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Öz: “Amerikan Board”a bağlı olarak tam 51 yıl boyunca Osmanlı Devleti‟nde görev yapan 

misyonerlerden Joseph Kingsbury Greene görev yaptığı yarım asır boyunca meydana gelen olayları dikkatli bir 
şekilde izleyip aktarmıştı. Tanıklık ettiği bütün olayları ve hatıralarını “Leavening the Levant” isimli eserinde 
topladığı gibi, başta “The Missionary Herald” olmak üzere misyoner kaynaklarında Türkler ve Osmanlı Devleti 
hakkında pek çok yazı ve rapor yayımlamış, sahada uzun yıllar görev yapmış deneyimli bir misyoner sıfatıyla 

kiliselerde, kolejlerde, cemaat toplantılarında, yıllık misyoner toplantılarında sayısız konferanslar vermişti.  Bu 

makale Osmanlı topraklarında yarım asır kalan Greene‟in misyonerlik faaliyetlerini inceleyerek Greene‟in 
Türklere olan tavrının hiç değişmediğini tespit etmektedir: Türkler  yetenekli ve cesur bir ırk olsa da Müslüman 
oldukları için Green‟in gözünde birer düşmandılar.  

Anahtar Kelimeler: Joseph K. Greene, ABCFM, Amerikan Board, Misyonerlik, Osmanlı Devleti, 

Türkler 

 

Abstract: Joseph Kingsbury Greene was one of the missionaries who served in the Ottoman Empire for 

51 years in the employ of “American Board” and recorded all the events he witnessed. He collected his testimony of 
all the events and memories in his book “Leaving the Levant”. Besides he published many reports and writings 
about the Turks and the Ottoman Empire in many missionary sources like “The Missionary Herald”. As an 

experienced missionary who had served many years in the Ottoman lands, he had numerous meetings in churches, 
colleges, community meetings and annual missionary conferences. This article examines the half-century of Green‟s 
missionary activities and explores that his views on the Turks remained unchanged: despite being a skillful and 
brave race Turks in the eyes of Green were enemy because they were Muslims.  

Keywords: Joseph K. Greene, ABCFM, American Board, Missionary, Ottoman Empire, Turks 

  

 

Giriş 

Bir misyoner sahası olarak Osmanlı Devleti ilk kez Hıristiyanların dikkatini üç kıtaya 

yayılmıĢ geniĢ toprakları ile çekti. Ġklim ve toprak çeĢitliliği, dünya ticaret yollarının üzerinde 

bulunması, önemli ırk, dil ve din topluluklarını bir arada barındırmasının yanı sıra bu topraklar 

kutsal tarihin kaydettiği en büyük olaylara sahne olmuĢtu. Ġslam âleminin lideri olarak da bu 

devlet Hıristiyanlığın “ölümcül ve amansız bir düşmanı” Ģeklinde değerlendiriliyordu1. 

                                                            
1
 Nathaniel George Clark, The Gospel in the Ottoman Empire, A Paper Read at the Meeting of the 

ABCFM, At Milwaukee, October 2, 1878, (Cambridge: 1878), 3. 
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Protestan misyoner örgütleri dünyayı kendi aralarında paylaĢtıklarında Osmanlı Devleti esas 

itibariyle ABD’nin payına düĢtü. Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerde 1870 yılına kadar tek 

baĢına çalıĢan misyoner örgütü, kısaca ABCFM ya da BOARD olarak adlandırılan “American 

Board of Commissioners for Foreign Missions” idi. Bu misyoner örgüt, ABD’deki Protestan 

misyoner örgütlerinin en kıdemlisi ve en büyüklerinden birisiydi. ABCFM’nin kendi tüzüğünü 

göre amacı “dinsizler arasında Hıristiyanlığı yaymak”tı2. Ancak Board misyonerleri söz 

konusu tüzükte belirtilen amacın dıĢına çıkmaktan ve din dıĢı faaliyetlerde bulunmaktan geri 

kalmayacaklardı.  

ABCFM misyonerlerinin Hz. Ġsa’yı ve Ġncil’i tüm dünyaya yaymak dıĢında görev 

yaptıkları bölgelerde “tanıma ve tanıtma” Ģeklinde özetlenecek iki önemli vazifeleri vardı. 

Bunun en büyük göstergesi misyonerlere verilen talimatlarda yer alıyordu. Bu talimatlarda 

misyonerlerden gittikleri yerlerde dini açıdan halkın durumu, ibadet biçimleri, din adamlarının 

sayısı, eğitim düzeyleri, bilgi ve ahlak düzeyleri gibi dini konulardan tutun da eğitim 

müesseseleri, eğitim masrafları, öğretmen istihdam etmenin yolları, halkın sosyal sınıf 

farklılıkları, ülkedeki siyasi durum, tüccarın ahlakı ve dürüstlüğüne kadar akla gelebilecek her 

konuda bilgi edinmeleri ve bu bilgileri merkeze rapor etmeleri isteniyordu. Dahası ülkedeki 

tarım ve zanaatların durumu, tarım alanlarının ne oranda kullanıldığı, ülkedeki yönetimin 

istikrarı gibi sorulara da cevap vermeleri isteniyordu. Kısacası misyonerler görev yaptıkları 

ülke ve bölge hakkındaki dini, coğrafi, ticari, sosyal, siyasi ve ahlaki tüm konular hakkında 

gözlemler yapıp bilgi toplamak ve bunları raporlar halinde sunmak zorundaydılar. Bunun için 

Anadolu’da XIX. yüzyıl koĢullarında halkın arasında yirmi beĢ, otuz, kırk hatta elli yıl 

yaĢamak, bölgede konuĢulan iki, üç bazen dört dili su gibi bilmek, Anadolu coğrafyasında at 

üstünde 100.000 kilometreden fazla yol kat etmeyi bir ömre sığdırabilmek gerekirdi
3
.  

Amerikan Board, 14 Ocak 1820’de Pliny Fisk ve Levi Parsons isimli iki misyonerini 

Ġzmir’e göndererek Osmanlı hâkimiyeti altındaki topraklarda Yahudi, Putperest, Müslüman ve 

Hıristiyanlara yönelik ilk misyonerlik faaliyetlerini baĢlattı4. Önce Parsons sonra da Fisk 

hayatlarını misyonerlik çalıĢmaları yolunda Osmanlı topraklarında kaybettiler. Her ne kadar 

Amerikan Board misyonu için fazla gözle görülür, elle tutulur eserler geriye bırakmasalar da, 

Fisk ve Parsons, Amerikan Board adına gönderilip hayatlarını misyon için çalıĢtıkları bir 

sırada kaybetmeleri açısından, Board tarihinde ilk olmuĢlardı5. Daha sonra bunların yerini iki 

yeni üye Daniel Temple ve Jonas King aldı. Onları William Goodell ve Isaac Bird (1832), Eli 

Smith (1827), Harrison Gray Otis Dwight (1830), George B. Whiting ve Dr. Dodge (1835), 

John F. Lanneau (1836), Charles S. Sherman (1839), Dr. Harves (1844) ve diğerleri takip etti.6 

William Goodell Ġstanbul’da bir misyonerlik merkezi kurmak üzere özel bir talimatla 9 

Haziran 1831’de Ġstanbul’a geldi. Bir yıl sonra onu Harrison Gray Otis Dwight ile dilbilimci 

William Gottlieb Schauffler takip ettiler. 30 yıl hatta daha fazla süre Ġstanbul’da görev yapan 

bu misyonerler Osmanlı Devleti’ndeki misyoner faaliyetlerinin kurulması ve geliĢmesi için 

yaptıkları katkılardan ötürü “öncü misyonerler” olarak kabul edildiler. Bu öncü misyonerler 

                                                            
2
 Uygur KocabaĢoğlu, Anadolu‟daki Amerika, Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğu‟ndaki Amerikan Misyoner Okulları, (Ankara: Ġmge Kitabevi, 2000),16. 
3
 Age, 166. 

4
 John S. Badeau, “The Role of the Missionary in the Near East”, International Review of Mission, Vol. 

43, Issue 4, (October 1954), 397. 
5
 Cemal Yetkiner, “Ġstanbul’da Bir Cemaatin DoğuĢu: William Goodell ve Amerikan Protestan 

Misyonu”, Akademik Ortadoğu, 3:1, (2008), 142.  
6
 Lyle L. Vander Werff, Christian Mission to Muslims: The Record Anglican and Reformed Approaches 

in India and the Near East, 1800-1938, (USA: William Carey Library, Pasadena, 1977), 105.  
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Amerikan Board’un Türkiye’deki ilk otuz yıllık faaliyetlerinin karakterini ve varlığını 

belirleyen kiĢiler olmuĢlardır.  

Goodell 1865 yılında emekli olduğunda 73 yaĢında idi, emekli olduktan kısa bir süre 

sonra da 18 ġubat 1867 yılında Philadelphia’da öldü7. 1819-1844 yılları arasında görev yapan 

misyonerlerin ortama ömrü 67 yıl idi. Bunlar arasında Dr. Elias Riggs, 69 yıllık aktif 

misyonerlik hayatı ile eriĢilmez bir rekora sahipti8. Öncü misyonerler uzun görev süreleri 

sayesinde baĢta Ġstanbul olmak üzere Osmanlı topraklarında insanların sadece dini değil, 

sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatları üzerinde derin etkiler ve izler bırakmayı 

baĢarmıĢlardı. Bu misyonerler ömürlerinin tamamını bu uğurda harcamaktan çekinmediler. Ġlk 

günden itibaren yerel dilleri öğrenmeye, Ġncil’in bu dillere çevirilerini yapmaya, özellikle 

kendilerine hedef olarak seçtikleri kitlelerle dostluk kurmaya, onları en ince sırlarına kadar 

tanımaya gayret ettiler. Bu tanıma safhasının hızlıca tamamlanmasından sonra gözlemler i 

sonucu elde ettikleri bilgileri değerlendirip, bunları raporlar halinde merkezlerine sundular. 

ABCFM misyonerlerinin 1820-1881 yılları arasında bilimsel dergilere yazdıkları arkeolojiden, 

dilbilimine, bitki örtüsünden, yerel örf ve adetlere kadar çok değiĢik konularda Osmanlı 

toplumuyla ilgili makaleleri mevcuttu. Aynı sürede misyonerlerce yayımlanan anı, gezi notları 

türünde de pek çok kitap vardı. Böylece misyonerler baĢta Amerikalılar olmak üzere Batı 

kamuoyunda görev yaptıkları ülkeler ve toplumlar hakkında olumlu ya da olumsuz yargıları ile 

bir imaj oluĢturarak tanıtma vazifelerini de gerçekleĢtirmiĢ oluyorlardı9.   

Bu anlamda çalıĢmamıza konu olan misyoner Joseph K. Greene ve eĢinin hayatları ve 

faaliyetleri dikkate Ģayandır. 1859 yılında Türkiye’ye geldiğinde henüz 25 yaĢında olan 

Greene, emekli olup ülkesine geri döndüğünde 76 yaĢındaydı. Tam 51 yıl boyunca yürüttüğü 

misyonerlik faaliyetleri sırasında yalnızca 3 kez sıla izni kullanarak ülkesine gitme imkânı 

bulmuĢtu. Büyük oğlu Joseph dıĢında bütün çocukları Türkiye’de dünyaya gelmiĢ, kızları ve 

ilk eĢi Elizabeth’i yine görev yaptığı bu topraklarda kaybetmiĢti. Ġlk görev yıllarından itibaren 

Ermenice, Türkçe ve Yunancayı öğrenen Greene bu dillerde sözlükler hazırlamıĢ, ayinler ve 

toplantılar düzenlemiĢtir.  Amerika’ya sıla izni için gittiği zamanlar da bile misyonerlik 

faaliyetlerine bir an olsun ara vermemiĢ, orada da davet edildiği tüm mekânlarda Osmanlı ve 

Türkler hakkındaki misyoner görüĢlerini ve yaptığı çalıĢmaları anlatmaktan geri durmamıĢtır. 

Ġmparatorluğun farklı yerlerinde görev yapmasına rağmen misyonerlik hayatının çoğunu 

baĢkent Ġstanbul’da geçirmiĢ ve görev yaptığı 51 yıl boyunca Osmanlı ülkesinde meydana 

gelen olayları dikkatli bir Ģekilde izlemiĢtir. Tanıklık ettiği bütün olayları ve hatıralarını 

“Leavening the Levant” isimli eserinde toplamıĢtır. Greene sadece Türkiye’de yaĢadığı süre 

boyunca tarihin kaydettiği en kritik dönemlere Ģahitlik etmemiĢ kendisi de bu tarihin en önemli 

faktörlerinden birisi olmuĢtur.  

 

Joseph K. Greene ve Misyoner Oluşu 

 

Joseph Kingsbury Greene, 10 Nisan 1834 yılında David ve Lyntha (Miller) Greene’in 

çocukları olarak Auburn, Maine’de dünyaya geldi10. Babası, Maine yakınlarında bir ayakkabı 

                                                            
7
 Julius Richter, A History of Protestant Missions in the Near East, (London: Oliphant, Anderson, 

Ferrier, 1910), 107-108.  
8
 KocabaĢoğlu, age,  33-34.  

9
 Age, 166. 

10
 Cleaveland, Nehemiah, History of Bowdoin College, With Biographical Sketches of Its Graduates, 

(Boston: James Ripley Osgood & Company, 1882), 697; “Joseph Kingsbury Greene  Biography”, 
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firmasının temsilcisi olarak çalıĢıyordu. Greene, babasını bir iĢ seyahati sırasında geçirdiği 

kaza sonucu kaybettiğinde henüz 6 yaĢında bile değildi. Babasının mezar taĢı üzerinde Ģu 

sözler yazılıydı: “Ölüm aniden geldi, fakat bir Hıristiyan, Tanrı ne zaman çağırsa gitmeye 

hazırdır”. 1855 yılında annesi ile birlikte Maine’den Ohio’ya taĢındı11. Bundan sonra Joseph 

K. Greene’in yetiĢmesinde annesinin payı büyük olacaktı.  

Babasının ölümünden altı yıl sonra bir bakkal dükkânında çalıĢmaya baĢladığında 

henüz 12 yaĢındaydı fakat bu yaĢında bile 1,25 $  olan haftalığını kiliseye bağıĢlaması için 

annesine bırakıyordu. 15 yaĢına geldiğinde ise Boston’da daha büyük bir mağazada iĢ bulma 

imkânı elde etmiĢti. Burada iken oda arkadaĢının vasıtasıyla Merkezi Kongregasyonalist 

Kilisesi’nin Pazar okuluna gitmeye baĢlayan Greene, böylece 5 Mayıs 1850 tarihinde yeni bir 

kiliseye de geçiĢ yapmıĢ oluyordu12. Bu kararından kısa bir süre sonra ise Joseph K. Greene iĢ 

adamı olma hayallerini bir tarafa bırakarak misyoner olmaya karar verecekti. Greene misyoner 

olma kararını nasıl verdiğini ise Ģöyle anlatıyordu: “Misyoner olma kararını hemen almadım. 

Çünkü önceleri bir işadamı olmak istiyordum. İşverenlerim beni seviyordu ve ben de onları 

seviyordum. Başarılı bir tüccar olabilmek için içimde bir şeyler olduğunu düşünüyordum. 

Misyoner olma sorusu ile üç ay boyunca boğuştum. „Misyonlar Hakkında Düşünceler‟ isimli 

küçük bir kitap okudum ve her gün bununla ilgili dua ettim. Artılarını ve eksilerini yazdım, 

sonunda Hıristiyan gerekçelerle olsa da herhangi bir dünyevi işten ziyade misyoner hizmetinde 

olmanın daha çok tatmin edici olacağı düşüncesinden etkilendim. Yine de bu soruyu çözmek 

oldukça zordu. Sonuçta en iyi arkadaşlarıma ve anneme danışmaya karar verdim. Bunlardan 

üçü işime sıkıca sarılmamı ve bir Hıristiyan tüccar olmamı, diğer üçü ise işten vazgeçmemi ve 

bir misyoner olmamı söylediler. Böylece yine tavsiye için kurtarıcı Mesih‟ime dönmek ve bu 

soruya kendim cevap bulmak zorunda kaldım. Nihayetinde misyoner olmaya karar verdim.13” 

Mağazadaki görevinden ayrıldıktan sonra koleje girmek için hazırlıklara baĢlayan 

Joseph K. Greene, Maine’deki Bowdoin Koleji’ne kabul edildi. Kolejdeki ikinci yılında 

Elizabeth Augusta Davis ile niĢanlandı.  1855 yılında da Bowdoin Koleji’nden mezun oldu. 

                                                                                                                                                                           
http://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/libraries/burke/fa/mrl/ldpd_4492539.pdf, (ET: 

03.05.2013). 
11

 Joseph K. Greene, Leavening The Levant, (Boston: Pilgrim Press, 1916), 272. 
12

 Hıristiyanlık inancı içindeki bölünme süreci ile ilgili olarak bakınız; Ahmet Hikmet Eroğlu, 

“Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir BakıĢ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

41:1, (Ankara: 2000), ss. 309-325. Tarih boyunca Hıristiyanlar arasında inanç konusunda derin 

tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Bu yüzden Hıristiyanlık bünyesinde çok sayıda mezhep ve akım barındıran bir 

dindir. XVI. yüzyılda Martin Luther’in Roma Kilisesi’ne karĢı baĢlattığı Lutheran hareket, Protestan 

kiliselerin oluĢmasına vesile olmuĢtur. Protestan mezhebi, öncelikle kendi bünyesinde Lutheryanizm, 

Kalvenizm ve Anglikanizm olmak üzere üç ana kola ayrılmıĢtır. Protestanlığın üç ana kolunu oluĢturan 

Lutheryanizm, Kalvenizm ve Anglikanizm de kendi içlerinden çeĢitli akımlar ortaya çıkarmıĢlardır. 

Buna göre; Lutheryanizmden Pietizm, Kalvenizmden Presbiteryenizm ve Reform Kiliseleri, 

Anglikanizmden de Püritanizm ve Metodizm ortaya çıkmıĢtır. Bu akımlar arasından ise; 

Presbiteryenizm ve Püritanizmden Kongregasyonalizm, Anabaptistler ve Püritanizmden Baptizm, 

Metodizmden de Adventistler, Kutsallık Hareketi ve Pentekostalizm gibi akımlar doğmuĢtur. Protestan 

mezhebi içindeki temel oluĢumları bu Ģekilde sıralarken, bu akımlardan ortaya çıkan hareketlerin 

sayısını artırmak mümkündür. Nitekim XIX. yüzyılda Amerika’da teĢekkül eden çeĢitli evanjelik 

kiliseler ve XX. yüzyılda Asya ve Avrupa ülkelerindeki Protestan misyoner faaliyetlerinin neticesi 

olarak kurulan ve genç kiliseler diye adlandırılan kiliseler, Protestan kiliselerdir. Hüseyin Erdem, 

Hıristiyanlıkta Kongregasyonalist Akımın Ortaya Çıkışı ve Görüşler,  (Ankara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,  Ankara, 2009), 14.  
13

 Greene, age, 275-276.  
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Kolejdeki bir profesörünün tavsiyesi ile New York’taki Ġlahiyat Fakültesi’ne (Union 

Theological Seminary New York) gitmeye karar verdi. Buradaki ilahiyat eğitimi sırasında bir 

yandan da Pazar okullarında dersler vermeye baĢlamıĢtı. NiĢanlısı Elizabeth, Mounth Holyoke 

Kız Okulu’ndan mezun olur olmaz 1857’de evlendiler. Greenelerin bu evliliklerinden 5 oğlan, 

3 de kız çocuğu dünyaya gelecek, ancak sadece oğulları yaĢayacaktı14. 

1858 yılında New York’taki Ġlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Kasım 

1858’de ilk papazlık görevi için Maine’deki Kongregasyonalist Kilisesi’ne atandı. Bu görevi 

sırasında Amerikan Board’ın Detroit’teki yıllık toplantısına katıldı. Dr. Rufus Anderson’un 

vasıtasıyla Amerikan Board misyoneri olarak görevlendirilecekti15. Joseph’in ilk görev yeri 

Osmanlı Devleti oldu. Bu ailesinden ve ülkesinden çok uzaklarda bir yere gidecek olması 

demekti ve Greene bununla ilgili düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade ediyordu: “Ekim ayında 

Ohio‟daki annemden ayrıldım. Tanrı bize cesaret ve soğukkanlılık verdi. Ayrıca eşimin 

babasından ve 11 kız ve erkek kardeşinden gözyaşları ile ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü 

kardeşlerinden bazıları henüz çok küçüktü ve annelerini yeni kaybetmişlerdi. Zor bir zamandı 

fakat Tanrı gözyaşlarımızı silmek için hepimize yardımcı oldu.16” 

 

Osmanlı Ülkesine Yolculuk ve İlk Misyonerlik Faaliyetleri 

 

Greene misyonerlik görevinin 50. yıldönümünde oğulları Joseph, Edward, Frederick, 

George ve Samuel’e hitaben yazdığı mektubunda Türkiye’ye olan bu yolculuğunu detayları ile 

anlatıyordu. 11 Ocak 1859 tarihinde bir Salı günü eksi 10 derecede Bay ve Bayan W. W. 

Meriam, Bayan Henry S. West ile eĢi ve henüz bebek olan oğulları Joseph ile birlikte 

kaptanları George C. Prior’un kullandığı 337 tonluk bir gemi ile Boston Long Wharf 

limanından yola çıkacaklardı. Küçük bir dini törenin ardından kendilerini yolcu etmeye gelen 

arkadaĢlarına veda etmiĢlerdi. Fakat saat 1’de Kaptan Prior, doğu rüzgârı ve kar fırtınasını göz 

önünde bulundurarak denize açılmamaya karar verdiğini bildirmiĢti. Böylece birkaç gün yola 

çıkmaları ertelenmiĢ oluyordu. Bu yüzden Misyoner Greene tüm bagajlarını alıp geri dönmek 

zorunda kaldıklarını, yorgun ve yıpranmıĢ misyoner arkadaĢları, eĢi ve bebek Joseph ile 

birlikte bir arkadaĢlarının evine gittiklerini anlatıyordu.  

Joseph K. Greene, Türkiye’ye olan yolculuğuna ancak 17 Ocak 1859 Pazartesi günü 

çıkabilecekti. Zaman zaman tehlikeli fırtınalarla mücadele ettikleri yolcukları 22 ġubat sabahı 

Ġzmir limanına demirlediklerinde sonuçlanacaktı. Burada kendilerini yine bir misyoner aile 

Bay ve Bayan E. M. Dodd ile 3 küçük kızları karĢıladı ve bir süre misafir etti17. Misyoner 

Greene, Ġzmir’de geçirdikleri “keyifli ve öğretici” iki haftanın ardından Ġstanbul’a doğru vapur 

yolculuğuna çıktı. Greenelerin Ocak ayında Amarika’dan baĢlayan uzun ve zorlu yolculukları 

10 Mart PerĢembe günü William Goodell’in Hasköy’deki evine ulaĢmaları ile nihayetlenmiĢ 

oldu. Ġstanbul’a ulaĢtıklarında iki hafta boyunca Ġstanbul’un emektar misyonerleri Goodell, 

Dwight, Schauffler, Hamlin ve Bliss ile keyifli sohbetler yapma imkânı bulduğunu söyleyen 

                                                            
14

 Nehemiah, age, 697. 
15

 Greene, age, 279. 
16

 Age, 280. 
17

 Joseph  K. Greene, letter [published], Bible House, Constantinople, Turkey, 22 February 1909, 

Amerikan Board Pamphlet Collection, ARIT (Amerikan Research Institute in Turkey). Mektubun kısa 

bir özeti için bakınız; “A Half Century of Service”, The Missionary Herald, Vol. CV, No, 5, (May 

1909): 187-188. 
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Greene, beĢ ayrı dilde yapılan ayinlere de katılmıĢtı18. Joseph K. Greene’in Türkiye’de yarım 

asır sürecek olan misyonerlik görevi böylece baĢlamıĢ oluyordu.  

Greene, Ġstanbul’da bulunan misyonerler komitesinin kararıyla Ġzmit’te bulunan J. W. 

Parsons’un yanında görevlendirildi. 1859 yılında Ġzmit’te 4 Evangelik kilise ile bir düzine 

kadar küçük bir Protestan topluluk bulunuyordu19. Türkiye’deki ilk görev yeri olan Ġzmit’te üç 

yıl boyunca görev yapacaktı20. Bu süre içinde Greene, Ermenice öğrenmeye baĢladı. Ermenice, 

Türkçe ve Yunanca kelimeler için Ġngilizce bir sözlük hazırladı21. Ancak bu dil çalıĢmaları 

Greene için hiç de kolay olmamıĢtı. Hatta bu dönemde istifa edip yeniden Amerika’ya 

dönmeye karar verdi.  

Haziran 1859’da Türkiye’deki tüm misyonerlerin katıldığı bir yıllık toplantı 

düzenlendi. Amerikan Board yapılan çalıĢmaları gözden geçirmek, misyonlarla ilgili yeni 

düzenlemeler yapmak, istasyonların ihtiyaçlarını belirleyip bunlara çözümler üretmek 

amacıyla her yıl düzenli biçimde toplantılar tertip ediyordu. Greene de bu sayede ilk defa bir 

toplantıya katılma ve tüm Türkiye’de görev yapan misyonerlerle tanıĢma imkânı buluyordu. 19 

gün süren bu toplantıya Ġstanbul dıĢından Edirne, Ġzmit, Yozgat, Kayseri, Harput, Arabkir, 

Tokat, Bitlis’ten gelen 20 kadar misyoner eĢleriyle birlikte katılmıĢtı. Toplantıda misyonların 

edebiyat çalıĢmaları, dini eğitim, Müslümanlara yönelik faaliyetler ve Müslümanlar için dini 

özgürlük konuları uzun uzadıya ele alınmıĢtı22. Greene de bu toplantıya katıldığı dönemde 

istifa mektubunu alıp, Dwight ile görüĢtü. Dwight kendisine bir sonraki yıllık toplantıya kadar 

istifasını saklı tutmasını bu sırada iyice düĢünüp karar verirse istifasını toplantıdan sonra 

sunmasını tavsiye etti. Böylece Greene istifa mektubu cebinde evine geri döndü23. Greene bu 

olayı çocuklarına hitaben yazdığı mektubunda Ģu Ģekilde izah ediyordu: “Misyonerliğimin ilk 

yılı çok zordu ve yılın sonunda sınırlanmışlık ve verimsizlik duygularıyla çok bunalmışken 

istifa mektubumu hazırladım. Fakat 1860 yılındaki yıllık toplantıda misyoner arkadaşlarım bir  

yıl daha kalmamı rica ettiler ve böylece istifa mektubum elimde kaldı ve şimdi ise sunmak için 

çok geç oldu.24” 

Misyonerliğinin ilk yıllarında Türkiye ve Türkler ile ilgili görüĢleri de Ģekillenmeye 

baĢlamıĢtı. Türklerle ile ilgili ilk izlenimlerini Ģöyle aktarıyordu: “Türk halkını beklediğimizin 

ötesinde çok hoş bulduk. Onların nezaket, temizlik ve misafirperverliği bizleri çok memnun etti. 

Fakat garip çelişkiler de vardı. Herkes ayakkabılarını kapının dışında bırakırken ve evleri 

temiz tutmak için çok dikkatli olurken, kasaba ve şehirlerin sokakları genellikle pis ve 

kirliydi.25” 

 

Bursa 

 

Joseph Greene 1862 yılında 6 yıl boyunca kalacağı Bursa’ya görevlendirildi. 22 

Temmuz’da yeni görev yerine oğulları Joseph ve Edward ile birlikte gelmiĢlerdi. Burada 

oğulları Frederick ve kızları Elizabeth ile Fannie dünyaya gelecekti26. 1863 Eylül’ünde 

                                                            
18

 Greene, letter [published], 1 ; Greene, age, 282-283. 
19

 Age, 284. 
20

 Greene, letter [published], 1.  
21

 Nehemiah, age, 697. 
22

 Greene, age, 287-288. 
23

 Age, 286. 
24

 Greene, letter [published], 2-3 
25

 Ğreene, age, 286-287. 
26

 Age, 292. 
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Bursa’da yaklaĢık 600 binanın yandığı ve 4,000 kiĢinin evsiz kaldığı büyük bir yangın 

felaketine Ģahitlik edeceklerdi
27

. Greeneler Bursa’da faaliyet gösterirlerken 1 papaz, 3 lisanslı 

vaiz, 3 öğretmen ve 5 yardımcıları vardı28. 

 Misyonerlerin en önemli vazifelerinden biri de zaman zaman dıĢ istasyonları ziyaret 

etmekti. Dönemin Ģartlarında at üstünde uzun ve yorucu bu yolculuklar Amerikalı misyonerin 

her yıl yaklaĢık 100 gün evden uzak olması demekti. Greene 4 ay boyunca 800 mil yol kat 

ettiğini söylüyordu29. 5 Ocak 1866 yılında “The Missionary Herald”a yazdığı bir mektubunda 

Bursa ve çevre istasyonlarına yaptığı seyahatin ardından geliĢmeleri aktarıyordu. Bilecik’te 

belirgin bir değiĢiklik yoktu, fakat çalıĢmaların ilerleyeceğine dair iyi umutlar besliyordu. 

Muratçayı’nı ziyaretini ise çok yoğun ve memnuniyet verici olarak nitelendiren Greene, 

kasabada ibadet için kiralanabilecek yeterince büyük bir ev istediklerini, bunun için cemaat 

üyelerinin 6000 kuruĢ değerinde koza vermeye hazır olduklarını söylüyordu. Bu suretle 

Muratçayı’nda bir kilise açılabilmiĢti. Bilecik Papazı Hohannes, uygun biri bulunana kadar bu 

yeni kilise ile özel olarak ilgileniyordu. Greene, EskiĢehir ve Kütahya’daki çalıĢmaların da 

cesaret verici olduğunu ayrıca Sivrihisar ve Karahisar’ı da ziyaret etmesi için sürekli davet 

aldığını bildiriyordu. Bursa’daki tüm Protestanların sayısı 175’i bulmuĢtu ve bunların 29’u 

geçen sene içinde kazanılmıĢtı30.  

Greene bir baĢka mektubunda yine Bursa ve dıĢ istasyonlarındaki durumu izah 

ediyordu. Protestan cemaatin birkaç yıldır yoksulluk içinde olduğunu, bölgedeki insanların 

temel geçim kaynağı olan ipek kozalarının kusurlu olması dolayısıyla bu alanla ilgili ticaret ve 

sanayinin tüm dallarının durgunlaĢtığını söylüyordu. Cemaate 5 yeni üyenin katılması ile 

birlikte çocuklar da dâhil Protestanlarının sayısı 186’ya ulaĢmıĢtı. DemirtaĢ, Bilecik, 

Muratçay’daki geliĢmeleri de aktaran Greene, Bilecik’te 1,180 kuruĢ, Muratçay’dan 2,000 

kuruĢ, son altı yıl içinde Ankara ve Ġstanos’tan ise 10,000 kuruĢ katkı sağlandığını 

söylüyordu31.  

Ġzmit ve Bursa’da yaĢadıkları 8 yıl boyunca Misyoner Greene eĢi ile birlikte birçok kez 

sıtma atakları geçirdiklerini vurguluyor ve bu yüzden de çok zayıfladıklarından Ģikayet 

ediyordu. Onun bu Ģikayetleri üzerine, Mayıs 1867’deki yıllık toplantı sırasında Bohemya 

bölgesindeki Frazensbad kaplıcalarını ziyaret etmelerine izin verildi. Bliss ve eĢinin de 

kendilerine eĢlik ettikleri bu yolculuk yaklaĢık 6 hafta sürdü. Joseph K. Greene buradan da 

Evangelical Alliance tarafından düzenlenen bir misyoner toplantısına katılmak üzere 

Amsterdam’a geçti. Greene Avrupa ve Amerika’nın belli baĢlı ülkelerinin armaları ile 

süslenmiĢ salonda gerçekleĢen konferansın çok baĢarılı olduğunu söylüyordu. Toplantıya 237 

yabancı misafir katılmıĢtı32. Greene de Bursa istasyonunu temsilen “Türkiye‟deki Amerikan 

Misyonları” hakkında bir konuĢma yaptı.  

Greene konuĢmasında 35 yıl önce Türkiye’ye gönderilen Amerikan misyonerlerinin 

öncelikli amacının Türklere Ġncil’i vaaz etmek olduğunu, fakat Türkler tarafından 

Hıristiyanların gâvur ve kâfir olarak görüldüklerini, Doğu kiliselerindeki bozulmuĢ 

Hıristiyanlığın Ġncil’in Türkler arasında yayılmasının önündeki en büyük engel olduğunu 

                                                            
27

 Age, 295. 
28

 “Western Turkey”, The Missionary Herald, Vol. LX, No. 1, (January 1864), 3.  
29

 Greene, age, 293. 
30

 “Western Turkey Mission, Broosa, Letter From Mr. Greene, January 5, 1866”, The Missionary 

Herald, Vol. LXII, No. 4, (April 1866), 108-109. 
31

 “Western Turkey Mission, Broosa, Letter From Mr. Greene, December 31, 1866”, The Missionary 

Herald, Vol. LXIII, No. IV, (April 1867), 102-104. 
32

 Greene, age, 295-296. 
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söylüyordu. Türkiye’deki Hıristiyanlığı yeniden düzeltmek ve bu suretle Türklere saf 

Hıristiyanlığın yaĢayan bir örneğini göstermek gerekiyordu. Misyonerler ve yerli Protestanlar 

sayesinde pek çok Türk’ün diğer Hıristiyanlar ile Protestanlar arasındaki farkı gördüğünü 

vurgulayan Greene, Türklerden yaklaĢık 30 kiĢinin dinini değiĢtirerek vaftiz edildiklerini 

anlatıyordu. Türkiye’deki Amerikan misyonerlerinin en büyük çabaları Rum, Yahudi ve 

çoğunlukla da Ermenilere yönelik olmuĢtu. Onların bu çabaları sayesinde Ermeniler arasında 

manevi reform gerçekleĢmiĢ ve nihayetinde Osmanlı topraklarında bir Protestan Ermeni 

cemaati tesis edilmiĢti.  

Joseph K. Greene bu genel giriĢten sonra Türkiye’deki Amerikan misyonları hakkında 

bilgiler vermiĢtir. Bölge üç misyona ayrılmıĢ, 83 erkek ve kadın misyoner 22 belli baĢlı Ģehre 

yerleĢmiĢti. Bu üç misyondaki yerli yardımcıların sayısı 275’ti. 59 kilise ve bu kiliselere 

mensup 2,484 üye bulunuyordu. Türkiye’deki kayıtlı Protestan Ermenilerin sayısı ise 

15,000’di. 1866 yılı boyunca yerli Protestanların din, eğitim ve hayırseverlik iĢlerine toplam 

katkıları 275,556 kuruĢ yani 12,139 dolardı. Üç misyonda 165 ilkokul, yaklaĢık 2,000’i kız 

olmak üzere 5,511 öğrenci, 99 öğrencisiyle 4 ilahiyat okulu ve 144 öğrenci ile 4 kız okulu 

bulunuyordu. Bu ilahiyat ve kız okullarından biri Bulgarlara, diğerleri ise Ermenilere yönelik 

olarak faaliyet gösteriyordu.  

Daha sonra misyonerlerin Ermeniler ve Bulgarlarla ilgili çalıĢmalarından bahseden 

Greene, misyonerlerin Türkiye’deki faaliyetlerinin baĢlangıcında matbaanın çok değerli 

yardımlarını anlatıyordu. Tüm Ġncil’in modern Ermenice, Ermenice-Türkçe Yeni Ahit’in 

Bulgarca, Arapça-Türkçe tercümelerinin tamamlandığını bunun yanında birçok değerli dini ve 

eğitici kitabın, gazetenin basıldığını söylüyordu. Ġncil’e her zaman yoğun bir talebin 

bulunduğunu, 1866 yılında 11 farklı dilde 31,313 kopyanın dağıtıldığını vurguluyordu. Son 

olarak Türk hükümetinin dini hoĢgörüsünden ve bu hoĢgörünün ise ancak siyasi sebeplerle 

sağlanabildiğinden bahseden Greene, dıĢ baskılar sonucu hoĢgörü teminatının alındığını ancak 

hoĢgörünün hayata geçirilmesi için yine bu baskıların devam etmesinin zorunlu olduğunun 

altını çiziyordu33. Greene Kırım SavaĢı’nın ardından faaliyete baĢlayan Türk Misyonları 

Yardım Cemiyeti’nin (Turkish Missions Aid Socitey) daveti üzerine Amsterdam’dan sonra 

Ġngiltere’ye gitmiĢ ve Paris-Marsilya üzerinden Ekim 1867’de de Bursa’ya görev yerine tekrar 

dönmüĢtü.  

Greene, kiĢisel olarak bu seyahatten umduğunu bulamadığını fakat eĢinin tekrar eski 

gücünü toplandığını söylüyordu. Batı Anadolu’nun büyük bir kısmını kapsayan Bursa 

istasyonunda binlerce Ermeni, Rum ve Türk’e sadece 3 misyonerin hizmet ettiği, ilerlemenin 

ise ancak kendi çabaları ile mümkün olduğunu vurguluyordu. Kasım ayında DemirtaĢ’ta 

Rumlara yönelik yeni bir kilise açıldı34.  Joseph Greene, Bursa’da ikamet ettiği 6 yıl boyunca 

hem kendisi ve hem de eĢi Protestan cemaatin sayısını arttırmak için büyük bir çaba 

harcamıĢlardı. Ancak bununla birlikte en büyük sıkıntıları ise vaiz ve öğretmen eksikliği idi. 

Greene bu eksikliği Türkçe bir deyim ile açıklıyordu: “Koyun çok, çoban yok.35” 

Bursa’daki görevinin ardından ise 1 yıl Manisa ve 37 yıl Ġstanbul’da görev alacaktı. 

Greene bütün bu görevleri sırasında yaptığı çalıĢmalardan ve misyonerlik mesleğinden hep 

gurur duymuĢ, tekrar seçim yapması gerekse yine aynı mesleği ve yaĢamı seçeceğini 

söylemiĢtir. Bu görevleri sırasında Türkçe ve Ermenice dil becerilerini kullanarak gerek 

                                                            
33

 “Amerikan Missions in Turkey”, The Missionary Herald, Vol. LXIV, No. 3, (March, 1868), 76-80. 
34

 “Western Turkey, Broosa, Letter From Mr. Greene, December 6, 1867”, The Missionary Herald, Vol. 

LXIV, No. 3, (March 1868), 84-85. 
35

 Greene,age, 299. 
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evlerinde gerekse halk toplantılarında insanlarla yakın temas kurmayı baĢarmıĢtı36. Misyoner 

Greene Ġzmit, Bursa ve Manisa’da ikamet ettiği 10 yıl boyunca 10.000 mil yolculuk ettiğinden 

ise övünerek bahsediyordu37.  

Bu görevleri ve yolculukları sırasında bütün milletlerden ve bütün sınıflardan iyi 

insanlarla karĢılaĢtığını ve bu insanlar hakkında çok Ģey öğrendikçe onları daha çok sevdiğini 

söylüyordu. Ancak onun çok sevdiğini söylediği bu arkadaĢları kendisine misyonerlik 

görevinde yardımcı olan Ermenilerden baĢkası değildi. Misyoner ortaklarım daima nazik ve 

sabırlıydı, gerçek birer kardeş ve en saygın arkadaşlardı. Yerli papaz arkadaşlarım arasında 

da sayıları az olmayan – örneğin Rahip Jijizian, Der Sdepanian, Marderos Schmavonian, 

Asadourian, Tashjian ve Bedigian – güzel huy, sağduyu sahibi gerçek dost ve kardeşlerim 

vardı.  Editoryal çalışmalarda birkaç yıl asistanlığımı yapan babası Musul yakınlarında 

yaşayan bir Arap şeyhi ve annesi bir Kürt olan Keiffi Efendi tatlı ve nazik karakteri ve hakikat 

sevgisi ile dikkate şayandı.38 ” 

 

İlk Sıla Ziyareti ve Amerika’daki Faaliyetleri 

 

Misyoner Greene misyonerlik hayatı boyunca sadece 3 kez Amerika’ya gitti. 

Bunlardan ilki 1868 yılındaki sıla ziyareti idi. Türkiye’de 9 yıl ve 7 ay görev yaptıktan sonra 

ilk kez 16 Ağustos 1868 tarihinde 7,000 millik bir yolculuktan sonra Boston’a ulaĢtı. 

Boston’da Amerikan Board yetkilileri ile görüĢtükten sonra Minnesota’ya geçti. Board 

yetkilileri Minnesota’da iki kıĢ kalmalarına izin vermiĢti. Bu Greene göre, “Türkiye‟den 

getirdikleri tüm mikropları dondurmak ve yeniden sağlıklarına kavuşmak için” çok akıllıca bir 

teklifti39. Greene ve ailesi, 18 Ocak 1869 Pazartesi günü Türkiye’ye gidiĢlerinin 10. 

yıldönümünü Amerika’daki arkadaĢları ile birlikte kutlamıĢlardı. Bu kutlama sırasında 

kendilerini ziyarete gelen misafirlerini eĢi ve büyük oğlu Türk kıyafetleri içinde Ģarkî bir usule 

karĢılamıĢ ve konuklarına kahve ikram etmiĢlerdi. Okunan ilahi ve duaların ardından kutlama 

tamamlanmıĢtı. Greene bu kutlamanın sonunda 100$’ın üzerinde nakit ve hediye aldığını 

bildiriyordu40.  

Joseph K. Greene, Minnesota’ya sıla izni için gittiğinde de boĢ durmayacaktı. Bu 

sırada evlerinde ya da kiliselerde veya 11 Batı eyaletin yıllık cemaat toplantıları sırasında en az 

bin papaz ile görüĢme fırsatı bulduğundan övünerek bahsediyordu. “Türkiye Geçmiş ve 

Gelecek”, “Türkiye ve Türkler”, “Tanrının Takdiri ile Onaylanan Hıristiyan Misyonlarının 

Başarısındaki İnanç” gibi baĢlıklarla 200’den fazla konferans verdi41. Greene Amerika’ya 

yaptığı bu ilk seyahati sırasında katıldığı toplantılarda Bursa misyoneri olarak Minnesota’daki 

Kongregasyonalist Kiliseler ile Anadolu’daki Evangelik Kiliseler arasındaki ilginç 

benzerlikleri sunuyordu42. 

 

 

 

                                                            
36

 Greene , letter [published], 2. 
37

 Greene, age, 293. 
38

 Greene, letter [published], 2-3. 
39

 Greene, age, 303. 
40

 “A Pleasant Occasion”, The Missionary Herald, Vol. LXV, No. 3, (March 1869), 103.  
41

 Greene, age, 304. 
42

 “Minnesota and Turkey”, The Missionary Herald, Vol. LXV, No. V., (May. 1869), 177; “Religious 

Intelligence”, Chicago Tribune, (9 May 1869), 6. 
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 Tarih Minnesota Türkiye 

Kiliselerin Sayısı 

Eylül 

1868 

63 63 

Kiliselerin Üye Sayısı 2,865 2,766 

Papaz Sayısı 5 36 

Kendi masraflarını karĢılayabilen 

kiliselerin sayısı 
8 21 

Toplam bir yıllık bağıĢ (altın olarak) 15,536 $ 13,055 $ 

 

Bu karĢılaĢtırmanın sonucu Türkiye’deki misyoner faaliyetleri açısından oldukça 

baĢarılı gözüküyordu. Özellikle Minnesota’daki Kongregasyonalist Kiliseler 250 yıldır faaliyet 

gösteren Puriten Hıristiyanlığının bir meyvesi iken, Türkiye’deki sonuçlar 37 yıllık bir 

misyoner çalıĢmasının meyvesi idi. Minnesota’daki cemiyetin üyelerinin servetleri ile 

Türkiye’deki yerli Protestanların servetleri arasında da büyük bir farklılık göze çarpmaktaydı. 

Greene bu konuya biraz daha açıklama getiriyor ve Minnesota’da Kongregasyonalist cemaate 

mensup bir ailenin ortalama servetinin 3,568 dolar olduğunu diğer taraftan Türkiye’deki 

Protestan bir ailenin ortalama servetinin 400 dolar kadar olduğunu söylüyordu. Aynı Ģekilde 

Minnesota’daki ailelerin ortalama gelirlerinin altın olarak 550 dolar olduğunu Türkiye’deki 

Protestan ailelerin gelirlerinin ise ortalama 250 dolar olduğunu vurguluyordu43. Ancak bu 

ortalama servet ve gelir farklılıklarına rağmen toplam bir yıllık bağıĢ miktarları hemen hemen 

aynı idi.  

“O zaman Amerika‟daki kiliselerin ve papazların yabancı ülkelerde yürütülen 

misyoner faaliyetlerine olan yoğun ilgisini muhafaza etmenin zaruri bir durum olduğunu 

anladım. Misyoner ateşi mutlaka beslenmeliydi peki rahiplerden başka bu ateşi kim 

besleyebilirdi?44” diyen Joseph K. Greene Minnesota’daki izni bittikten sonra Haziran 1871’de 

yeniden Türkiye’ye döndü ve bu kez Manisa’da görevlendirilecekti45. 20 Haziran 1871’de 

Manisa’ya ulaĢtı. Böylece Greene, misyoner faaliyetlerinin belkemiğini teĢkil eden edebi 

çalıĢmaların merkezi konumundaki Ġzmir’e de yaklaĢmıĢ oluyordu. Para ve zevk sahibi 

insanların yaĢadığı bu yerdeki dini durum ise Greene için hayal kırıklığı oldu.  

 

Amerikalı Misyoner Başkent İstanbul’da 

 

Bu görevi sırasında Greene, Merkezi Türkiye Misyonu’nda yer alan MaraĢ’tan bir 

teklif aldı. Ancak bu tekliften daha cazip bir teklif Ġstanbul’dan geldi. Misyoner Greene Mayıs 

1872’de haftalık bir dini gazete ile Ermenice, Ermenice-Türkçe ve Yunanca-Türkçe olarak 

basılan “Avedaper- Çocuklar Ġçin” isimli resimli aylık derginin editörlüğünü yapması için 

Ġstanbul’a davet ediliyordu. O da bu teklifi hemen kabul ederek Ġstanbul’a geldi.  Ġstanbul’a 

geldiğinde Cyrus Hamlin’in Robert Koleji’ne yakın bir eve yerleĢtiler. 26 yıl boyunca burası 

Greeneler için “mutlu bir yuva” olacaktı. Çocuklarından iki büyük oğlu Joseph ve Edward, 

Robert Koleji’nin hazırlık bölümüne, küçük oğlu Frederick ve kızları Lizzie ile Fannie ise 

Bebek’te özel bir okula baĢladılar. 16 Ekim’de 5,5 yaĢındaki kızı Fannie, 24 Ekim’de de 8 

yaĢındaki Lizzie difteri hastalığından hayatlarını kaybettiler46.  
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 “Minnesota and Turkey”, The Missionary Herald, Vol. LXV, No: V, (May. 1869), 178. 
44

 Greene, letter [published], 3. 
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 Nehemiah, age, 697. 
46

 Greene, age, 309-310. 
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Misyoner Greene, 1872’den 1884 yılına kadar 12 yıl boyunca editörlük faaliyetlerine 

devam etti. Dergi bilimsel, dini ve siyasi konu baĢlıklarına ayrılmıĢtı. Dini konular çok önemli 

bir yer iĢgal ediyordu. Avedaper kamuoyunun aydınlatılması ve misyoner çalıĢmalarının 

baĢarısı açısından neredeyse vazgeçilmezdi. Greene yayın hayatı boyunca Avedaper’de 

yayınlanan yazılarda Türkler aleyhine zerre kadar bir saldırı olmaması için oldukça dikkatli 

davranmaya çalıĢtı47. Her türlü detaya büyük önem veriyordu. Yayınlanacak yazıları daima bir 

kere hatta çoğunlukla iki kere okuyup, tashih ederdi. Bunun için de bir günde 10-12 saat 

boyunca çalıĢırdı48.  Editörlük yaptığı dönemde özellikle Sultan Abdülhamit zamanında basın 

yasasının titiz ve keyfi uygulandığını söyleyen Greene, Ermenistan, Makedonya, özgürlük, 

birlik ve benzeri bazı kelimelerin kullanılmasının yasak olduğunu belirtiyordu. Herhangi bir 

Türk yetkilisini veya hükümetin herhangi bir eylemini asla eleĢtirmediğinden, aksine sultanın 

doğum günü, tahta çıkıĢ yıldönümü gibi önemli günleri dikkate aldığından bahsediyordu. 

Amerikan misyonerlerinin bu titiz uygulamasından dolayı Board’ın yayınları 50 yıl boyunca 

sadece 3 kez ve birkaç günlüğüne askıya alınmıĢtı. Greene bu baĢarısını hizmeti altında çalıĢan 

Karakashian, Ayvazian, Sarkisian gibi sadık Ermeni yardımcılarına borçlu olduğunu 

söylüyordu49.  

Joseph K. Greene, 1884 yılında ikinci sıla izni için 13 yıl aradan sonra tekrar 

Amerika’ya doğru yola çıktı. 1 Haziran 1884’te önce Boston’a ulaĢtı. Greene’i memleketine 

döndüğünde ise büyük bir sürpriz bekliyordu. Yıllar önce mezun olduğu Bowdoin Koleji 

tarafından kendisine Ġlahiyat Doktoru unvanını verildi. Greene Amerika’da bir yandan 

annesinin 88. yaĢ gününü kutlarken diğer taraftan da misyonerlik iĢlerine devam ediyordu. 

Amerikan Board’ın yıllık toplantılarına katılıyor, Türkiye’nin dini ve siyasi durumu ile ilgili 

konferanslar veriyordu. Minneapolis’te Kadınlar Kurulu’nun yıllık toplantısındayken de 

annesinin ölüm haberini aldı. 

 

Amerika’ya İkinci Yolculuk 

 

Greene’in ikinci sıla ziyareti birincisine göre daha yoğun geçti. Ne de olsa kendisi 

artık Türkiye’deki misyoner çalıĢmaları ile 25 yılı geride bırakmıĢ deneyimli bir misyonerdi. 

Bu yüzden birçok kilise, cemaat ve kolej tarafından özel konuĢmacı olarak davet edildi. 

Amerika’nın Orta ve Batı eyaletlerinde yer alan 94 Ģehir ve kasabada “Her Hıristiyan Bir 

Vaiz”, “Hıristiyan Takdis”, “Vicdan”, “Hıristiyan Misyonların Türkiye‟deki Başarısı”, 

“Türkiye‟de Basın ve Eğitim”, “Hıristiyan Misyonlarına Yönelik Türk Hükümetinin Tutumu”, 

“Türkiye‟de Siyasi Durum”, “Türk Halkı ve Memleketi”, “Müslümanlığın Yükseliş ve 

Çöküşü” gibi baĢlıklarla 331 adet konferans, ders ve vaaz verdi. Bir yıl boyunca bu faaliyetleri 

sırasında pek çok bakanla görüĢme imkânı elde etti50. Kongregasyonalist Kilisesi’nde yaptığı 

bir konuĢmasında Osmanlı Ġmparatorluğu’nda Hıristiyanlığın yayılmasından bahsediyordu. 

Misyonerlerin karĢılaĢtığı en büyük zorluğun Doğu Hıristiyanlarının sahip oldukları putperest 

inançların üstesinden gelmek olduğunu anlatıyordu. Onların sakallı yaĢlı bir adamın 

resimlerine Tanrı diye taptıklarını söylüyordu. Müslümanlar ise kutsal Ģeylerin maddeten 

sunulmasına karĢıydılar. Lakin birçok Suriyeli Hıristiyan’ın doğru manada dini bir eğitim 

aldıkları takdirde Müslümanların da Hıristiyanlığa yaklaĢımlarının tamamen değiĢtiğini 

anlatan Greene, “Müslümanlar böylece Hıristiyanlığın düşündüklerinden daha iyi ve daha saf 
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 “From Boston”, The New York Times, (30 January 1895), 5.  
48

 George F. Herrick’in dipnotundan;  Greene, age, 140-141. 
49

 Greene, age, 311-312. 
50

 Age, 318-319. 
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bir din olduğunu anladılar” diyordu. ġuan Suriye ve Anadolu’da 8,239 faal üyesi bulunan 105 

Protestan kilisesi olduğunu, toplam olarak hesap edildiğinde Türkiye’de 3-4 milyon Hıristiyan 

ve 8 milyon Müslüman bulunduğunu vurguluyordu. Bununla birlikte HıristiyanlaĢtırma 

çalıĢmalarına hızlı bir Ģekilde devam ettiğini söyleyen Greene, bu doğrultuda en güçlü etkiyi 

Ġncil çevirilerinin yaptığını anlatıyordu. Ġncilin birçok dile çevrildiğini ve özellikle 

Müslümanlar arasında da ilgi gördüğünü belirten Greene hükümetin Türkiye’deki misyoner 

faaliyetlerine yakın zamanda karıĢmaya son vereceğini ümit ettiğini ifade etmiĢtir51. Greene ve 

eĢi Pazar günü Ġlk Kongregasyonalist Kilisesi’nde olacak bundan sonra da artık yola çıkacaktı. 

Bu “hareketli tatil”in ardından Greene, 24 Haziran 1886 PerĢembe günü Türkiye’deki 

misyonerlik görevine dönmek üzere Boston’dan hareket etti.  

 

Eşini Kaybetmesi ve Üçüncü Amerika Ziyareti 

 

Greene ve ailesi, Türkiye’ye döndükten sonra bir yıl daha Bebek’te ikamet ettiler ve 

daha sonra yedi yıl kadar yaĢayacakları Pera’ya taĢındılar. 1886-1894 yılları arasında Robert 

Koleji ve Ev Okulları’ndaki Ġngilizce dini hizmetlerin yanı sıra 3 dilde daha hizmet 

veriliyordu. Bu dönemde 5 Ermeni ve 2 Rum vaiz daha onlara katılmıĢtı. Greene, bu dini 

ayinlere Türklerin de katıldığını, her Pazar öğleden sonra Türkçe vaazlar verdiğini ve pek çok 

Türk’ün Pera’daki evine dini sohbetler için geldiğini söylüyordu. Ġncil Cemiyeti tarafından 

Türkçe Yeni Ahit üzerinde çalıĢması da bu dönemde istendi52. 1886 yılında Missionary 

Herald’a yazdığı iki makalede Joseph K. Greene, Türklere yönelik bu Ġncil çalıĢmalarından 

bahsediyordu.  

Türkiye’de Amerikan Board misyoneri olarak 45 yıldır özellikle Doğu Hıristiyanlarına 

yönelik reform çalıĢmaları yaptıklarını vurguluyordu. ġimdi ise Müslümanlara yönelik daha 

ciddi adımların atılmasının zamanının geldiğini söylüyordu. Bu konudaki en büyük engel 

Müslümanların din değiĢtirdikleri takdirde ölüm cezasına çarptırılmaları idi. Ancak bu engel 

de 1856 Hatt-ı Hümayun’u ve Ġstanbul Ġngiliz Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe’in 

çabaları ile ortadan kaldırılmıĢtı. 1857 yılında Selim Efendi ve karısı herhangi bir zorlama ile 

karĢılaĢmaksızın resmen Hıristiyan olmuĢlardı. Greene göre, Türklere yönelik çalıĢmadaki 

ikinci engel ise Doğu Hıristiyanlığına yönelik iftiralardı. Bunlar da büyük ölçüde etkisini 

kaybetmiĢti. Greene’e göre yapılması gerekenler Ģunlardı: Öncelikle Türk dönmeleri kendileri 

için tam bir dini özgürlük ve koruma talep ediyorlardı. Bunun için gerekli kanunların 

hazırlanmasında ısrar edilmeliydi. Ġkinci olarak Doğu Hıristiyanlığı ile ilgili skandallar bahane 

edilerek Türkler daha fazla engellenmemeliydi. Üçüncü olarak kutsal kitabın Türkçe çevirileri 

daha geniĢ kesime dağıtılmalıydı. Greene burada önemli bir soru soruyor “Türkler bizim 

çalışmalarımıza layık mıdırlar?” ve Ģöyle cevap veriyordu: “Elbette layıktırlar. Onlar 

mükemmel bir zekâ ve merhametli bir mizaca sahiptirler. „Türk gibi zalim’ genel kanısının 

aksine, Türkler doğuştan intikamcı ve kavgacı değillerdir. Evlerine, çocuklara ve çiçeklere 

düşkündürler. Nazik, ılımlı ve temizdirler, mülklerine ve dinlerine yönelik bir saldırı olmadığı 

sürece sessiz ve sakin insanlardır. Hıristiyanlığa döndürüldüklerinde hayırsever çabaları ve 
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 “A Talk on Turkey: Some Views of Christinaity’s Spread in the Ottoman Empire”, Detroit Free 

Press, (8 May 1886), 4.  
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fikri faaliyetleri canlandıracaklar ve doğal olarak Orta Asya‟daki milyonlarca Müslüman 

birer misyoner haline gelecektir53.”  

1894’ün Ocak ayında Misyoner Greene eĢi Elizabeth’i kaybetti. EĢi, Ermeni, Rum, 

Amerikan, Ġngiliz ve Alman dostlarının katıldığı bir merasim ile Feriköy mezarlığına gömüldü. 

Greene eĢinin ölümünden 8 ay sonra 25 Eylül’de üçüncü kez Amerika’ya gitmek üzere 

Ġstanbul’dan ayrıldı. 20 Ekim 1894’te Boston’a vardığında bir süre oğulları ve arkadaĢları ile 

hasret giderdikten sonra birinci ve ikinci izinlerinde olduğu gibi bu izninde de çeĢitli yerlerde 

ve organizasyonlarda konuĢmalar yapmaya, konferanslar vermeye devam etti. Yapacağı 

konuĢmalar gazetelerden de tüm halka ilan ediliyordu54. KonuĢma yaptığı mekânların 

çoğunluğunu ise Amerika’daki kolej ve üniversiteler oluĢturuyordu. Bunlardan biri olan Olivet 

Koleji öğrencilerine “Müslümanlık” baĢlıklı bir konferans vermiĢti55. Onun son derece “ilginç 

ve bilgilendirici” konferansı daha sonraki günlerde gazetelerde haber olarak yer almıĢ ve bu 

suretle konferansın etkisi devam etmiĢti56. Bunların dıĢında Pazar Okulu Dersleri de veren 

Greene, misyonerlerin doğudaki faaliyetlerini büyük bir harita üzerinde anlatmıĢtı. Kendisini 

dinlemeye gelenlere “Artık bir hayli yaşlı torun torba sahibi biri olduğunu ancak yeniden 

misyoner çalışmalarına geri döneceğini” söylüyordu. Saçları beyazlamıĢ olan Greene’in bu 

sözleri salonda gülüĢmelere yol açtı57. Türkiye’de 36 yıl misyonerlik hizmetinde bulunmuĢ biri 

olarak yaptığı konuĢmalarda Ermeni meselelerine uzun uzadıya temas etmeksizin daha çok 

Hıristiyan misyonlarından bahsetmeyi tercih ediyordu. Bu “karanlık ülkenin” korkusuz 

misyonerlere ne kadar çok ihtiyacı olduğunu anlatıyordu. Osmanlı Devleti’nin korkunç mali 

durumundan, yerel sanayinin Avrupa rekabeti karĢısında paramparça olduğundan ve hatta 

tarımın büyük ölçüde değer kaybetmesinden bahsediyordu. Türk feslerinin bile artık Avusturya 

fabrikalarında üretildiğini ve Türklere satıldığını söylüyordu. Havlu eski Türk sanayisinin esas 

üretim maddesi iken Ģimdi daha düĢük fiyatlara sahip Avrupa havlularının piyasaya 

sürüldüğünü bunun da Türkleri havlu üretimini sonlandırmaya zorladığını ifade ediyordu. 

Türkler günlüğü 10-15 cente bile çalıĢmaya razı oldukları halde Türk sanayisinin Avrupa 

makine ürünleri ile rekabet edemeyeceğini söylüyordu. Misyoner Greene konuĢmasında 

bundan sonra imparatorluğun içlerine doğru yaptığı seyahatler sırasında gözlemlediği yerli 

halkın hayatlarından bahsediyordu. Ġnsanların (siyah ekmek) çavdar ekmeği ve soğan yiyerek 

yaĢadıklarını, azıcık ürettiklerinin beĢte birini ise hükümete vergi olarak ödediklerini 

anlatıyordu. Hükümetin ise misyonerlerden hoĢlanmadığını ve mümkün olan her zorluğu 

çıkardığını iddia ediyordu. Misyonerlerin kiliselerini kendi kendilerine yeten kuruluĢlar haline 

getirmeye çalıĢtıklarını, çalıĢmalarının daha çok eğitim üzerine odaklandığını ve bunun için 

yerli vaizlerden istifade ettiklerini söylüyordu. Kolejler ve okulların çok iyi iĢler baĢardığını 

anlatan Greene, Amerika’nın Türkiye’deki misyonları düzenli olarak desteklemediği 

konusunda da sitem ediyordu58. Greene Amerika’dayken 10 Eylül 1895’te yine kendisi ve 
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 Joseph K. Greene, “The Gospel for the Turks -I”, The Missionary Herald, Vol. LXXXII, No. 7, (July 

1886),  250-253; Joseph K. Greene, “The Gospel for the Turks -II”, The Missionary Herald, Vol. 

LXXXII, No. 7, (August, 1886), 294-297. 
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 “Meetings”, Boston Daily Globe, (15 August 1894), 6.  
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 “Olivet College”,  Detroit Free Press, (9 June 1895), 23.  
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  “International Sunday School Lesson”, Detroit Free Press, (15 June 1895), 7.  
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 “Missionaries in Turkey: Rev. J. K. Greene Tells of the Difficulties that Beset Them”, Detroit Free 
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daha önceki eĢi gibi misyoner olan Mathilde Hermine Meyer ile evlendi ve onunla beraber 

kasım ayında Ġstanbul’a döndü59. 25 Ocak 1897’de bu eĢinden Theodore isimli bir oğlu oldu. 

 

İstanbul’daki Son Günleri ve Emekliliğe Ayrılışı 

 

Joseph K. Greene Türkiye’deki yarım asırlık misyoner faaliyetlerini 3 döneme ayırır. 

Bunlardan ilki 1831-1846 yılları arasındaki “tohum ekim” dönemidir. Bu dönemin en ayırt 

edici özelliği misyonerler ile insanlar arasında samimi iliĢkilerin kurulmuĢ olmasıdır. Ġkinci 

dönem “hasat” dönemidir ve 1846-1861 yıllarını kapsar. 1 Temmuz 1846 yılından 40 üye ile 

ilk Protestan Ermeni Kilisesi’nin kurulması misyonerlerin faaliyetlerinin bir sonucudur. 

Üçüncü dönem ise 1861-1886 yılları arasındaki “manevi kuraklık” dönemidir. Bu dönemde 

Robert Koleji, Ev Okulları ve Ġncil Evleri inĢa edilmiĢ, Ġncil’in Türkçe ve Bulgarca çevirileri 

tamamlanmıĢ, kitaplar ve dergiler yayınlanmıĢtır. Ancak Greene göre bu dönemde 

misyonerlerin tüm çalıĢmalarına rağmen Ġstanbul Ģehri Merzifon, Kayseri, Harput, MaraĢ gibi 

küçük Ģehirlerin gerisinde kalmıĢtır. En büyük eksiklik ibadethane idi. Batı Fonu ve Hamlin 

Fonu sayesinde imparatorluğun birçok yerinde Protestan cemaatler için kilise ve Ģapeller 

sağlanmıĢ ancak Ġstanbul için hiçbir Ģey yapılmamıĢtı. Ġbadet için kiralanan evler ve 

konsolosluk Ģapellerinden sonra ilk kilise 1846 yılında Pera’da kuruldu. Greene’e göre, 

Ġstanbul’daki misyoner faaliyetlerindeki daha ciddi eksiklik ise misyonerlerle Protestan Ermeni 

kiliseler arasındaki iĢbirliği eksikliği idi60.  

1895-1910 yılları arasındaki dönemde Greene, Ermeni Avedis Asadourian, Arakel 

Bedikian ile Rum Stavri Mikhailides ile birlikte çalıĢmalarına devam etti. Zamanının çoğu bu 

papazlarla birlikte Türkçe ve Ermenice vaazlar vererek geçiyordu. Ayrıca Ġstanbul istasyonun 

dıĢındaki Ġzmit, Bahçecik ve Adapazarı kiliselerinde aylık konferanslar veriyor, bu üç kiliseye 

yıllık ziyaretler düzenliyordu. Bahçecik Erkek Lisesi ve Adapazarı Kız Yatılı Okulları’nın 

mezuniyet törenlerine katılıyordu. Bunlarla birlikte Amerikan Board’ın süreli yayınları ile 

Pazar Okulu ders kitaplarının basımları ile ilgili iĢleri yürütüyordu. Greene, ABCFM’nin en 

eski süreli yayını olan “The Missionary Herald”da yaptığı çalıĢmalarla ilgili makaleler 

yayınlıyordu. Bu makelelerden bazıları Türkler arasında Ġncil’in yayılması için gösterilen 

faaliyetlerle ilgiliydi61. Bazıları ise Greene’in bizzat gidip misyoner çalıĢmalarını yürüttüğü 

veya denetlediği Ġstanbul, Ġzmit ve Adapazarı gibi istasyonları anlatıyordu62. 1905 yılında 
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 Greene, age, 320-323; 1903 yılında Amerikan Board’ın Ġstanbul Misyon Merkezi tarafından 
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Avedaper’in 50. yılı dolayısıyla yayımlanan jübile sayısını tanıtıyordu. 7 Ocak’ta 50 sayfa 

halinde yayınlanan bu sayıda Greene’in de “Türkiye‟de Basın” baĢlıklı bir yazısı 

yayımlanmıĢtı63. 1907-1908 yıllarında zamanının çoğu Ermenice ilahi kitapların 10. baskısını 

hazırlamak ile geçti. Batı Türkiye Misyonu sekreteri olarak yıllık toplantıları düzenlemek, iç 

istasyonlar ve Board’ın dıĢ iliĢkileri ile yazıĢmaları gerçekleĢtirmek gibi görevleri vardı. 1908 

yılında gerçekleĢen Jön Türk devrimi sırasında güncel olayları günlük mektuplar Ģeklinde 

Boston’a bildiriyordu64.  

Ġkinci MeĢrutiyet ve MeĢrutiyet ortamının getirdiği özgürlükten büyük bir memnuniyet 

duyan Joseph K. Greene bu dönemdeki faaliyetlerinden büyük bir sevinçle bahsediyordu. 

Misyonerler tarafından 22 Mayıs 1910’da düzenlenen bir yürüyüĢ onun için bu tarihe kadar 

“görülmemiş bir olay”dı. GedikpaĢa ve Kumkapı’daki Amerikan ve Ġngiliz kadınları 

çocuklarla birlikte bir gösteri hazırlamıĢlardı. Greene o günü Ģu Ģekilde anlatıyordu: “Yaklaşık 

400 Pazar Okulu öğrencisi marşlarla İstanbul caddelerinde yürüdüler. Çocuklar Türk, 

Amerikan ve İngiliz bayrakları ile büyük küçük afişler taşıyorlardı. Türkçe, Ermenice olan bu 

afişlerde; “Tanrı‟nın sevgisi fetheder”, “İsa dedi ki: Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara 

engel olmayın!” yazılıydı. Hemen hemen bütün çocuklar Protestan olmayan ailelerden 

gelmekteydi. Seyirciler yürüyüşü övgü ile izlerlerken çocuklar da geldikleri gibi şarkılar 

söyleyerek geri döndüler. Sokaklar tören alayını izleyen çoğunluğu Türklerden oluşan 

insanlarla doluydu. Böyle bir tören alayını İstanbul daha önce hiç görmemişti. Bu durum bize 

açıkça gösterdi ki, artık yeni bir rejim altında yaşıyorduk.65” 

Bunlar Amerikalı misyonerin Osmanlı ülkesinde geçirdiği son günlerdi. Türkiye’de 

geçirdiği 50 yılın ardından artık emekliye ayrılıp ülkesine geri dönmek istiyordu. Daha, 1909 

sonbaharında iken Amerikan Board Sekreteri James L. Barton’a bir mektup yazmıĢtı. Bu 

mektubunda Amerika’ya son ziyaretinden beri 14 yıl geçtiğini, temmuz ayı itibariyle 

Türkiye’deki misyonerlik görevinde 51 yılını tamamladığını bildiriyordu. Yararlı olabildiği 

ölçüde burada çalıĢmaya devam etmeyi istediğini, fakat bu iĢin sadece baĢkentteki değil aynı 

zamanda dıĢ istasyonlardaki Protestan aileleri ziyaret etmek için güçlü kuvvetli bir adam 

gerektirdiğini ve yaĢının daha genç birine yer vermesi gerektiğini hatırlattığını vurguluyordu. 

Dahası eĢinin de 21 yıllık bir misyoner hizmeti olduğunu, bunun 6 yılının Japonya’da ve 15 

yılının ise Türkiye’de geçtiğini söylüyordu. Artık oğulları Theodore’u Amerika’da bir okula 

yerleĢtirmeleri gerektiğini ve Amerika’daki 5 oğlu ve 11 torununu ziyaret etmek istediğini 

anlatıyordu. Greene 1910 yılına kadar görev yaptığı Ġstanbul’dan ayrılıp ülkesine dönmek 

istiyordu. Emeklilik isteğinin kabul edilmesinin ardından veda ziyaretlerine baĢladı. Önce 

Ġstanbul’daki Protestan aileleri daha sonra da Ġzmit, Bahçecik ve Adapazarı’nı ziyaret etti. 

Özellikle de Bahçecik Erkek Lisesi ile Adapazarı Kız Yatılı Okullarına veda ziyaretinde 

bulundu66. Böylece Türkiye’deki son ziyaretlerini tamamlayan Greene, 25 yaĢında geldiği 

Türkiye’den 76 yaĢında ayrılarak Ağustos 1910’da Amerika’ya geri döndü67.  

                                                                                                                                                                           
Joseph K. Greene, “The Church and Schools of Adabazar, Turkey”, The Missionary Herald, Vol. XCII, 

No. IX, (September, 1896), 359-360. 
63

 Joseph K. Greene, “The Jubilee of the Avedaper”, The Missionary Herald, Vol. CI, No. 4, (April, 

1905), 171-173. 
64

 Greene, Leavening the Levant, 334-336. 
65

 Greene, age, 338-339. 
66

 Age, 340-342. 
67

 Greene, 1859 yılından 1909 yılına kadar Amerikan Board’ın Türkiye’deki faaliyetlerini 

değerlendirdiğinde Protestan kiliselerin sayısı 40’tan 140 çıktığını vurguluyordu. Bunlara ilaveten 17 

Yunan ve 19 Bulgar kilisesi vardı. Kilise cemaatinin sayısı ise 1,277’den 15,748’e ulaĢmıĢtı. Kayıtlı 
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Joseph K. Greene emekli olup Amerika’ya geri döndükten sonra da misyonerlik 

iĢleriyle meĢgul olmaya devam etmiĢtir. Özellikle Ġstanbul’da uzun yıllar görev yapmıĢ bir 

misyoner sıfatıyla Türkiye ve Türkler ile ilgili meselelerde konuĢmalar yapmıĢ, gazetelere 

açıklamalarda bulunmuĢtu68. Joseph Kingsbury Greene 10 ġubat 1917 tarihinde Oberlin, 

Ohio’69da hayatını kaybedinceye kadar misyonuna sadık bir Hıristiyan misyoner olarak canla 

baĢla çalıĢmıĢtır.  

 

Sonuç 

 

Amerikan Board misyoneri olarak Joseph Kingsbury Greene de tam yarım asır 

boyunca Osmanlı Devleti’nde görev yaptı. 1859 yılında Türkiye’ye geldiğinde Joseph K. 

Greene henüz 25, eĢi Elizabeth ise 28 yaĢındaydı. Ġlk görev yeri olan Ġzmit’e geldiğinde onun 

da ilk iĢi yerel dilleri öğrenmek oldu. Kısa sürede Türkçe, Ermenice ve Yunanca öğrendiği gibi 

bu diller için birer Ġngilizce sözlük de hazırladı. Misyoner Greene Ġzmit, Bursa ve Manisa’da 

ikamet ettiği 10 yıl boyunca binlerce kilometre yol kat ederek bölgeyi tanımaya çalıĢtı.  

Yaptığı seyahatler vesilesiyle Osmanlı Devleti’nin etnik yapısını gözlemleme imkânı bulmuĢ, 

çeĢitli milletlerden ve çeĢitli sosyal sınıflardan birçok insanla tanıĢma fırsatı elde etmiĢti. 

Bunlardan en çok Ermenilerle vakit geçiren Greene, kendisine misyonerlik görevinde yardımcı 

olan bu Ermenilerden ise artık birer kardeĢ olarak bahsediyordu. Joseph K. Greene, 

Anadolu’daki bu görevlerinin ardından 26 yıl boyunca görev yapacağı Ġstanbul’a geldi. 

Bundan sonra devletin baĢkentinden bütün geliĢmeleri takip etme imkânı buldu.  

Greene görev yaptığı tüm bu yarım asırlık süre boyunca büyük siyasi geliĢmelere 

tanıklık etti. Kırım SavaĢı’nın hemen sonrasından II. MeĢrutiyetin ilanına kadar geçen süre 

zarfında iki savaĢ, iki kolera salgını, kıtlıklar, çok sayıda ve yıkıcı yangınlar görmüĢtü70. 

Ġmparatorluktaki durumu gün gün tasvir eden seri mektuplar ile geliĢmeleri Amerikan Board 

yönetimine bildiriyordu71.  Misyonerlik hayatı boyunca sadece 1868, 1884 ve 1894 yıllarında 

olmak üzere 3 kez Amerika’ya gitti. Ancak bu ziyaretleri sırasında hiç boĢ durmadı, uzun 

yıllar Türkiye’de görev yapmıĢ deneyimli bir misyoner sıfatıyla kiliselerde, kolej ve 

üniversitelerde, cemaat toplantılarında, yıllık misyoner toplantılarında Türkler ve Osmanlı 

Devleti ile ilgili sayısız konferanslar verdi, konuĢmalar yaptı. ABCFM’nin üst düzey 

yöneticileri, din adamları ve siyasilerle görüĢtü. Bu görüĢmelerinde Türkiye’deki 

                                                                                                                                                                           
Protestanların sayısı ise 7,000’den 54,000’e yükselmiĢti. Ġbadet, eğitim ve yardımlar için harcanan tutar 

ise yıllık 4,000 dolardan 128,273 dolara ulaĢmıĢtı. 1859’da erkek ve kızlar için bir tane olan lise sayısı 

52’ye yükselmiĢti. 1859’da Türkiye misyonunda hiç kolej yokken 1909’da Amerikan yönetimindeki 

kolejlerin sayısı 10’du. 50 yıllık bu misyoner çalıĢmasının sonucunda çoğunluğu Müslüman olan 

hastalar misyonerlerin hastanelerinde tedavi oluyor, gençler misyonerlerin okullarında yetiĢiyor ve 

milyonlarca kitle misyonerlerin kitaplarını ve süreli yayınlarını okuyordu. Greene, age, 155. 
68

 Türkiye’de yaptığı görev yılı her bir yazıda biraz daha artmıĢtır. Kimi yazılarda 50 yıl, kimisinde 52 

yıl, bazı yazılarda 53 yıl, bazılarında 54 yıl görev yaptığı ifade edilmiĢtir. “Messages from Mission 

Field”, Boston Daily Globe, (15 May 1911), 3; “Regard Revolts Aid to Missions”, Indianapolis Star, (9 

March 1912), 7; “Does Not Fear Turks”, The Sun, (5 November 1912), 5; “Turkey Needs Aid”, Detroit 

Free Press, (8 February 1913),  5.  
69

 Nehemiah, age, 697. Gazetelerde yer alan ölüm ilanında Misyoner Greene’in kısa bir hayat hikayesi 

anlatıldıktan sonra Türkiye’deki 51 yıllık misyonerlik hayatının ardından 1910 yılında emekliye 

ayrıldığı, Leavening the Levant isimli kitabı yazdığı, Türkiye’deki Amerikan faaliyetlerine bir standart 

getirdiği yazılıydı. “Rev. Dr. Joseph K. Greene”, The New York Times, (17 February 1917), 11.   
70

 “A Half Century of Service”, The Missionary Herald, Vol. CV, No. 5, (May 1909), 188.  
71

 “Turmoil in Turkey”, The Missionary Herald, Vol. CV, No. 6, (June 1909), 232.  
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geliĢmelerden ve her türlü misyonerlik faaliyetlerinden bahsetme imkânı buldu72. Amerikalı 

misyoner emekli olup ülkesine döndüğünde artık 76 yaĢındaydı fakat bu onu yine çalıĢmaktan 

alıkoymadı.  

Bu kadar uzun yıllar Osmanlı ülkesinde yaĢamıĢ olmasına rağmen Joseph K. Greene, 

hiçbir zaman Amerikalı bir Protestan misyoner olduğunu unutmadı. Ġsa ve havarilerinin 

öğretileri onun yemeği ve suyu gibi, hatta ondan daha fazlası idi73. Farklı ırk ve dine mensup 

insanların bir arada toplandığı Osmanlı tebaasına bakıĢında da onun Hıristiyanlığa olan bu 

sevgisi baskındı. Hıristiyan tebaa ne olursa olsun onun için bir kardeĢti, Türkler ne kadar iyi 

olurlarsa olsunlar düĢmanlardı. Türkler yiğit ve kabiliyetli bir ırktı ancak ne yazık ki 

Müslümanlardı. Bu yüzden Türklere, Osmanlı Devleti ve Osmanlı tarihine, devletin tüm siyasi 

geliĢmelerine, Osmanlı tebaasındaki sosyal münasebetlere, hukuki statülere ve düzenlemelere 

hatta ekonomik yapıya Hıristiyan misyoner gözlüğüyle bakmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. 

Joseph K. Greene, gerek Türkiye’de gerekse Amerika’da verdiği sayısız konferans ve 

vaazlarında, gazete ve süreli dergilere gönderdiği makale ve yazılarında, ABCFM’nin 

merkezine gönderdiği raporlarında, misyonerlerin yıllık toplantılarında, Board’un üst düzey 

yöneticileri ve Amerikalı siyasetçilerle yaptığı görüĢmelerinde hep bu “Müslüman Türk” 

imajını iĢledi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
72

 Bugün Columbia Üniversitesi’ne bağlı The Burke Library Archives’da 1857-1917 yıllarını kapsayan 

“Joseph Kingsbury Greene Papers” adıyla toplam 10 kutu halinde bir arĢiv bulunmaktadır. Üç seriye 

ayrılmıĢ olan bu arĢivde birinci seriyi Greene’in Türkiye’de iken tuttuğu ve kendi el yazısı ile yazdığı 

günlükler oluĢturur. En büyük kısmı oluĢturan bu seri toplam 8 kutudur. Seri içinde yer alan günlükler 

düzenli olarak günü gününe tutulmuĢlardır. Buradaki görevi sırasında yaptığı seyahatler, verdiği 

konferanslar ve misyonerlik hizmetleri ile bilgilerin yanı sıra bunların tarihleri, yerleri hatta o günkü 

hava durumundan bile bahseder. Hatta tüm dünyadaki geliĢmeleri bile aktarır. Örneğin Abraham 

Lincoln’un 1860 yılında baĢkan seçilmesi gibi. Günlüğü en son 28 Ocak 1917 tarihine aittir. Ġkinci seri 

1859-1872 yılları arasındaki yazıĢmaları kapsar. Bir kutudur. Amerikan Board ile yaptığı yazıĢmalardır. 

Ayrıca gazete makaleleri de vardır. Son seri 1857-1909 yılları arasındaki dönemi kapsayan sözlük 

çalıĢmalar ve vaazlarıdır. Ġngilizce’den Ermenice ve Yunanca’ya olan bu sözlükleri 1859 yılında ilk 

görev yeri olan Ġzmit’te hazırlamaya baĢlamıĢtır. 

 http://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/libraries/burke/fa/mrl/ldpd_4492539.pdf 
73

 George F. Herrick, “Joseph K. Greene, D. D.”, The Missionary Herald, Vol. CXIII, No. 4, (April 

1917), 169-170. 
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