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Ermeni Meselesinin Oluşumunda ABD’nin Rolü Nasıl Başlamıştır? 

How did U.S. Role in the Formation of the Armenian Question Start? 

 

Celal Öney
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Özet 

Ermeni isyanlarının nedenlerini incelediğimizde bu ihtilal hareketinin basit bir şekilde ve 

desteklenmeksizin gelişebileceğini düşünmek, konuya rasyonel yaklaşmayı engellediğin fark ederiz. Son zamanlarda 

gerek Osmanlı arşivlerinin gün yüzüne çıkması ve Amerika’daki misyoner arşivlerinin de buna katılması sonucu 

günümüzde de önemini koruyan Ermeni Meselesi’nin arkasında hangi devletlerin olduğunu ve ABD’nin bilinen bu 

devletlerarasından, yapmış olduğu faaliyetlerle nasıl sıyrılıp kendisini fark ettirdiğini görmeye başladık. Bu tarihe 

kadar ABD’deki Ermeniler, tüm dünyaya sözde Ermeni soykırımını kabul ettirmeye çalışmalarıyla bilindi. Ermeni 

Meselesi’nde ABD sönük bir tablo çizerken bu meselenin uluslar arası bir sorun haline gelmesinde genellikle 

İngiltere, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı devletlerin faaliyetleri dile getirildi. Fakat görünen o ki ABD bu meselenin 

doğup büyümesi ve Osmanlı Devleti’ne bir problem oluşturmasında en önemli rolü oynamıştır 

Anahtar Kelimeler: Amerikan Board, ABCFM, Amerika’nın Rolü, Ermeni Meselesi 

 

Abstract 

When we take a look at the reasons of Armenian Question, we will realize that, this revolution movement 

couldn’t come about without supports of any other countries. Recently, being surfaced out the Ottoman archives 

and in additionally the missionary archives in USA, have been showing us the portion of the countries’ role in this 

question, especially being aware of USA can’t be underestimated. The Armenians live in USA as known the ones 

who has been tried to get this So-called Genocide claims accepted all over the world. But however it was always 

said that making this to be known was the efforts of the big European Countries such as France and England. On 

the other hand we started to learn the USA’s role in this question as the documents from archives showing us. 
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Giriş 

Son zamanlarda gerek Osmanlı arĢiv belgelerinin gün yüzüne çıkması ve gerek 

ABD’de bulunan misyoner örgütlerine ait arĢivlerin de buna katılması sonucu günümüzde de 

önemini koruyan Ermeni Meselesi’nin arkasında hangi devletlerin olduğunu ve ABD’nin 

bilinen bu devletler arasından yapmıĢ olduğu faaliyetlerle nasıl sıyrılıp kendisini fark 

ettirdiğini görmeye baĢladık. Günümüze kadar ABD’de yaĢayan Ermeniler, tüm dünya 

                                                 
*
 Harran Üniversitesi. 
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ülkelerine sözde Ermeni Soykırımı’nı kabul ettirme faaliyetleri ile tanındılar. Ermeni 

Meselesi’nde ABD sönük bir tablo çizerken bu meselenin uluslar arası bir sorun haline 

gelmesinde genellikle Ġngiltere, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı devletlerin faaliyetleri dile 

getirildi. Fakat görünen o ki ABD bu meselenin doğup, büyümesi ve Osmanlı Devleti’ne bir 

problem oluĢturmasında en önemli rolü oynamıĢtır.
1
 Bugün ki Ermenistan Devletinin sınırları 

dıĢında yaĢayan Ermenilere Diaspora denilmekle birlikte bu terim anlamını, daha çok ABD’de 

yaĢayan Ermenilerden bahsedildiğinde bulmaktadır. Ermenilerin çoğu XIX. yüzyılda 

Anadolu’dan Amerika’ya göç etmiĢti, XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar ABD’de bir Ermeni 

varlığı yoktu geçen yüzyılın ikinci yansından itibaren Osmanlı topraklarından Ermeni göçleri 

baĢlamıĢtı. ABD’den Osmanlı topraklarına ilk gelenler tüccarlar ve misyonerlerdi. 

Osmanlı’dan Amerika'ya ilk gidenler ise Ermeniler ile birlikte Amerikalı tüccar ve 

misyonerlerin kayırıp korudukları kimseler olmuĢtu.
2
 

Amerika’ya Ermeni göçü ilk adımda misyonerler tarafından yapılmadı ve giden ilk 

Ermeniler de Anadolu’nun iç kesimlerinden değildi. Fakat buna karĢın özellikle Ġzmir ve 

Ġstanbul vilayetlerinde geliĢen Amerikan ticareti ve liman bölgelerinde oluĢan az sayıdaki 

Amerikan ticaret Ģirketleri özellikle dil bilen Ermenileri istihdam ederek mallarının 

Anadolu’nun iç kesimlerine kadar ulaĢtırmaya çalıĢıyorlardı. Aslında bu vilayetlerde ticareti 

ellerinde bulunduran Rumlardı. Fakat 1821 yılında Mora’da baĢlayan Yunan Ġsyanı sonucunda 

birçok Rum Anadolu’dan Yunanistan’a göç etti. Anadolu’da kalan Rumlara ise hem Osmanlı 

halkı hem de Osmanlı Devleti itimat etmedi ve bu liman kentlerinde faaliyet gösteren aracı, 

komisyoncu ve simsar sektöründe bir boĢluk meydana geldi bu boĢluğun doldurulması 

görevini Ermeniler üstlendi ve bu neden ile birlikte Ermeniler, Amerikalı tüccarlarla olan ticari 

iliĢkilerini geliĢtirme fırsatını yakaladılar.
3
 Ermeniler, Amerika ile ithalat ve ihracat yapmaya 

baĢladı ve böylelikle Ermeni kökenli aracı, komisyoncu, toptancı, perakendeci ve simsar 

zümresi doğdu. Bu zümre daha fazla para kazanmak için Amerika’ya gitti. Orada da 

ticarethaneler kurarak Osmanlıdaki bağlantıları sayesinde Osmanlı mallarını ithal ederek 

zenginleĢtiler. Hatta Amerikan vatandaĢlığına da geçerek Amerikan pasaportunu alıp, tekrar 

Osmanlı topraklarına dönüp iĢ yapanlar vardı. Bu dönemde ne Osmanlı makamlarına ne de 

Amerikan konsolosluklarına tabiiyet değiĢikliklerini bildirmeden ticaretini sürdürmekteydiler. 

Ama ne zaman adli bir olay ile iliĢkilendirildiklerinde hemen ceplerinden Amerikan 

pasaportlarını çıkartıp mahkeme edilemeyeceklerini belirtiyorlardı. Gerçekten de durum 

öyleydi çünkü Osmanlı Devleti'nin Amerika ile imzalamıĢ olduğu 1830 tarihli ticaret 

anlaĢmasının 4. maddesinde yer alan "Amerikan vatandaşlarının Osmanlı makamlarınca 

mahkeme edilemeyişi” hükmünden istifade ediyorlardı.
4
 

1860 yılından sonra Anadolu’daki Ermenilerin Amerika’ya göçü giderek hızlanmakla 

birlikte gidenlerin sayısında da önemli artıĢlar yaĢanmaktaydı. Bu dönemde Ermenilerin göç 

hareketinde misyonerler ve konsolosluklar faal rol oynamaktaydı. Anadolu’da Ermeni göçünü 

misyonerler baĢlattı, misyonerler verdikleri eğitim ile misyoner okullarında eğitim alan Ermeni 

öğrenciler arasında bir Amerika (Yeni Dünya) özlemi meydana getirmekteydiler. 

Misyonerlerin eğitiminden geçen her Ermeni öğrenci, birer Amerikan hayranı olarak bu Yeni 

Dünya’ya özlem duymaya baĢlamıĢtı. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra artık Ermeni 

                                                 
1 Bilal ġimĢir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayınları, Ankara, 2005, s. 147-155. 
2 Bilal ġimĢir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile 

ĠliĢkileri Sempozyumu, Erzurum 1984, s. 27 
3 Necdet Sevinç, Osmanlı’dan Günümüze Misyonerlik Faaliyetleri, Milenyum Yayınları, Ġstanbul 2002,s. 56 
4 Çağrı Erhan, Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ġmge Yayınları, Ankara 2001  s. 144-148. 
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öğrencileri de Amerika’ya gönderilmekteydi. Osmanlı Devleti de bu dönemde Avrupa’ya 

öğrenci göndermekteydi fakat giden öğrenciler tekrar yurda dönerek devlet iĢlerinin görüldüğü 

önemli memurluklarda hizmet vermekteydiler. Bu duruma karĢın ABD’ye eğitim için 

gönderilen ilk Ermeni öğrencileri de tekrar geri yurda dönüyorlardı fakat bu öğrencilerin çoğu 

misyoner okul, hastane, yetimhaneler de çalıĢtırılmaktaydı. Öyle ki Amerikan Board misyoner 

okullarında görev alan misyonerler kendilerinden sonra da Osmanlı topraklarında bu misyon 

hareketinin sürmesi için eğitimli yeni misyoner, papaz ve doktorlara ihtiyacı vardı. Bu görevin 

Ermenilere yavaĢça devredilmesi gerekiyordu bu amaçla zengin aile çocuğu zeki Ermeni 

gençler Amerika’ya gönderilerek burada Teoloji yüksek okullarına yerleĢtiriliyordu. Ayrıca 

Anadolu’da Protestanlığın da geniĢlemesi ve genç nesillere aktarılması gerekmekteydi, bu 

nedenledir ki giden Ermeni gençleri genellikle yüksek dini eğitime maruz kalmaktaydılar.
5
 

Sadece din eğitiminden söz edilemez iĢin bir de öteki yüzü vardı. Gönderilen bazı öğrenciler 

Amerika’da dönemin en ünlü üniversitelerine, Yale ve Princeton gibi üniversitelere 

yerleĢtiriliyordu.
6
 Bu üniversitelerden mezun olan öğrencilerin bir bölümü Amerikan vatandaĢı 

olup Amerikan pasaportunu aldıktan sonra Osmanlı sınırından tekrar giriĢ yaparak misyoner 

okullarında istihdam ediliyordu. Bu yüzyılda böyle ünlü ve köklü üniversitelerde eğitim alan 

Ermeni gençleri muhakkaktır ki Fransız Ġhtilali’nin yaydığı fikirleri daha iyi anlamaktaydılar. 

Çünkü belli bir bilgi birikimiyle Amerika’ya gelen gençler buradaki eğitimle de Osmanlı 

düĢmanı bir birey halini alıyordu. Bu tür öğrencilerin bir bölümü Amerika’da kaldı oraya 

yerleĢti ve günümüz Amerikan Ermenisi olgusunun filizlenmesini sağladı. Daha sonra 

Amerika’ya göç dalga dalga kendini göstermeye baĢladı. Osmanlı Devleti bu durumu 

engellemek için bazı tedbirler aldıysa da baĢarılı olamadı.
7
 

Harput ve çevresinden yoğun bir Ģekilde, Amerika'ya göç olayı yaĢanmıĢtı. Özellikle 

Fırat Koleji'nin kuruluĢundan sonra, bu sayıda oldukça artıĢ görülmüĢtü. Amerika'ya göçün 

gizlice yapılması sebebiyle, Osmanlı yetkilileri, göçü engelleyebilmek için değiĢik önlemler 

almıĢsa da pek baĢarı sağlayamamıĢtı. Amerika'ya göç eden Ermenilerin bir kısmı, daha sonra 

Amerikan vatandaĢlığına geçerek tekrar geri gelmiĢti. Bu tabiiyet değiĢikliği konusu, Osmanlı 

Devleti tarafından kabul edilmediği için, Amerika'dan tekrar geri gelenlerin, Osmanlı 

topraklarına sokulmaması ve sınırı geçmeyi baĢaran var ise, bunların da Amerikan vatandaĢı 

olarak tanınmamasını istemiĢti.
8
 Bu derece tedbir alına dursun, Harput ve çevresinden 

Amerika'ya göç olayı her dönemde artarak devam etmiĢti. 1895 yılında çıkan Zeytun Ermeni 

olaylarından önce göç olayı baĢlamıĢ ise de, olaylardan sonra göç edenlerin sayısında artıĢ 

olmuĢtu.
9
 Bu olaylar sırasında, Amerikalıların Ermenilerin koruyuculuğunu üstlenmesi 

Ermenilerin, Amerikalılara olan güvenlerini ve sempatilerini artırmıĢtı. Amerika'da yıllardan 

beri yapılan "zavallı Ermeniler" propagandasının etkisiyle olaylarda, Ermenilerin katledildiği 

imajı ve misyoner vb. kiĢilerin yaptığı yayın sebebiyle olayların saptırılması sonucunda 

Amerikan kamuoyunun Ermenilere daha büyük destek vermelerini sağlamıĢtı.
10

 Bu göç olayını 

                                                 
5 Ahmet Semih Torun, Recep Karacakaya Osmanlı Belgelerinde Ermeni - Amerikan İlişkileri (1839 - 1895) 

BaĢbakanlık Osmanlı Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü; Cilt I, s. 110-113. 
6 Metin Hülagü, Osmanlı’dan Cumhuriyete Misyoner, Terör, Ermeni ve Amerika Dörtgeninde Türkiye, E.Ü Sosyal 

Bilimler Enstitü Dergisi, Sayı.10, Yıl.2001, s. 73-78 
7 Hasan Tahsin Fendoğlu Amerika Birleşik Devletleri’nin Misyonerleri ve Osmanlı Devleti, Türkler Ansiklopedisi, 

Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 192-196. 
8 Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003 s. 

212. 
9 Ramazan Demir, Ermeni Ġsyanları ve Haput Ermenileri, Palme Yayınevi, Ankara 2009, s. 113 
10 Haluk Selvi, ABD.’nde Ermeni Faaliyetleri (1896-1900)”, Atatürk Üniversitesi II. Türk-Ermeni ĠliĢkileri 

Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2009, ss. 101-113 
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organize eden ve destekleyenler de Ģüphesiz Amerikalı Misyonerler ve konsoloslardı.
11

 

Protestan misyonerler bir yandan Amerika’nın desteği ile diğer yandan da 1856 yılında ilân 

edilen Islahat Fermanı'ndan istifade ederek çalıĢmalarına hız vermiĢlerdi. Bu çalıĢmalarının 

yoğunluk merkezi okullar olmuĢtu. Zira açılan misyoner okullarında Ermenice eğitim 

yapılıyor, Ermeni tarihi ve kültürü ders olarak veriliyordu. Okullardan üstün baĢarıyla mezun 

olanlar ile varlıklı Ermeni ailelerinin çocukları Avrupa ve Amerika'ya gönderiliyordu.
 12

 

Eğitimlerini bu merkezlerde tamamlayanlar, dönüĢlerinde genellikle misyoner okullarında 

öğretmenlik yapıyorlardı. Bu yolla bir yandan misyoner okulları, Batı’nın kültürel 

yayılmacılığına alet oluyorlar, diğer yandan da geleceğin isyancılarını yetiĢtiriyorlardı. 

Osmanlı Devleti’nin değiĢik yörelerinden, Amerika'ya tabiiyet değiĢikliği, ticaret, 

eğitim vb. gibi sebeplerle göçler olmakla birlikte, Harput bunlar arasında rekor bir 

seviyedeydi.
13

 Harput Protestan Ermeni Kiliseleri Birliği'nin organizesi ile yalnızca bir yılda, 

Harput'tan Amerika'nın Boston ve New York gibi Ģehirlerine yapılmıĢ olan, üç bin kiĢilik göç 

olayı, Osmanlı topraklarında yapılan bütün göç olaylarının yüzde yirmi beĢini teĢkil ettiği gibi, 

bu sayıyla rekor bir seviyeye de ulaĢmıĢtı.
14

 Harput ve çevresinden Amerika'ya göç edenlerin 

her türlü ihtiyaçları, Fırat Kolejinin öğrencileri ve mezunları tarafından karĢılanmaktaydı. Hem 

Fırat Koleji ile Harput Protestan Ermeni Kiliseleri Birliği'nin, hem de Amerikalıların 

Harput'taki konsolosluğunun organize çalıĢmaları, bu göç olayında, bütün bölgelerden daha 

fazla Ermeni'nin Harput'tan Amerika'ya göç etmelerinde etkili olmuĢtu.
15

 Amerika'ya giden 

ikinci Ermeni grubunu küçük esnaf, sanatkâr ve köylü sınıfı oluĢturmaktaydı. Bunlar daha çok 

tarım ve sanayi alanındaki geliĢmeler sonucu büyük miktarda iĢ gücüne ihtiyacı alan 

Amerika'nın isteklerine uygundu. Ancak bu göçmenlerin daha çok misyonerlerin yoğun olarak 

faaliyet gösterdikleri yerlerde ikamet edenlerdendi. Önce bekârlar gitmiĢ daha sonra 

yakınlarını götürmüĢlerdi. Üçüncü grubu ise isyanlar sonucu Anadolu'yu terk edenler 

oluĢturmaktaydı.
16

 1890 yılından itibaren Anadolu'da meydana gelen baĢarısız isyan 

hareketleri sonucu Ermeni ahalisinin desteğini alamayan zengin Ģehirli tüccarlar ve ihtilalci 

dernek üyeleriydi. Ayrıca bu grup Ġran, Mısır, Avrupa'daki diğer ülkelere de göç etmiĢlerdi. 

Amerika'ya göçen Ermenilerin faaliyetleri sonucunda 1894 tarihinde ilk defa Amerika 

Senatosu’nda Ermeni Meselesi gündeme gelmiĢti.
17

 Bu dönemde meydana gelmekte olan 

Ermeni olaylarında yakalanan Ermeniler mahkeme edildikten sonra suçu olanlar cezalarını 

çekmekteydiler fakat yakalanıp mahkeme edilemeyenler vardı. Bunlar Osmanlı topraklarında 

yaĢayan Ermeni olaylarında faal ve etkin rol oynayan Osmanlı kökenli Amerikan 

vatandaĢlığına sahip ve bu ülkenin pasaportunu cebinde taĢıyan Ermenilerdi ve sayıları her 

geçen gün artmaktaydı. 

 

                                                 
11 Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, a.g.e.,  s. 215 
12  Esat Uras, The Armenians in History and the Armenian Question, Ġstanbul: Documentary Publications, 1988, s. 

363. 
13 Haluk Selvi, ABD.’nde Ermeni Faaliyetleri 1896-1900, a.g.e., 112 
14 Mithat Aydın, Bulgarlar ve Ermeniler Arasında Amerikan Misyonerleri, Yeditepe Yayınevi, Ġstanbul 2008, s. 

214- 216 
15ġenol Kantarcı,  Ermeni Lobisi, ABD’de Ermeni Diasporasının oluşması ve Lobi Faaliyetleri, Ermeni 

AraĢtırmaları Dergisi, Sayı.1 Yıl. 2001, Ahmet SemihTorun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - 

Amerikan İlişkileri, Cilt: I s. 110-118. 
16 Hans Lukas Kieser, Iskalanmış Barış, Çeviren Atilla Dirim, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2010, s. 119 
17 ġenol Kantarcı a.g.m, s. 213. 
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Erzurum Sivas ve Van ahalisinden Amerika’ya göç edip orada Amerikan vatandaĢı 

olup Amerikan pasaportu alan Ermenilerin sayısında da büyük artıĢ yaĢanmaktaydı. Diğer bir 

taraftan Ermenilerin tabiiyet sorununa ek olarak yeni bir tabiiyet değiĢimi problemi baĢ 

göstermeye baĢlamıĢtı. Batı Anadolu’ya yakın adalarda bulunan Osmanlı vatandaĢları 

kendilerini Yunanlı kabul edip Yunanistan tabiiyetine geçmek istiyordu, bu insanların sayısı da 

artmaktaydı.
18

 Bu sayının artıĢında rol oynayan faktörlerden biri de Osmanlı Tabiiyet 

kaleminde görevli olan müdür Ohan Bağdatlıyan Efendi ve yardımcısı olan Ġstivraki Efendidir. 

Bu sözü geçen Ģahıslar müracaatta bulunan Ermenilere büyük kolaylıklar sağlamıĢ suçları 

ortaya çıkınca da iĢlerine son verilmiĢti.
19

 Amerika’ya göç etmiĢ ve Amerikan vatandaĢı 

olmuĢ, belli bir müddet Amerika’da kaldıktan sonra orada Amerikan pasaportu alan 

Ermenilerin tekrar yurda dönüp bir takım aleyhte yapmıĢ oldukları faaliyetlere devletin dikkat 

etmesi gerektiğini zira bu gibi hadiselerin ileriki yıllarda Osmanlı Devleti için büyük sorunlar 

meydana getirebileceği ve de Yunan vatandaĢlığına geçenlerin ise özellikle devletin ekonomik, 

siyasi ve mülki alanında bir takım problemler yaĢanmasına neden olacağı ve bunun önüne 

geçilmesinin gerekliliği yapılan yazıĢmalarda belirtilmiĢti.
20

 Göçler çorap söküğü gibi artmaya 

baĢladı. Bugün yurt dıĢına gitmek için uğraĢan Türk iĢçileri gibi, doksan yıl önce, Anadolu 

Ermenileri arasında Amerika'ya gitmek için aynı yaygın eğilim görülüyordu. Ancak, 

kısıtlamalar çok fazlaydı. Osmanlı yönetimi, bazı yörelerde nüfus azalmasın diye, Ermenilerin 

göçünü çok kısıtlıyordu. Amerikalılar da sağlık bakımından sıkı kontrolden geçirmeden 

göçmen almak istemiyordu. Doğu Anadolu'da trahoma gibi hastalıklar oldukça yaygındı. O 

yüzden Ermenilerin göçleri iki kat güçleĢiyordu. Bu güç durumda Amerika'ya kaçak Ermeni 

göçmeni götürmek üzere Ermeni simsarları türedi.
21

  

Bu örgütlerin sayıları, genellikle Amerika’nın Anadolu’da cereyan eden Ermeni 

hareketlerine müdahil olmak istemeyip ve bu durumu Osmanlı Hükümetine belli etmek için 

Ermenilerin hem Amerika’ya göçünü hem de tabiiyet değiĢimi baĢvurularına sıcak bakmadığı 

dönemlerde artmıĢtı. Harput, Ermeni göçünün yüksek yaĢandığı bir bölgeydi, doğal olarak bu 

tür aracı kurumların bu bölgede türemesi olağandı. Ermeniler, Amerika’ya göç ettikten sonra 

hemen Osmanlı ile bağlarını koparmamaktaydılar, aile birleĢimi, arazi, tapu ve miras olayları 

nedeniyle bağlantılarını iyi korumaları gerekiyordu. Bu nedenle Amerika ile bağlantısı olan 

acenteler Avrupa’daki Ģubelerini devreye sokarak Ermeni göçünü devam ettirdiler. Bu 

cemiyetlerden biri yine Harput’ta mevcut olup Harput’ta bağlı Hüseynik köyü ahalisinden 

Gaspar Nahigyan adlı bir Ermeni tarafından idare edilmekteydi. Hüseynik köyü bu dönemde 

Ermeni faaliyetlerinin ve göçlerinin Ģiddetli yaĢandığı bir mevki idi. Adı geçen Ģahıs ilerideki 

kötü amaçlarında kullanmak için göç etmek isteyen Ermenilere borç para bile vermekteydi.
22

 

Gaspar’ın Ġstanbul’da da bir acentesi mevcuttu. Bu acente hem kendisi hem de Toma 

Tasmacanan adlı kiĢi tarafından idare edilmekteydi. Adı anılan Ģahıslar Harputlu olup 

Ġstanbul’da Barnata iĢ hanında birlikte iĢ yapıyorlardı. Gaspar’ın manevi oğlu da bu iĢin içinde 

olup Amerika’daki bağlantıları sağlamaktaydı. Bu simsarların faaliyetleri sonucu Müslümanlar 

bile Amerika’ya göç etmeye baĢlamıĢtı. Hatta Osmanlı topraklarında yaĢayan bazı 

Müslümanlar din değiĢtirip Protestan olduktan sonra misyonerlerin yardımıyla Amerika’ya göç 

ettirilmiĢti.
23

 

                                                 
18 BOA., Y. MTV, 67/31 
19 BOA., Y. MTV, 67/31 
20 BOA., Y. MTV, 67/31 
21 BOA., HR. SYS, 2823/ 49 
22 BOA., HR. SYS, 2823/ 49 
23 BOA., HR. SYS, 2823/ 49 
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Osmanlı ve Amerikan makamları göçü serbest bıraksalardı, Anadolu Ermenileri daha 

1900 yıllarında kitleler halinde Amerika'ya göç edecekler ve Anadolu'da Ermeni nüfusu 

kalmayacak gibi görünüyordu. Ama toplu göçlere ne Türk makamları, ne Amerikalılar izin 

vermiyorlardı. Harput ahalisinden 75 Ermeni’nin Amerika’da çalıĢmak için Ġstanbul’a gelmiĢ 

buradan hareket etmek için hazırlık yaptıkları sırada zabitlerce engel olunduğu ve iaĢe 

ücretlerinin kendilerine ödenerek tekrar geri dönmelerini emredildiği belirlenerek bunun 

nedenin de bu Ermenilerin daha önce Amerika’ya gitmiĢ ve Osmanlı düĢmanı olmuĢ Ermeniler 

haline geleceklerinden Ģüphelenildiğini belgelerden anlamaktayız.
24

 Buna rağmen 1890–1900 

yılları arasında yaklaĢık 12.000 kadar Ermeni'nin Amerika'ya göç ettiği anlaĢılıyor ilk giden 

Ermeni göçmenleri Amerikan misyonerleri merkezi olan Boston çevresinde, özellikle 

Worcester kentinde kümelenmekteydiler.
25

 Burada 1891 yılında ilk Ermeni kilisesi açıldı. 

ABD'nin öteki ucuna, California eyaletinin Fresno kentine ise yalnız Merzifon'dan küçük bir 

Ermeni grubu gitmiĢti. 1901 yılından sonra Ermeni göçleri giderek hızlandı. Ġkinci MeĢrutiyet 

döneminde göç sınırlamaların biraz gevĢetildiği ve bundan yararlanan Ermenilerin topluca 

Amerika'ya göç etmeye yöneldikleri görülüyordu.
26

 1908 yılında 3.300, 1910 yılında 5.500 ve 

1913 yılında 9.355 Ermeni Türkiye'den Amerika'ya göç etmiĢti. Birinci Dünya SavaĢı 

arifesinde Amerika'daki Ermeni kolonisi 50.000 nüfusu aĢmıĢtı.
27

 

Bu göçlerin büyük bir bölümü siyasî maksatlarla yapılmaktaydı. Zira nedenlerin büyük 

bir bölümü Amerikan tabiiyetine geçtikten sonra tekrar eski yerlerine dönmekti. Bu yolla, 

Osmanlı Devleti'nin Amerika ile imzalamıĢ olduğu 1830 tarihli ticaret anlaĢmasının 4. 

maddesinde yer alan "Amerikan vatandaşlarının Osmanlı makamlarınca mahkeme edilemeyişi 

hükmünden istifade ediyorlardı. Osmanlı Devleti de bu meseleye tabiiyet değiştirenleri yeniden 

tebaalığa kabul etmemek" suretiyle çözüm bulmuĢtur. Ancak Amerika'ya gidenler ister dönsün 

isterse dönmesin müfrit bir Osmanlı düĢmanı oluyorlardı. Amerika'da kalanlar Türk (Osmanlı) 

düĢmanlığını kendilerine sermaye yaparak, topladıkları paraları Anadolu'daki isyancı çetelere 

gönderiyorlardı.
28

 Özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinde Ermeni Meselesi’ni, Amerikan ve 

Avrupa kamuoyuna aktarmakta büyük baĢarı kazanan Amerika’daki Ermeni lobisi, Türk 

aleyhtarlığını iĢleyen akla gelebilecek bütün yöntemleri uygulamaya koymuĢlardı. Ermenilerin 

nihai hedefleri “Bağımsız Ermenistan”dı ve bu amaç için her yol mubah görülüyordu. 

Amerikan misyonerlerinin de desteğiyle mitingler yapılıyor, yardım organizasyonları 

düzenleniyor, Amerikan hükümetine ve yabancı devlet adamlarına mektuplar yazılıyor, 

devrimci komiteler teĢkil ediliyor, Amerika’daki Müslümanlara ve Türk yanlısı olanlara karĢı 

suikastler düzenleniyor, kiliselerde vaazlar veriliyor, basında Anadolu’daki Ermenileri 

ayaklanmaya teĢvik eden ve Osmanlı Devleti’ni ağır bir Ģekilde suçlayan yazılar yazılıyordu. 

Hatta devrimci komiteler askeri taburlar oluĢturarak talimler yaptırıyor, eylem için 

hazırladıkları üyelerini Türkiye’ye gönderiyorlardı. Buna dair Hınçak Komitesinin yayın 

organı olan Haik gazetesinin editörü Chitzian, Boston’da yaptığı bir konuĢmada devrimci 

eğitim alan genç Ermenileri Türkiye’de ayaklanma çıkarmak için hazırladıklarını açıkça ifade 

etmiĢti.
29

 

                                                 
24 BOA., HR. SYS, 2823/ 49 
25 http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=551, 12-ġub-2010 
26 http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=551, 12-ġub-2010 
27 Vartan Artinan, Osmanlı Devletinde Ermeni Anayasasının Doğuşu 1839- 1863, Çeviren, Zülal Kılıç, Aras Yay., 

Ġstanbul 2004, s. 115 
28 BOA., BEO. AYN. d, 1631/s.575 
29 Ahmet Semih Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - Amerikan İlişkileri, Cilt: I, s. 98-122. 
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Osmanlı topraklarındaki Protestan misyonerler, Ermeni toplumunu Osmanlı 

yönetimine karĢı ayaklandırmaya çalıĢırken diğer taraftan Amerika'da misyonerlerin bu tutumu 

son derece masumane bir Ģekilde kamuoyuna yansıtılmaktaydı. ABD Ġdare meclisi, kadınlar 

cemiyeti meclisleriyle birleĢerek 6 Aralık Cuma gününü Osmanlı ülkesinde zülüm gören 

Ermeniler ile tehlikede bulunan misyonerlere dua günü ilan ettiler. Kongre üyeleri bunu yalnız 

Congregational kiliselerinden değil, Amerika'da oturan bütün Hıristiyanlardan istenmesine 

karar verdi
30

. Amerikan misyonerleri Amerika'da öyle bir kamuoyu oluĢturdular ki, bu tip 

faaliyetlerin ardı arkası kesilmedi.
31

 New York'ta Rahip Potter'in Osmanlı yönetiminden zülüm 

gören Ermenilere yardım edilmesi için Hıristiyan devletlerin uyarılması ile ilgili yazdığı duayı 

kendi dinî bölgesindeki kiliselerde de okunmasını sağladı. Böylece Amerikan ruhani 

teĢkilatının, Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Amerikalı din 

adamlarının Osmanlı Devleti’ne karĢı yürüttükleri düĢmanca tutum, Amerikan dıĢ iĢlerine 

defalarca delilleriyle elçilik vasıtasıyla açıklandığı halde kabul ve tasdik edilmedi. Bu durum 

Ermeni komitecilerini cesaretlendirdi.
32

 Merzifon ve Ġstanbul’da bulunan Amerikan 

misyonerleri tarafından gönderilen mektuplara atfen Londra'da "Daily News" gazetesinde 

yayınlanan buradan da iktibas edilerek, Amerikan gazetelerinde haber edilen Merzifon ve 

Kayseri'de Ermeni katliamı yapıldığına dair haberler çıktı. Osmanlı topraklarında misafir 

olarak bulunduklarından politikaya karıĢmamaları gereken Amerikan misyonerleri, Amerikan 

kamuoyunu Osmanlı Devleti aleyhine kıĢkırtmak için Ermeni ihtilalcileriyle aynı paralelde 

mesai yaptıkları bir notayla Amerikan dıĢ iĢlerine bir kez daha bildirdi.
33

 Washington Sefiri 

Mavroyani Bey’den Hariciye Nazırı Tevfik PaĢa’ya gönderilen 27 Kasım 1895 tarihli raporda; 

"Christian Herald" gazetesinin çok miktarda para topladığı, buna New York ve Boston'daki 

komitelerinde topladıkları miktar eklendiği takdirde bir hayli yekûn tutacağı, bu paranın 

Osmanlı Ermenilerine dağıtılması halinde Amerikan misyonerlerinin Anadolu'daki Ermeniler 

üzerinde büyük bir nüfuz elde edeceklerini belirtmekteydi.
34

 

Bütün bu olanlardan sonra Ermeni toplumunun özlemleri milli ve ihtilalci bir kalıba 

dökülmesinde dıĢ ülkelerden gelen Protestan misyonerlerin büyük rolü olduğu artık bir sır 

olmasa gerek. Amerikan misyonerleri yazılı ve sözlü öğretimleriyle, Ermeni toplumunda 

milliyetçilik duygularının kabarmasına geniĢ ölçüde yardımcı oldu. Amerikan hükümetinin ve 

Amerika'da bulunan mezhep heyetlerinin Osmanlı devletine karĢı düĢmanca hareketlerinin 

belki de en büyük sebebi, Osmanlı toprakları üzerinde oturan onun nimetlerinden yeterince 

faydalanan Amerikalı misyonerler, raporlarında Osmanlı Devleti aleyhine daima yalan haber 

üretmelerinden kaynaklandı. Bu da milli duygularla ortaya çıkan Ermeni ihtilalcilerine itici 

güç oldu.
35

 Amerika'daki Ermeni propagandasının ve Türk düĢmanlığının en önemli 

kaynaklarından biri ve belki birincisi de Amerikan misyonerleri ve Amerikan Protestan 

kiliseleri olmuĢtur.
36

 Amerika, Osmanlı topraklarına iki koldan girdi, bir yandan tüccarlarını 

gönderirken, öte yandan da misyonerlerini yolladı. Her iki grup da Boston'dan gelmiĢ ve 

                                                 
30 Grabil ,Joseph L, Protestant Diplomacy And Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810-1927, 

University of Minnesota 1971. s. 38 
31 Bilal ġimĢir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, a.g.m., s.85 
32 Ahmet Semih Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - Amerikan İlişkileri, Cilt: I, s. 98-122. 
33 Gülbadi Alan, Amerikan Board'ınMerzifon'daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2008 s. 322 
34 Bilal ġimĢir, Washington’daki Osmanlı Elçisi Alexandre Mavroyani Bey ve Ermeni Gailesi, Ermeni AraĢtırmaları 

Dergisi, Sayı.4, Aralık 2001 
35 Mehmet Aydın, , Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, Ensar NeĢriyat, Ġstanbul 2004, s. 144. 
36 Hans Lukas Kieser, IskalanmıĢ BarıĢ, a.g.e., s. 156. 
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Ġzmir’e ayak basmıĢtı.
37

 Boston kenti, Amerika'da Türk düĢmanlığının en önemli yuvalarından 

biriydi.
38

 Bugün de Ermeni propagandasının sözde "bilimsel" yayın organı "Amerikan Review" 

dergisi Bostan'da yayınlanır. Ermeni propagandasının beyin takımı ve teorisyenleri Boston'da 

yuvalanmaktadır. Bu bir rastlantı değildir. Boston, 1810 yıllarından beri Amerikan 

misyonerlerinin merkeziydi. 

Osmanlı Devleti’ne karĢı en düĢmanca kitapları, çoğu Türkiye'de görev yapmıĢ 

misyonerler yazdılar. 1890'lardan kalma o yayınlar bugün kitaplıkları doldurmaktadır. 

Türkiye'de bulunmuĢ Amerikan Misyonerlerinden Rahip Edwin M. Blisa, “Turkey, The 

Armenian Atrocities” (Türkiye ve Ermeni VahĢeti), adlı kitabı yayınladı. Kendisine Robet 

Kolejin kurucusu ve sonra müdürü olan Cyrus Hamlin de yardım etti. A.W. Williams adlı bir 

baĢka misyoner rahip, “Bleeding Armenia” (Kanayan Ermenistan) baĢlıklı bir kitap yazıp 

piyasaya sürdü. Frederick Davis Grenee adlı Misyoner de “Armenian Massacres or The Sword 

of Mohammed” (Ermeni Katliamı veya Muhammed’in Kılıcı) baĢlıklı kitabı yayınladı. Her üç 

kitap da 1896 yılında Amerika'da basıldı.
39

 Bunlar gibi daha birçok broĢür ve kitap yayınlandı. 

Bunlar Türkiye'ye karĢı yürütüle gelen Ermeni propagandasının bir çeĢit "klasik" eserleri 

durumundadır. Ermeni ve Ermeni dostu yazarlarca sürekli kaynak olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye'de uzun yıllar Ermenileri eğitmiĢ olan Amerikan misyonerlerinin ne gibi duygular 

taĢıdıklarını ve Ermenileri nasıl yetiĢtirmiĢ olduklarını anlamak için bu misyoner yayınlarını 

incelemek gerekir. Van'da görev yaptıktan sonra Amerika'ya dönen misyoner F.D. Greene'in 

"Ermeni Katliamı veya Muhammed'in Kılıcı" baĢlıklı kitabını kısaca görelim: Kitap, 

"Muhammed'in kılıcıyla Ermenistan'da katledilen Hıristiyanların Hatırasına" adanmıĢtır, îç 

kapağında bu ithafı okuduktan sonra Önsöz’e bir göz atıyoruz. Greene, "Bu kitap, cinayetlerin 

ve yağmaların yürekler parçalayan tüm ayrıntılarıyla Sason 'da birkaç ay önce yapılan ilk 

büyük Ermeni katliamının dehşetini kanıtlamak için hazırlandı," diyor, ama kanıtlanamıyor. 

Kanıt olarak altı imzasız mektup yayınlıyor. Bunların Türkiye'de oturan kimselerce 

(misyonerlerce) yazıldığını, ama adlarının Ģimdilik açıklanmayacağını söylüyordu. Bu 

mektupları yazanların hiçbiri gözleriyle katliama tanık olmamıĢlardı. BaĢkalarından 

duymuĢlardı. Katliam yapıldığı söyleniyormuĢ. Ama gören yoktu. Yalnız söylenti vardı. 

Misyonerlerin kanıt dediği bu kadardı.
40

 

Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinde faaliyete bulunan Amerikan misyonerlerin 

Ermenilerin ihtilal hareketleri içerisinde etkin bir rol oynadıkları arĢiv belgeleriyle de sabittir.
41

 

Ġhtilal safhasında Ermeniler bir yandan örgütler kurup bir yandan da bağımsız Ermenistan 

hayalleri kuran Ermenileri de kendi yandaĢları yapıp ileride meydana gelmesi planlanan isyan 

hareketlerinde katılımcı Ermenilerin sayısı artırmaktaydı. DıĢ ve iç Ermeni basınının 

telkinleriyle Anadolu’daki Ermeni hareketinin artık silahlı bir mücadeleye dönüĢmesi gerektiği 

vurgulanmaktaydı. Bu yolla Avrupa’nın ve Hıristiyan dünyasının ilgisi Ermeniler üstüne 

olacak ve tarihin en eski Hıristiyan milletinin Müslüman Türkler tarafından katliama uğradığı 

izlenimi verilerek Osmanlıya müdahale edilecek ve Yunan ve Bulgarlar gibi Ermenistan da 

bağımsız olacaktı. Silah ve Askerlik tecrübesi pek bulunmayan, Osmanlı Devleti’nde 

genellikle ticaret ve zanaat erbabı olan Ermeniler silahlı mücadeleye nasıl girecekti. Ayrıca 

silahları da yoktu. Bu aĢamada Ermeniler silah tedariki ve eğitimi için en önemli iki 

                                                 
37 Nurdan ġafak, Osmanlı Amerikan İlişkileri, OSAV, Ġstanbul 2003, s. 56-62. 
38 Süleyman Büyükkarcı, Türkiye’de Amaerikan Okulları, 2. Baskı, Yelken Basım Yayın Dağıtım, Konya, Ocak 

2004, s. 134-135 
39 Bilal ġimĢir, Bilal ġimĢir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, a.g.m., s.85 
40 Bilal ġimĢir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine,a.g.m.,  s. 88. 
41 Ahmet Semih Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - Amerikan İlişkileri, Cilt: II, s. 23-32 
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destekçisinden yararlanacaktı. Bunlar, kendilerine hizmet etmek için dünyanın öbür ucundan 

gelen Amerikan misyonerleri ve Anadolu’dan dünyanın öbür ucuna göç eden Osmanlı kökenli 

Ermenilerdi. Ermenilere en büyük yardım yine Amerika’dan gelecekti. Son zamanlarda 

Amerika’nın çeĢitli eyaletlerinde geliĢen Ermeni cemiyet ve organizasyonları mitingler yapıp 

yardımlar toplayıp ve gazetelerde Osmanlı Devleti’ne karĢı asılsız suçlamalarda bulunarak, 

Amerikan kamuoyunu etkileyip davalarında haklı olduklarını inandırmıĢ ve Anadolu’da 

yapacakları isyanlara Ermeniler lehinde bakmalarını sağlamıĢlardı.
42

 Artık, Amerikan halkının 

gözünde Osmanlı Devleti Ermenileri kesen, onlara iĢkence yapan, aç bırakan ve dinlerine 

saygısı olmayan bir devletti. Bu tür propagandalar sayesinde Osmanlı Devleti hakkında en 

ufak bir bilgiye sahip olmayan bu halk doğal olarak Ermenilerin yanında yer almaktaydı. Bu 

durum da Amerika’dan Osmanlı topraklarına Amerikan silahlarının Ermeniler tarafından 

sokulmasını kolaylaĢtırmaktaydı.
43

 

Amerika’da bulunan bir takım Ermeni cemiyetleri Anadolu’daki Ermenilerin silah 

kullanmasını öğretmek için resimli kitaplar bastırmıĢ ve bu kitapların Osmanlı topraklarına 

ulaĢabilmesi için Avrupa bağlantıları ile iliĢki kurulup Marsilya üzerinden kitaplar 

gönderilmeye çalıĢılacaktı. Fakat Osmanlı istihbaratı bu kitapları getiren Ermenileri Fransa 

sayesinde engellemiĢti.
44

 Yine bu cemiyetler faaliyetlerine devam edip Anadolu’daki 

Ermenilerin silahlanması için çalıĢılmaktaydı. Toplanan yardım paraları silah alımına ve bu 

silahların nakliyatına gidiyordu. Yine bu dönemde 10.000 adet Amerikan tüfeği satın alınmıĢ 

Zeytun isyanında kullanılması için yola çıkarılmıĢtı. Önce Yunanistan’a ve oradan kayıklarla 

Adana’nın aĢağı bölgesine geçirilecek orada Frenk ve Samarfataoğullarının çiftliklerine 

aktarılıp daha sonra Zeytuna gizlice aktarılacaktı.
45

 Amerika 1850 yıllarından sonra dıĢ 

ticaretine silah unsurunu da kattı, artık tüm dünyaya silah ihraç eden bir ülke konumundaydı. 

Osmanlı Devleti ile ABD iliĢkilerinde silahında önemli bir rolü vardı. Aslında bu iki devlet 

arasında baĢlayan ticari iliĢkiler ve Osmanlı Devletinin vermiĢ olduğu kapitülasyonlar daha 

sonra anlaĢmalarla resmileĢmiĢ Osmanlı Devleti de buna karĢın ABD’den donanmasını 

yenilemesini istemiĢti. Bu yıllarda ise Osmanlı ABD’den silah ithal eden bir ülke konumuna 

gelmiĢti. ABD bu sayede Osmanlı topraklarında iki Pazar elde etmiĢti, hem Ermenilere silah 

satıyordu hem de Osmanlı Devleti’ne, misyonerlik faaliyetlerinin meydana getirmiĢ olduğu 

sonuçlardan en önemlisi ABD için para üretmeye baĢlamıĢtı.
46

 

Harput’tan, MuĢ’tan, Diyarbakır’dan ve Anadolu’nun çeĢitli vilayetlerinden ABD’ye 

göç etmiĢ Ermeniler, bu topraklarda kiliseler meydana getirip Ermenilerin bu kiliseler 

sayesinde bir arada olup teĢkilatlanması sağlanmaya çalıĢılmaktaydı. Propagandanın en önemli 

merkezi konumunda bulunan kiliselerde Osmanlı aleyhinde ateĢli konuĢmalar yapılarak 

Amerikalıların ve Amerika’da yaĢayan Ermenilerin bu konuĢmalardan etkilenip yardım 

yapması sağlanmaktaydı.
47

 Bu yardımlarla Amerikan silah fabrikalarına gidilip tüfek, tabanca, 

mermi, fiĢek, dinamit, gaz ve ilaç alınarak kaçak yollardan Osmanlı topraklarına sokulmaya 

çalıĢılıyordu. Örneğin tüfekler ve silahlar parçalanıp karyola demiri görüntüsü verilmekte, 

düzenekleri ise ayrı sandıklara konulup gönderilmekteydi. Silahların ahĢap bölümleri ise 

                                                 
42 Hikmet Umunç, On the Edge of the Civilized World; Cyrus Hamlin and the American Missionary Work in 

Turkey, Belleten, c. LXVIII, s. 253 Aralık 2004, Ankara 2005, s. 671-685 
43 Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ġstanbul 

2009, s. 213-235. 
44 BOA., HR.SYS, 2748/22 
45 BOA., HR.SYS, 2748/22 
46 Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Ankara 1959. s.10 
47 BOA, HR. SYS, 2855/19 
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Anadolu’daki misyoner okullarının marangoz hanelerinde yapılıyordu. Yine bir baĢka örnek 

vermek gerekirse alınan dinamitler ise gaz tenekelerine konulup “Ermenistan’a gaz gidiyor” 

diye sınırdan geçirilmeye çalıĢılıyordu.
48

 Ermenilerin silahla tanıĢması ve onun etkisini görüp 

inanması Ermeni ihtilal hareketini daha fazla ileri götürdü. YurtdıĢından gelen maddi ve 

manevi destek Ermenilerin, Anadolu’da daha bağımsız hareket etmesine neden oldu. Elde 

ettikleri bu silahlarla hem bu davaya sıcak bakmayan Ermenileri hem de yüz yıllardır bir arada 

yaĢayan Müslümanlara karĢı kullandılar. 

Amerika'ya 1891 yılında Osmanlı topraklarından giden göçmen miktarı 3957 kiĢi idi. 

1892 yılında Amerika'ya gelen göçmen sayısı 560.319'a 1893 yılında ise 623.084 ulaĢtı. 

Bunlardan 6.335'inin Osmanlı tebaasından olup, 2.728'inin Ermeni olduğu bilinmekteydi. 

Anadolu'da 1846 yıllarında dört Protestan kilisesi varken 1870'te sayı 73'e çıktığı gibi 

Protestan cemaat sayısı da yaklaĢık 20 bin'e yükseldi. 1900'de kilise sayısı 112'yi, cemaatin 

büyüklüğü ise 50 bini aĢmıĢtı.
49

 Osmanlı Hükümeti eğer izin vermiĢ olsaydı Anadolu’da o 

zamanlar hiçbir Ermeni kalmazdı, tüm Ermeniler göç ederdi ve devletin Ermeni Meselesi de 

ortadan kalkmıĢ olurdu.
50

 Ancak, devlet toplu göçlere izin vermedi, hem nüfusun sahip olduğu 

dengenin bozulmasından korktu hem de giden Ermenilerin Amerika’da birer Osmanlı düĢmanı 

kesilmesinden korktu. Bu korkularında haklıydı, tahmin ettiği her iki sonuçla da karĢılaĢtı. 

Ermenilerin sayılarının azalması ile birlikte bölgede Kürt aĢiretleri ile Ermeniler arasında 

menfi çatıĢmalar meydana geliyor ve devletin bu bölgedeki zayıf otoritesi pek fazla etkili 

olamıyordu. Sonuç olarak misyonerler bu olayları da Osmanlı aleyhinde çok güzel 

kullanıyorlardı. Diğer taraftan ABD’ye göç eden Ermenilerin çoğu kendileri için hazırlanmıĢ 

tuzağa en kısa zamanda düĢürülüyordu. Kiliseler genellikle bu tuzakların merkezi olup orada 

bulunan ve misyonerler tarafından da desteklenen marjinal görüĢlü papazların vermiĢ oldukları 

nutuklar sayesinde birer Osmanlı düĢmanı oluyorlardı. Bunların genç kesimleri tekrar ABD 

pasaportuyla anavatana dönüp buradaki isyan hazırlıklarına katkıda bulunarak isyanların 

yönetilmesi ve yürütülmesinde büyük rol oynamaktaydılar.
51

 

ABD’deki Ermenilerin, Anadolu’dan göçleri sonrası bu yeni ülkedeki yaĢamları, 

örgütlenmeleri ve misyoner telkinlerinden ne kadar etkilendikleri ve sonuç itibariyle 

günümüze kadar varlığını koruyan Ermeni Meselesine katkılarının hangi ölçüde olduğunu 

saptamak ayrı bir çalıĢma konusudur. Bu alanda yapılacak çalıĢmalarda mutlaka ABD’deki 

Ermeni arĢivlerinin de açılması ve yararlanılması gerekmektedir. ABD’ye göç eden her 

Ermeni, geldiği yeri unutmamıĢ ve her zaman özlem içinde olup bir gün mutlaka geri 

döneceğini hayal etmiĢti. Bu dönemde Müslüman Türkler de ABD’ye göç etmiĢ ama 

genellikle bunların çoğu kalıcı olmamıĢlardı. ABD’ye yerleĢen Ermeniler, bu ülkede de 

geldikleri yerlerde yapmıĢ oldukları geçim faaliyetlerini sürdürmüĢler ve alıĢma evresinde 

Osmanlı topraklarında görev yapıp tekrar ABD’ye dönmüĢ olan misyonerler ve misyoner 

örgütleri tarafından destek görmüĢlerdi.
52

 ABD’de uygulanan bu sistematik örgütlenme aynı 

Ģekilde Anadolu’da da yapılandırılıyordu. Bu konuda daha çok Ermeni örgütleri rol alıyor ve 

harekete katılmayan Ermeniler bastırılıyordu. Örneğin Bitlis’teki Ermenilerin ne Türklerden, 

ne de Kürtlerden Ģikâyetleri varken, Ermeni komitacı dernekleri kurulmakta ve dernekler geniĢ 

                                                 
48 BOA., HR. SYS, 2735/14 
49 ġenol Kantarcı, Amerikalı Misyonerlerin Osmanlı Topraklarındaki Faaliyetleri, 2023 Dergisi , Sayı: 12, (15 

Nisan 2002), s. 48  56. 
50 Bilal ġimĢir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, a.g.m, s. 94 
51 Akdes Nimet Kurat, a.g.e,.s. 69, Ahmet Semih Torun, Recep Karacakaya, Osmanlı Belgelerinde Ermeni - 

Amerikan İlişkileri, a.g.e.,  s. 98-122 
52 www.halilucar.net/wp-content/uploads/2010/01/AMERĠKADA.doc 10.02.2011 

http://www.halilucar.net/wp-content/uploads/2010/01/AMERİKADA.doc
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faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Dernek üyeleri her pazar günü Bitlis kilisesinde toplantılar ve 

konuĢmalar yapmaktaydı. Ġhtilal fikrinde olan Ermenileri bir araya getirerek yönetime karĢı 

mücadele için kıĢkırtmaktaydılar. Toplantılar yasaklanınca Ermeniler, bu defa aynı anlamdaki 

bildirileri her tarafa asarak, Ermeniler arasında da ihtilalin ihtiyacı için vergi toplanmaktaydı. 

Çoğu Ermeni’nin, bu tür eylemlerin Ermenilere zarardan baĢka bir Ģey getirmeyeceğini ve 

silâh için para vermeyeceklerini söyledikleri halde bunun üzerine Ermeni ihtilal komitelerinin 

Ģiddet kullanma ve karĢı çıkanları kılıçtan geçirme tehdidiyle bu tür grupları sindirdikleri 

görülmektedir.
53

 

Ermeni isyan hareketine Amerikalı misyonerlerin katkısı hakkında bir örnek daha 

vermek gerekirse gerek Avrupa da ve gerek Amerika da Osmanlı aleyhine kin ve düĢmanlık 

besleyen kiĢilerin meydana getirilmesi yanında Osmanlı Devlet’i topraklarında yerleĢik 

misyonerler tarafından yabancı devletlere hem gizliden hem de açıktan açığa raporlar 

göndermesi ve Ġstanbul’da bulunan Amerikan misyonerleri sonradan dahi Boston’daki ruhani 

baĢkanlarına yazdıkları raporlarda Ģu an altı ay zarfında on beĢ bin Ermenin katledildiği ve bu 

sırada yalnız iki bin Türkün öldüğünü bildirmekteydi.
54

 HemĢire Miss Grace Kimbell 

tarafından Van’dan gönderilmiĢ bir mektup ise sonradan gazetelerde yayınlanarak bu gazete 

adı geçen bu kadını överek bir takım yararlı sözler kullanmıĢtı. Daha sonra bu kadının bir 

yardım cemiyetinin Van’da oluĢturulmasında rol aldığı beyan edilmiĢti. Yardım parası 

toplanması için Türklerin aĢırı mutaassıp Ermenilerin de mazlum olduğunu ve Ermenilere 

gelen zararların bu beyinlerdeki Hıristiyanlık ile Ġslam’ın kavgasından ötürü gelmekte 

olduğunu belirtilmekteydi.
55

  

18 Nisan 1895 tarihinde New York ve civarındaki Ermeniler, Amerika'daki ırktaĢlarını 

Ermeni Meselesi’ne bir çare bulmaları için topladılar. Toplantıda para ile yapılacak iĢlerin 

tespiti, Amerika'daki göçmen ve yerli Ermenilerin dileklerini Amerikan hükümetine ulaĢtırmak 

ve Ermenilerde milliyetperverlik hislerini artırma konusu tartıĢıldı.
56

 Toplantının baĢkanlığına, 

Merzifon Protestan eski Vaizi Artin Filyan getirildi. Adı geçen Vaizin Hınçak komitesine bağlı 

olduğu ve daha önce de Ermenilere yardım topladığı Osmanlı hükümetince bilinmekteydi. 

Ermeni toplumuna harcanan para, Amerikan Protestan Kilisesi seferber edilerek, Osmanlı 

Ermenilerine gönderilmek üzere Amerikan halkından toplandı. Binlerce kilisede her Pazar 

ayininde Türkler ne kadar kötülenir ve zavallı masum Ermeniler ne kadar çok acındırılırsa 

toplanan paranın meblağı o kadar artmaktaydı. Toplanan bu parayla Ermeni toplumuna yardım 

edilmekten ziyade, Osmanlı topraklarında görev yapan Amerikan misyonerlerin yüksek maaĢı 

ödendiği gibi Osmanlı ülkesindeki misyoner okulları ve kiliselerin geliĢtirilmesi de sağlandı. 

Bu paranın önemli bir bölümü de Amerikan Protestan Kilisesinin kasasına girmekteydi.
57

 

New York’ta bir miting meydana getirildi, Protestan misyonerlerin ve rahiplerin 

Osmanlı hükümeti aleyhine kin ve düĢmanlıklarını yeniden izah edilerek ve günahsız suçsuz 

itaatkâr Ermenilerin katledildiklerini protesto etmekteydiler. New York Amerika Yardım 

Komitesi üyeleri olan miting düzenleyicileri tarafından yayınlanan ilana rağmen göstericilerin 

bir kısmı kadınlarla Ermenilerden ibaret olup mitingde ne siyasilerden ne de New York’un 

saygın kiĢilerinden kimse yoktu. Söylenen nutuklar çok Ģiddetli olduğu gibi alınan kararlar 

                                                 
53 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni İddiaları: Tarih mi? Şartlanmışlık mı? Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 

Nisan 2003, Yıl: 4 Sayı: 38, s.71-74 
54 BOA, HR. SYS. 2858/ 13 
55 BOA, HR. SYS. 2858/ 13 
56 BOA, Y.A., HUS, 321/68 
57 http://www.stradigma.com/turkce/eylul2003/makale_06.html, 10.02.2011 
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Amerikan hükümetinden baĢka diğer Hıristiyan devletlerin Ermeniler lehine, Osmanlı 

devletine müdahale etmek için ikna harekâtıydı. Sözü edilen miting düzenleme kurulundan üç 

üye mitingin amacını, baĢbakana iletmek için Washington’a gitme niyetindirler. Müslümanlar 

aleyhinde bulunan bu fesat ocağı Boston Amerika yardım komisyonu tarafından tertip edilen 

bir miting de izhar olunmuĢtu. Bu miting de dahi göz önünde bulunanların bir kısmı Protestan 

Rahiplerdi.  Öyle ki Türklere karĢı oluĢuyla bilinen Masacuset valisi bile mitingde hazır 

bulunmuĢtu. Ġyi niyetli Osmanlı Hükümeti’nin ne kadar gaddar ve ne kadar vahĢi bir hükümet 

olduğunu ve bütün Hıristiyan dünyasının Sason vakası aleyhine karĢı gelmesinin gerektiğini, 

Osmanlı Devleti’nde yerleĢik Amerikan misyonerlerinin çıkarları doğrultusunda fazlaca gayret 

göstermesini Amerikan hükümetinden rica etmiĢlerdi. Amerika da bu gibi mitinglerin 

engellenmesi için de bir kanun yoktu.
58

 

Örnek olarak Worcester’da yerleĢik Ermeniler burada yaĢayan ve ikamet eden 

Ermenileri bir nebze emir altında tutabilmek için Yeznik Abohoni adlı Ermeni piskoposunu 

Anadolu’dan Amerika’ya davet edilmesine karar vermiĢti.
59

 Bundan biraz vakit evvel 

Londra’da Ermeniler lehine bir nutuk vermiĢ olan rahip Lorime, sonradan Boston’da bir nutuk 

vermiĢ ve Ermenileri müdafaa, Türkleri ise kötülükle tenkit etmiĢti. Boston Ermenilerini seven 

Amerikalılar, gayrı resmi olmasına rağmen büyük bir miting meydana getirmek 

niyetindeydiler.
60

 Bu mitinglerin en büyük amacı Ermenilerin sözde katliama uğradıklarını ve 

artık Osmanlı Devleti’ne müdahale edilmesi gerektiğinin önemini vurgulayarak Berlin 

Kongresi’nde altına imza koyan Avrupalı devletlerin Ermenilere verdiği sözü tutmalarını 

belirtmiĢti. Bu konunun gündemde tutulması çok önemliydi, zira Anadolu’da isyanlar baĢlamıĢ 

plan Ģu an istenildiği gibi hareket etmekteydi. Bu arada Amerika’daki Ermeniler boĢ durmayıp 

güya akrabaları telef olmuĢ veya zarar görmüĢ olan ve Ģimdi Amerika’da bulunan 100 kadar 

Ermenin Amerika’dan ayrılmaları konusu bazı Amerikan Ermeni komitelerince 

konuĢulmaktaydı. Mevzubahis konusu olan bu Ermeniler, Avrupa devletlerinin merhametlerini 

elde edebilmek için Avrupa ülkelerinin büyük Ģehirlerini ziyaret edip ve ondan sonra Osmanlı 

Devleti’nde toplantılara katılacaklardı.
61

 Amerika’da bulunan misyonerlerde boĢ durmayıp 

destekleme çalıĢmalarında bulunmaktaydılar. Baltimore ve Boston da meydana gelen 

toplantılarda G.A Gordon ve Barrows gibi bazı Protestan misyoner rahiplerin ve Gerek 

Harvard Okulu öğretmenlerinden ve gerek Eliot ile Tufts Okulu öğretmenlerinden Capen gibi 

adamlar bir takım nutuklar atarak Amerikalıları Sason Ermenileri için parasal yardıma davet 

etmekteydiler.
62

 Ermenilerin, o dönemde beĢ altı yüz nüfustan ibaret olan Fresno’da, bile 

Osmanlı Hükümeti aleyhinde fesat oluĢturmak ve Anadolu’da yaĢamakta olan Ermeniler için 

toplamıĢ oldukları yardım paralarının düzgün bir Ģekilde yerine ulaĢmasını kontrol edebilmek 

için cemiyet örgütlenmesi yoluna gitmiĢlerdi. Bu cemiyetlerden birinin adı ise “The American 

Patriotic Society”di.
63

 

 

Amerika’daki basın da Anadolu’da meydana gelen Ermeni isyanlarında Ermenileri 

destekler nitelikte yazılar yayınlamaktaydı. Bu yazıların çoğu bölgede bulunan Amerikalı 

misyonerlerin göndermiĢ olduğu yazılardı. Amerikan misyoneri Green, Sason isyanı hakkında 
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bir takım ĢiĢirilmiĢ haberler yazmıĢ ve bu haberlerin Amerika’da yayınlanan Times gazetesinde 

yayınlanmasını sağlamıĢtı.
64

 Osmanlı Devleti, bu misyonerin haberlerine itimat edilememesi 

gerektiğini konsolosluk aracılığıyla gazetelerin yönetimine bildirmiĢti.
65

 Amerikan 

misyonerleri devamlı olarak Ermeni olaylarının dünya kamuoyu tarafından duyulmasını 

sağlamak ve tüm Hıristiyanların bu konuda dikkatlerini çekmek için yalan yanlıĢ haberler 

yayınlayarak bunu baĢarmıĢlardı. Yazılarında ve tercümelerinde genellikle kendileri hep 

üçüncü Ģahıstırlar, yani gördüklerini değil sadece duyduklarını ve hayal dünyalarından 

ekleyebildiklerini telgraflara ekleyip gazetelere çekerek yayınlanmalarını sağlamıĢlardı. 

Elbette ki bu tür çalıĢmaların sonucu misyonerler tarafından iyi bilinmekteydi, o da paraydı. 

Bu haberleri okuyan Hıristiyanlar, Amerikan halkı, hem Osmanlı Devleti’ne kin duyacak hem 

de Ermenilerin, Hıristiyanlığı ilk kabul eden milletin Müslümanların altında ezilmesini 

engellemek için yardım verecek, sonuç olarak ta misyonerlerin güçlenmesi misyonun 

güçlenmesi ve Amerikanın dıĢarıda bir güç haline gelmesinin önü açılacaktı. 

 

Sonuç  

 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan Ermeni Meselesi, ġark 

Meselesi’nin uzantısı olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir. Osmanlı Ġmparatorluğu’nun 

bu yüzyılda içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi ortam, dünya siyasetinde meydana gelen 

değiĢme ve geliĢmeler, Avrupalıların ġark Meselesini tamamen çözüme ulaĢtırma istekleri; 

Türk- Ermeni iliĢkilerinde ciddi sorunların çıkmasına neden olmuĢtur. Osmanlı – Amerika 

ticaretinin geliĢmesiyle ve resmileĢmesiyle, Amerikan Board örgütünün Osmanlı 

topraklarındaki faaliyetleri de artmıĢtı. Bünyesinde emperyalist bir amaç güden ve bu amacını 

masum bir din yayılmacılığıyla kamufle eden Amerikan Board misyoner örgütü, yukarıda 

belirttiğimiz gibi Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanması sırasında Amerika’nın da payını 

almak için zamanı geldiğinde hazır bulunmasını sağlamaya çalıĢmıĢtı. Dünyada Protestanları 

millet olarak gören ve ülkesinde buna göre kanun çıkaran tek devlet Osmanlı Devletiydi. Bu 

hoĢgörü sayesinde bu devlet uzun yıllar yaĢamıĢ ve yönettiği milletlere misyonerleri bile 

kıskandıracak dini özgürlük vermiĢti. Fakat her Ģey hoĢgörü ve özgürlükle olmuyor diğer geri 

kalan kurumlarında çağa ayak uydurması gerekmekteydi. Eğer devlet olarak, ilerleme ve 

geliĢme adına toplumun yüzyılın gerektirdiği ihtiyaçlarını karĢılayamazsanız; doğal olarak, 

yabancı güçler bu boĢluğu doldurur. ĠĢte misyonerler de, toplum ihtiyaçlarını hem açtıkları 

okullarla; hem de hastanelerle karĢılamıĢlar ve kendilerine hayran bir Ermeni toplumu 

yaratmıĢlardı. Amerikalı misyonerlerin yaptıkları çalıĢmalar sonunda, kendine dahi 

yabancılaĢmıĢ bir toplum meydana getirilerek genç Ermenileri, Amerika’nın özellikle Osmanlı 

Devletinin Ortadoğu coğrafyasında kullanması için hazırlamıĢlardı. 
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