


GİRİŞ
Amerika’nın eski dünyayla temasları üzerine en zengin mira-

sın sahibi Amerika Amerikan Bord Yurtdışı Misyonları Heyeti’dir. 
1810 yılında Kuzeydoğu Amerika’da bulunan Yeni İngiltere papaz 
okullarından mezun olan idealist birkaç ilahiyatçı tarafından Boston 
şehrinde kurulan bu heyetin amacı dünyada İncil’i ve medeniyeti 
yaymaktı. Orta Doğu coğrafyası heyet açısından değerli bir istikame-
te dönüşecekti. Aslında David Eddy’nin 1913 tarihli What Next in 
Turkey başlıklı risalesine bakılırsa bu bölgenin başından beri stratejik 
bir önemi vardı. Yale, Auburn ve Hartford’da eğitim gören bu yazar 
1904’te papazlık icazeti aldıktan sonra bir misyoner olarak Osmanlı 
İmparatorluğu’na gönderilmişti. Onun dediğine göre “Hristiyanlığın 
esasları” bu coğrafyada “kuvvetli bir tesir icra ederse” böyle bir tesirin 
“kuvveti Kürdistan’ın her bir mezrasına nüfuz ederek” en sonunda 
Doğu’nun kapılarını aralayacaktı.1

Misyonerler Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerine büyük yatı-
rımlarda bulundu. 20. yüzyılın başlarında 179 misyoner 450 eğitim 
kurumunda ve 19 sağlık merkezinde hizmet vermekteydi. Misyoner-
lerin hızla yayılan bu hırslı teşebbüsleri, kadınlar ve yerli halk için özel 
bir fırsata dönüştü. Örneğin 1914 yılı verilerine göre 58 erkeğe karşı 

1 Eddy, What Next in Turkey, s. 86, Houghton Kütüphanesi’nde; “Eddy, Da-
vid Brewer,” içinde, Marquis, ed., Who’s Who in New England, s. 364; Eddy, 
Eddy Family Collection, Houghton Kütüphanesi’nde mevcuttur. Amerikan 
Heyeti’nin küresel yayılması üzerine bkz. Hutchison, Errand to the World, s. 
38-124; Chang, Citizens of a Christian Nation, s. 65-98, 153-65; Putney ve 
Burlin, ed., Role of the American Board, s. 11-48, 142-92; ve Reeves-Elling-
ton, Domestic Frontiers, s. 108-74. Amerikan Heyeti’nin arşiv kaynaklarına 
dair bkz. Coakley, “ABCFM Collection.”
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123 kadın misyoner bölgede faaldi. 55.240 cemaat üyesi ve 25.911 
öğrencisiyle 210 vaiz, 897 öğretmen, 90 kadın İncil hocası dâhil ol-
mak üzere toplam 1.299 mahallî personel vardı. Uzun soluklu devam 
eden faaliyetler dolayısıyla ikinci ve üçüncü nesil misyonerler de yerel 
halkla yakın temasta bulunmuş; böylece Osmanlı eyaletlerinden Yeni 
İngiltere’ye doğru yönelen zincirleme göçlere vesile olmuşlardır.2

Bizim çalışmamız Amerikalı misyonerlerin tarihi hakkındadır ama 
bu tarihin merkezinde Osmanlı Devleti vardır. Devlet erkânı açısından 
misyoner şahıslar yabancı bir gruba mensuptu. Dolayısıyla onların 
faaliyetlerine karşılık vermek için resmî kurumların yetkilendirilmesi ve 
yeni manevraların geliştirilmesi gerekiyordu. Niyetimiz meydana gelen 
tüm gelişmeleri yerinde tespit edebilmek amacıyla eğitim, güvenlik, 
inşaat, sağlık ve yayın alanlarını da hesaba katarak istihbarat, mevzuat 
ve hukuki uygulama meselelerini incelemektir. Gayemiz genel anlam-
da zaten çalkantılı olan bir ortamda devlet adamlarının misyonerleri 
frenlemek için attığı adımlara odaklanmaktır. Aynı zamanda çeşitli 
açılardan yapılacak derinlemesine bir izahat yoluyla devlet üslubunun 
niteliğini tetkik etmek ve misyoner faaliyetlerine dair uygulamaların 
seyrini tespit etmek niyetindeyiz.

Merkeziyetçilik, muhafazakârlık ve iltimasçılık akideleriyle yoğrulan 
Osmanlı rejimini canlandırmak için 19. yüzyılın sonlarında bazı resmî 
girişimler vardı. Bürokratların bu akideleri içselleştirmesine rağmen 
devletin dışlayıcı eğilimleri sabit kalmıştır. Örnek vermek gerekirse 
1908 itibarıyla devletin 40.000 memuru vardır ancak genişlemesine 
rağmen bütün maaşlı kadrolar hâlen İstanbullu bürokratların oluştur-
duğu elit bir sınıfın emrindedir. Başkentte doğan, orada eğitim gören 
ve her yerde temasları olan da, mahkeme ve medreselerde postnişin 

2 Amerikan Heyeti’nin kayıtlarına göre 9 kolej, 4 papaz okulu, 437 lise ve 
ilkokul, 9 hastane ve 10 sağlık ocağı vardı. Ayrıca 196,627 dolarlık mahallî 
bağış (%63’ü nispeten daha varlıklı olan Batı Anadolu yöresinden olmak 
üzere) toplandı. Osmanlı ve Çin devletlerindeki misyoner faaliyetleri üzeri-
ne daha fazla bilgi için bkz. Annual Report (1917), s. 62-95, 145-91; ve List 
of American Educational, Religious, and Charitable Institutions, American 
Research Institute Türkiye’de mevcut.
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olanlar da aynı devlet erkânı zümresindendir. Kısacası tüm makamların 
sahibi bu seçkin sınıftandır.3

Tipik bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanan bürokratlardan 
birisi Mehmet Sait’ti. İstanbul’da mümtaz bir ailenin ferdi olarak 
1830’da doğdu ve Ayasofya külliyesinde eğitim aldı. Yirmili yaşlara 
geldiğinde azimli, nazik, sadık ve gelecek vadeden bir genç olarak danış-
tayda (şura-yı devlet) devlet işlerini ve adabını öğrenince bürokrasideki 
hızlı yükselişi başladı. Başkâtiplik, çeşitli nazırlıklar ve sadrazamlık 
görevinde bulundu. Ortada orta yaşlarında bürokrasiye adanmış, 
tecrübeli ve devlet itikadı kusursuz bir Sait vardı. Ayrıca 1876-1912 
arasında adli teşkilat kanunlarını hazırladı, çağdaş laik okulların ve 
Dersaadet Ticaret Odası’nın kurulmasına öncülük etti, harcamaları 
kısıp dolaysız vergilendirmeye geçerek devlet hazinesini de dengelemeye 
çalıştı. Neticede yükselişin sadakate bağlı olduğu bu devrin en yüksek 
makamları diğer nitelikler yanında sadakat şartına bağlıdır; dolayısıyla 
devlet rejimi Sait’in varlığını mümkün ve aynı zamanda şartlara bağlı 
olarak kırılgan kıldı. İdeolojik değişimlerin yaşandığı (1876, 1896, 
1908, 1911 ve 1913) zamanlarda onun makamı ya yükseldi ya da 
alçaldı. Aynı şekilde alt kademelerde çalışan on binlerce memurun 
durumu da siyasi değişimlerden etkilendi.4

Devlet ricalini var eden devlet teşkilatı halkı da, eskiden beri var 
olan bir denkleme göre halk etti. Bu denkleme göre her bir unsurun 
durumu millî ve ahlaki değerlerden oluşan bir birleşime bağlıdır. 
Örneğin gayrimüslim bir milletin kendine has nitelikleriyle övünmesi 
durumunda devletin menfaatleriyle çelişki oluşturan bir hâl oluşur ve 
bittabii o milletin bütün mensuplarına hukuki olarak şüpheyle yakla-

3 Quataert, Ottoman Empire, s. 62; Osmanlı seçkinleri üzerine, Findley, Bu-
reaucratic Reform, s. 40-333; Deringil, Well-Protected Domains, s. 19-21, 
166-70; Ortaylı, “Tanzimat Adamı”; Shaw ve Shaw, Osmanlı İmparatorlu-
ğu, 2. cilt, s. 263-73. İlk dönemlerin Osmanlı seçkinleri üzerine bkz. Atçıl, 
“Route to the Top,” s. 499-502; ve Atçıl, Scholars and Sultans, özellikle s. 
83-210. Beyrut seçkinlerinin 1909 Baharı’nda yaptıkları bir toplantı hak-
kında bkz. Campos, Ottoman Brothers, s. 1-19.

4 Kuran, “Küçük Said Paşa,” s. 125. Mehmet Sait ve Mahmut Kemal üzerine 
bir karşılaştırma için bkz. Findley, Ottoman Civil Officialdom, s. 152, 211-
92.
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şılır. Özünde sorunlu olan bu yaklaşım sebebiyle bazılarına suçsuzluğu 
ispat edilene kadar suçlu muamelesi yapılır. 1890’larda Amerikalı 
misyonerlerle teması bulunan ve Osmanlı rejimine meydan okuyan 
Ermeni azınlığa karşı hâkim olan tavır da işte bu tavırdı.5

Bazı önemli sorular hâlen cevap beklemektedir. Mesela iktidara 
göre dinî ve etnik içerikli mesajların anlamı neydi ve bunlara mahallî 
şartlarda nasıl muamele edilirdi? Tarihî seyir içinde Osmanlı yetkilile-
rinin Amerikalı misyonerlere karşı tavrı ve bu tavrın teşekkülü nasıldı? 
Daha genel bir ifadeyle dinî muhafazakarlık ve hukuki özgürlük ile 
merkezîleşen bir devlet ve bölünmüş bir toplum gibi birbiriyle çelişen 
fikir ve gerçeklerin bulunduğu bu ortamda misyoner faaliyetlerinin 
etkisi nasıldı? Zaman ve mekân içinde Osmanlı ve misyoner ilişkilerini 
ilgilendiren bu konuları da incelememiz ve açıklamamız gereklidir. 

KİTAP ÖZETİ

Amerikan misyonerlerinin başlangıçtaki faaliyetleri “Yurttaki Ec-
nebiler” adlı 2. bölümün konusudur. Misyonerler mahallî ortamda 
bozguncu olarak itham edilir ve faaliyetleri var olan düzene aykırı 
görülürdü. Bu açıdan Beyrut, Harput, Urfa ve diğer yerlerdeki valilerin, 
seçkinlerin ve din adamlarının merkezî devletten talebi misyonerlerin 
cezalandırılması ve hatta sınır dışı edilmesiydi. Ancak gelen yüzlerce 
şikâyet merkezdeki yetkilileri ikna etmeye yetmedi; üstelik bu durum 
merkez ile eyaletler arasında var olan karşılıklı güvenin gitgide zede-
lendiğini gösterdi. Örneğin İçişleri ve Dışişleri Bakanları Mehmet Faik 
Memduh ve Mehmet Sait nazarında mahallî taleplerin ne mantıklı bir 
tarafı ne de makul bir sebebi vardı. Ayrıca Aralık 1883’te Eğitim ve 
Maliye bakanlıklarınca hazırlanan ve yerli halkla birlikte ecnebilerin 
de dâhil olduğu kayıtlara göre Meclis-i Vükela misyoner faaliyetlerinin 
gerçek kapasitesini tahmin edebiliyordu. Nitekim mevcut kanunlar bu 

5 Arşiv vesikalarıyla beraber tespitimize yön veren muhtelif çalışmalardan ba-
zıları: Barkey, Empire of Difference, s. 242-61, 277-89; Deringil, Well-Prote-
cted Domains, s. 16-43, 68-92, 135-49; Fortna, Imperial Classroom; Göçek, 
“Ethnic Segmentation”; Karpat, Studies, s. 604–10; Kasaba, ed., Turkey in 
the Modern World, s. 38-111; Kieser, Iskalanmış Barış, s. 155-329; Quataert, 
Ottoman Empire, s. 54-74; ve Yalçınkaya, Learned Patriots, s. 152-206.
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kayıtlara, istidalara ve istihbarat raporlarına dayanarak misyonerlerin 
etkili bir şekilde kontrol edilmesi için tanzim edildi. Talimatlara göre 
Müslümanlar misyoner propagandasının elbette muhatabı değildi 
fakat bunun ötesinde yeni mevzuat, misyonerleri kapsamlı bir güvenlik 
incelemesine tabi tutuyor ve herhangi bir kamusal faaliyette bulun-
maları için resmî izin alınmasını şart koşuyordu. Yetkililer talimatlar 
ve mevzuat sayesinde mahallî ve dinî meselelerde yetkinin kendilerine 
ait olduğunu da hatırlatıyordu.

Misyonerlerin diplomatik hakları ve müdâhil oldukları asayiş vaka-
ları “Suç ve Nizam” adlı 3. bölümdedir. Mahallî infazcı çeteler çeşitli 
olaylarda misyonerlere saldırıp onların mülklerine zarar verdiler. Buna 
temsilî bir örnek Bayan Stone Hadisesi’ydi. Eylül 1901’de bir eşkıya 
çetesi Amerikan Heyeti misyonerlerinden Ellen Stone’u kaçırmış; 
böylece Amerika’nın ilk modern rehine krizini tetiklemişti. Bu krizden 
dolayı dehşete düşen Amerikan diplomatlar Osmanlı Hükûmeti’nin 
bölgedeki Amerikalı vatandaşları koruyamadığından şikâyet etti. Bir 
tarafta Amerikan yetkililer zarar gören misyoner vatandaşları adına 
mahallî olaylara müdahale ederlerken diğer tarafta Osmanlı yetkilileri 
bu olayları iç mesele addedip diplomatik müdahaleyi bertaraf ederek 
bu olayları içeriden halletmenin yolunu aradılar. Merkezî devletin bu 
tavrına bakılırsa en büyük sorumluluk eyalet valilerine aitti, nitekim 
asayişi sağlamak ve belirli hadiseleri çözmek onların asli vazifesiydi. 
Ancak valilerin icra ettiği tahkikat ve harekatları inceleyen bürokratlar 
valilerin liyakatinden emin olamadığı gibi Zaptiye Nezareti de mis-
yonerlerin takibi, asayişin idaresi ve benzeri sorumlulukları üzerine 
aldı. Hatta 1899’daki bir kayda göre bu nezaret Bayan Stone Hadisesi 
gibi olayları aydınlatamadığı için emri altındaki bazı görevlileri de 
kabahatli, kusurlu bularak cezalandırırdı. Sonuçta cezai mevzuat, 
Amerikalı misyonerleri hem gözaltında hem de koruma altında tutmayı 
amaçlayan merkezî devletin yeni adalet anlayışının bir yansımasıydı.

Misyoner kurumlarının tutumu ve vizyonu “Kurumsal Kanun-
lar” başlığı altında 4. bölümdedir. Amerikalı misyonerler birçok kez 
meskûn evleri hastane, matbaa, okul ve yetimhane olarak kullandı. 
Örneğin İç Anadolu’da William Dodd evini 15 yataklı bir hastaneye 
çevirmiş; Maria Gerber de 11 yetimi yatılı öğrenci olarak evine almıştı. 
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Yetkililerin gözünde bu faaliyetler art niyetin bariz bir göstergesiydi; 
nitekim Dodd ve Gerber özel mülkiyetin kamusal kullanımını yasak-
layan ebniye kanunlarını yok saydılar. Bu ihlallerin sıklığı dolayısıyla 
devlet kurumları teyakkuz hâlindeydi. Yeni mevzuat tüzel kurumların 
şahıslar yerine Amerikan Heyeti adına kaydedilmesi şartını getirerek 
tahkikat sürecini hızlandırdı. Ne var ki Meclis-i Vükela’nın bu yön-
deki kararları söz konusu muhatapların iş birliği yapmasına bağlıydı; 
aynı zamanda misyonerlerin daha sorumlu bir tutum içinde olmasını 
beklemektense bütün bir sürecin mahallî memurlar tarafından idare 
edilmesi kararlaştırıldı. Bu iyimser yaklaşım başarısız olduğunda ve 
misyonerler iş birliğine yanaşmadığında ise yeni bir politika geliştirildi. 
Kurumların tadilat yapmasına izin verildi fakat mekân genişletmeleri, 
yani var olan mülk sınırlarının dışına çıkmaları yasaklandı. Bir tür 
çevreleme politikası olan bu stratejiye göre askerî kışla gibi stratejik 
önem taşıyan yerlerin etrafındaki misyoner kurumlarının da kapatıl-
ması ya da taşınması şarttı.

Basım yayın faaliyetlerinin rotası “Yayılan ve Yakılan Kitaplar” 
adlı 5. Bölüm’ün konusudur. Amerikalı misyonerlerin yayınları mü-
temadiyen çoğalırken Osmanlı yetkilileri bu yayınların içeriğini ve 
genel okuyucu kitlesi üzerindeki muhtemel etkisini incelemekte ısrarcı 
davranmıştır. Nisan 1898 tarihli araştırma raporlarına göz atan İçişleri 
Bakanı Mehmet Faik Memduh’un iddiasına göre ücra yerlere ulaşması 
hâlinde misyoner yayınlarında fitneye sebep olacak mahiyette “ihtilaflı 
fikirler” vardı. Meseleye bu açıdan bakınca yabancı eserlerin reayaya -ki 
reayanın dışarıdan gelen fikirlere karşı zafiyeti malumdur- ulaşmasını 
yasaklayan özel amaçlı bir politika elzemdi. Olaya niteliksel bir boyut 
da eklenerek eğitim kitaplarına izin ve hatta teşvik verilirken dinî 
risaleler sansürlendi ve hatta yasaklandı.

Resmî birimler arasında üstün gayret gerektiren her meselede iş 
birliği vardı. Matbuat Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı, Osmanlı 
Washington Elçiliği, eyalet valilikleri ve gümrük daireleri hep birden 
Amerikan Heyeti’nin yayınlarını ve yabancı yayınları incelemekle 
görevlendirilmiş olan “Matbuat-ı Ecnebiye Dairesi Muayene ve Teftiş 
Encümeni” isimli komiteye ulaştırma gayretindeydi. Bu komiteye 
ulaşan malzemeler alt kademelerdeki memurlar tarafından incelenip 
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haklarında rapor tutulurdu. Bu sırada komitenin müdürü incelenen 
yayınların eyaletlerde dağıtılmasına izin verilip verilmemesi konusunda 
diğer birimlere danışırdı. Ancak tüm çabaya rağmen misyonerlerin 
üretimi bu birimin denetiminden daha hızlıydı. Başka bir ifadeyle 
yayın yapmakta olan misyonerlerin azmi kitapları incelemekte olan 
müfettişlerin gayretinden daha fazlaydı. Meclis-i Vükela’da buluşan 
nazırlara göre bu meselenin kökten çözümü için dolaşımdaki kitap-
ların yanında matbaa cihazlarının da teftiş edilmesi gerekliydi. Ama 
bu taktik de meselenin çaresi değildi. Neticede misyoner yayınevleri 
milyonlarca sayfa malzemeyi yayınlayarak okuyucuyla buluşturmakta 
başarılı oldu.

MİSYONERLERİN TARİHİ

Misyonerleri konu alan ilk eserlerin özünde misyonerlerin yerel 
halklar üzerinde bıraktığı etkiler vardı. Gerçekten dönemin gezginleri 
ve misyoner asıllı yazarları İncil’in nuruyla dünyayı aydınlatmayı he-
defleyen Protestan iştiyakını göklere çıkardı. Onların görüşünde hem 
İncil’in himmetini yükseltip hem günahkârları cehennem ateşinden 
kurtarmaya yaradığı için misyoner faaliyetleri iki uhrevi amaca aynı 
anda hizmet ediyordu. Amerikan Heyeti misyonerleri için Osmanlı 
İmparatorluğu özellikle kutsal bir yerdi. Mukaddes topraklar ve müs-
takbel Hristiyanlar oradaydı. Dolayısıyla bazı yazarlar Amerika’nın 
bölgedeki varlığında ilahi bir mana arıyordu ama bunu yaparlarken 
aynı zamanda Doğu’nun kültürünü ve gerçeklerini de klişeleştiriyordu. 
Asıl meramları kültürel dönüşüm olduğu için bu tarz yorumlar genel 
itibariyle Türk ve İslam resmini çarpıtmıştır.6

6 Örneğin bkz. Hamlin, Among the Turks, s. 180; Edwards, “Sinners”; ve The 
Problem of Turkey, Andover-Harvard İlahiyat Kütüphanesi’nde mevcut. 
Misyonerler üzerine yazılan ilk eserler için bkz. Barkley, Ride through Asia 
Minor; Childs, Across Asia Minor; Clement, Constantinople; Dwight, Cons-
tantinople and Its Problems; Elder, Vindicating a Vision; Hornblow, Private 
Life; Prime, Forty Years; Tracy, Silkenbraid; and Walsh, Residence at Cons-
tantinople. Çok satan ilginç bir eserde yazarın “bölgedeki faaliyetine binaen 
engin tecrübeye sahip” olduğu için konuda yetkin olduğunu ifade eder. 
Beaver, Ecumenical Beginnings, ön kapak.
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Tarih yorumları 1960’ların değişim rüzgârına kapılarak bir mik-
tar değişim geçirdi. Amerika Tarih Kurumu Başkanı John Fairbank 
nazarında Evanjelik Hristiyan misyonerler artık “Amerikan tarihinin 
görünmez adamları”ydı. 1968’de yaptığı bir konuşmada misyonerler 
hakkında yapılan yeni çalışmaları sıraladıktan sonra misyoner tari-
hini misyoner yazarların elinden alıp kurtarmaya istekli uzmanların 
ortaya çıktığından bahsediyordu. Soğuk Savaş zamanında Protestan 
misyonerlerin Üçüncü Dünya ülkelerindeki faaliyetlerine dair tarih-
çilerin bakışı gerçekten yeni sayılabilirdi. Gitgide küreselleşen siyasi 
bir ortamda Türkiye’deki uzmanların yorumları benzer bir değişime 
uğradı. Nitekim millî irade savunuluyor, Amerika’nın uşağı olma dü-
şüncesi reddediliyor ve kamuoyuna çanak tutan yayınlar yapılıyordu. 
Bazıları daha da ileri giderek açıkça kapitalist, misyoner zihniyetli 
Amerikalılara “Yankiler, memleketimizi terk edin” (Yankees, go home!) 
diye sesleniyordu. Kısacası bu devirde kutuplaşan bakış açıları bir 
prizma işlevi görerek misyonerler hakkındaki muhtelif yorumları 
derinden etkiledi.7

Bütün gelişmelere rağmen sorgusuz sualsiz geliştirilen varsayımlar 
misyoner tarihinin sınırlarını çizmeye hâlen devam etmektedir. Bir 
yanda Michael Oren ve Ussama Makdisi Orta Doğu’da var olan 
Amerikan üretkenliğini vurgularken öbür yanda Çağrı Erhan ve 
Uygur Kocabaşoğlu Osmanlı İmparatorluğu’nu hedef alan Ameri-
kan emperyalizmini eleştirir. Dolayısıyla millet ve rivayet dediğimiz 
unsurlar birbirine bağlı olduğundan ve millî kimliğin ilmî yorumlar 
üzerinde bariz bir etkisi olduğundan hareketle, misyonerlerin Os-
manlıyla karşılaşmasını etkileyen çok katmanlı bağlamsal gerçekler 
şimdiye kadar yazılan misyoner tarihlerinde yoktur.8

7 Fairbank, “Assignment for the ’70’s.” Revizyonist çalışmalardan bazıları: 
Stevens, ed., United States; DeNovo, American Interests and Policies; Field, 
America and the Mediterranean World; ve Pakin, “American Studies.”

8 Oren, Power, Faith, and Fantasy, s. 172, 603-4; Makdisi, Artillery of Hea-
ven, s. 3, 171-2; Erhan, “Ottoman Official Attitudes”; Kocabaşoğlu, Kendi 
Belgeleriyle. Ayrıca bkz. Murre-van den Berg, ed., New Faith; Çakır, Anado-
lumuz; Şafak, Osmanlı-Amerikan İlişkileri; Wilson, “In the Name of God”; 
Howard, “Bicentennial”; ve Salt, “Trouble Wherever They Went.” Millet, 
rivayet ve aidiyet üzerine bkz. Bhabha, ed., Nation and Narration, 1-16; ve 
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Eksikliğin iki sebebi vardır. Birinci sebep misyoner tarihine hâkim 
olan rivayetlerde Amerikan varlığının çeşitli açılardan incelenmesi 
yerine Amerikalı misyonerlerin yerel halkı ne derecede aydınlatıp 
medenîleştirdiklerine odaklanmanın tercih edilmesidir. Bazı önemli 
tespitlere ve misyoner temaslarına dair önemli tartışmalar aslında 
böyle bir tercihin sonucudur; ancak karşılıklı müdahaleler ve birtakım 
iç dinamikler de sonuç olarak hasıraltı edilmiştir. Bizim tercihimizse 
çok ziyaretçisi olmayan arşiv yollarından geçerek Osmanlı’nın bakış 
açısını anlamak ve orada yer alan alternatif rivayetleri misyonerlerin 
rivayetleriyle karşılaştırmaktır.9 

YENİDEN DÜŞÜNMEK

Bir zamanlar Kanada’daki Montreal şehrinde yaşayan Kızılderili Kri 
halkına mensup bir avcı kendi avlanma yöresinin durumu hakkında 
ifade vermek için mahkemeye çağrılmıştı. Hayatta kalmak için avcılık 
yapmaya mecbur olan kabilesinin doğal geçim kaynakları 1970’lerde 
yeni bir hidroelektrik projesi yüzünden tehlike altındaydı. Mahkemede 
gerçeği, sadece gerçeği söylemek için yemin etmesi istendiğinde kısa bir 
tereddüt yaşadıktan sonra “Gerçeği söyleyebileceğimden emin değilim,” 
dedi. “Yalnız bildiklerimi söyleyebilirim.” Bu ifadeden hareketle bizce 
tarihte tek gerçek yoktur. Tarihî gerçekler vardır, bu gerçekler yoruma 
açıktır, her bir gerçek de her bireyin yaşam dünyasına nispetle bir anlam 
kazanır. İnsanların neyi bildiğini ve neyi bilmediğini değerlendirmek 
için önce gerçeklerin göreceli olduğunu takdir etmek ve sonra bir 

McQuillan, Culture, Religion, s. 8-12. Bu konudaki öncü eserlerden ba-
zıları: Deringil, Well-Protected Domains; ve Suny, Göçek ve Naimark, ed., 
Question of Genocide.

9 Literatür incelemesi için bkz. Şahin, “American-Turkish Relations.” Fa-
irbank’in çağrısı büyük bir yankı uyandırmadı zira Amerikan Heyeti’nin 
arşiv kaynakları hâlen alandaki araştırmaların mayası konumundadır. İşin 
ironisine bakarsak John DeNovo misyonerlere “sempati” ile yaklaştığı için 
meslektaşı James Field’i eleştiriyordu ama bizzat kendi fikirlerinde ve alan-
da kabul gören diğer yorumlarda da misyonerlere karşı bir sempati vardı. 
DeNovo, “Review of America,” s. 932; DeNovo, American Interests and 
Policies, s. 88-127.

41

GİRİŞ



gerçeği tek gerçek, yani hakikat olarak lanse etmek cehaletinden artık 
kurtulmak zorundayız.10 

Tarihi yeniden değerlendirmek üzerine faydalı bir yaklaşım “çok 
yönlülük” yöntemidir. Çok yönlülük aynı ortamda bulunan fark-
lı tarafların savunduğu “çeşitli, eşzamanlı ve çoğu kez çelişkili olan 
bilgisel iddialar” üzerinden sistemli bir değerlendirme aracı olarak 
Peter Katzenstein’in geliştirdiği bir yöntemdir. Bu metot deneysel 
anormallikleri belirlemek ve “kavramları ‘aslen’ içinde bulunan sezgisel 
olasılıklardan” sıyırıp kurtarmak amacındadır. Dinî ayrılıklar tarihi söz 
konusu olunca yeni bir icatmış gibi görünse de bize göre bu metodun 
“belirli bir çözümsel bakış açısından” daha fazla faydası olduğu açıktır. 
Nitekim var olan çalışmalar çetrefilli ilişkilerin üstünü örtmek ve artık 
“timsalî tartışmaların” adeta “alamet-i farikası” hâline gelmiş olan bir 
tür “pintiliği” benimseme eğilimindedir. Bilimsel yorumların bir tür 
iç-dış ikilemini betimlediği bir durumda -ki bu durumda Amerikalı 
misyonerler “baskın” veya “hamiyetli” olarak, Osmanlı yetkilileriyse 
“baskıcı” veya “hoşgörülü” olarak tasvir edilir- kabul gören fikirlere 
göre misyonerlerin Osmanlı’daki faaliyetleri Hristiyan ve Müslüman 
mücâhedesinin en saf örneğidir. Ama son noktada bu kanaatle ya-
pılan çalışmalar Amerika’nın Müslüman dünyadaki diplomatik ve 
dinî maksatlarını tartışacak bilgiyi ortaya çıkaralım derken bu tarihî 
meselenin asıl aktörlerini mantıklı düşünemeyen ve artık miadını dol-
duran iki tarafa indirgemeyi göze almıştır. Ayrıca Osmanlı-misyoner 
temaslarının hâlâ “herhangi bir yaklaşımın sıradan tespitlerine meydan 
okumasına rağmen” mesele çok yönlülükten ve öteki rivayetlerden 
mahrum bırakılmıştır.11

10 Bruce DeSilva, “Modern Man’s Encroachment in Quebec Forever Alters 
Cree Way of Life,” Hartford Courant, 15 Ocak 1989. Bahsettiğimiz Kri 
avcısı, ayrıca içinde, Clifford ve Marcus, ed., Writing Culture, s. 8. Yorum-
sal analiz (interpretive thinking) üzerine ilham verici bir çalışma için bkz. 
Yanow ve Schwartz-Shea, ed., Interpretation and Method, s. 5-26.

11 Katzenstein ve Okawara, “Japan,” s. 154; eklektik yaklaşımın pratikte bir 
uygulaması üzerine, bkz. Uzer, Identity and Foreign Policy, s. 2, 55-87. Çok 
yönlü (multiplex) metot üzerine bkz. Druckman, Doing Research, s. 13; ve 
Boudreau, “Intergroup Conflict Reduction.” Atıfta bulunduğumuz çalış-
malar: Dittes, “Christian Mission”; Grabill, Protestant Diplomacy, s. 155-
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İtikat ve siyaset Osmanlı dünyasının karışık ve karmaşık mesele-
leridir. Hatırda tutulması gereken bir nokta Protestan misyonerlerin 
Osmanlı merkeziyetçiliği ve Amerikan yayılmacılığı tartışmalarının 
yaşandığı bir devirde her iki tartışmaya bizzat dâhil olmalarıydı. İkinci 
önemli husus, her zaman dinî vecibelerine göre davranmayan bü-
rokratların ve misyonerlerin, tavırlarını zaman içerisinde değiştirmiş 
olmalarıydı. Bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiği bu zaman-
larda merkezî devletin gündemi açık ve değişime müsaitti. Neticede 
yabancı misyonerleri ve yerli milletleri kapsayan ve muhtelif çıkar 
gruplarından oluşan epey hareketli bir matriks ya da ana yapı vardır. 
Bu yapı devlet hassasiyetleri söz konusu olunca hiç unutulmamış; hep 
hesaba katılmıştır. 

Devletin merkezi payitaht İstanbul’dan bakıldığında Amerikalı 
misyonerlerle temasın iki bölümden oluştuğu görülür. 1883 yılına 
kadar huzur içinde ortak bir yaşam mümkün gibidir. Yetkililer Ameri-
kalı misyonerleri Alman, Fransız, İngiliz ve Rus misyonerlerden farklı 
görmez; dolayısıyla onları ilgilendiren pek çok olayı mahallî olarak ve 
duruma göre değerlendirirlerdi. Eyaletlerdeki valiler ve eşraf ise mis-
yonerleri kamu düzenini tehlikeye sokan fitneciler olarak suçlarken 
merkezî yetkililer diğer tarafı dinleyip devletin çıkarları doğrultusunda 
karar alırdı.12

Sosyal gerilimlerin ve misyoner faaliyetlerinin benzeri görülmemiş 
bir oranda çoğaldığı 1883 sonrası dönem özellikle dikkat edilmesi 

90, 250-85; Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle; Lewis, Faith and Power; Mak-
disi, Artillery of Heaven, s. 180-220 (Makdisi’nin yorumlarının eleştirel bir 
incelemesi için bkz. Kieser, “U. Makdisi”); ve Makdisi, “Ottoman Orienta-
lism”; ayrıca Ortaylı, Osmanlı Mirası; Provence, “Ottoman Modernity,” s. 
206-8; Akarlı, “Tangled Ends”; Findley, Bureaucratic Reform, s. 239-387; ve 
Roberts ve Şahin, “Construction of National Identities,” s. 507-8.

12 Osmanlı Devleti’nin değişim ve dönüşüm devirleri üzerine bkz. Dağlı, “Li-
mits of Ottoman Pragmatism”; Darling, “Another Look”; Karateke, “Chal-
lenge of Periodization”; İnalcık, Essays in Ottoman History, s. 15-28; ve Ka-
fadar, “Question of Ottoman Decline.” Alternatif çalışmalardan bazıları: 
Costantini ve Koller, ed., Living in the Ottoman Ecumenical Community; 
Fortna, Learning to Read; Tezcan, Second Ottoman Empire; Özdalga, Late 
Ottoman Society; Salzmann, Tocqueville in the Ottoman Empire; ve Yurdu-
sev, Ottoman Diplomacy, s. 5-35.
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gereken bir dönemdir. Nitekim yetkililer bu dönemde Amerikalı mis-
yonerleri diğerlerinden ayırıp onların faaliyetlerini ve mahallî meseleleri 
çözmek için ileriye dönük manevralar geliştirdi. Eyaletlerden eksiğiyle 
fazlasıyla gönderilen raporlar da yeri geldikçe devletin gücünün ve 
yasallığının misyonerler tarafından hafife alındığını iddia ederek yeni 
uygulamaları haklı göstermekteydi. Bu raporların kümülatif etkisi 
gitgide hoşgörünün azalması ve faaliyet özgürlüğünün kısıtlanması 
ile sonuçlanacak olan genel bir teyakkuz hâli olmuştur. Dolayısıyla 
bütüncül ve eleştirel bir açıdan bu döneme odaklanmak suretiyle 
İstanbul’daki merkezî hükûmetten Van’daki en ücra köylere varıncaya 
kadar yetkililer ve misyonerler arasında meydana gelen hesaplaşmaları 
yeniden düşünmek mümkündür. Aynı zamanda bu önemli meselede 
hâkim olan yorumları yeniden ölçüp tartmak da gerekir. Mesela The 
Well-Protected Domains başlığıyla alanında çığır açan bir eserde Selim 
Deringil’in dediği gibi Osmanlı yetkilileri nazarında Amerikalı mis-
yonerler “bir beka meselesi”ydi. Bununla beraber Osmanlı-misyoner 
ilişkilerine daha geniş ve daha derin bir bakış açısından bakarsak bize 
göre bu beka meselesi sadece manevi geleceğe bağlanan bir sorun de-
ğildi. Misyonerlerin hızla yayılması ve kargaşalı taşra ile angaje olması 
devlet erkânı nezdinde bu meseleyi hâlihazıra da bağladı, onu kesin kıldı 
ve hâlihazırda var olan ve an’ı ilgilendiren bir sorun hâline getirdi.13

Yeni kanunlar katı standartlar demekti. Osmanlı Hükûmeti’nden 
eyaletlere ve yabancı hükûmetlere gönderilen talimatların içeriği ana 
hatlarıyla aynıydı: devletin yüceliği (metih), bir sorunun hassas noktaları 
(tarif) ve hükûmet yetkililerince uygun görülen çözüm yolları (buyruk). 
Genel olarak fermanlarda önce devletin meşruiyetini iddia eden giriş 
kısmı, sonra da özel bir sorunun çok katmanlı unsurlarını tarif eden 
gelişme kısmı olurdu. Misyoner meselesine gelince talimatların alt 
algısal mesajında benzer bir şekilde padişahın ulvi ve adil niteliklerinin 
yanında devletin “ebedî” oluşu ve topraklarının “korunmuş” oluşu 
tekrar edilirdi. Devamında ise zaten “cahil” ve “avam” addedilen reaya 

13 Deringil, Well-Protected Domains, s. 112-34. Osmanlı’da politika, ekonomi 
ve toplum üzerine bkz. Fortna, Imperial Classroom, s. 1-40; Hanioğlu, Brief 
History, s. 110-49; Pamuk, “Ottoman Empire”; ve Göçek, “Ethnic Seg-
mentation.”
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arasında “emniyetsizlik,” “nefret” ve “fitne” türü hislerin kabarmasına 
neden olan olayların varlığından bahsedilirdi. Misyonerler takındıkları 
tahkir edici tavır yüzünden devlete “aleyhte” ve düzene “mugayir” 
biçimde ahalinin aklını ve fikrini de tahrik etmekteydi. Buna karşılık 
devletin nazarında yerel ahali ise özünde atıldı ve yabancı fikirlerden 
kolaylıkla etkilenebilirdi. Özetle bir taraftan ahlaki sorumluluk da 
üstlenen devlet adamlarının mahallî olaylarda “gereğinin yapılması” 
hususunda izin ve yetkisi vardır.14 

Devlet düzeni açık ya da gizli buyruklar aracılığıyla kamuoyunu 
şekillendirirken, doğası gereği zımnen ilan edilen talimatlar merkezin 
etki alanını genişleterek mahallî olaylara verilen tepkileri hızlandırır. 
Buna örnek olarak Mayıs 1898 tezkeresinde misyonerlerin memleketin 
ücra yerlerinde avam arasında “fitneye sebep olacağı” tahmin edilmiş 
ve Protestan yayınlarına karşı ülke sathında teyakkuza geçilmişti. Keza 
çoğu olayda suç üçüncü şahıslara isnat ediliyor; bürokratik zafiyet ve 
diplomatik mukavemet ihtimaline karşı tepkiler böylece ekarte edi-
liyordu. Kamu güvenlik görevlileriyse hem belirli suçları engellemek 
amacıyla zahmetli operasyonlar gerçekleştiriyor hem de devlet erkânınca 
mahallî ortamda gerekli görülen işleri yerine getiriyordu. Yeni gelişti-
rilen üslup ve genişletilen yetkiler sayesinde de merkezî devletin uzun 
gölgesi eyaletlerin üzerine düşmekle kalmıyor, uzadıkça uzuyordu.15

Üzerinde durulması gereken başka bir mevzu kurumları kontrol 
altına almak için verilen toplu çabalardır. Amerikan Heyeti’nin sahip 
olduğu müesseseler Osmanlı topraklarında misyoner evlerinin hastane, 
yetimhane ve mektebe dönüştürülmesiyle adeta mantar gibi çoğal-

14 Fermanlar ve diğer buyruklar üzerine bkz. Gök, “Introduction of the Berat.” 
Carol Gluck’ın Meiji Japonya’sı üzerine mukayese edilebilir bir incelemesi-
ne dair bkz. Deringil, Well-Protected Domains, s. 18-20. Sıklıkla kullanılan 
tabirler, içinde, A. Mkt. Mhm. 615/9, belge 1-5, 29 Safer 1324 (24 Nisan 
1906); A. Mkt. Mhm. 658/25, belge 1-3, 19 Şaban 1313 (4 Şubat 1896); 
A. Mkt. Mhm. 702/19, belge 1-24, 23 Ramazan 1313 (8 Mart 1896); Dh. 
Mkt. 2091/127, belge 1, 28 Rebiülevvel 1316 (16 Ağustos 1898); Hr. Sys. 
2742/4, belge 1-2, 14 Mayıs 1898; Y. Prk. Hr. 25/51, 12 Zilhicce 1315 (4 
Mayıs 1898); Y. Prk. Mf. 5/20, belge 1-4, 2 Recep 1325 (11 Ağustos 1907); 
ve Ya. Hus. 326/102, nos 1-9, 9 Zilhicce 1312 (9 Nisan 1895).

15 A. Mkt. Mhm. 763/28, belge 1, 9 Rebiülahir 1307 (3 Aralık 1889).
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mıştı. Devlet yetkilileri 1880’lerde meydana gelen bu artışın önüne 
geçmek için çevreleme politikası gibi bir stratejiyi devreye soktu. Yeni 
talimatlarla yasadışı genişlemelerin durdurulması ve bütün yabancı 
kurumların tüzel bir kimlik altında birleştirilmesi istendi. Dolayısıyla 
düzenlemelerde mevcut kurumların tadilat yapmasına izin verilirken 
genişlemesi yasaklandı. Merkezin mantıklı gibi görünen ama gerçekte 
hatalı olan bu hesabına göre fiziksel mekânın daralması ve çevrelenmesi 
sayesinde misyoner kurumlarının daralacağı ve sonunda yok olacağı 
kanaati vardı.

Basın yayın faaliyetleri, yetkililer ve misyoner arasındaki çekiş-
melerin en hararetli olduğu alandır. Bu mevzuda “ihmalkâr bir tavır” 
sergilemekten ziyade azami bir itina örneği gösterildi. Yetkililer misyo-
ner yazarların itibarlarını ve yayınlarının ihtivasını tetkik edip mahallî 
okuyucular üzerinde bırakacağı muhtemel etkiyi tespit ediyordu. Bu 
incelemelere dayanarak alınan karar doğrultusunda misyonerlerin 
“propaganda” malzemelerine izin verildi ya da yasaklandı. Ayrıca çarpıcı 
bir ilkeye göre din ve eğitim kitaplarıyla elit ve sıradan okuyucular da 
iki farklı sınıfa ayrıldı.16

Çok yönlülük yöntemiyle ve eklektik bir yaklaşımla bahsettiğimiz 
bu konular daha kolay bir biçimde anlaşılabilir. Bu çalışmada Osmanlı 
dünyasında ve ötesinde millet, güç, düzen ve itikadın hangi anlamları 
nasıl ifade ettiğini yeniden düşünmek amacındayız. En nihayetinde 
Doğu ve Batı münasebetlerinin seyrinde ister istemez içinde bulunduk-
ları şartlara bağımlı olan Osmanlı yetkilileri ve Amerikalı misyonerler 
tarihin hem öznesi hem nesnesiydi. Onların vaziyetlerini anlamanın 
yolu da geçmişten günümüze ulaşan arşivlerden geçer.

BELGELER VE KAYNAKLAR 

Çalışmamızın özünü Türk arşiv kaynakları oluşturuyor. Bugüne 
kadar gün yüzüne çıkmamış bazı belgelerde misyoner faaliyetleri, kamu 
düzeni ve asayiş gibi konuları birbiriyle ilişkilendiren muhtelif durum-
lara dair muazzam bilgiler mevcuttur. Bu belgelere bakarak eyaletlerdeki 

16 Erhan, “Ottoman Official Attitudes”; ve Dinçer, Yabancı Özel Okullar, 
s.79-81.
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görevlilerin İstanbul merkeze gönderdiği haberlerin, yorumların ve 
raporların toplanıp incelendiği süreçte Osmanlı yetkililerinin takip 
ettiği adımları gözden geçirmek mümkündür. Bu vesikalar yardımıyla 
eyaletlerden ve devlet merkezinden Amerikan misyonerlerinin nasıl 
görüldükleri de tasvir edilebilir.

Tarihî kaynaklar Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır. Bu kaynaklar İs-
tanbul’da, Devlet Arşivleri Başkanlığı’na bağlı olan Osmanlı Arşivi’nde 
bulunmaktadır. Bunların arasında devlet kanunları ve nizamnameler, 
padişaha ve nazırlara ait vesikalar, adli kayıtlar ve mahallî haberleşmeler 
vardır. Bütün bu kaynaklar ise kapitülasyonlar ve muahedeler, mali 
meseleler, maarif ve evkaf işleri, vergi ve rüsumat, iktisat, hariciye, 
fermanlar, dâhiliye, mahkeme zabıtları, askeriye, belediye işleri, idari 
hükümler ve mevzuat, zaptiye, nafıa, posta ve telgraf gibi koleksiyon-
ların içinde bulunan dosyalardadır.17

Osmanlı kaynaklarını incelemek, araştırma sürecinde ne kadar fay-
dalıysa bir o kadar da zordur. En başta dosyaların künyeleri, belgelerin 
ne ile ve ne şekilde alakalı olduğuna dair fazla bilgi içermez. Örneğin 
8 Kasım 1895 tarihli “amedî mektubî mühimme” künyeli bir dosya-
nın özetine göre Harput ve Maraş’taki olaylar esnasında zarar gören 
Amerikan misyonerlerine ait binaların tetkiki tamamlanmış, Adana 
olayları yüzünden zarar gören şahısların şikâyet mektuplarıyla beraber 
başkente gönderilmiştir. Dahası içeriğe dair verilen bu malumat, söz 
konusu misyonerler, olaylar ve yerler hakkında dosyanın içinde yer 
alan toplam 59 yaprak evrakın ne anlattığı hakkında bir fikir verilmez. 

17 Osmanlı-Türk kaynakları üzerine bkz. Sertoğlu, Muhteva Bakımından; 
Shaw, “Ottoman Archives”; Guide on the General Directorate; ve Binark, 
Short History. 1992’de Kanada’nın Montreal şehrinde uluslararası arşiv 
kongresi yapılmış ve sunulan tebliğler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivle-
ri Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bkz. XII. Milletlerarası Arşiv Kong-
resi. Stanford Shaw’un belirttiğine göre Türkiye’deki araştırma imkânları 
1960’lardan sonra iyileşmiştir. Dolayısıyla “tasnif edilen ve tetkike açılan” 
arşiv vesikaları sayesinde araştırmacılar “daha önceki tetkiklerde” var olma-
yan pek çok yeni vesikayı inceleme imkânına kavuşmuştur. Shaw, “Otto-
man Archival Materials,” s. 94. Fermanlar ve diğer bazı koleksiyonlar da 
2010’den itibaren arşiv idaresince sınıflandırarak dijital ortama aktarılmış-
tır.
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Dolayısıyla bu genel özetler özel konularla uğraşan araştırmacılar için 
pek yardımcı değildir. Ancak zamanı ve ilgisi sınırlı olmayan araş-
tırmacılar için örnekteki gibi henüz içeriği dahi açıklanmamış olan 
dosyalardan muazzam malzeme çıkabilir.18 

Bizim araştırmamızın esas malzemesi ise Hariciye, Maarif, Telg-
raf-Posta ve Zaptiye kalemlerini ilgilendiren muhtelif belgelerden 
oluşur. Öncelikle ilgi alanımıza giren birkaç konuya odaklanarak pek 
çok künyeyi taradık ve Amerikalı misyonerlerden bahseden 6.540 
dosya tespit ettik. Sonrasında elde edilen bu dosyalardaki belgelerden 
bazılarını inceleyerek her bir koleksiyondan 42 dosya alıp tetkik ettik 
ve toplam dosya sayısını 2.225’e düşürdük. Dahası ilgi alanımızla en 
çok alakası olan verileri çalıştık ve Latin harflerine aktardık. Bütün 
bunları yaparken mantıklı ve pratik olmaya da özen gösterdik. Örneğin 
rüsumat, adliye ve askeriye koleksiyonları meseleyle uzaktan alaka-
lıydı. Sultan Abdülhamid devrine ait (1876-1909) ferman ve nezaret 
kayıtlarının az alakalı olan kesimleri de detaylı şekilde incelenmedi. 
Ek olarak şura-yı devlette oluşturulan irade kısmından belli bir takım 
mütalaayı, tezkereyi ve talimatı araştırmamıza dâhil ettik.

Diğer bazı kaynakları ileride yeniden çalışmak niyetindeyiz. Örne-
ğin hariciye ve kapitülasyonlarla alakalı koleksiyonlardan 151 belgeyi 
kayıt altına aldık. Bu belgeler, köylerine gelen Amerikalı misyonerlerin 
yardımıyla Amerikan vatandaşı olarak Amerika’ya göçen yerli halkın 
durumu üzerine muazzam bilgiler içermektedir. Ancak sonuçta Asayiş, 
Hariciye, Maarif, Dâhiliye, Nafia, Telgraf ve Posta koleksiyonlarından 
konuyla doğrudan alakalı olan 2.225 dosya içinde yer alan toplam 
6.154 belge bu kitapta kullandığımız kaynakların özünü oluşturmuştur.

18 Bahsedilen vesikanın künyesi: Bb. Ek. Od. Bâb-ı Âli’nin kayıtları için bkz. 
A. Mkt. Mhm. (amedî mektubî mühimme), dosya 647, gömlek 39, 59 belge, 
105 yaprak, tarih 1313, C. 20. Bu vesikaya atfımız şöyledir: A. Mkt. Mhm. 
647/39, belge 1-105, 20 Cemaziyelevvel 1313 (8 Kasım 1895).
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İKİNCİ BÖLÜM: 

YURTTAKİ ECNEBİLER

Amerikalılar Osmanlı hakkında korkunç şeyler duyuyordu. En 
başta New York Times, Osmanlı yetkililerinin Amerikalı misyonerlere 
dayattığı gaddarca tedbirleri açıkladı. Nisan 1892 tarihli uzun bir köşe 
yazısı yetkilileri “ikiyüzlü” diye adlandırıp ardından onların yaptıkları 
hukuki ihlalleri sıraladı. Buna karşın yaşama, ticaret, seyahat, ibadet ve 
huzur haklarının yanı sıra bu hakların herhangi birinin “adaletsizce” 
ihlal edilmesi hâlinde ise misyonerlerin tazminat isteme hakları var-
dı. Ne var ki Seyr-ü Sefain ve Ticaret Antlaşması’nda taahhüt edilen 
bu haklar bir türlü verilmedi. Gazeteye göre İstanbul’daki yetkililer 
Amerikalı misyonerlerin “Müslüman hükûmeti devirmekle sonuçla-
nacak” faaliyetler yaptığını farz ederek bu hakları teslim etmiyordu. 
Misyonerler “anlamsız formalitelere” de maruz bırakılıyor; bazıları 
tutuklanıyordu.1

Benzer kaygılar diğer gazetelerde de yer almıştı. Bir yerde mis-
yonerler “Sultan’ın insafına” bırakılıyor; başka bir yerde yetkililer 
“kural tanımayan Türkler” diye kınanıyordu. Bu kaynakların gene-
linde artık zulüm dünyanın o tarafında sıradan bir şeydi. Son olarak 

1 “The Unscrupulous Turk,” New York Times, 17 Nisan 1892, s. 17. Padişah 
II. Mahmud ve ABD Başkanı Andrew Jackson’un 1830 yılında imzaladığı 
Seyr-ü Sefain ve Ticaret Antlaşması bir asır boyunca yürürlükte kalmıştır. 
Anlaşma metni için bkz. Muahedat Mecmuası, 2. cilt, s. 2-6; Treaties, Con-
ventions, International Acts, 2. cilt, 1318-21; ayrıca Thayer, “Capitulations 
of the Ottoman Empire.” 
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Ermeni katliamlarıyla gündeme gelen Türk vahşeti o kadar kabul 
gördü ki “Müslümanlar dinî katliam yapmaz” diye yazan Washington 
Post’u Boston’dan James Ross isimli sıradan bir okuyucu bile rahatça 
eleştirebiliyordu. Eleştiriye bakılırsa bir yanda bu gazete ve aldatıcı 
iddiaları, diğer yanda ise bütün dünya ve evrensel “muhakeme” vardı. 
Bahsedilen yazı “bizatihi” dogmatikti ve tekzip edilmesi lazımdı. Ayrıca 
Misyonerler bölgedeki isyancıların müttefikidir şeklindeki tarif yanlıştı 
ve “geri alınması” lazımdı. Bu minvaldeki Türk karşıtı kamuoyu yıllar 
boyunca mahallî bazda da devam etti. Örneğin Columbia Üniversitesi 
Gazetecilik Bölümü doktora öğrencisi Ahmet Yalman 1911 yılında 
tatil vesilesiyle Maine Eyaleti’nde bir sahil kasabasını gezmeye niyet-
lendiğinde kasabalılar Yalman gelmeden önce “hapishane” kapı kilitleri 
dâhil olmak üzere bütün kapı kilitlerini değiştirecekti. Nitekim Türkler 
hakkında korkunç şeyler duymuşlardı ve şimdi bu Türkler kapılarını 
çalmak üzereydi.2

İkiyüzlü Türk yetkilileri gazetelerin manşetlerinde yer alırken Ame-
rikan ringlerine çıkan Türk güreşçiler de gazetelerin arka sayfalarında 
boy gösteriyordu. Hartford Courant’a göre 1899 Dünya Şampiyo-
nası’nda güreş şampiyonu Ernest Roeber, “Korkunç Türk” lakaplı 
Yusuf ’u yenmişti (aslında Yusuf mağlup değil diskalifiye olmuştu). 
Yaklaşık on yıl sonra Chicago Tribune bu kez Korkunç Türk’ün adaşı 
ve öğrencisi Yusuf Mahmut’u katil dev lakaplı Frank Gotch’un ko-
laylıkla devirdiğini ve bu sayede şampiyonluk unvanını koruduğunu 
güzel bir haber olarak bildirdi. Türk, kendine has “korkunç” vasfını 
da kaybetmişe benziyordu. O gün müsabakada aldığı tarihî hezimetle 
“korkak” bir hâle dönüşen Türk, alay ve haber konusu edildi. Ame-
rikan medyası Osmanlı iktidarını ve sporcularını bu şekilde tasvir 
ederken okuyucularına Osmanlıları tahkir etmeye yarayacak egzotik 
bir organizma da vermiş oluyordu. Medyanın verdiği müjdeli haber ise 

2 “Scores on the Turk,” Meridian Weekly Republican, 26 Nisan 1900, s. 4; 
“Turks as Violators,” Los Angeles Times, 2 Haziran 1896, s. 9. George 
Knapp’ın 21 Mart 1899 tarihli köşe yazısına James Ross’un tepkisi için 
bkz. Washington Post, 24 Mart 1899, s. 6. Katliamlar hakkında bkz. Suny, 
Göçek, ve Naimark, ed., Question of Genocide, s. 221-43, 276-84. Ahmet 
Emin Yalman ve Amerika’daki Türkler üzerine bkz. Yalman, Turkey in My 
Time, s. 28-31; ve Grabowski, “Prospects and Challenges,” s. 85-9.
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uzun zamandır talihsiz halklara zulmeden Müslüman iktidarın eninde 
sonunda Amerikan kuvvetine mağlup olacağıydı. Kısacası Protestan 
misyonerlerin anayurdu Kuzeydoğu Amerika’da basılan gazeteler Os-
manlı Hükûmeti’nin tavrına ilk sayfadan son sayfaya kadar bu bakış 
açısıyla yaklaşıyordu.3

Bu yaklaşım tarihsel, psikolojik ve sosyal açılardan şaşırtıcı değil-
dir. Nitekim Patrick Hogan’ın dediği gibi tıpkı kendisini var eden 
bireyler gibi halk da hisleriyle hareket eden bir yapıdır. Hislerine göre 
“karmaşık olayları nedensel bir sıraya koyar,” “bu sıraları birbirine 
bağlar” ve “bunları birbiriyle anlamlı olacak şekilde ilişkilendirir.” 
Yani yaptığımız şey etrafımızda olup biten olayları önce seçmek, sonra 
parçalara ayırmak, daha sonra da yeniden yapılandırmaktır. Buradan 
hareketle Amerikan medyasında yer alan Osmanlı tasvirlerine bakılırsa 
“Hristiyanlara zulmeden Doğulular” tefekkürü sonunda hakikatten 
daha hakiki bir gerçeğe dönüşerek kamuoyunda özel bir heyecan 
uyandırmıştır. Nihayet yıkılış devrini yaşayan Müslüman bir Osmanlı 
İmparatorluğu’nu yükseliş devrini yaşayan Hristiyan bir Amerikan 
Cumhuriyeti’yle karşılaştırmak da mümkün olmuştur. Böylece iler-
leyen bir cumhuriyetin gerileyen bir imparatorluğu medenileştirmesi 
düşüncesi devrin gazetecilerinin “ilahi takdir” addettiği ülkünün de 
bir vasıtası olmuştur.4

Tarihçiler Osmanlı devlet düzenini bazı dar görüşlü ve belirgin 
niteliklerle izah etmiştir. Örneğin Roderick Davison’a göre Müslüman 
yetkililer Hristiyan tebaayı “ikinci sınıf vatandaş” seviyesine düşürerek 

3 “Terrible Turk Beaten,” Hartford Courant, 8 Mart 1899, s. 1; “Champion 
Frank Gotch Downs Terrified Turk,” Chicago Tribune, 15 Nisan 1909, s. 9. 
Türk ve Amerikan bakış açılarına dair Ahmet Tevfik’in mütalaası için bkz. 
Y. Ee. 136/96, belge 1-3, 25 Cemaziyelevvel 1316 (11 Ekim 1898). Ame-
rikan Türk algısı üzerine bkz. Madi-Sisman and Sisman, “From ‘Heathen 
Turks’”; ve McCarthy, Turk in America, s. 9-18.

4 Hogan, “Stories, Wars, and Emotions,” s. 49. Ayrıca Hogan, Mind and Its 
Stories, s. 76-151. Oryantalizm ve “ilahi takdir” üzerine bkz. Said, Orien-
talism; O’Sullivan, “Annexation”; ve Merk ve Merk, ed., Manifest Destiny. 
Ayrıca Başkan Theodore Roosevelt (1901-1909), The Winning of the West 
başlığıyla 6 ciltlik kayda değer bir eserinde Amerikan idealleri ve ilerlemesi-
ni izah eder.
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onları “haksız muameleye” maruz bırakmıştı. İddiaya göre gayrimüs-
limler Islahat Fermanı’yla Müslümanlara eşit haklar elde etmesine 
rağmen bu hakların çoğunu 19. yüzyılda kaybetti. Bu tartışmaya 
katılan Ussama Makdisi ise meseleyi Şarkiyatçılık’a bağlamıştır (diğer 
tabirle Oryantalizm).5 Makdisi’nin bu enteresan keşfinde Müslüman 
Türk seçkinleri sadece Balkan Hristiyanlarını değil Arap Müslümanları 
da boyunduruk altına almıştı. Keza diğer uzmanlara göre Sultan II. 
Abdülhamid “gerici” bir iktidar tesis etmiş; onun “mutlakiyetçiliği” 
yüzünden bir tür “devlet elden gidiyor” hastalığı ortaya çıkmıştır. 
Nihayetindeyse Osmanlı milletleri, Sünni Türk esaretinde kaybetmeye 
mahkûm olmuştur. Bu bağlamda yapılan mevcut yorumlar, devlet 
adamlarının bizzat geliştirdiği görüşlerle devletin hassasiyetlerini şe-
killendirdiği gerçeğini görmezden gelir. Oysa devletin tam merkezinde 
hassasiyetlerin nasıl geliştiğini ve mahallî koşulları nasıl etkilediğini 
anlamak için padişahın şahsiyetinin ötesine de bakmamız gerekir.6

Osmanlı vicdaniyetini ve Protestan mevcudiyetini bir arada de-
ğerlendirmek için imparatorluğun penceresinden misyonerlerin faali-
yetlerine bakmak ve devlet erkânının misyonerler hakkında nasıl bilgi 
topladıklarını tetkik etmek yerinde olur. Bizce gerçek olan şey Osmanlı 
Hükûmeti’nin yapısının birçok unsurdan müteşekkil dinamik bir 
matris olmasıdır. Böyle bir ana yapı içerisinde misyonerler ve azınlıklar 
hak elde etmek için merkezî devlete baskı yaparlarken mahallî görev-
liler ve seçkinler ise misyoner probleminden kurtulmak için merkezî 
devlete talepte bulunuyordu. Diyalektik bir şekilde gelişen süreç ise 
hem geleneksel ve alışılmamış yöntemleri kapsıyor; hem de devletin 
vicdanını rekabet hâlindeki unsurların göreli kuvvetine yaklaştırıyor-
du. Bu süreç boyunca alınan siyasi kararlar da pragmatik ve kısmen 
önyargılı bir mekanizma oluşturarak merkezî devleti düzeni bozanlara 
karşı tahammülsüz ve aşırı agresif bir polis devletine dönüştürüyordu. 

5 Oryantalizm, Edward Said’in egoist Batı’da var olan egzotik Doğu algısı 
ekseninde geliştirdiği bir iddiadır.

6 Davison, “Turkish Attitudes”; Makdisi, “Ottoman Orientalism”; Akarlı, 
“Tangled Ends of an Empire”; Erhan, “Ottoman Official Attitudes.” Ayrıca 
Finkel, Osman’s Dream, s. 500; Murphey, “Continuity and Discontinuity”; 
ve Faroqhi, Ottoman Empire, s. 27-73.
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Misyonerlerin olağan şüphelilere dönüştüğü 1880’lerin sonuna doğru 
devlet misyonerlerin ciddiyet ve dikkatle gözlemlemesinde ısrarcı oldu; 
geniş çapta hukuki ve önleyici tedbirlere başvurarak onların hareket 
alanlarını da sınırlandırdı. 

MİSYONERLERİN FAALİYETLERİ VE  
BÜROKRATLARIN TEPKİLERİ 

Protestan misyonerlerin sayısı 19. yüzyılda zirveye ulaştı. 1860 ön-
cesinde 376 misyoner, 787 yerli çalışan ve 80 müessese faal hâldeyken 
1886 itibarıyla dünya çapındaki faaliyetler katlanarak 422 misyonere, 
2.183 yerli çalışana ve 400’ün üzerinde müesseseye çıktı. Bütün bun-
ların üçte biri Osmanlı İmparatorluğu’ndaydı. Amerika’nın kuzeydoğu 
eyaletlerindeki Protestan Evanjelik cemaatler bu faaliyetleri büyük 
bir coşkuyla destekliyordu çünkü Osmanlı coğrafyasında yaşayan ve 
uzun zamandır acı çeken 18 milyon “ruh” onların maddi ve manevi 
desteğini hak etmişti. 1867 yılında Boston’da yapılan bir toplantıda 
Amerika Yurtdışı Misyonları İdare Heyeti’nin önderleri, uluslararası 
kaygıya ve müdahaleye davetiye çıkaran ve “Şark Meselesi” diye ifade 
edilen siyasi ve sosyal kargaşayı bile çözüme kavuşturduklarını iddia 
edebiliyorlardı. Kısacası bu çerçeveden bakınca “Türk İmparatorlu-
ğu’nun Hristiyanlaşması” an meselesiydi. Peki toplantıda bahsedilen 
ama temsil edilmeyen Osmanlı Hükûmeti durmaksızın genişleyen 
misyoner faaliyetlerini nasıl algılıyordu?7

Misyoner sorununun öğeleri misyonerlerin koordinatlarını tespit 
etmeyi gerektirdiği için Osmanlı Hükûmeti istihbarat toplamaya 
girişti. Sorunun teşhis edilmesine rağmen misyonerlerin mevcudiyeti 
onların yerini saptamaktan daha karmaşık bir işti. Ayrıca Osmanlı 
bürokratlarının nazarında yerli halk özünde iyiydi ve sadakate me-
yilliydi. Bu tavır Selim Deringil’in iktidarın meşrulaştırılmasına dair 

7 1885 yılında Anadolu’da 147, Balkanlar’da 52, Suriye’de 50 ve diğer böl-
gelerde 150 adet Amerikan misyoneri bulunmaktaydı. American Board 
Charts, s. 2 (Andover-Harvard İlahiyat Kütüphanesi’nde mevcut); Guide to 
the Microfilm Collection, s. 228-66; Annual Report (1909), s. 52-80, 111-
27; Annual Report (1917), s. 62-95, 145-91. 1867 tarihli Boston görüşme-
si, içinde, Doğan, “American Board,” s. 136.

53

İKİNCİ BÖLÜM: YURTTAKİ ECNEBİLER



yaptığı yorumla da tutarlıdır. Fakat bu naif tavır 1880’lere doğru kabul 
görmeye başlayan yeni elit bir zihniyetle çelişki içindeydi. Yerli tebaa 
artık aptal ve doğruyu yanlıştan ayırmaktan aciz görülüyor; böylece 
Amerikan misyonerleri gibi üçüncü şahıslar tarafından “kandırılmaya” 
ve “kışkırtılmaya” meyilli bir halka dönüşüyordu. Eyalet görevlileri 
nezdindeyse misyonerler istenmeyen adam ilan ediliyor, yerel kamu 
düzenin bozulması da onların faaliyetlerine bağlanıyordu. Yani hem 
Protestan liderler hem de mahallî yetkililer kendilerince misyoner 
etkisini abartıyorlardı ancak başkentteki yetkililere göre asıl mesele 
misyonerlerin Osmanlı Hükûmeti’ne karşı duruşuydu. Gerçekten 
bürokratların mutabık olduğu nokta misyonerlik faaliyetlerinin hal-
kın kafasını karıştırarak aralarına nifak tohumları ekme ihtimaliydi.8

Mevcut devlet mekanizması veri toplamaktan kanun çıkarmaya 
kadar esaslı bazı araçlara elbette sahipti ama misyonerlerin ülke sat-
hında sürekli yayılması her şeyi kaydetmek noktasında bürokratların 
iştahını kabartmıştır. Sosyal ve hukuki açıdan eski bir Anadolu kasabası 
olarak Antep’i inceleyen Leslie Peirce de Osmanlı bürokrasisindeki 
kayıt tutma takıntısından bahseder. Bu takıntının altında yatan sebep 
kayıt-etme icraatının “denetimin en büyük aracı” olduğu kanaati var-
dır. Aynı şekilde misyonerlere dair binlerce tezkere, dilekçe, tetkik ve 
mahkeme kaydı da üst düzey yetkililerin müdâhil olduğu karmaşık bir 
süreçten geçmek üzere merkezî devlete intikal ederdi (bu yetkililerin 
başında Bâb-ı Âli, Dâhiliye ve Hariciye, Maarif, Maliye, Meclis-i Vü-
kela, Nafia, Rüsumat Emaneti ve Defter Emaneti bürokratları gelir). 
Sonra da merkeze ulaşan veriler iç içe geçmiş bir yapıda hareket eden 
yetkili birimler arasında paylaşılıp değerlendirilirdi. Sonuçta Osmanlı 
Hükûmeti önceki yüzyıllarda “adaleti”, “ucuz olması” ve “sadeliği” 
sayesinde devrin Cambridge Üniversitesi Arkeoloji Profesörü War-
rington Smyth gibi seyyahları tarafından takdir edilmesine rağmen 

8 Deringil, Well-Protected Domains, s. 39-42. Osmanlı bakış açısı için bkz. 
Hr. Sys. 45/15, belge 5-7, 17 Şubat 1875; Hr. Sys. 54/4, belge 1-8, 13 Ağus-
tos 1896; Hr. Sys. 67/38, belge 1-2, 1 Mayıs 1908; ve Dh. Eum. Ayş. 1/53, 
belge 1-4, 17 Cemaziyelahir 1337 (20 Mart 1919). Ayrıca Ortaylı, “Some 
Observations”; Grabill, Protestant Diplomacy, s. 17; Findley, Ottoman Civil 
Officialdom, s. 87-130; ve Akgün, “Turkish Image.”
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19. yüzyılda istihbarata ağırlık verilmesiyle birlikte merkezî idarenin 
işleyiş usulü bürokratikleşti. Yürürlüğe giren idari yeni uygulamalar 
da artık dışarıdan bakanlara “manasız,” taraflı, pahalı ve gittikçe “kar-
maşıklaşan” bir mevzuat gibi geldi.9

Aslında Osmanlı Dünyası 15. yüzyıldan beri dışarıdan gelen sey-
yahların, hacıların ve yazarların ilgisini çekti. Dolayısıyla Anadolu ve 
Bulgaristan’da geçirdiği zamanları anlatan Henry Barkley’in hatıratına 
benzeyen çok sayıda seyahatname mahallî mimariyi, tabiatı, Müs-

9 Peirce, Morality Tales, s. 36; Smyth, Year with the Turks, s. 238; “The Unsc-
rupulous Turk,” New York Times, 17 April 1892, s. 17. Son devirlerde 
Osmanlı Hükûmeti olarak anlaşılan Bâb-ı Âli, “padişahın etkin gücünün 
zayıflamasıyla” birlikte “hem iktidarın hem de hükûmetin fiilî merkezi” hâ-
line geldi. Lewis, Middle East, s. 303. Ayrıca bkz. İpşirli, “Bâb-ı Âli.” 19. 
yüzyılın sonlarında yasama yetkisi padişahtan bürokratlara havale edilmiş-
tir. Padişah, sadrazam ve nazırların karar mercii olduğu böyle yeni bir dü-
zende Zaptiye Nezareti’ne bağlı mahallî istihbarat görevlileri de misyoner-
leri ve azınlıkları ilgilendiren olayların gidişatında etkili olmuştur. Devlet 
nizamı üzerine bkz. Shaw ve Shaw, Osmanlı İmparatorluğu, 2. cilt, s. 270-2; 
Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi; Findley, Bureaucratic Reform, s. 
298-337; İnalcık, “Decision Making”; ve Neumann, “Integrity and Integ-
ration.”

2 Ocak 1877’de Çırağan’da toplanan ilk meclis
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