 

gündemindeydi.
 82

 Burada devam eden soruşturmada çiftliğin sadece arazi miktarı ve binaları 

değil, Almanların burada ne sebeple bulundukları da tetkik ediliyordu.
83

 Alman sefaretine de 

buradan gelecek kararın beklendiği yönünde bir cevap verilmişti. 

Netice’de beklenen karar 1903 yılının sonlarına doğru geldi. Şura-i Devlet’in mesele 

hakkındaki mütalaası, çiftlik ve çiftlikteki misyoner faaliyetleri hakkında yeni bilgiler 

                                                           
76 BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-1, 30 Temmuz 1902 (1318.07.17). ; BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26, 8 Ağustos 1902 

(1320 Ca.03). ve BOA.ŞD. 2715/01, 14 Temmuz 1902 (1320. R. 07) 
77 Soruşturma vesilesi ile Çerkes muhacirlerin Hicri 1269 yılında gelerek Kutu Köyü civarına yerleştiği anlaşıldı. 

Bkz. BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-7, 27 Ocak 1903 (1318.Kan.sa.14). 
78 BOA. DH. MKT. 2596 / 84, 8 Mart1902 (1319.Z.28). 
79 BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-8, 7 Mart 1903 (1318.Nis.22). 
80 BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-10, 25 Haziran 1903 (1319.Ağu.12). 
81 BOA. BEO. 1892 / 141887, 27 Şubat 1902 (1317.Nis.14). 
82 BOA. DH.ŞFR.278 / 44-1, 27 Şubat 1902 (1317.Nis.14). 
83 BOA. DH.MKT.2484 / 106, 16 Mayıs1901 (1317. Tem. 3). 

6 22.000 80 Kutu Köyü Çerkes Osman 1317 / 1901 Maksimir 

(Max Zimmer) 

(Müracaatta 

bulunan ) 

7 40.000 380 “ 20 Çerkes muhacir 1317 / 1901 

 177.00

0 

3080 460 dönüm arazinin tapu işlemleri için 2 yıl süren soruşturmanın 

sonucu beklenmiş, neticede satış gerçekleşmemiştir. 
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öğrenmemize vesile olmakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun son asrında 

gayrimüslimlerin Osmanlı topraklarında mülk edinebilme özgürlüklerinin sınırlarını, 

misyonerliğe ve kolonyal faaliyetlere karşı Osmanlı bürokratlarının hassasiyetlerini ve devletin 

iç güvenliğe dair politikasını anlayabilmemiz açısından önemlidir. 

Şura-i Devlet Dairesi’nde görüşülen konunun mütalaasına göre; çiftliğe ait söz konusu 

tarım alanı;  

“arazi-i miriyeden olup bir kısmı çayır halinde tasarruf olunmakta ve geri 

kalanında ise Avrupa alat ve edavatıyla hınta (buğday) ve şugır (şeker) zira‘ 

edilmekte(ydi). Çiftlik [müştemilatında] iki samanlık, üç otluk ve fırın ve irice bir 

aşhane ile iki bab çiftçi dairesi”  

bulunmaktaydı.
84

 Yine mütalaanameye göre; Osmanlı İmparatorluğu içindeki ecnebi tebaa 

Hicaz toprakları dışında Osmanlı ülkesinin her tarafından tıpkı Osmanlı tebaası gibi emlâk 

tasarruf etme hakkına sahipti.
85

 Bu kanun gereği olan bir hak idi. Ancak dikkat edilmesi 

gerekli bazı durumlar söz konusuydu.
86

 Söz gelimi,  

“şayet Almanyaluların teferru‘ edegelmiş oldukları arazi bir çiftlik-i mahsus 

nev‘inden ise anın yine çiftlik şeklinde ziraatle teferru‘ edilmesi ve çiftliklere mahsus 

olan ve arazi kanunnamesinde beyan olunan ebniyeden başka ebniye ihdas ve inşaatına 

meydan verilmemesi”  

gerekiyordu.
87

 Bu durumda Alman misyonerlerin çiftlik arazisi üzerinde bir yetimhane ve bir 

ziraat mektebi binası inşa etmeleri, arazi kanunnamesinin bahsedilen hükümlerine uygun 

değildi. Dahası söz konusu müesseseler ruhsatsız inşa edilmişlerdi ve yine ruhsatsız bir şekilde 

faaliyet yürütmekteydiler.  

Ayrıca, zengin bir ecnebinin, bir köy halkının elindeki araziyi birer birer satın alması 

suretiyle,   

“o karye halkını da tamamen kendüsüne rençber ittihaz eylemek ve karyenin bütün 

arazisi ol suretle yed-i tasarrufuna geçürmek arazi kanunnamesinin 8. ve 130. 

maddeleri ahkâmına mugayir[di].” 

Bu cümleden olarak Almanyaluların Amasya’da satın almak istedikleri yeni araziler, 

kadim çiftlik arazine dâhil değildi. Satın alınarak çiftlik arazisine ilave edilmek isteniyordu. 

Gerçekte bu araziler Çerkes muhacirlerin ihtiyaçları için dağıtılmıştı ve bu arazilerin satılması 

muhacir köylülerin topraksız kalmasına neden olacağından arazilerin satışı münasip değildi.
88

  

Aynı değerlendirmede “Ecabinin İstimlak-ı Emlâkı Hakkındaki Kanunname” 

hükümlerinin de burada belirtilen mütalaaya uygun olduğu belirtilmişti. Çerçevesi kanunlarla 

                                                           
84 BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-11, 24 Ocak 1904 (1319. Kan.sa.11). 
85 BOA. BEO. 1892 / 141887-5, 7 Mart 1902 (1319.Z. 27). 
86 Gerçekten de Osmanlı Devleti’nin yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal edinme hakkını düzenlemesi 8 Haziran 

1868 ( 7 Safer 1248) tarihli Tebaa-yı Ecnebiyenin Emlaki Mutasarrıf Olmaları Hakkındaki Kanun” ile olmuştur. Bu 

tarihe kadar yabancıların Osmanlı ülkesinde taşınmaz edinmedikleri ve edinim hakkı olmadıkları görülmektedir. 

Bkz. Selim Özcan, “Yabancıların Taşınmaz Mal Mülkiyeti Edinimleri: Amasya Örneği”, History Studies, C.2, S.2, 

2010, s.279. 
87 Belgede yabancıların Osmanlı ülkesindeki mülk edinme haklarından bahsedilirken, Osmanlı Devleti’nde yaşayan 

“bir şahs-ı ecnebinin bir meskene ve teferruatına ve tüccardan ise bir de mağazaya ve çiftçi güruhundan ise beş altı 

kişiden mürekkep aile efradı el-nihayet-i nihaye yüz dönüm kadar bir araziye mutasarrıf olabilmek hakkı” 

bulunduğu ifade edilmiştir. Bkz. BOA. BEO. 1892 / 141887-5, 7 Mart 1902 (1319.Z. 27).  
88 BOA. BEO. 1892 / 141887-5, 7 Mart 1902 (1319.Z. 27). ;  BOA.ŞD. 2715/01, 14 Temmuz 1902 (1320. R. 07) ve 

BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-11, 24 Ocak 1904. (1319. Kan.sa.11).   
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çizilmiş olan hususlara, Osmanlı ülkesindeki yabancıların ve onların temsilcileri olan konsolos 

ve sefaretlerin uymaları gerektiği, oysaki bu diplomatların bunlara uymadıkları gibi 

mahkemelerde ecnebiler aleyhine hüküm verildiğinde, verilen hükmün ya ertelenmesi ya da 

iptali için sefaret iltiması yolunu denediklerinden sitem ile bahsedilmekteydi. Dolayısıyla 

ecnebileri temsil eden diplomatik makamların mahkeme kararlarına ve kanun hükümlerine 

uymaları konusu Şura-i Devlet mensupları tarafından özellikle vurgulanmıştır.
89

 

Mütalaanın ilerleyen bölümlerinde ise Atabey Çiftliği ve civar alanların Almanlar 

tarafından satın alınarak genişletilmek istenmesinin arka planında devletin bekası için birer 

tehdit olarak algılanabilecek bazı gizli niyetlerin olması ihtimaline dikkat çekilmişti. Aslında 

merkezi hükümet bürokratlarının bu niyetleri ifade ederken kullandıkları ifadeler kendilerinin 

Alman koloni ve misyonerlik faaliyetlerinden pekâlâ haberdar oldukları göstermektedir. Bu 

ifadelerden en dikkat çekici kısım şu şekildedir: 

“...memalik-i şahanenin arazisi vasi‘ olan cihetlerinde ağniya-i ecanibin şimdiden 

cesim cesim kıt‘at-ı araziyi istimlak eylemeleri bi’l-ahire bir takım ecnebi mültecilerini 

celb ve iskânı ile o gibi mevakii bir ecnebi karyesi ve kasabası teşkiline ifrağ ve bi’l-

ahire bu vesile ile dâhil-i memalik-i şahanede ahalisi sırf tebaa-i ecnebiyeden mürekkep 

bir takım kurra ve kasabat teşkil eyleme ve gide gide havza-i hükümet-i seniyyede 

muhtelifü’l-tabi‘ birer hükümet-i ecnebiye tesis ettirmek ve muttali‘ nazarları olan 

memalik-i şahaneyi manevi taht-ı istilaya almak efkârına müstenit idüğü emsaliyle sabit 

ve bu ise min küll-il- vücuh menafi-i memleket ve devletle gayri münasebet halan 

muzırradan olduğundan...” 

bu vaziyetin kabulü mümkün değildi.
 90

 

Anlaşıldığı üzere, Osmanlı bürokratları tarafından misyonerlik faaliyeti, memleketin 

manevi yönden istilasına; gereğinden fazla arazi vb. mülk edinerek burada kolonileşme eğilimi 

ise neticede siyasi otoritenin çeşitlenmesine, kısacası siyaseten bölünmeye medar olacak bir 

takım tehlikeli faaliyetler olarak tanımlanmıştır.  

Artık Osmanlı merkezi bürokratlarının Alman Atabey Çiftliği arazileri meselesi 

hakkındaki kanaatleri netleşiyordu. Buna göre yabancıların Osmanlı Devleti sınırları içinde 

siyasi ya da askeri açıdan önemli görülen yerlerde mülk edinmeleri ile ilgili Şura-i Devlet 

Dairesi’nde ortaya konan irade şu yöndedir:   

“...istihkamata ve hudud-ı hakaniyeye karib ve askeri nokta-i nazarından 

ehemmiyeti haiz yahud devletçe teba-i Osmaniye yedinde bulundurulması mültezim 

mahallerde arazi irütmekle ile beraber gerek oralarda gerek sair hallerde mabed ve 

müessesat-ı hayriye namları altında teftiş ve nezaretten masum bir takım ebniye-i 

cesime vücuda getirmek ve derununda icra-i ziraatlerinde mahzur bulunmaması 

itibariyle kendilerine tefviz olunan arazide bi’l-ahire Maarif Nizamnamesi ve 

mukarrerat-ı mahsusası ahkamına gayr-i muvafık surette ahlak ve edaib-i milliyeyi 

muhal ve mezahib-i mevcudeye muhalif tedrisat ve telkinata mahsus olarak bi’la ruhsat- 

mekatib ve mebani inşa ve tesisi etmek gibi mülkan ve siyaseten envai mahzuratı 

müstelzim teşebbüsata meydan verilmemesine memuriyet-i mahalliye tarafından itina 

olunması...” elzemdir.
91

 

                                                           
89 Aynı belge 
90 BOA. BEO. 1892 / 141887-5, 7 Mart 1902 (1319.Z. 27). 
91 BOA.ŞD. 2715/01, 14 Temmuz 1902 (1320. R. 07) ve BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-11, 24 Ocak 1904. (1319. 

Kan.sa.11).   
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Görüldüğü gibi yabancıların Osmanlı mülkü üzerinde stratejik görülen yerlerde 

gereğinden fazla arazi satın almaları ve bu yerlerde ruhsatsız binalar inşa ederek denetimden 

uzak biçimde bir takım zararlı faaliyet yürütmeleri Osmanlı bürokratlarına göre kabul edilemez 

bir durumdur. Bu aynı zamanda Alman misyonerlerin 1901 yılında satın aldıkları ve iki yıl 

boyunca tefviz işleminin tamamlanmasını bekledikleri arazi ile ilgili de nihai kararın verilmesi 

anlamına gelmektedir. Zira bu düşüncelerin bir neticesi olarak Amasya Vilayeti’ne söz konusu 

arazilerinin tapularının verilmemesi ve satış işlemlerinin durulması yönünde bir talimat 

gönderilmesi istenmişti. Dahası kararda tapu işlemleri daha evvel bitirilerek satışı gerçekleşmiş 

olan arazilerin de gerekirse devletçe satın alabileceği belirtilmişti.
 92

 

Osmanlı bürokratlarının Almanların koloni ve misyonerlik faaliyetlerinden devletin 

bekası adına duydukları endişe çok açıktır. Mevzuata göre satın alınan hususi bir çiftlik, yine 

bir çiftlik olarak kullanılması gerekirken üzerinde mektep ve yetimhane yapılmış kullanım 

maksadının dışına taşılmıştı. Üstelik hem binalar hem de eğitim faaliyeti ruhsatsızdı.
93

 

Muhacir köylünün elindeki araziyi toplamak ve köylüyü neredeyse tamamen kendilerine 

rençber kılmak, devletin toprakların kullanımı ile politikasına uygun değildi. Bunlardan başka 

soruşturmanın ilerleyen safhasında Max Zimmer’in almak istediği arazinin bir kısmının 

Defter-i Hakanî kayıtlarına göre Amasya'nın Kutu Köyü Şazi Bey Camii'ne ait vakıf arazisi 

olduğu ve satışı halinde vakıf gelirlerine zarar vereceği tespit edilmişti.
94

 

XX. Asrın ilk Çeyreğinde Atabey Çiftliği ve Amasya Almanları 

Max Zimmer’in 1901’de Atabey Çiftliği arazisine ilave olunmak üzere almak istediği 

arazilerle ilgili yaşanan bürokratik süreç misyonerlerin Amasya’daki faaliyetleri için önemli 

bir kırılma olarak değerlendirilebilir. Zira bu vesile ile misyonerlerin bölgedeki faaliyetleri 

artık hem merkezi hem de mahalli hükümetin daha fazla denetimi altında olacaktır.  

Aslında 1893 yılında Merzifon’dan başlayarak yayılan Ermeni isyanından beri Osmanlı 

Devlet adamları Amasya ve çevresindeki misyonerlik faaliyetleri konusunda son derece 

dikkatliydiler. Bu kapsamda bazen umumi istatistik çalışmaları gibi rutin araştırmalar; bazen 

de özel olarak yabancıların sayıları ve faaliyetleri hakkında bilgi toplanmaktaydı. Bu ikinci 

türden çalışmalar daha çok şifreli telgraflar ve yazışmalar yolu ile yapılan gizli tahkikatlar 

şeklinde icra ediliyordu. Nitekim 1898 yılında ve merkezi hükümetin ilgili birimleri tarafından 

yapılan genel istatistik çalışması çerçevesinde “Amasya’da ve Amasya’nın Atabey 

Çiftliği’ndeki Almanya tebaasının isimlerini içeren bir defterin tanzim... edilerek gönderilmesi 

istenmişti. 
95

 Benzer şekilde I. Dünya Savaşı’ndan önce 1908 yılında da Sivas ve Amasya 

civarındaki Almanların miktarları yine yerel makamlardan talep edilmişti.
 96

 

Bu bakımdan Almanlar, dost ve müttefik bir ülkenin vatandaşları olarak Osmanlı 

ülkesinin değişik bölgelerinde görülmeye başlandıkları andan itibaren aslında denetim 

altındaydılar. Zira Osmanlı-Almanya ittifakını müteakiben I. Dünya Savaşı yıllarına kadar, 

özellikle Anadolu’nun pek çok mahallerinde, çok sayıda Alman kolonist yatırımcı, Protestan 

misyoner, ilim heyetleri ve bazı meşhur Alman sanatkârları görülmüştü. Bu tür faaliyetlerin ilk 

                                                           
92 Almanlarca satın alınmak istenen 460 dönüm “ arazinin muamele-i tefviziyesi icra edilmeyerek iktiza ettiği 

takdirde meblağ-ı mezburun ashabına itasıyla hükümetçe iştira ve mübayaa olunması icab-ı hâl ve maslahattan 

olduğundan…mahalli hükümet bu yönde ikaz edilmiştir. Bkz. BOA. Y.A.RES.123 / 10-2, 15 Temmuz 1903 (19 

(1321.R.19). ve BOA. DH.TMIK.M. 138 / 26-11, 24 Ocak 1904. (1319. Kan.sa.11). 
93 BOA. DH.MKT.2496 / 30, 9 Haziran 1901 (1317.Tem.27). 
94 BOA. DH.ŞFR.341 / 62-1, 21 Mart 1905 (1321.May.7 ). 
95 BOA. DH.MKT. 2097 / 66, 24 Ağustos 1898 (1314.Teş.ev.12). 
96 1908 yılında yapılan çalışma ile Sivas vilayeti dâhilinde bulunan Alman ve Avusturya vatandaşlarının nüfusu 

yerel makamlar tarafından hazırlanarak merkezi hükümete sunulmuştur. Bkz. BOA. DH.EUM.ECB. 20 / 69-4, 2 

Eylül 1908 (1324.Teş.ev.20). 
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adımı diplomasi olduğundan, sefaretler kanalı ile yapılan müracaatlar önce Hariciye 

Nezareti’ne oradan da Babıali’ye ve saraya kadar ulaştığından Osmanlı bürokratları, sadrazam 

ve padişah gibi devlet ricali bu girişimlerden genel olarak haberdardı. Alman vatandaşları 

tarafından yapılan bu müracaatlara çoğunlukla izin veriliyor, buna mukabil emniyet 

güçlerinden ve mahalli hükümet görevlilerinden, bu kişilerin faaliyetlerinin gizlice takip 

edilmesi isteniyordu.
97

  

Çiftliği genişletme çabalarının sonuçsuz kalması dışında 20. asrın başlarında Amasya 

Almanları için yaşanan bir olumuz gelişme de Amasya konsolos vekâletinin lağvedilmesi ve 

bu görevin yine konsolos vekâleti ile yürütülecek şekilde Samsun’da ihdas edilmesi kararının 

alınmasıdır. Vekâlet, Alman tebaasından Mösyö Fokhof’a verilmişti.
98

 Bu kuşkusuz 

Amasya’daki Alman vatandaşlar için olduğu kadar Atabey Çiftliği’ndeki Protestan 

misyonerler için de olumsuz bir gelişmeydi.  

Bununla birlikte Amasya’daki Alman Protestan misyonerleri, yaklaşan cihan harbi 

öncesinde hala önemli miktarda bir araziye (2620 dönüm) sahiptiler ve faaliyetlerine devam 

etmekteydiler. Üstelik I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber İngiliz, Fransız ve Amerikan 

misyonerleri de bölgeden ayrılmışlardı. Bu sıralarda "Profesör Manyaçyan ve Profesör 

Dağlıyan'ın atayurdundaki Alman çiftliğinde ma-aile devam-ı ikametlerine müsaade 

olunması[ndan}”
 
anladığımız kadarıyla çiftlikte kariyerli insanlar da kalmaktaydı.

 99
 Öte 

yandan Anadolu’daki diğer Alman yetimhanelerinde ve eğitim kurumlarında çalışan 

muallimler de zaman zaman çiftliğe uğramaktaydılar.
100

 

Şüphesiz I. Cihan Harbi, Amasya’daki Atabey Çiftliği’nin ve burada yaşayan Protestan 

misyonerlerin kaderlerine en fazla tesir eden hadiselerden biridir. Savaşın sonu bir anlamda 

Osmanlı – Almanya ittifakının da sonuydu. Bu aynı zamanda Almanların, Osmanlı Devleti ile 

ittifak ilişkisinden kaynaklanan ve nüfuz kazanmakta işlerini daima kolaylaştıran 

müsamahanın da son bulması anlamına gelmekteydi. Bunun tabi bir sonucu olarak 

Amasya’daki Alman kolonisi güç kaybetmiş, misyonerlerin faaliyetleri de zayıflamaya 

başlamıştır.  

Alman Protestan misyonerliğinin öne çıkan şahsiyetleri hakkında yapılan çalışmalardan 

anladığımız kadarıyla her şeye rağmen çiftlik, 1940’lı yıllara kadar Alman misyonerlerin 

tasarrufunda kalmıştır. Bu sürenin büyük bölümünde Max Zimmer ve ailesi çiftliğin idaresinde 

söz sahibi misyonerler olarak, dünyadaki Alman Protestan misyonerliğinin en önemli ismi olan 

Johannes Lepsius ile temas halindeydiler. Zimmer ve ailesi 1902-1934 yılları arasında, Lepsius 

ve ailesi ile gerek Amasya gerekse Almanya’daki bazı şehirlerden mektup vb. yollar ile pek 

çok defa iletişim kurmuştur.  

 

                                                           
97 Samsun, Amasya, Tokat gibi Orta Karadeniz şehirleri de bu meraklı araştırmaların konusu olmuştur. Nitekim 

1886 yılında Amasya’ya gelen Alman ailelerinin nüfusu ve durumları, aynı tarihte Bursa ve Ankara’yı gezen ilim 

adamlarının çalışmaları için bkz. BOA. BOA. DH.MKT. 1460 / 54, 2 Kasım 1886  (1304. S. 4). 1907 yılında 

meşhur Alman ressam ve akademisyen Doktor Brandenburg’un Amasya bazı Anadolu şehirlerinki tarihi eserlerin 

resim ve fotoğraflarını almak üzere gerçekleştirdiği seyahati için bkz. BOA. DH. MKT. 1259 / 16-3, 14 Mayıs 1908 

(1326.R.12). boya tüccarı Mösyö Crohn’un yine Orta Karadeniz şehirlerinde yaptığı inceleme ve seyahatler 

hakkındaki müracaatı için bkz. BOA. Y. PRK. BŞK. 77 / 20-3, 11 Mayıs 1907 (1325. Ra. 28). 
98 BOA. BEO. 2561 / 192047, 27 Nisan 1905 (1323. S. 21). 
99 BOA. DH.ŞFR. 55 / 301-1, 30  Ağustos 1915 (1331.Teş.ev.17). 
100 1903 yılında, ailesi birlikte Amasya’da bir müddet misafir olarak kalan Protestan muallimlerinden Alman tebaalı 

Kelyot (Keliot?) Maraş'a gitmek için mürur tezkiresi talebinde bulunmuştur. Bkz. BOA. DH.TMIK.M. 142 / 46, 20 

Nisan 1903 (1319.Haz.07). 
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Tablo 3: Johannes Lepsius’a ait arşiv üzerinde yapılan bir araştırmaya göre; Amasya Atabey 

Çiftliği’nden sorumlu Max Zimmer ve ailesi ile Lepsius’un haberleşme aralıkları ve yöntemleri.
101

 

Neticede 1940’lı yıllara kadar Alman misyonerlerin tasarrufu altında olan Atabey Çiftliği 

1948 yılına ait bir gazete haberine göre Turhal Şeker Fabrikası’na devredilecek, böylece 

Amasya’daki Alman kolonisi nihayet bulacaktır.
102

  

Sonuç: 

Almanya 19. yüzyılın son çeyreğinde, Osmanlı ile kurmuş olduğu ittifak ilişkisini 

çıkarları ve hedefleri doğrultusunda maharetle kullanabilmiştir. “Barışçı Nüfuz Siyaseti” 

olarak tanımlanan bu siyasette, Berlin-Bağdat Demiryolu güzergâhı ile bu hattı destekleyen 

diğer kollardaki önemli görülen noktalar, ilk nüfuz alanları olarak belirmiştir. Bu çerçevede 

Amasya, Alman yatırımcıları ve misyonerlerinin ilgisini çeken bir takım özellikleri 

taşımaktadır. Şehir ipek üretimi bakımından Alman dokuma sanayisine hammadde temini için 

önemli addedilmekte, ayrıca limana yakınlığı, sahip olduğu Hristiyan Ermeni nüfusu ve 

muhtemel Anadolu demiryolu ağının Sivas- Samsun güzergâhındaki bir istasyonu olması 

özellikleriyle öne çıkmaktadır. 

Şehrin limana yakınlığına hususi bir önem atfedilmektedir. Nitekim çalışmamızda 

belirtildiği gibi Alman işadamları şehirdeki Ermeni asıllı ipek tacirleri ile olan ticaretlerinde 

Samsun Limanı’nı kullanmaktadırlar. Bu durum Alman sömürge uzmanları ve fikir 

adamlarının kolonyal göçler için başlangıçta Romanya’yı hedef olarak göstermelerini de 

anlamlı kılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun güney topraklarından ya da Orta 

Anadolu’dan temin edilen hammadde,  Anadolu’nun kuzeyindeki limanlardan Karadeniz yolu 

ile Romanya’ya oradan da Almanya’ya taşınmaktadır. Söz konusu güzergâh aynı zamanda 

Karadeniz’in Anadolu yakasında Amasya ve Samsun’u; Balkan yakasında ise Romanya’yı 

stratejik kılmaktadır. 

İncelememizden yola çıkarak Amasya’daki Alman nüfuz girişimini iki ana devrede 

değerlendirmek mümkündür. İlk dönem olan 1845-1898 tarihleri arasında Amasya’da, ipek 

                                                           
101 Hermann Goltz - Axel Meissner, Deutschland, Armenien und die Türkei 1895–1925, Dokumente und 

Zeitschriften aus dem Dr. Johannes-Lepsius-Archiv an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1. Talent, 

Saur, München 1998  
102 “Amasya Tapu Sicili Muhafızlığından”, Ulus,  09.06.1948, s.5 

 Gönderen Gönd. Yeri Tarih Alıcı Türü 

1 Dr. Max 

Zimmer 

Freiburg 15.06.1902 Johannes 

Lepsius 

Mektup 

2 “ Mannheim 01.06.1903 “ “ 

3 “ Sondernheim 14.04.1904 “ Kartpostal 

4 “ Sondernheim 22.09.1904 “ Mektup 

5 “ Neuenheim 25.10.1905 “ “ 

6 “ Amasia          1909?  Kartvizit 

7 “ Freiburg 05.01.1912 Johannes 

Lepsius 

Mektup 

8 “ Amasia 25.11.1923 “ “ 

9 “ München 24.03.1934 “ “ 

10 Hanna Zimmer Nürnberg 16.05.1932 Alice Lepsius “ 

11 Hanna Zimmer Amasia 25.04.1934 Alfred Lepsius “ 
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fabrikasının açılması, arazi satın alınması ve bölgeye Alman nüfusunun kaydırılması, bu 

dönemde kolonyal bir yaklaşıma işaret etmektedir. Bu ilk devrede misyonerlik düşüncesi, 

zaman zaman koloni faaliyetine eşlik etmiştir. Yine bu ilk devrede 19. asrın ortalarından 

itibaren nüfus götürerek yerleşme esasına dayalı kolonileşme siyasetinin oldukça maliyetli ve 

beraberinde bir takım zaafları barındıran ne denli güç bir faaliyet olduğu Amasya örneğinde 

tecrübe edilmiştir 

İkinci dönem olan 1898-1919 yılları arasında ise Ermeni Meselesini sahiplenen bazı 

Alman misyonerlerin Amasya’daki Atabey Çiftliği’ni satın alıp üzerinde Ermeni yetimler için 

bir mektep ve yetimhane açarak çalışmaya başlamaları ile Amasya’daki kolonyal hareket, 

Protestan misyonerliğine evrilmiştir.  

Atabey Çiftliği, her iki devredeki faaliyetlerin de odağındadır. Zira çiftlik, ipek 

fabrikasına hammadde sağlaması ile birinci devredeki kolonyal girişimin; yetimhanesi ve 

ziraat mektebi ile de ikinci devredeki misyonerlik faaliyetlerinin merkezi konumundadır. 

Öte yandan bir takım okullar açarak Osmanlı Ermenilerini sahiplenmeye çalışan Amerika, 

İngiltere ve Fransa devletlerinin misyonerlerine nazaran, Alman Protestan misyonerleri 

yetimhaneler açmak suretiyle Ermeniler üzerinde bir himaye politikası takip etmeye 

çalışmışlardır. Amasya’da bu misyon merkezlerinden biridir. Üstelik misyonerler tarafından 

Ermeni yetimlere uygulamalı ziraat eğitimi vermek üzere Harput’ta açılması düşünülen 

mektep, burada arazi alımında yaşanan sorunlar nedeniyle Amasya’daki Atabey Çiftliği’ne 

açılmıştır. Böylece Amasya misyonu, öğrenci sayısı itibariyle olmasa da sahip olunan arazinin 

genişliği ve ziraat mektebi ile Alman Protestan misyonerliğinin Osmanlı topraklarındaki en 

özellikli misyon merkezlerinden biri haline gelmiştir. 

Dikkat çekici bir diğer husus da, kolonyal girişimlere ve misyonerlik faaliyetlerine, ilim 

heyetlerinin ve seyyahların eşlik etmesidir. Bu faaliyetlerin öncesinde ve sonrasında bir takım 

seyyahların, madenci, tarihçi ve sanatkârların ilmi maksatlı gezileri söz konusudur. Stratejik 

öngörülerle, mekânsal gerçeklerin muayenesi ve uyumunun denetlenmesi misyonerlerce 

gerekli görülmüş olmalıdır. Değerlendirmemize göre; bu tür gezi ve incelemeler, kolonyal 

girişimlerden ve misyonerlik faaliyetlerinden önce doğru mekân tespiti yapmaya; sonrasında 

ise bu faaliyetleri doğru yönlendirmeye ve sonuçlarını devşirmeye yöneliktir. 

Ve son olarak; Osmanlı-Almanya ittifakının sıcak ve güçlü olduğu 20. asrın 

başlangıcından I. Cihan Harbi’ne kadar olan dönemde Almanya, her ne kadar Osmanlı ülkesi 

üzerinde nüfuz kazanmış olsa da bu nüfuz kendilerine sınırsız bir özgürlük ya da hareket 

kabiliyeti sağlamamıştır. Atabey Çiftliği arazilerinin misyonerler tarafından genişletilmesi 

çabasında da görüldüğü gibi Alman kökenli yatırımcıların (ya da misyonerlerin)  mülk edinme 

istekleri, bazı bürokratik nedenler ve devletin güvenliğini ilgilendiren politikaları nedeniyle 

sınırlandırılmıştır. Böylece Alman Atabey Çiftliği çevresinde genişleyen arazi ve mülklerin 

giderek büyük bir Alman kolonisi halini almasının önüne geçilmiştir.   
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EKLER 

 Ek 1:   Amasya Atabey Çiftliği       

 

( Hüseyin Menç, Tarih İçinde Amasya, 2.bs., Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 

Amasya 2014, s.248.) 

 

 

Ek 2: Atabey Çiftliği Yetimhanesi   Ek 3: Atabey Çiftliği Sakinleri 

   

 

(Ek 2 ve Ek 3’te yer alan fotoğraflar için bkz. Ferdinand Brockes, Quer Durch 

Kleinasien: Bilder Von Einer Winterreife Durch Dus Armenische Notstandsgebiet, Drud und 

Verlag Von C. Bertelsmann, Gütersloh 1900, s.163.) 
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Ek 4: Atabey Çiftliği Sakinleri               Ek 5: George Krug ve eşi Eva Falk 

     

(Hüseyin Menç, Tarih İçinde Amasya,s.245.)                                              
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