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emel felsefisinde yayılmacılık ve sömürü anlayışı olan emperyalizm, çeşitli
şekillerde kendini gösterir. Hatta emperyalizmin görünen ve görünmeyen
yüzü vardır. Siyaseten bir başka ulus-devleti hâkimiyet altına alıp bağlı bir

devlet haline getirme, işin siyasî boyutudur ve bu durum emperyalizmin görünen
yüzüdür. Siyasî emperyalizmin sürekli ve alt yapısının sağlam olması için, işin ha-
zırlık safhasında, kültür emperyalizmi denilen boyutun tamamlanması gerekir. Kül-
tür emperyalizmi çalışmaları ise emperyalizmin görünmeyen, bir başka ifade ile
fark edilemeyen yüzüdür.

Bu aşama, en genel ifade ile hâkimiyet kurmak isteyen devletlerin kendi millî
ve manevî değerlerini hâkim kılma sürecidir. Ancak günlük hayatın akışında, her
zaman iç içe olunan alanlar içerisinde gizlendiği ve biraz da kanıksandığı için sonuç-
ları hissedilip zararları görülene kadar fazla tepki çekmezler. Dil ve din en başta ge-
len iki önemli kültür öğesi olarak bu aşamada karşımıza çıkar. Bu iki temel kültür
öğesinin hâkim kılınması için birtakım faaliyetler yapılması gerekir. Bu faaliyetle-
rin başında ise eğitim gelir.

Kendi Yazdıkları Işığında
Amerikan Misyonerlerin
Harput’taki Faaliyetleri

ÖÖZZEETT  Amerikalı misyonerler Anadolu’daki üslenme çalışmaları bağlamında 19. yüzyılın ortalarında
Harput’a da gelmişlerdir. Harput’ta çeşitli düzeylerde okullar açmışlar ve Ermeni çocukları
eğitmişlerdir. Eğitimin yanı sıra sağlık faaliyetlerinde de bulunmuşlar ve bir hastane açmışlardır.
Harput’ta bulundukları 50 yıldan fazla süre içerisinde Ermenileri kendi amaçlarına hizmet için
eğitmişler ve Ermeni isyanlarının fikri aşamasının tamamlanmasına katkıda bulunmuşlardır.
Buradaki faaliyetleri ile ilgili yazdıkları anılarında bu durum açık bir şekilde ifade edilmektedir.
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AABBSSTTRRAACCTT  American missioner also came to Harpoot in the middle of 19th century in the scope
of settlement effort to Anatolia. They established schools in different levels and they educated Ar-
menian children. Beside the education activities they also executed health activities and established
a hospital. With in the time of more than 50 years they settled in Harpoot they educated Armeni-
ans in the direction of their interest and they gave contributions to the intellectual stage of Ar-
menian rebellion. This situation was clearly stated in the memories they wrote about their activities
in Harpoot.
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Em per ya list dev let le rin ken di millî ve ma nevî de-
ğer le ri ni hâkim kıl ma sı ça lış ma la rın da ba şa rı sağ la ma la -
rı için bu de ğer le rin in san la rın gün lük ha yat la rın da
ken di le ri ne bir ta kım avan taj lar sağ la ya ca ğı nı gös ter me -
le ri ge re kir. İnsan lar has ta lan dık la rın da ka li te li bir sağ-
lık hiz me ti ni alır ken, o hiz me ti ken di si ne su nan
ku ru mun ça lı şan la rı nın di ni ve mil li ye ti ile baş lan gıç ta
il gi len me ye bi lir. Sa hip olu nan bil gi ve teç hi zat do na nı -
mı nın ka li te si ve ya kul la nı la bi lir li ği in san la rın il gi si ni
çe ke bi lir ve iç ten içe bir hay ran lık duy gu su ya ra ta bi lir.
Ya ni, iler de he def le nen si ya si em per ya liz mi nin yer leş -
me si ve bir an lam da meş ru gi bi gös te ril me si ve ya mu ha -
ta bın ca al gı lan ma sı için fi kir me tot la rın adap tas yo nu
sü re ci nin ta mam lan ma sı şart tır.

Bu açı dan ele alın dı ğın da em per ya list dev let le rin
bu alt ya pı yı sağ la ma ko nu sun da as ke ri ni gön der me den
ön ce din ada mı nı, sağ lık gö rev li si ni, bi lim ada mı nı ve
eği tim ci si ni il gi li ye re gön de re rek bir ta kım ça lış ma lar
yü rüt tü ğü gö rü lür.

Kül tür em per ya liz mi nin bir ta kım va sı ta la rı var dır.
Bun lar dan en önem li si mis yo ner lik fa a li yet le ri dir. Mis-
yo ner lik fa a li yet le ri hiç bir za man sa de ce Hı ris ti yan lı ğı
yay ma fa a li ye ti ola rak al gı lan ma ma lı dır.1 Bu şekil de al-
gı lan ma sı du ru mun da, mis yo ner lik ya pan la rın sa de ce
din adam la rın dan iba ret ol ma sı ge re kir. An cak he def le -
nen ama ca ulaş mak için sa de ce din adam la rı nın ya pa -
cak la rı dinî pro pa gan da nın ye ter li ola ma ya ca ğı bir
ger çek tir. Bu nun dı şın da sağ lık, eği tim ve tek nik alan-
lar da il gi li böl ge le re gön de ri len gö rev li ler ken di ül ke-
mil let ve ya dev let fel se fe le ri ni üs tün kıl ma ça lış ma la rı nı
yü rü tür ler.

19. yüz yıl dan iti ba ren her ne ka dar hü ma nizm mas-
ke si al tın da ya pıl mış ol sa da si ya sal laş mış mis yo ner ler,
eği tim ve sağ lık ala nın da yo ğun bir fa a li yet gös te re cek -
le ri Os man lı coğ raf ya sı na gel miş ler ve bü tün Hı ris ti yan
un sur la rı ön ce lik le ken di mez hep le ri ne çek me son ra da
Os man lı’ ya is yan et me le rin de et kin bir rol oy na mış lar -
dır. 

MİS YO NER LE RİN ANA DO LU’ YA 
GE LİŞ LE Rİ VE TEŞ KİLÂTLAN MA 
FA A Lİ YET LE Rİ

Tür ki ye’ ye ge len ilk Pro tes tan mis yo ner le rin İngi -
liz Bri tish and Fo re ign Bib le So ci ety ’ye men sup ol duk la -
rı ve bu teş kilâtın 1804’de ku rul ma sın dan son ra
İzmir’ den Ana do lu iç le ri ne mis yo ner ler yol la ma ya baş-
la dı ğı bi lin mek te dir.2

İngi liz le rin mis yo ner lik me to duy la işe baş la yan
Ame ri ka lı mis yo ner ler, 1819’dan iti ba ren Ana do lu’ ya

gel me ye baş la mış lar dır.3 Ame ri kan mis yo ner le ri nin Os-
man lı Dev le ti’n de ki okul pro je le ri ne te şeb bü sü,
1825’den son ra A.B.D.’de mey da na ge len eko no mik fa -
a li yet le rin bü yük öl çü de hız lan ma sı ne ti ce si dir. Bu se-
bep le, 1820’den iti ba ren Ame ri can Bo ard of
Com mis si o ners for Fo re ign Mis si ons ad lı ör güt fa al bir
şekil de Os man lı Dev le ti’n de ki ça lış ma la rı na baş la mış tır.
Hem bu ör gü tün fa al tem sil ci le ri, hem de çok sa yı da ki
giz li ko mi te, bu işi bir lik te yü rüt me ye ça lış mış lar dır. İn-
gil te re’ den ge len Ame ri can Bo ard mis yo ner le ri 14 Ocak
1820’de İzmir ’e ayak bas mış lar dır.4

Ön ce mev cut Os man lı mü es se se le ri ni in ce le mek
için ge niş çap ta bir araş tır ma ya baş vu rul muş ve ya pı lan
ça lış ma lar so nu cu, Os man lı eği tim ve sağ lık hiz met le ri
sis te mi içe ri si ne sız ma ça lış ma la rı baş la mış tır. 1830 Dost-
luk ve Ti ca ret An laş ma sı’ nın im za lan ma sın dan ön ce baş-
la yan Türk-Ame ri kan mü na se bet le ri bu an laş ma ile
resmî ve hu kukî bir ze mi ne otur tul muş tur. Bu bağ lam -
da, Ame ri ka lı mis yo ner le rin Tür ki ye’ de ki üs len me ça-
lış ma la rı 1830’dan son ra da ha da bir iv me ka zan mış tır.5

İlk aşa ma da Er me ni Gre gor yen Ki li se si mez hep ça-
tış ma sı se be biy le Pro tes tan mis yo ner le re düş man ca dav-
ran mış tır. Er me ni Ki li se si ve Pro tes tan mis yo ner le rin
mü ca de le le ri sü rer ken, İngil te re ara ya gi rip Os man lı Hü-
kü me ti’n den Pro tes tan ki li se si ne res men izin ver me si ni
is te miş tir. Bu iz nin alın ma sın dan son ra Pro tes tan Er me -
ni top lu mu var lı ğı nı his set tir me ye baş la mış tır. 

25 Ha zi ran 1846’ya ka dar, Ame ri kan mis yo ner ler
okul la rı nı; Os man lı Dev le ti’n de ki Er me ni ve Rum ce ma-
at le ri ara sın da bu lu nan fa kir le re ve Ya hu di ço cuk la ra
hiz met et mek ni ye tiy le yö ne ti yor lar dı. An cak 1846’da
bu ce ma at ile afo roz uy gu la ma sı nın sa vu nu cu su olan Er-
me ni Ki li se si’ nin bü tün ka de me le ri ara sın da ki sür tüş me
iyi ce bü yü müş tür. Çün kü on lar ken di le ri ni ay rı bir ce-
ma at ola rak ta yin et miş ler di. İstan bul’ da ki ilk Er me ni
Pro tes tan Ki li se si, ba zı te şek kül le re ve bu na ben zer Pro-
tes tan ki li se ve okul ki li se le ri ne ön der lik edi yor du. Kü -
çük As ya’ nın bir çok kıs mın da mis yo ner lik ha re ke ti ni
baş la tan Pro tes tan lar Bir li ği’ ne bu top lu luk lar ka tıl dı -
lar.6

1847 yı lın da fa a li yet le rin ge niş bir sa ha ya ya yıl ma -
sı so nu cu, bu ge niş sa ha nın sa de ce İstan bul’ dan yö ne ti -
mi güç leş miş tir. 1848 yı lın da An tep is tas yo nu ku rul muş,
bu nu ta ki ben 1850 yı lın da ya pı lan top lan tı da; To kat, Si -
vas, Amas ya ve Mer zi fon ’un da ha ön ce den ku ru lan
Trab zon is tas yo nun ca, Har put, Muş, Bit lis ve Van ’ın Er-
zu rum is tas yo nun ca ya kın dan iz len me si ve ay rı ca Kay-
se ri ve Tar sus ’a da önem ve ril me si ka rar laş tı rıl mış tır. Bu
ge liş me den son ra Mu sul (1850), Arap kir (1853), To kat
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ve Kay se ri (1854), Ma raş, Ha lep, Si vas, Har put (1855),
Ur fa, An tak ya, İzmit (1856), Di yar ba kır (1857), Mar din,
Bit lis, Edir ne (1858) ve Ada na ‘da (1862) bi rer mis yo ner
is tas yo nu ku ru la rak Ana do lu ve Su ri ye ağı ge niş le til -
miş tir. 1860 yı lın da Har put’ ta ya pı lan yıl lık top lan tı da
Ana do lu’ da ki ya pı lan ça lış ma la rın üç mis yon böl ge si ola-
rak teş ki lat lan ma sı ka ra rı alın mış tır.7 Bu na gö re teş kilât;
Garp, Mer kez ve Şark mis yon la rı ola rak üçe ay rıl mış, ça-
lış ma lar bu mer kez ler den yü rü tül müş tür. Ko or di ne iş-
le ri İstan bul’ da ya pıl dı ğın dan bu ra sı ana mer kez
hü vi ye tin dey di.

Garp Mis yo nu (Ba tı Tür ki ye Mis yo nu) ; İstan bul,
Bur sa, İzmir, Trab zon, Mer zi fon, Si vas ve Kay se ri,

Mer kez Mis yo nu (Mer ke zi Tür ki ye Mis yo nu); An -
tep, Ma raş, Ada na, Tar sus ve Ur fa,  Ha lep, Ha çin, Zey-
tun, An tak ya, Ki lis, El bis tan, Adı ya man ve Si ve rek

Şark Mis yo nu (Do ğu Tür ki ye Mis yo nu); Van, Er-
zu rum, Har put, Di yar ba kır, Bit lis, Trab zon, Arap kir,
Ma lat ya, Eğin ve Mar din’ den te şek kül et miş ti.8

Bul gar lar la meş gul olan Av ru pa Mis yo nu ve Su ri -
ye’ de ki mis yon la rı da he sa ba ka tar sak Os man lı ül ke sin -
de ki mis yon böl ge sa yı sı nın beş ol du ğu nu söy le ye bi li riz.

5 Ma yıs 1854’de Tan zi mat ’ın ta nı dı ğı hak lar dan fay-
da la nı la rak, Tür ki ye Mis yon la rı na Yar dım Ce mi ye ti ku-
rul muş tur. Bu ce mi ye tin ga ye si; Ame ri ka lı la ra ait
mis yon la ra yar dım et mek, il gi li şahıs lar la sık sık top lan -
tı yap mak tan iba ret ti. Bu ce mi ye tin ilk ola rak İstan bul,
An tak ya, Arap kir, Har put, An ka ra, İzmir, Er zu rum, Kay-
se ri, Bur sa ve An tep’ te ki mis yon la ra mek tep ler açıp ya yın
yap mak hu su sun da yar dım yap tı ğı nı gö rü yo ruz.9

1859’da Har put’ ta ko lej se vi ye sin de bir mis yo ner
oku lu da ha açıl mış, bu nu ta ki ben 1861’de Ro bert Ko le -
ji’ nin te me li atı la rak, 1863 yı lın da eği ti me baş la tıl mış tır.
Ay nı yıl Mer zi fon’ da Ame ri kan Ruh ban Oku lu ve Ha zır-
lık okul la rı açıl mış tır.

Bir müd det son ra, ge liş ti ril miş bir ki li se-okul eği ti -
mi ne ge rek du yul du. Ame ri can Bo ard ve Pro tes tan Bir li -
ği ta ra fın dan Ana do lu’ da ku ru lan Er kek ler Aka de mi si ve
Kız lar Ha zır lık Okul la rı, 35 yıl içe ri sin de ki li se-okul eği-
ti mi ne gir di. Bu okul lar te mel edebî ma ha ret le rin ka za -
nıl ma sı na yar dım cı ol ma nın ya nı sı ra, eği tim le ri iyi olan
bir çok gen ci de ha ya ta ha zır lı yor du. Bu fa a li yet le rin so-
nu cu ola rak Hı ris ti yan nü fus ara sın da eği tim le il gi li ye ni
is tek ler doğ du. 1870’de Ur fa’ da ya pı lan Si lis yan Er me ni
Pro tes tan Bir li ği’ nin yıl lık top lan tı sın da, ko lej se vi ye sin -
de bir ens ti tü için ilk resmî gi ri şim de bu lu nul du. 1871’in
son la rı na doğ ru Ame ri can Bo ard ’ın Bos ton’ da ki İhti yat
Ko mi te si ta ra fın dan An tep’ te Mer kezî Türk Ko le ji kur-

mak pla nı ka bul edil di. Ko lej bi na sı nın ta mam lan ma sın -
dan ön ce, 1876 Ka sım ayın da resmî ola rak 1. sı nıf ku rul -
du.10

1886’da Mer zi fon’ da Ana do lu Ko le ji açıl mış ve fa -
a li yet le ri ne baş la mış tır.

1876-1891 yıl la rı ara sın da Ame ri can Bo ard ’un Os-
man lı Dev le ti’n de 6 yük sek öğ re nim ens ti tü sü aç tı ğı nı
gö rü yo ruz. Böy le lik le, Os man lı Dev le ti üze rin de ki fa a li -
yet le ri ni ra yı na otur tan mis yo ner ler, Bi rin ci Dün ya Sa-
va şı sı ra sın da bü yük güç lük ler le kar şı laş ma la rı na
rağ men, sa vaş son ra sı da fa a li yet le ri ne giz li ce de vam et-
miş ler dir.

Mis yo ner le rin, İstan bul dı şın da ki aç tık la rı okul lar la
il gi li ola rak Tab lo 1’de ki bil gi ler ve ri le bi lir.11

Mis yo ner lik fa a li yet le ri nin bo yu tu hak kın da fi kir
edin mek için aşa ğı da ki bil gi ler de dik kat çe ki ci dir:

Ame ri kan dış mis yo ner ör gü tü sek re te ri Jud son
Smith ’in ver di ği bil gi le re gö re; 1893 yı lın dan ön ce 550
mis yo ner Tür ki ye’ de gö rev yap mış bu ra kam 1893 yı-
lın da 1317’e çık mış tır. Bun la rın 223’ü Ame ri kan, 1094’ü
yer li Er me ni ler den se çi lip ye tiş ti ri len yar dım cı lar dı. 3
mil yon İncil, 4 mil yon da Hı ris ti yan lı ğa ait di ğer ki tap -
lar ol mak üze re top lam 7 mil yon ci va rın da ki tap da ğı -
tıl mış tır. 155’i tam kad ro lu ki li se, 281’i da ha kü çük
ol mak üze re top lam 436 iba det ye ri var dı. Bu iba det yer-
le rin de 228’i pa paz ol mak üze re 1006 ki şi gö rev ya pı -
yor du. 1893 yı lın da ko lej se vi ye sin de 5 okul var dı.
Bun la rın öğ ren ci sa yı sı 4085’dir. 80 or ta de re ce li okul
(16’sı ya tı lı kız oku lu) var dı. 1893 yı lın da top lam 624
mis yo ner oku lu ve bu okul lar da eği tim gö ren 27.400 öğ-
ren ci bu lu nu yor du.12

1896 yı lın da Ame ri ka’ dan 7, İngil te re’ den 4 ay rı
ki li se ye men sup mis yo ner ler Os man lı coğ raf ya sın da fa -
a li yet gös te ri yor du. 276 Ame ri kan mis yo ne rin ya nın da
869 yer li Er me ni yar dım cı var dı. 1895-1900 ara sın da
Ame ri can Bo ard ’un Ana do lu, Ru me li ve Su ri ye’ de 7 ko -
lej, 43 or ta o kul, 417 il ko kul ve 5 ruh ban mü es se si var -
dı. 1898’ler de Tür ki ye’ de Bir le şik Dev let ler se fir li ği
yap mış olan Hon. S. S. Cox ’un 1900’ler de ver di ği bil gi -

Yıl Okul Sayısı Öğrenci Sayısı

1895 435 19.795

1900 425 23.000

1910 430 23.000

TABLO 1: İstanbul Dışındaki Misyoner Okulları ve
Öğrenci Sayıları
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le re gö re, Ame ri kan mis yo ner fa a li yet le ri nin dö kü mü
şöy le dir:

Meş gul olu nan şehir, ka sa ba ve köy sa yı sı: 394

Bu fa a li yet ler için is tih dam edi len Ame ri kan va tan-
da şı: 254

Türk te ba a sın dan olan yar dım cı sa yı sı: 1049

Or ta o kul ve ko lej ade di: 35

Yat lı kız oku lu sa yı sı: 27

Ge nel okul: 508

Mis yo ner okul la rın da eği tim gö ren öğü ren ci sa yı sı:
25.171

Ma bet sa yı sı: 400

Mis yo ner ser vis le ri ne de vam eden or ta la ma ki şi sa-
yı sı: 50.000

Teş ki lat lı ki li se: 138

Bir yıl da sa tı lan İncil ve sa ir di ğer dinî ki tap lar:
50.000

Bir yıl da sa tı lan ri sa le: 100.000

Ga ze te sa yıs: 13

Ki tap, bas kı ma ki ne le ri, em lak v.s. kıy me ti:
1.000.000 Do lar

Bir yıl da Tür ki ye’ ye gön de ri len ve da ğı tı lan or ta la -
ma meb lağ: 700.000 Do lar.13

1904 yı lın da Os man lı Dev le ti sı nır la rı içe ri sin de
600 mis yo ner oku lu ve bu okul lar da eği tim gö ren 60.000
öğ ren ci bu lun mak ta dır. Ame ri ka lı mis yo ner Dr. Tal ma -
ge ’a gö re, 1910 yı lın da Ame ri kan mis yon la rı gün düz
okul la rın da 27.000, Pa zar (Sun day) okul la rın da 35.000
öğ ren ci oku tul mak ta dır. Sa de ce As ya kıs mın da 152
Ame ri kan mis yo ne ri, 800 yer li yar dım cı, 101 ki li se,
12.000 mu ha bir, 47.000 mün te sip, 48 ko lej ve or ta o kul,
350 ge nel okul var dır. Os man lı Dev le ti’ nin Even ge li zas -
yo nu için, Bir le şik Dev let ler ta ra fın dan en az 10 mil yon
Do lar sarf edil miş tir. 1820’den be ri 7 mil yon ka dar İncil
ve Hı ris ti yan lı ğa ait sa ir ki tap lar, Tür ki ye’ ye gön de ril -
miş tir.14 19. asır son la rın da, Pro tes tan mis yo ner le rin fa -
a li yet le ri so nu cu, Os man lı Dev le ti’n de 60.000 ka dar
Pro tes tan Er me ni bu lu nu yor du.15

HAR PUT’ TA AME Rİ KAN MİS YO NER LE Rİ

Mis yo ner le rin Os man Dev le ti’n de ki fa a li yet le ri nin
bir bö lü mü Do ğu Ana do lu’ da stra te jik bir mev ki e sa hip
olan Har put’ ta or ta ya kon muş tur. Mis yo ner le rin Har-
put ’u bir mis yon üs sü ve mer ke zi ola rak seç me si nin se-
bep le ri ni şöy le sı ra la mak müm kün dür.

* Har put San ca ğı ve da ha son ra Ma mu re tü’l-Aziz
Vi la ye ti ola rak ad lan dı rı la cak böl ge de bir mik tar Er me -
ni nü fus ya şı yor du. Bu nü fus mis yo ner le rin bi rin ci de re-
ce de il gi ala nı na gi ri yor du.

19. yüz yıl son la rı ve 20. yüz yı lın baş la rın da Ma mu-
re tü’l-Aziz Vi la ye ti’ nin nü fu su ile il gi li ola rak çe şit li kay-
nak lar dan alı nan bil gi ler Tab lo 2’de su nul muş tur.

Bü tün vi la yet ba zın da nü fu sun ana li zi ya pıl dı ğın da
Er me ni nü fu sun Müs lü man nü fu sa ora nı nın %12-19 ara-
sın da ol du ğu gö rül mek te dir. 

*Har put ve çev re sin de, nü fus la rı 1000-5000 ara sın -
da de ği şen 60’dan faz la köy var dı. Bu köy le rin Har put ’a
uzak lık la rı en faz la 1-2 sa at çe ki yor du. Bu yüz den mis-
yo ner fa a li yet le ri ba kı mın dan ide al bir ko nu ma sa hip ti.
Köy le re çı kan bir mis yo ner ça lış ma la rı nı ya pıp ay nı gün
Har put’ ta ki mis yo ner mü es se sa tı na dö ne bi lir di.

*1847 yı lın da fa a li yet le rin bir tek mer kez den ya ni
İstan bul’ dan yö ne ti mi nin güç leş me si yü zün den, do ğu da
mer kezî bir gö rü nüm arz eden Har put, mis yo ner üs sü
ola rak ta yin edil miş tir.

*Har put, mis yo ner le rin üze rin de ça lı şa cak la rı Er me -
ni top lu mu nun di ğer böl ge le re na za ran yo ğun ya şa dı ğı
bir coğ raf ya nın mer ke zin de bu lu nu yor du. Ay nı za man -
da Me zo po tam ya’ ya ku zey den açı lan bir ka pı ni te li ğin de
idi. Bu ba kım dan stra te jik bir öne me sa hip ti.19

*Mis yo ner ler, İncil’ de Cen net (Eden) di ye ge çen bir
ye rin Har put ol du ğu na ina nır, bu ra yı Cen net Bah çe si ve
Uy gar lı ğın Doğ du ğu Yer ola rak gö rür ler di.20

Yu ka rı da say dı ğı mız bu se bep ler den do la yı; Ame ri-
kan, Al man ve Fran sız mis yo ner ler Har put ’a ge le rek,
mez hep le ri ne ta raf tar bul mak ve men su bu bu lun duk la -
rı em per ya list dev let le rin si ya si he def le ri ne ulaş ma sı için
ken di me tot la rı nı kul la na rak ça lış ma lar yap mış lar dır.

CİNSİ 1891-189416 1893-189717 191418

Müslüman 300.188 (%78.71) 505.446 (%87.73) 446.379 (%84.67)

Ermeni 73.178 (%19.18) 69.713 (%12.04) 79.821 (%15.14)

Diğer (Süryani,   ecnebi vs.) 7.980 (%2.09) 3.655 (%0.63) 971 (%0.18)

TOPLAM 381.346 578.814 527.171

TABLO 2: Mamuretü’l-Aziz Vilayeti’nde Nüfusun Dağılımı (1891-1914)
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Ön ce Ame ri kan da ha son ra Fran sız ve Al man mis yo -
ner ler Har put ’a gel miş tir.21

Ame ri can Bo ard 1851 yı lın da -o za man lar İzmir’ de
bu lu nan- Ge or ge W. Dun mo re ve eşi ni Do ğu Ana do lu
Böl ge si’n de bir in ce le me ge zi si yap mak için gö rev len -
dir miş tir. Er me ni ler üze rin de ve böl ge nin du ru mu hak-
kın da araş tır ma lar da bu lu nan Dun mo re ve eşi dört yıl
sü re ile Di yar ba kır’ da kal mış, bu ra da Türk çe ko nuş ma -
yı öğ ren miş da ha son ra ha va nın sı cak ve nem li ol ma sı
ile ko le ra ve sıt ma has ta lı ğın dan şikâyet le Har put ’a gön-
de ril miş ler dir.

Dun mo re ’un Har put ’a gön de ril me si nin asıl se be bi
Bos ton ’a gön der di ği ra por lar da ver di ği bil gi ler den ötü rü-
dür. Ra por la rın da: Har put ova sı, Tür ki ye’ de gör dü ğüm
en zen gin ve mis yo ner ça lış ma la rı ba kı mın dan en el ve -
riş li, en çok umut va at eden ova dır de mek tey di.22

1855’de Dun mo re ve eşi nin Har put ’a gel me sin den
son ra, 1857 yı lın da İstan bul’ da yıl lık top lan tı sı nı ya pan
mis yo nun al dı ğı ka rar ge re ğin ce, Trab zon’ da bu lu nan
O.P. Al len ve ka rı sı ile Ame ri ka’ dan ye ni ge len Crosby
H. Whe e ler ile ka rı sı da Har put ’a ta yin edil miş ler dir. Bu
ki şi ler le bir lik te, ile ri de ko lej mü dür lü ğü ya pa cak olan
Her man N. Bar num ’un da gel di ği ni zan ne di yo ruz.

Ame ri kan mis yo ner le rin Har put’ ta ki ilk gi ri şim le -
ri pek de ümit ve ri ci ol ma mış tır. Şöy le ki; ilk mis yo ner
Dun mo re ra po run da: Hı ris ti yan lar o ka dar düş man ki,
bir gün so kak lar da kö pek gi bi öle bi li rim ifa de si ni kul la -
nı yor du.23

Bar num ’un ilk şart lar hak kın da ki tes bit le ri ise şöy-
ley di:

Eği tim çok il kel bir du rum day dı. Kız eği ti mi di ye
bir şey bi lin mi yor du. Hal kın ço ğu -mis yo ner ba yan la rın
bü yük bir ısrar la oku ma ya ra zı et tik le ri bir kaç kız ve ka -
dın ha riç- bu du ru mu önem se mi yor du.24

Dun mo re ve Bar num ’un kas tet ti ği halk Er me ni ler’ -
dir. Çün kü mis yo ner ler da ha ilk etap ta Müs lü man la rın
ken di le ri ne iti bar et me di ği ni an la mış tı. Er me ni le rin düş-
man lı ğı ise, mis yo ner le rin ken di mez hep le rin den ol ma -
ma sın dan kay nak la nı yor du. Gün geç tik çe Er me ni
Gre gor yen ki li se si ile Pro tes tan Ki li se si ara sın da ki sür-
tüş me bü yü yor du.

1858 yı lın da eşi nin ra hat sız lı ğı nı ile ri sü ren Dun-
mo re, Ame ri ka’ ya ge ri dön müş, bu ta rih ten so ra Whe e -
ler, Al len ve Bar num 37 yıl bir lik te ça lış mış lar dır.

Dun mo re’ dan son ra C.H. Whe e ler baş kan, H.N.
Bar num ise yar dım cı lı ğı gö re vi ni yü rüt müş tür. Bu ara da
Whe e ler kı zı nı Bar num ile ev len dir miş tir. 1878 yı lı na

ka dar baş kan lı ğı ak tif şekil de yü rü ten Whe e ler, Fı rat Ko-
le ji’ ni kur duk tan son ra, ra hat sız lı ğı do la yı sıy la gö re vi ni
Bar num ’a dev ret miş tir. Fı rat Ko le ji baş ka nı, ay nı za man -
da mis yo ner le rin de baş ka nı sı fa tı nı ta şı yor du. 

1879-1880 yıl la rın da gö re vi vekâle ten yü rü ten Bar-
num, ay nı yıl lar da Vilâyet Ma a rif Ko mis yo nu Aza lı ğı’n da
da bu lun muş tur. Da ha son ra 1881’de Ver mant Midd le -
bury Ko lej ve Hart ford The o lo gi cal Se mi nary me zu nu
olan Ja mes Le vi Bar ton ko lej baş ka nı ol muş an cak ka rı sı -
nın has ta lı ğı se be biy le Bos ton ’a dön mek zo run da kal mış
ve 1927 yı lı na dek 34 yıl sür dü re ce ği Ame ri can Bo ard se-
k re ter li ği ne atan mış tır. 1882-1894 ara sı H.N. Bar num,
1894-1902 yıl la rı ara sın da Ca leb Frank Ga tes Fı rat Ko le ji
baş kan lı ğı nı yü rüt müş tür. Ga tes, Chi ca go’ lu idi. Be lo it
Ko le ji ve Chi ca go Ruh ban Oku lu me zu nuy du. 24 ya şın da
iken 1881 yı lın da Tür ki ye’ ye gel miş ve Mar din’ de Arap -
ça öğ ret ti ği bir er kek li se si kur muş tu. Mar din’ de iken,
kim se di li ni öğ ren me den bir ül ke de ya şa ma ma lı di ye rek
Türk çe de öğ ren miş ti.25

Ga tes ’in gö rev de ol du ğu yıl lar 1895 Er me ni olay la -
rı nın ya şan dı ğı yıl lar dır bu olay lar dan Har put ta et ki le -
ni yor du. Böy le si ne zor bir dö nem de ba şa rı lı ol muş
ola cak ki 1902 yı lın da Ro bert Ko lej baş kan lı ğı na ta yin
edil miş ti. 

1902-1910 yıl la rın da ko lej baş kan lı ğı nı Henry
Riggs yü rüt müş tür. Henry Riggs yu ka rı da da be lirt ti ği -
miz üze re Bar num ’un kı zı ile ev len miş ti ve bir sü re dir
Har put’ tay dı. Henry Rigg s’in an ne ve ba ba sı da bi rer
mis yo ner di. Si vas’ da doğ muş Ame ri ka’ ya gi dip 1896 yı-
lın da Car le ton Ko le ji’n den me zun ol duk tan son ra Tür ki-
ye’ ye dön müş ve hiz me ti ne Har put’ ta de vam et miş tir.
Henry Rigg s’in baş kan lık dö ne min de çe şit li sa nat atöl-
ye le ri ve ko lej bi na la rı nın ge niş le til me ça lış ma la rı ya pıl-
mış tır. Rigg s’in Os man lı me mur la rı ve ay dın la rı ile da
ya kın laş ma ça lış ma la rı ol muş tur. 1910 yı lın da Henry
Rigg s’in Ame ri ka’ ya ge ri dön me sin den son ra ye ri ne kar-
de şi Er nest Riggs atan mış ve 1910-1915 yıl la rı ara sın da
ko lej baş kan lı ğı gö re vi ni yü rüt müş tür. Bu zat Har put’ -
ta ki son Ame ri kan mis yo ner baş ka nı ol muş tur.26

Er nest Rigg s’in ka rı sı Ali ce She pard Rigg s’in ha tı -
ra la rı nı der le yen Bar ba ra J. Mer gu re i an, Riggs çif ti hak-
kın da şun la rı ak tar mak ta dır:

Ali ce She pard 1885’de An tep’ de doğ du. O, iki Ame-
ri ka lı mis yo ner dok tor olan Fred She pard ve Fanny An-
drews ’in kı zıy dı. Ço cuk ken An tep’ te kü çük Er me ni
ço cuk la rıy la oy na dı. Bü yü yün ce an ne si ne Pa zar oku lun -
da yar dım cı ol du. Er me ni ka dın la rı nın çok ih ti yaç duy-
duk la rı pa ra yı sağ la ma la rı için ev le rin de ya pıp sat tık la rı
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dan tel le ri en düs tri yel bir ha le dö nüş tü ren ve ku lü be sa-
na tı nı baş la tan an ne si ne yar dım et ti. Ço cuk ken Türk çe -
yi, ev len dik ten son ra ise Er me ni ce yi öğ ren di. Er nest ve
Ali ce She pard, mis yo ner ai le le rin ço cuk la rı ol ma la rı na
rağ men eği tim le ri için Ame ri ka’ ya git miş ler dir. Tür ki -
ye’ de ta nış ma yan Ali ce ve Er nest Ame ri ka’ da ta nı şıp ev-
len me ye ka rar ver miş ler dir. 31 Ağus tos 1910 ta ri hin de
New York ’da ev len dik le rin de Ali ce Say rus Üni ver si te -
si’n de, Er nest ise Au burn ya kın la rın da The o lo gi cal Se mi-
nary ’de oku yor du. Ali ce’ den dört yaş bü yük olan Er nest
W. Riggs, Tür ki ye’ de ki ilk mis yo ner ler den bi ri olan Eli -
as Rigg s’in to ru nuy du. Meş hur bir dil bi lim ci olan Eli as
Riggs, İncil ’i; Er me ni ce, Bul gar ca ve Türk çe ye çe vir miş -
tir. 1901 yı lın da İstan bul’ da ölü mü ne dek ya kın do ğu da
ça lış mış tır. Öl dü ğün de ar dın da mis yo ner olan 3 ço cuk,
11 to run, 2 to ru nu nun ço cu ğu nu bı rak mış tı. Er nest Riggs,
Ana do lu Ko le ji’ nin bu lun du ğu Mer zi fon’ da ba ba sı ora-
nın baş ka nı iken doğ muş tu. Ali ce, Nort hfi eld Kız Ha zır -
la ma Oku lu’ na git me den ön ce, Er nest 1900’de Mt.
Her mon’ dan me zun ol muş tu. 1904’de Prin ce ton’ dan
Ede bi yat Fa kül te si dip lo ma sı ala rak Tür ki ye’ ye Fı rat Ko-
le ji’n de üç yıl öğ ret men lik yap mak, ay nı za man da Har-
put’ ta Ame ri kan kon so los yar dım cı sı ola rak hiz met
et mek için ge ri dön dü. Son ra tek rar Au burn The o lo gi cal
Se mi nary ’de eği tim gör mek için Ame ri ka’ ya git ti. Bu ra -
dan me zun olun ca 1910 Ma yıs ayın da presb yte ri an pa-
paz lı ğı na ta yin edil di. On dan tam iki haf ta ön ce Ali ce,
Say rus’ dan me zun ol muş tu ve üç ay ön ce de ev len miş -
ler di. Ame ri ka’ da iken Fı rat Ko le ji baş kan lı ğı tek lif edil -
di ve o da ka bul et ti. Ali ce Riggs Har put ’a gel dik ten son ra
yo ğun bir ça lış ma içe ri si ne gir miş, önem li gün ler de evin -
de tüm Ame ri kan ce ma a ti nin ka tıl dı ğı da vet ler ver miş tir.
Bu nun ya nın da, kü çük yaş ta ki er kek ler sı nı fı na Ame ri -
kan Ede bi ya tı, kız la ra Ev Eko no mi si ders le ri ver miş tir.
Ay rı ca Er me ni ka dın la ra mad di ge lir sağ la yan di kiş ci lik
en düs tri si ça lış ma la rı nı da sür dür müş tür. Bir Er me ni pa-
pa zın kı zı olan Ma ri am ’ı ev lat lık edin miş ler ve Har put’ -
tan ay rı lır ken onu da yan la rın da gö tür müş ler dir. 1911 ve
1914’de Lor rin ve Do ug las adı nı ver dik le ri iki er kek ço-
cuk la rı dün ya ya gel miş ti.27

A- EĞİ TİM FA A Lİ YET LE Rİ

Har put ’a ge len ilk mis yo ner ler, mis yo ner fa a li ye ti
de ni lin ce ade ta onun la öz deş leş miş bir ma na ifa de eden
okul la rı aça rak işe baş la mış lar dır. İlk mis yo ner Dun mo -
re va a ze önem ve ri yor du ve onun ça ba la rı so nu cu
1855’de kız ve er kek le rin bir lik te ders gö re bi le cek le ri bir
Pro tes tan oku lu açıl mış tır. Bu okul da Mel con ad lı yer li
bir Er me ni genç de ders ve ri yor du. 1953-1966 yıl la rı ara-

sın da Tar sus Ame ri kan Ko le ji’n de öğ ret men lik yap mış
olan ve Har put’ ta ki Ame ri kan Okul la rı hak kın da bir ma-
ka le ya zan Frank A. Sto ne ’un ilk ça lış ma lar hak kın da ki
tes pit le ri şöy le dir:

Ka dın lar için mev cut bir okul yok tu. Böy le ce Mel-
con, er kek ler ile be ra ber kız la rın da öğ re nim gö re ce ği sı-
nı fa kız kar de şi ni ve bir di ğer ce sur Er me ni kı zı da
ge tir di. Son ra ki yıl, Dun mo re ta ra fın dan ikin ci bir okul
Har put’ ta bir di ğe ri de Mez re’ nin* bir kö yün de öğ re ti -
me baş la tıl dı. Mez re’ de ki okul da, ön ce Kri kor Tam za ri -
yan da ha son ra İçme’ de** bu lu nan Pro tes tan bir ra hip
ta ra fın dan ders ve ri li yor du.28

1858 yı lın da Dun mo re Ame ri ka’ ya dön me den ön -
ce, ha lef le ri ne; İncil ’i da hi açıp oku ma yan ca hil Er me -
ni le rin de ği şi min de ken di çı kar la rı uğ run da bir
men fa at gör dü ğü nü be lirt miş ve bu yol da bir po li ti ka
ta kip et me le ri ni sa lık ver miş tir. Bun dan son ra okul lar
da ha hız lı açıl ma ya baş la mış tır.

1859’da er kek ler için Ruh ban Oku lu (The o lo gi cal
Scho ol)

1862’de ise Kız lar için Ha zır la ma Oku lu (Se mi nary
Scho ol) açıl mış tır.29

Whe e ler ve Ame ri can Bo ard üye le ri, özel lik le yer -
li Er me ni ler üze rin de bü yük bir pro pa gan da ça lış ma sı
içe ri si ne gir miş ve de vam lı su ret te on la ra oku ma yı tel kin
et miş ler dir. Bu du ru mu Whe e ler ’in ha tı ra la rın da gör-
mek müm kün dür. Whe e ler ha tı ra la rı nın bir bö lü mün de
şun la rı söy lü yor:

Bir kaç Türk me mu ru dı şın da, yüz ki şi de bir ki şi
an cak oku yup ya za bi lir di. Hat ta çev re sin de ki bir çok
Er me ni pa pa zı bi le sa de ce ez be re du a oku ma yı bi li yor -
du, ilk ça ba la rı mız dan son ra bir İncil ’e sa hip ol ma nın
ve bu nu öğ ren me nin ver di ği zevk ile her kes uyan dı.
Kar şı laş tı ğı mız her ada ma “Oku ma yı bi li yor mu sun?”
so ru su nu so ra rak hal kı ken di mi ze çek me ye gay ret et -
tik. Ço ğu kim se, “Ne! Bir pa paz mı ola ca ğım?” di ye se-
vin cin den ba ğır dı ve “Oku ma yı mut la ka öğ ren me li yiz!”
de di ler.30

Har put’ tan son ra Yu ka rı Huh, Mez ra ’a ve Pa lu gi bi
ka sa ba ve köy ler de de bir le şik sis tem li okul lar ken di ni
gös ter me ye baş la mış tır.

1863 yı lın da Yu ka rı Huh’ da açı lan ye ni okul da, da -
ha ön ce Har put’ ta açı lan Ruh ban Oku lu’ nun öğ ren ci le -
ri 5 ay lık ta til le ri sü re sin ce ders ver me ye baş la dı lar. Bu

* Mezre: Doğrusu “Mezra’a”: Şimdiki Elazığ şehrinin teşekkül ettiği yer.
**İçme: Elazığ şehrinin 30 km. doğusunda bir belde.
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ara da Er me ni ler de mis yo ner okul la rı na al ter na tif okul
aç ma te şeb bü sün de bu lun muş lar ve 160 ye tiş kin, 50 kız
ve 10 er ke ğe hiz met ve ren bir okul aç mış lar dır.31

To kat’ ta ki Ruh ban Oku lu’ nun yan ma sı so nu cu,
oku lun da ha emin ve mer kezî bir ye re nak li dü şü nül müş,
böy le ce To kat’ ta ki okul da Har put ’a nak le dil miş tir.

Bu oku lun ilk iki yı lın da kuv vet li bir pa paz lık eği-
ti mi ve ri li yor du. Er me ni genç ler pa paz ola rak ye ti şi yor
da ha son ra Ame ri can Bo ard ai le si ne ka tı lı yor du.

Okul ka ta lo gun da ki bil gi le re gö re, Ruh ban Oku lu’ -
nun açıl ma sı nın iza hı şöy le ya pı lı yor du:

18 ya şın al tın da ol ma yan hiç bir er kek yok tur ki, va -
az ver mek için ken di ni kuv vet li bir is tek le ha zır la ma sın,
mak sa dı sa mi mi ol ma sın ve Hı ris ti yan ka rak te ri nin tat-
min edi ci bir de li li ol ma sın.

Özel du rum lar da, öğ ret mek için ken di le ri ni ha zır
his set me yen, izin ver me den eğ le nen, mas raf la rın da oku-
lun hak la rı olan şahıs lar Hı ris ti yan de ğil dir.32

Yi ne Whe e ler ’in be lirt ti ği ne gö re, okul da ki bekâr
er kek ler 21 ku ruş, ev li er kek ler ise 28 ku ruş haf ta lık alı-
yor lar dı. Mis yo ner ler Er me ni öğ ren ci le re tü tün iç me le -
ri ha riç, di ğer yer li ge le nek le ri ni kul lan ma la rı için
mü sa ma hakâr dav ra nı yor lar dı. Tü tün içen le rin haf ta lık -
la rın dan bel li bir mik tar pa ra ke si li yor du. Bir de rec ye
ka dar ve ri len bu izin da ha son ra ta ma men kal dı rıl mış ve
öğ ren ci le rin tü tün alış kan lık la rı son bul muş tu. 

Oku lun ilk iki yı lın da; klâsik ve böl ge sel Er me ni -
ce, öz lü bir Ma te ma tik, Coğ raf ya, As tro no mi, Kim ya, Ki-
li se Ta ri hi ve Ta biî, Man tık sal, Ahlâkî Fel se fe ders le ri ni
kap sa yan bir prog ram müf re dat ola rak uy gu la nı yor du.
Dör dün cü yıl da sa de ce akı cı bir şekil de ko nuş ma nın ya -
nı sı ra el de ka lem dü şün me yi öğ re nen öğ ren ci le re söz lü
ve ya zı lı va az der si tah sis edil di.33

Tec rü be li mis yo ner ler ye tiş tir dik le ri ki şi le rin yük-
sek bir per for mans gös ter me le ri ni is ti yor du. Bu va sıf ta
ol ma yan lar hiç bek le til me den okul dan uzak laş tı rı lı yor -
lar dı. Whe e ler bu du ru mu şöy le ifa de et miş tir:

Eğer bi ri si boş ve ka bi li yet siz ise, eğer çok az öğ-
ren dik le rin den do la yı gu ru ra ka pı lı yor ve ken di ni yü-
cel ti yor sa ve eğer in san la rın en çok sev dik le ri ge rek siz
şey ler hak kın da ken di ni tar tış ma ya kap tı rır sa, onu çift-
li ği ne ve ya işi ne ge ri yol lar iyi bir ayak ka bı ta mir ci si ya -
hut çift çi yi fa kir bir va iz yap mak için ya zık tır de riz.34

Whe e ler ’in bu pro je si bi linç li Er me ni li der le ri nin
ye tiş me si ne ze min ha zır lı yor du. Sto ne ise bu du ru mu
şöy le açık la mak ta dır:

Gö rev de ve din na mı na olan ça lış ma la rın da ki ke sin
ka rar lı lı ğı Dr. Whe e ler ’in ka rak ter le rin den bi ri ola rak
gö rü nü yor du. Gö rü nüş te af fet me yen ya pı sı nın ya nın da,
mi zahî bir yak la şım ile sert yö ne ti mi al tın da ba zı mis yo-
ner ar ka daş la rı nın de vam lı ge liş tik le ri ni be lir ten ima la -
rı da var dı. Whe e ler ’in ye ter li ve din dar ca bir ha re ket
tar zı is te ği, böl ge nin ki li se ve okul la rın da ka bi li yet li yer -
li li der ler akı mı nı do ğur du.35

1861 Ma yıs ’ın da Ku zey Er me ni Mis yo nu Har put’ ta
top la na rak ca hil Er me ni ka dın la rı nın da eği til me si ne ka -
rar ver miş ve aka bin de de Kız Ha zır la ma Oku lu açıl mış -
tır. Şayet ka dın lar ko ca la rı na yar dım ede cek ler se,
on la rın da iyi bir eği ti me ih ti ya cı var dı. Çün kü ço ğu ca -
hil idi. Bu oku lun açıl ma sın dan son ra, Ruh ban Oku lu’n -
dan me zun olan er kek ta le be ler, Kız Ha zır la ma
Oku lu’n dan (Fe ma le Scho ol) bir kız ta le be ile ev len me -
den ön ce pa paz ola rak ta yin edil me me ye baş lan dı. Kız
Ha zır la ma Oku lu’n dan ay rı ca me mur ye tiş tir mek için
fay da lan ma yo lu na gi dil miş tir. Böy le lik le hem pa paz la -
ra eği til miş eş ler, hem de mis yo ner mü es se se le rin de ça-
lı şa cak ba yan me mur prob le mi hal le dil miş olu yor du.36

Ye ni açı lan Kız Ha zır la ma Oku lu’n da mis yo ner le -
rin eş le ri ders ve ri yor du. Böy le ce yer li Er me ni ler kız la rı -
nı ra hat ça bu oku la gön de re bi le cek ler di. Okul da; el iş le ri,
biç ki-di kiş, ev iş le ri ve di ğer sos yal ko nu lar da ders ve ri -
li yor du. Har put’ ta ki okul Ame ri ka’ da ki bu tür okul lar -
dan il ham alı na rak ku rul muş tu. Mt. Hol yo ke ’un Kız
Ha zır la ma Oku lu, So uth He adly ve Mes sac hus sets ay nı
tür de öğ re tim ya pan okul lar dan bir ka çı dır. Mis yo ner eş-
le ri de adı ge çen okul lar dan me zun ol muş tur. Kız oku-
lun da ki öğ re ti mi ve oku lun du ru mu nu Whe e ler şöy le
an lat mak ta dır: Ben kız la ra İngi liz Ede bi ya tı öğ re ti yor -
dum. Ba yan Da ni els ve Emily Whe e ler mü zik der si ve-
rir ken, Miss Al len on la ra org ile eş lik edi yor du. Ba yan
Bar num ise Fi zik sel Coğ raf ya der si ve ri yor du. Bu nun ya-
nın da Ba yan Da ni els pe da go ji üze ri ne kız la ra kon fe rans
ve ri yor du. Fi zik öğ ret me ni Prof. Na hig yan ve Ah lak öğ-
ret men li ği ne ba kan Naz lı ad lı bir yer li gi bi er kek öğ ret -
men ler de var dı. Kız lar Mary Li on ’un pren sip le ri
da hi lin de ev ida re si ni ya pı yor lar dı. Ya tak la rı nı ge ce le -
yin ye re se rer, gün düz le ri ko ru ma ya pa rak yer li ge le -
nek le ri ge re ğin ce yük lü ğe ko yar lar dı.37

Har put çev re sin de eği tim va az ve ri le rek ya pı lı yor -
du. Köy köy do la şan mis yo ner pa paz lar, kü çük köy Pro-
tes tan ki li se le rin de okur-ya zar lı ğa da önem ve re rek ders
ve ri yor lar dı. Whe e ler, Har put ’un 60-70 km. do ğu sun da
olan Pa lu ka sa ba sın da ki bu eği ti mi ve ka dın la rın ders le -
re ka tıl ma dı ğı nı, da ha son ra ken di si nin tel kin le ri so nu -
cu ka dın la rın da ders le re ge ti ril di ği ni şöy le an la tır:
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Eş le ri nin ca hil kal ma sı na ra zı olan ko ca la rı ayıp la dım.
Pa lu’ ya ikin ci kez gi di şim de bü tün ka dın lar el le rin de il -
ko kul ki tap la rıy la kar şım day dı lar. Er kek ler eş le ri ni dö-
ve rek ge tir dik le ri ni he ye can la an lat tı lar.38

Mis yo ner ler, Har put dı şın da ki kü çük yer le şim bi-
rim le rin de bu lu nan Er me ni le rin eği ti mi için okul la rın -
da ki öğ ren ci le ri kul lan ma ya baş la mış lar dı. Bu öğ ren ci ler
ev ev, dükkân dükkân do la şa rak ye tiş kin le re na sıl oku-
na ca ğı nı öğ re ti yor lar dı. Ver dik le ri her 20 da ki ka lık ders
için 1/4 cent üc ret alı yor lar dı.39

1866-1867 yıl la rı için, Ame ri can Bo ard ’ın Har put’ -
ta ki eği tim fa a li yet le ri ile il gi li ola rak Sto ne ’un mis yon
ra por la rın dan der le di ği ra kam lar şöy le dir:

Ame ri can Bo ard ’ın Har put’ ta ki 
okul lar için tah si sa tı: 13.111 Do lar

Ame ri can Bo ard ’ın dış  
is tas yon lar için tah si sa tı: 3.501 Do lar

Kız Ha zır la ma Oku lu için 
har ca nan pa ra: 2.140 Do lar

Ruh ban Oku lu için 
har ca nan pa ra: 7.470 Do lar

18676-67 Öğ re tim yı lın da:

Har put ve Har put ’a bağ lı 54 dış is tas yon da ki mis-
yon okul la rın da; 573 kız, 1129 er kek, 855 ye tiş kin öğ-
ren ci eği til miş tir.

Ka to lik ve Apos to lik Er me ni ler de, Pro tes tan okul-
la rı dı şın da okul kur ma la rı için teş vik edil di ler. Bun lar;
3764 er kek, 609 kız, 607 ye tiş kin eğit ti ler.

1855-1867 ara sı Ame ri ka’ dan ge tir ti len 35.091 ki ta-
bın Har put ki tap de po sun da mu ha fa za edil mek üze re
top lan dı ğı nı gö rü yo ruz. Ço ğu dinî muh te va lı olan bu ki-
tap la rın he men hep si, hâlâ de vam eden mis yon po li ti ka -
sı nın ge re ği olan yer li dil le eği tim yap ma se be biy le,
Er me ni ce ve Türk-Er me ni ce si ne çev ril miş tir. Bu ki tap -
la rın için de;

7315 adet İlko kul ki ta bı, 609 adet Abott ’un Mot-
hers At Ho me ad lı ki ta bı (Bu ki tap ev iş le ri ve ço cuk ba-
kı mı ile il gi li idi.), 270 adet Way land ’ın Mo ral
Phi lo soph ’u, 196 adet Dod drid ge’ nin Ri se and Prog ress
ad lı ki ta bı var dı.

Böl ge de ki Er me ni ler, ken di dil le ri nin dı şın da Kürt -
çe ve Türk çe de ko nu şu yor lar dı. Bu du rum Ame ri can
Bo ard mis yo ner le ri ni dü şün dü rü yor du. Eğer yer li dil ler-
den bi ri si ter cih edi le cek se bu Er me ni ce ol ma lıy dı. Ruh-
ban Oku lu ve Kız Ha zır la ma Oku lu’n da oku yan

öğ ren ci ler ta ma mıy la Er me ni ce ko nu şup Er me ni ce yaz-
ma lıy dı lar. 1867’den ön ce Har put Ruh ban Oku lu’ na de -
vam eden 81 öğ ren ci içe ri sin de 9 ta ne Arap ça, 6 ta ne de
Kürt çe ko nu şan var dı. 

Bu ara da, Whe e ler ’in 1868’de Ame ri ka’ ya yap tı ğı
se ya hat dö nü şün de ge tir di ği ki tap lar da, is yan çı kar ta bi -
le cek iz ler bu lan Os man lı Hü kü me ti bu ki tap la rın ya yı -
mı nı as kı ya al mış tır.40

Whe e ler İstan bul’ da ki İngi liz se fi ri ile sık sık ya-
zış tı ğı nı ve böl ge de olup bi te ni de vam lı ola rak ak tar dı -
ğı nı ken di si gi bi bir pa paz olan To zer ’e bir ko nuş ma
es na sın da an lat mış tır. Hat ta böl ge de ki mis yo ner le re
kar şı olum suz bir ta vır içe ri sin de olan bir pa şa da bu ya-
zış ma la rın bir so nu cu ola cak ki, İstan bul’ dan sert bir ih -
tar al mış tı.41

1866’da Ma lat ya’ da bir Pro tes tan oku lu da ha açıl-
mış tır. Bu ra da ki 18 öğ ret men den 13’ü Har put’ ta ki okul-
lar dan me zun olan lar dan dı. 1867 yı lın dan iti ba ren
Er me ni tem sil ci ler mis yo ner mü es se se le rin de ida re ci ol-
ma ya baş la mış lar dır. Har put Pro tes tan Bir li ği’ nin ra hip
ve va iz le ri ma aş la rı nın 10 ka tı nı, Ruh ban Oku lu’n da ma-
hal li dil ça lış ma la rı ya pan Ga ra bed Phi li bo si an ad lı bir
Er me ni yi des tek le mek için ba ğış la mış lar dır. Ga ra bed
bun dan son ra fa kül te de gö rev ya pan dört mis yo ne rin ya-
nın da yer li Er me ni le rin tem sil ci si ola rak bu lu na cak -
tı.42

Bir müd det son ra da ha üst se vi ye de eği tim ve ren
bir okul ih ti ya cı hâsıl ol muş tur. Bu nun ya nın da 1862’de
İstan bul’ da top la nan Ya ban cı Mis yon Ame ri kan He ye -
ti, İstan bul’ da eği ti len genç le rin Ana do lu iç le ri ne git-
me me is te ği için de ol duk la rı nın far kı na va ra rak,
mis yo ner le ri zor la mak tan sa, Ana do lu’ nun iç ke sim le -
rin de de tam te şek kül lü ko lej ler ku ra rak, bu ra lar dan ye-
ti şe cek yer li Er me ni genç ler ile ye ni bir kay nak ara ma
yo lu na git miş tir. Bu top lan tı da İngi liz ce ye ri ne yer li di -
le ağır lık ver me yi de ka rar laş tır mış lar dır. Alı nan bu ka-
rar la rın ışı ğı al tın da Mer zi fon’ da Ana do lu Ko le ji
ku rul muş tur. Bu nun ya nın da An tep, Van, Ma raş, Tar sus
İzmir ve Har put’ ta da ye ni bir ko lej kur ma ça lış ma la rı
baş la tıl mış tır.43

1877’de 22 ki li se ve 30 Pro tes tan pa paz Har put ve
çev re sin de bu lu nu yor du. Mis yon ra por la rı na gö re:

Protestan Kilisesi'ne devam eden 5612 kişiden
1332’si Apostolik Kilise'yi terk edenlerdi. Protestan Bir-
liği'nin 2469 kayıtlı öğrencisi olan 83 ilkokulu vardı. Bu
okullar; Arapkir, Malatya, Palu ve Harput’un içindeki
orta programlara kaynak teşkil ederdi. Bu geniş okul şe-
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bekesi Harput’taki Kız Hazırlama Okulu, ikinci seviye
erkekler Akademisi ve Ruhban Okulu'na öğrenci yetiş-
tiriyordu.44

1875 yı lın da ye ni bir ko le je ih ti yaç du yul du. Ko-
le ji kur mak için ge rek li iz ni al mak ve pa ra te mi ni için
Ame ri ka’ ya gi den Whe e ler ko lej için 140.000 Do lar dan
faz la bir pa ra top la dı. Yer li Er me ni ler ise 40.000 do lar
top la mış lar dı. Böy le ce ko le jin açıl ma sı için 180.000 do-
lar dan faz la bir pa ra top lan mış tı. Ya pı lan ha zır lık lar -
dan son ra 13 Ma yıs 1878’de, mis yo ner ler Er me ni
Ko le ji’ ni aç mış lar dır.45 Ko le jin açı lış ama cı nı bu ra da öğ-
ret men lik ya pan Er me ni Ha pet Phi li bo si an şöy le be lir -
ti yor:

Bu ko le jin en bü yük ama cı ze ki Hı ris ti yan li der ler
ye tiş tir mek ola cak tır. Böy le ce Hı ris ti yan uy gar lı ğın mut-
lu lu ğu nu çe şit li mil let le rin in san la rı na ve re rek, so nuç -
lan ma sı la zım ge len et ki le ri kon trol eden İsa’ nın
ki li se si ni sağ la ma ala ca ğız.46

Er me ni Ko le ji, Ame ri can Bo ard İhti yat Ko mi te si’ -
nin de ne ti mi al tın day dı. Ko le je kız ve er kek öğ ren ci
ka bul edi li yor du. Bu ara da okul ve kil le ri nin 1/3’ni seç -
me hak kı ka dın la ra ve ril miş tir. Ve kil ler ise oy ka ra -
rıy la Ko lej Baş ka nı’ nı se çi yor du. Er me ni eği tim ci ler
hak la rı nın mec lis ta ra fın dan kı sıt lan ma ma sı için ken-
di le ri nin de mis yo ner ler ka dar yet ki li ol ma sı nı is ti yor -
lar dı. Ko le jin ida re he ye ti Ame ri can Bo ard
mis yo ner le ri ta ra fın dan se çi li yor du. Ba ğış la rı nı 1000
Türk Li ra sı na yük sel ten Er me ni ler den de bir tem sil ci
ida re he ye ti ne alın mış tır. Eğer ba ğış lar 2000 li ra ya çı-
kar sa bu tem sil ci sa yı sı üçe ka dar çı ka bi le cek ti. Tem sil-
ci ler yer li Er me ni ce ma a tin den de ola bi li yor du.
Er me ni Ko le ji’ nin is mi Os man lı Dev let yö ne ti ci le ri nin
is te ği üze ri ne, 16 Şubat 1888’de Fı rat Ko le ji ola rak de-
ğiş ti ril miş tir. Ko lej di ğer dev let le rin okul la rın dan fark -
lı ola rak, kız ve er kek öğ ren ci le ri ka bul edi yor, ay rı ca
beş ay rı bö lüm de ders ve ri yor du. Ko lej le il gi li ola rak
Sto ne şu bil gi le ri ve ri yor:47

11889988––11889999 ÖÖĞĞRREETTİİMM  YYIILLII

SSeevviiyyee EErrkkeekk  KKıızz  TTooppllaamm  

Anaokul (Kindergarten) 191 220 411 

İlkokul 132 120 252  

Ortaokul (İntermediate) 120      89 209

Lise (High School) 72 37 109

Kolej 33 37 70

TTooppllaamm 554488 550033 11005511

11990022––11990033 ÖÖĞĞRREETTİİMM  YYIILLII  
SSeevviiyyee EErrkkeekk  KKıızz  TTooppllaamm
Anaokul 94 100 194
İlkokul 85 191 276
Ortaokul 172 92 264
Lise 124 78 202
Kolej 65 44 109
TTooppllaamm  554400  550055  11004455

Ko lej ve li se se vi ye le ri ha riç di ğer bö lüm ler de kız-
er kek be ra ber ders gö rür ken, li se ve ko lej de ay rı ay rı
ders gö rü lü yor du. Hat ta baş kan Whe e ler, evi ni kız ve
er kek bö lüm le ri ara sı na bi na la rın yüz yü ze gel me me si
için yap tı ğı nı açık la mış tır. 

İlko kul, or ta o kul ve li se kı sım la rı nın her bi ri üçer
yıl lık müf re dat prog ram la rın dan iba ret ti. Ko lej prog ra mı
ise beş yıl da ta mam la nı yor du. Ya ni ko le ji bi ti rin ce ye ka -
dar 14 yıl lık res mi bir eği tim gö rü lü yor du. Ko lej de ki eği-
tim, dört yıl lık yük sek öğ re nim ku rum la rın dan bi raz
fark lı idi. 

Eği tim Er me ni ce ya pı lı yor du. An cak ile ri sı nıf ta ki
öğ ren ci le re Er me ni ce bil me yen öğ ret men ler le ko nuş -
mak ve Ame ri ka’ dan ge len ki tap la rı oku ya bil me le ri için
ye ter li İngi liz ce der si ve ri li yor du. Te mel ola bi le cek ni te-
lik te Fran sız ca der si de müf re dat ta var dı.

Ko lej de 3–4 Ame ri kan pro fe sör den baş ka, 21 Er me -
ni öğ ret men var dı. Türk çe ders le ri ne gi ren Re şid Efen di
ha riç hep si Er me ni idi.

Fı rat Ko le ji’n de okul tak sit le ri eği ti min se vi ye si ne
gö re de ği şir di. Me se la, 1888’de il ko kul kıs mın da ki er-
kek ler yıl lık 1 Do lar ve rir ken, ko lej de ki ler 6.40 Do lar ’a
va ran bir meb lağ ödü yor lar dı. Kız lar nor mal okul tak si -
ti nin ya rı sı nı ödü yor lar dı. Ya tı lı öğ ren ci le rin yıl lık tak-
sit le ri ise 26.40 do lar dı. Bir çok öğ ren ci nin bu meb la ğı
öde me ye gü cü yet me di ğin den, ba ba la rı on la ra haf ta lık
er zak ge ti ri yor du. Ya tı lı kız lar için yıl lık üc ret 22 do lar -
dı. Fa kat ba zı la rı na in di rim ya pı la bi li yor du. Bir kaç fa kir
kız ha riç di ğer tüm öğ ren ci ler giy si le ri ni ve ki tap la rı nı
ken di le ri ni te min eder ler di. Er kek ler ki tap la rı sa tın al-
ma ya mec bur ken, kız lar ki ra la ya bi li yor du.48

1903 yı lı Ko lej ra po ru na gö re:

1880’de er kek, 1883’’de kız me zun lar ve ril miş tir. 20
yıl içe ri sin de 148 er kek dip lo ma al mış, bun la rın 125’i öğ-
ret men lik yap mış tır. Di ğer le rin den 27’si pa paz, 25’i iş çi,
13’ü dok tor, 4’ü çift çi, 2’si güm rük mü fet ti şi, l’i de avu-
kat ol muş tur. 1903’de me zun olan 93 ka dın dan 77’si öğ-
ret men li ğe ka tıl mış tır.



KENDİ YAZDIKLARI IŞIĞINDA AMERİKAN MİSYONERLERİN HARPUTTAKİ FAALİYETLERİ Orhan KILIÇ

Journal of Islamic Research 2007;20(4) 485

1908’de Henry Rigg s’in baş kan lı ğa geç me sin den son -
ra, mis yo ner le rin Os man lı Dev let yö ne ti ci le ri ile ya kın -
laş ma la rı da ha iyi ol muş tur. Her man N. Bar num ’un
oku lun ge liş me si ve eya let te sos yal re fa hın sağ lan ma sı için
va li ye tav siy ler de bu lun muş, bu nun ne ti ce si ola rak Vilâ-
yet Ma a rif Ko mis yo nu’ na Er me ni Pro fe sör Te ne ke ci yan
ve Na hig yan tem sil ci ola rak yer leş ti ril miş ler dir.49

Fı rat Ko le ji’n de; 1895’de Ame ri ka’ ya göç edin ce ye
ka dar, yan ban cı dil ler ve ma te ma tik der si ve ren, Ma raş
Ruh ban Oku lu me zu nu Prof. Ha ro u to un K. Ava ki an,
1907’den son ra Bos ton’ da Gotc hnay (Ki li se Ça nı) ad lı bir
Er me ni ga ze te si nin mü dü rü olan ve 1896’da Ame ri ka’ ya
git me den ön ce Har put’ ta 12 yıl öğ ret men lik ya pan Prof.
Hach ha bad Ben ne i an, hem Har put’ ta hem de İzmir Mil-
let le rar sı Ko lej’ de Er me ni Di li ve Ede bi ya tı ders le ri ve -
ren 1914’de ölü mü ne dek ta şın dı ğı Det ro it’ te fa al ola rak
ya zar lık ya pan Prof. Ga ra bed Besh go tur yan gi bi şah si -
yet ler var dı. Fı rat Ko le ji me zun la rın dan olan Prof. Ha ro -
u to un En fi ye ci yan, Har put’ ta me zun ol du ğu oku la
öğ ret men lik yap mak üze re dön me den ön ce Ya le Üni-
ver si te si’ ne de vam et miş ti. İsviç re’ de öğ re nim gö ren Ars-
hak She ma vo ni an yer li di li Er me ni ce den baş ka beş dil
da ha bi li yor du. Har put’ ta ki ilk Er me ni eği tim ci Prof. M.
A. Mel con, Ame ri can Bo ard eği tim ci le ri ile 18 yıl iş bir -
li ği yap mış tır. 16 ya şın da öğ ret men li ğe baş la mış bir
müd det İran’ da ve Ro bert Ko le ji’n de de öğ ret men lik
yap tık tan son ra 1898’de Ame ri ka’ ya göç et miş tir. Mel-
con; Go et he, Schil ler ve Scheks pir ’i Er me ni ce ye çe vir -
miş tir.50

1901 yı lın da Ro bert Ko lej’ de 300’den bi raz faz la öğ-
ren ci bu lu nur ken, Fı rat Ko le ji’n de öğ ren ci sa yı sı 1000’in
üze rin de idi. Bu na kar şı lık yıl lık büt çe si 60.000 Do lar
olan Ro bert Ko le ji da ha zen gin di.

Bi rin ci Dün ya Sa va şı ön ce sin de Tür ki ye, Ame ri can
Bo ard ’un maddî po tan si ye li nin ve mis yo ner le ri nin
1/3’ini bün ye sin de ba rın dı ran en önem li sa ha sıy dı. Ka-
yıt la ra gö re Os man lı ül ke sin de ki en bü yük ikin ci ko lej
Fı rat Ko le ji idi. Sa de ce Bey rut’ ta ki ko lej Fı rat Ko le ji’n -
den bü yük tü. 1910 yı lın da ko le jin 600’den faz la öğ ren -
ci si ve 4 fa kül te si var dı.51

Sa vaş ön ce si, bi na la rın Har put’ ta ki ye ri ne sığ ma dı -
ğı an la şıl mış, bu gün kü Elâzığ şeh ri nin te şek kül et ti ği ge -
niş düz lü ğe in me pro je le ri ya pıl mış tır. Hat ta 370.000
Do lar lık bir meb lağ, ye ni yer leş ke nin ya pı mı için tah sis
edil miş tir.52 Ye ni yer de bir has ta ne ya pıl ma sı na rağ men,
Bi rin ci Dün ya Sa va şı’ nın baş la ma sı so nu cu, fa a li yet le ri -
ni kı san Ame ri kan mis yo ner ler, ye ni yer leş ke yi te sis
ede me den 15 Ka sım 1915’de Har put ’u terk et mek zo run -
da kal mış lar dır.53

Ame ri can Bo ard üye le ri, ye tiş tir dik le ri öğ ren ci le -
rin mad de sel ba şa rı yı de ğil, ken di ni dü şün me yen in san -
lar ol ma la rı nı is te miş ler dir. Bu ko nu da ken di le ri ni
ba şa rı lı ad det me yen mis yo nun 1890 yıl ki ra po run da bu
du rum şöy le be lir til miş tir:

Her okul bir Hı ris ti yan lık mer ke zi dir... Hı ris ti yan
eği ti min de ki ev ren sel il gi göz önü ne alı na rak, bu il gi
araş tı rı lın ca; bir çok ör nek ai le ve ço cuk, bu de ğer li eği-
ti mi, ge tir di ği baş lı ca maddî avan taj la rı el de et mek için,
da ha gay ret li ve et ki li Hı ris ti yan ça lış ma sı na ha zır lık ola-
rak de ğil, iş le rin de ba şa rı ya koş ma da ve zen gin lik le ri ni
ar tır ma da en iyi araç ola rak gö rü yor lar dı.54

1903 yı lın da Har put Ame ri kan kon so los lu ğu nu ya -
pan Tho mas H. Nor ton fa a li yet le rin se be bi ve he de fi ni
şöy le açık la mış tır:

Bil di ği me gö re, böy le si ne şaha ne im ti yaz lı bir böl-
ge de; Ame ri ka lı öğ ret men le rin, Ame ri kan araç la rı nın ve
ki tap la rı nın bu lun ma sı nın se be bi, Bir le şik Dev let ler ’in
ge le cek te ki ti carî üs tün lü ğü nün mu ha fa za sı ve Ame ri -
kan me tot ve fi kir le ri nin adap te edil me si dir.55

B- İMAR, EN DÜS TRİ VE SA NAT FA A Lİ YET LE Rİ
Ame ri kan mis yo ner ler Har put’ ta ki Şeh roz Ma hal le -

si’ nin ku zey kıs mın da, Har put ’un mi ma ri do ku sun dan
fark lı bir böl ge oluş tur muş lar dır. Bu böl ge gü nün şart la -
rı na gö re mo dern sa yı la bi le cek bir gö rü nüm arz edi yor du. 

Ko lej bi na la rın dan baş ka, baş ka nın evi, loj man lar,
ki li se ve sa nat atöl ye le ri dik kat çe ken di ğer ya pı lar dı.
Ha lı cı lık, bo ya ima la tı, ma ran goz luk, te ne ke ci lik, kun-
du ra cı lık, cilt çi lik, mat ba a cı lık alan la rın da çe şit li atöl-
ye ler kur muş lar dı. Ku ru lan bu atöl ye ler de Er me ni ler
ça lı şır lar dı.56

Ya pı lan su de po la rı ile ba zı ev le re su da ğı tı la bi li -
yor du. 3-4 km. uzak lık tan mü es se se ye su şebe ke si dö-
şen miş ti. Henry Rigg s’in baş kan lı ğı za ma nın da de rin bir
ku yu ve bu ku yu dan su çe ken bir yel de ğir me ni ya pıl -
mış tı. Ay rı ca hal kın il gi si ni çe ken bir sis mog raf ve se si
Har put ’un her ye rin den işi ti len bir sa at da Rigg s’in yap-
tı ğı ye ni lik ler di. Ali ce Riggs yel de ğir me ni hak kın da
şun la rı yaz mış tır: Baş ka nın evi sa ğa nak ya ğış lar la stok la-
nan dı şa rı da ki ge niş su de po sun dan içe ri ye su pom pa la -
yan bir yel de ğir me niy le di ğer ev ler içe ri sin de en
lük süy dü.57

Ba yan Riggs yer li Er me ni ka dın la ra di kiş çi lik en-
düs tri sin de yar dım edi yor ve on la ra ürün le ri ni pa zar la -
ma sı nı öğ re ti yor du. 

Ko lej de mu si ki ders le ri de ve ri li yor du. Ko lej öğ ret -
men le ri nin ne za re tin de bir or kes tra ku ru la rak özel gün-
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ler de kon ser ler ter tip le ni yor du. 4 fa kül te bi na sı ve 9 di -
ğer ih ti yaç lar için ya pıl mış top lam 13 bi na mev cut tu. 

C- SAĞ LIK FA A Lİ YET LE Rİ
Mis yo ner le rin bir di ğer fa a li yet ala nı da, in san la rın

acı la rı nı is tis mar edip bu yol la tel kin yap tık la rı sağ lık
ku rum la rı dır.

Har put’ ta ki ilk te şeb büs le ri, Sa raç ha ne ba şı mev ki -
in de aç mış ol duk la rı ec za ne ile baş lar. Har put’ ta ki ilk ec-
za ne ol ma vas fı nı da ta şı yan bu ku rum 1909 yı lın da
açıl mış tır.58 Ame ri kan mis yo ner le rin sağ lık ala nın da ki
en önem li te şek kül le ri Mez ra ’a’ da aç mış ol duk la rı An -
ni e Tracy Riggs Has ta ne si’ dir. Bu has ta ne de bir çok Er-
me ni dok tor da gö rev ya pı yor du. Has ta ne, Ame ri can
Bo ard ’ın des te ğin de ki Fı rat Ko le ji’ nin yar dı mı ve ABD -
’de ki Ame ri kan ve Er me ni ler ’in maddî kat kı sı ile, Dr.
Henry Her bert At kin son ta ra fın dan 1910 yı lın da açıl-
mış tır.

Mr. At kin son has ta ne de ki tek resmî dok tor du. Ka-
rı sı Mrs. Har ri et H. At kin son da O’ na yar dım edi yor du.
Yi ne bir Ame ri ka lı olan Miss Ma ri a Ja cob sen ise baş hem-
şi re idi. Bun la ra Ame ri kan eği tim ci ler ile yer li Er me ni -
ler de yar dım da bu lun muş lar dır.59

Dr. At kin son, 1901 yı lın da Har put ’a gel miş ve has-
ta ne açı lın ca ya ka dar kü çük bir kli nik te gö rev yap mış tır.
1915 yı lın da Dr. At kin son ’un ölü mü üze ri ne, gö re vi ka-
rı sı dev ral mış ve 1917 yı lı na ka dar fa al ola rak ça lış mış -
tır. 1917 yı lın da ka pa tı lan has ta ne, 1919 yı lın da tek rar
açıl mış, 3 yıl da ha hiz met ver dik ten son ra 1922 yı lın da
ta ma men fa a li yet le ri ni dur dur muş tur.60

Tıbbî mis yo ner ler fa a li yet le ri nin ge re ği ola rak has-
ta ne ye ge len has ta la ra de vam lı su ret te dinî tel kin yap-
mış lar dır. Bu tel ki nin ne ti ce sin de men su bu bu lun duk la rı
dev le tin si ya si he def le ri ne hiz met et miş ola cak la rı nı
açık ça be yan et miş ler dir. Ba yan At kin son ha tı ra la rı nın
bir bö lü mün de şun la rı yaz mış tır:

As kerî has ta la rı Türk ler, Kürt ler ve Er me ni ler teş-
kil edi yor du … Hü kü me tin Hı ris ti yan ve Müs lü man as-
ker le re dav ra nı şın da bir fark lı lık gö zük mü yor du.
Has ta la rın ço ğu ay nı za man da uşak ola rak gön de ri li yor -
du. Yet ki li le re her gün du a et me nin ve Pa zar gün le ri de
özel ayin yap ma nın ge le ne ği miz ol du ğu nu söy le di ği -
miz de, iti raz et me den izin ver di ler. Bu nu fır sat bi lip de-
vam lı ola rak has ta la ra İncil’ den oku duk. Bir çok de ğe li
sa a ti mi o adam la ra Al lah sev gi si ni öğ ret me ye ça lı şa rak
ge çir di m… Ko lu ke sil miş bir öğ ret men söy le dik le rim le
çok il gi le ni yor du. Fa kat uzun sü re özel ko nuş ma fır sa tı
bu la ma dım. Bir gün be ni ça ğır dı ve I. John ’dan oku ma -

ya baş la dı. “Ne ka dar gü ze l” di ye rek oku ma ya de vam et -
ti. Er te si gün has ta ne den ay rıl mış tı ama ben to hu mun
ekil di ği ni an la mış tım. İnsan la ra İncil sev gi si ni tam ola-
rak ver sey dik po li tik ka pı yı aç mak da ha da ko lay la şa -
cak tı.61

Sağ lık mis yo nun da ça lı şan mis yo ner ler fü tur suz ca
dinî tel kin yap ma ya de vam et miş ler dir. Ba yan At kin son
bu umur sa maz ta vır la rı nı ha tı ra la rın da şöy le ifa de edi-
yor:

1915 Ağus tos ’un da müf rit bir su bay, ku man da na,
Türk as ker le ri ni Hı ris ti yan lık tel ki ni yap tı ğı mı zı an lat -
mış. Ku man dan, eğer bu nu kes mez isek İstan bul ’a ya za -
ca ğı nı söy le di. Has ta ne nin bi zim ol du ğu nu fa kat bu
ha re ket le ri yap ma ya de vam et ti ği miz tak dir de, as ker le -
ri has ta ne den çı ka ra ca ğı nı be lirt ti. Bir sü re için tüm
ayin le ri kes tik. Bir müd det son ra be nim ila hi söy le me me
ve ko nuş ma ma izin ver di ler. İncil’ den oku ma ma ve va -
az ver me me izin yok tu. Ne ya zık ki! Biz gi din ce ye dek
bu na en gel ola ma dı lar.62

D- MİS YO NER LE RİN SOS YAL HA YAT LA RI
Ame ri kan mis yo ner ler Har put’ ta Şeh roz Ma hal le -

si’n de ma hal le nin ku zey kıs mın da ki ya maç ta ika met edi-
yor lar dı. Pro tes tan ol duk la rı için yer li Müs lü man lar
ta ra fın dan bu böl ge ye Pu rot lar adı ve ril mek tey di. Şeh-
roz ’a 5 km. uzak lık ta Sel vi pı na rı’ nın alt ta ra fın da bir kaç
bah çe yi sa tın ala rak ken di le ri nin Gar den Ho u se de dik le -
ri bağ ev le ri yap mış lar dır. Bu yaz lık lar da; te nis kort la rı
ve ha vuz la ra va rın ca ya ka dar her tür lü lüks bu lu nu yor -
du. Mis yo ner le rin bir me zar lık la rı (ma şat lık) bu ra da, bir
di ğe ri ise ma hal le nin ar ka ta ra fın da bir ya maç üze rin -
dey di. Mis yo ner ler, Müs lü man-Türk un su run ha yat tar-
zın dan da et ki len miş ler dir. Özel lik le ye mek le ri ni Türk ler
gi bi ya pı yor lar dı. Ali ce Riggs Har put’ ta ki sos yal ha yat la -
rı hak kın da şu bil gi le ri ver mek te dir:

Har put’ ta ki ha yat bir ko lej baş ka nı nın eşi için bi le
il kel di. Ev ler de çeş me yok tu. Su tes ti ler le ta şı nı yor du.
Ko lej baş ka nı nın evi, sa ğa nak ya ğış lar la stok la nan dı şa -
rı da ki su de po sun dan içe ri ye su pom pa la yan bir yel de-
ğir me niy le di ğer ev ler için de en lük sü ve dik kat çe ke ni
idi. Fa kat rüzgâr ol ma dı ğın da ve ya ku rak lık se be biy le
de po da ye ter li su bi rik me yin ce su yun 1/4 mil uzak lı ğın -
da ki çeş me den ge ti ril me si ge re ki yor du. Su yu ke çi kı lın -
dan ya pıl ma bir tor ba ile Pro tes tan bir ra hip ge ti rir di.
Ye mek pi şir mek için tuğ la dan ya pıl mış bir ocak, acil du-
rum lar için gaz oca ğı kul la nı lı yor du. Işık kay na ğı ise sa-
de ce gaz lam ba la rıy dı. Ço ğu yer li ai le nin gaz al ma ya
gü cü yet me di ğin den ışık için çı ra, zey tin ya ğı ve su kul-
la nı lır dı.
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Yaz son la rın da ve son ba har da, şid det li ve sert ge -
çen kış için ba zı ha zır lık lar ge re ki yor du. Bod rum da çok
mik tar da man gal kö mü rü ve odun-tah ta de po la mak ge-
re ki yor du. Kon ser ve yap mak için ge rek li olan hiç bir do-
na nım ve do ğal ola rak buz do la bı da yok tu. La ha na, bal
ka ba ğı, ka bak, ha vuç ve pan car gi bi seb ze ler so ğuk bod-
rum da ko ru nu yor du. Fa sul ye ve Bam ya gi bi seb ze le ri
ko ru mak için in ce bir ipe di zip son ra da gü neş ışı ğı alıp
ku ru ma la rı için açık bir ye re as mak ge re ki yor du. Bu ku-
ru tul muş yi ye cek le ri ta van ara sın da de po la mak mec bu -
ri ye tin dey dik. Çün kü bod rum çok nem liy di. Ko yun eti
bü yük par ça lar ha lin de ke si lir, ta va da kı zar tı lır, bun dan
son ra tuz la na rak 6 ga lon luk yı kan mış ku ru lan mış gaz te-
ne ke le ri ne dol du ru lur du. Yağ do nun ca eti kav rar ve ka-
pa tır dı. Çok de ği şik çe şit ler de tur şu ya pı lır ve yö re sel
kır mı zı kil den ya pıl mış ça nak lar için de (küp) ko ru nur -
du. Böl ge nin ge le nek sel tat lı sı olan or cik (yu var lak ha-
lin de ce viz iç le ri ip le re di zi le rek, in ce leş ti ril miş ve
tat lan dı rıl mış üzüm su yu na de fa lar ca ba tı rı lır dı) ve bas-
tuğ (in ce leş ti ril miş ve tat lan dı rıl mış üzüm su yu, ta ba ka -
lar ha lin de las tik kı va mı na ge lin ce ye dek ku ru tu lur du)
çok tü ke ti lir di. Buğ day yö re nin baş lı ca ürü nüy dü. Pi rinç
ise özel du rum lar da kul la nıl mak için sak la nır dı.63

Bir mis yo ner eği tim ci olan Ed ward Ca rey 1907 yı-
lın da ko lej de ki bir haf ta lık ti pik bir ha ya tı nı şöy le an lat-
mak ta dır: 

Cu mar te si gü nü 50 pa paz ve öğ ret men için Se mi -
nary Let ter’ dan se kiz say fa dü zen le yip tek sir et tim. Da ha
son ra ye tim le rin ba rı na bil me si için bir çift lik evi araş tır -
dım. Pa zar sa ba hı ayin den son ra, şayet Ame ri can Bo ard
ge ri ka lan mik ta rı öder se, kız eği ti mi için öğ ret men ma-
aş la rı nın bir kıs mı nı ba ğış la mak için ya pı lan bir top lan -
tı ya ka tıl dım. Ke man ders le ri ile Fe ni ke li le rin di ni
üze rin de va az ver mek ve ko le jin son sı nıf öğ ren ci le ri ne
psi ko lo ji öğ ret mek için Pa zar te si sa ba hı at la Har put ’a
dön düm. Sa lı gü nü 4. sı nıf öğ ren ci le ri ne Ku düs ta ri hi
hak kın da ders ver dim ve ye ni açı lan bir ha lı do ku ma
atöl ye si ile yi ne ye ni açı lan bir lo kan ta yı zi ya ret et tim.
Çar şam ba gü nü, Yu nan tan rı la rı hak kın da bir kon fe rans
ver dim. İki sa a ti mi son sı nıf öğ ren ci le riy le fel se fe ve pan-
te izm hak kın da ko nu şa rak ge çir dim. Per şem be gü nü, her
za man gir di ğim sı nıf la ra ders ver dim. Cu ma gü nü ise,
oku lun fo toğ ra fı nı çe ke rek Ame ri ka lı bir dok to ra gön-
der dim. Ay nı gün 1200 ki şi ye Ku düs ’ün coğ raf ya sı ile il-
gi li bir ders ver dim. Ak şam le yin, mis yo ner le rin sos yal ve
iş ha ya tı top lan tı sı na ka tı la rak, top lan tı son ra sı üç lü or-
kes tra da vi yo lon sel çal dım. Har put’ ta ki eği tim ci mis yo -
ner le rin gö re vi ka ti yen ağır de ğil di.64

E- MİS YO NER LER VE ER ME Nİ OLAY LA RI
Har put’ ta ki Ame ri kan mis yo ner ler, 11 Ka sım 1895 ta ri -
hin de mey da na ge len olay da ken di le ri nin fi zik sel bir za-
ra ra uğ ra ma dı ğı nı, an cak bir kı sım bi na la rı nın yan dı ğı nı
ifa de et mek te dir ler. Hat ta bu za rar zi ya nın taz mi ni için
Os man lı Hü kü me ti’ nin ken di le ri ne5 yıl son ra 100.000
do lar ver di ği ni be lirt miş ler dir. 

Ame ri ka’ da ya yın la nan The Ar me ni an Re vi ew ad -
lı der gi de ve Go mi das Ins ti tu te ta ra fın dan çı ka rı lan ba zı
ki tap lar da 19.yüz yıl da Har put ’a ge len Ame ri kan mis yo -
ner le rin ha tı ra la rı ya yın lan mak ta dır.65 Er me ni kat li a mı
ve soy kı rı mı adı al tın da ve ri len bil gi ler de ise ne ga rip tir
ki biz zat ken di le ri nin is ya nın teş vik çi si ve suç lu Er me -
ni le re yar dım ve ya tak lık yap tık la rı ve bun la rı Der sim ’e
ve Ame ri ka’ ya ka çır dık la rı açık ça be lir til mek te dir. 

Bar ba ra J. Mar gu e ri an ad lı bir Er me ni ta ra fın dan
ya yın la nan, Har put’ ta ki Fı rat Ko le ji’ nin mü dü rü Er nest
Rigg s’in eşi Ali ce Rigg s’in ha tı ra la rın da kat li am (!) ola rak
ni te le nen bil gi ler şöy le dir:

Bir sa bah Mrs. Riggs uyan dı ğın da cam dan evin
Türk as ker le ri ta ra fın dan sa rıl dı ğı nı gör dü. Bi raz son ra
ko ca sı içe ri ye gi re rek bir an ön ce gi yin me si ni söy le di.
Çün kü as ker ler evi ara ma ya ka rar ver miş ler di. Yan oda -
da ise, he nüz Ka na da’ dan ye ni ge len ve uyan dı rı lıp el bi -
se le ri ni gi yin me le ri is te nen Pi er ce’ ler var dı. Mrs. Riggs
olan lar dan son ra şun la rı an lat mış tır: “Ben Tür ki ye’ de
doğ dum ve ora da bü yü düm. Sul tan Ab dul ha mid ’in ku-
ral la rı al tın da Er me ni le rin kat li ni kü çük bir kız iken gör-
düm. Üze ri ya zı lı kü çük bir ka ğı dın suç it ham edil di ği ni
bi li yo rum.

Mrs. Riggs, oda sın da ki şömi ne de kü çük bir ateş ya -
kar ve Mrs. Pi er ce ile mek tup la rı, anı la rı, eli ne ge çen en
ufak ka ğıt par ça sı na ka dar ate şe atar. Bu sı ra da Türk ler
di ğer oda la rı gez mek te dir ler. Türk ler oda ya gir dik le rin -
de Pi er ce’ le rin ka pı sı üze rin de du ran İngi liz bay ra ğı nı,
Mr. Pi er ce ’ın sak la ma yı ba şar dı ğı si la hı ve yas tı ğın al tın-
da ki Er me ni le rin Ma ri am İnci li’ ni gö re me di ler.66

Ela zığ’ da Ame ri ka lı lar ta ra fın dan in şa edi len An ni -
e Tracy Riggs Has ta ne si’ nin ku ru cu su ve baş he ki mi Dr.
Henry Her bert At kin son ’un ka rı sı Har ri et H. At kin son -
’un ha tı ra la rı The Ar me ni an Re vi ew’ de Har put’ ta ki kat-
li am la rın gör gü şahi di baş lı ğı ile ve ril miş tir. Da ha çok
1915 son ra sı dö nem le il gi li olan bu ha tır lar dan özel lik le
Er me ni olay la rı ve olay lar da ki rol le ri ni an la tan kı sım lar
şöy le dir:

1915’de Ocak ayı nın ilk gü nü, 100 as ke ri te da vi ve
hi ma ye et me miz için Kı zıl haç pa ra gön der di. Biz de has-
ta ne ye 130-140 ya tak da ha ila ve yap tık. Ti füs yü zün den
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in san lar so kak lar da öl dü ğü için has ta ne ye rağ bet çok faz-
lay dı. Ya tak la rı dö şe me nin üze ri ne ser miş tik. Yi ye cek
ve gi ye cek sağ lar sak on la rı di ğer has ta ne ler den da ha iyi
te da vi ede bi lir dik. Dr. At kin son Ocak ayın da gri be ya ka-
lan mış tı. Miss Ma ri a Ja cob sen ve ben ti füs ol muş tuk. Bu
yüz den yar dı mım çok az olu yor du. Dok tor ya pa bi le ce -
ğin den faz la sı nı yap ma ya ça lı şı yor du. Has ta ne de vam lı
do luy du. Pa ra sı olan has ta as ker ler has ta ne mi ze gir mek
için su bay la ra rüş vet ve ri yor du. Hep si dok to ru se vi yor
ve ona gü ve ni yor lar dı... İlk ba har da Er me ni as ker ler ara-
sın da bir kor ku ol du ğu nun far kı na var dık... Har put’ ta ki
okul lar ka pa tıl mış, bi na la rın ço ğu da as ker ler için alın-
mış tı. As ker lik için ya şı kü çük olan lar bi ze ge lip yi ye cek
kar şı lı ğın da iş is ti yor lar dı. As lın da is te dik le ri tek şey em-
ni yet ti ve en emin yer on lar için has ta ne idi. Dok tor on-
la ra iş ver di. Hiz me ti miz de ça lı şan bir genç bir gün hap se
atıl dı. Çün kü baş ka bir Er me ni gen ci nin ce bin de bi zim
To ros ’a ya zıl mış bir mek tup bu lun muş tu. Bu mek tup ta
Rus la rın çok ya kın ol du ğu ve ya kın da bi zim Rus bay ra -
ğı al tın da ka la ca ğı mız ya zı lıy dı. Dr. At kin son, To ros ’un
kur ta rıl ma sı için her yo lu de ne di fa kat kur ta rıl ma sı nı
sağ la ya ma dı. 10 sü rey le sür gü ne mahkûm edi lir ken,
mek tu bu ya zan genç de asıl dı.67

At kin son ha tı ra la rı na şöy le de vam edi yor:

Ma yıs ayın da (1915) bil di ği me gö re hiç bir se bep
gös te ril me den bir çok eği tim ci pro fe sör tu tuk lan dı. Ha zi-
ran ’ın ba şın da Di yar ba kır’ da kö tü şey ler ol ma ya baş la dı.
Dr. Jud son A. Smith yar dım için gön de ril di. Mr. Harry
Riggs de ona yar dım et mek üze re Di yar ba kır ’a git ti.
Olay lar sı ra sın da yar dım cı ola ma yan Mr. Riggs, Mrs.
Hil de gards Smith ile ge ri dön dü.  Bu sı ra da Dr. At kin -
son ya ta ğın da yı lan cık has ta lı ğı ile çar pı şı yor du. 7 Ha zi -
ran gü nü sa bah le yin te le fo nun zi li nin şid det li bir şekil de
çal dı ğı nı duy dum. Dr. Pi er ce şehir dey di ve di ğer tüm
mis yo ner le rin kal dı ğı bah çe nin Türk as ker le ri ta ra fın -
dan ku şa tıl dı ğı nı öğ ren miş ti. On lar ba zı ev rak lar için
ara nı yor lar dı. Se bep ise Mrs. Smith idi. Ko ca sın dan
uzak tay ken onun la ha ber leş mek için bir tel graf şif re si
ge tir miş ti ve as ker ler bu nu bul muş lar dı. Bun dan baş ka
ho şa git me yen baş ka bir şey bu la ma dı lar. Te le fo nu sö-
ke rek bir müd det bu ra da ki mis yo ner le ri suç lu say dı lar.
An cak da ha son ra mis yo ner le rin açık söz lü dav ra nış la rı
on la rın bu dü şü nü şü nü ber ta raf et ti.

Tam bu sı ra da gü ya bir Er me ni ta ra fın dan ya pıl dı -
ğı id di a edi len ba zı bom ba lar bu lun du. Bun dan ön ce Er-
me ni le re si lah la rı nı tes lim et me le ri söy len miş ti ve bir
kıs mı da bu is te ğe uy muş tu. Fa kat di ğer le ri tes lim et me -
di ler. Da ha son ra ev ler; si lah lar ve suç teş kil ede cek ev -
rak yü zün den aran dı lar. Bir gün ya kı nı mız da ki

köy ler den bi ri ne ar ka daş la rı mı gör mek için git tim. Gün-
ler den pa zar dı ve jan dar ma lar şeh rin çı kı şın day dı fa kat
geç me me izin ver di ler. Tam bir ses siz lik hü küm sü rü -
yor du. Bir eve git tim ve ai le yi yer de hal ka şek lin de otu-
rur ken bul dum. Ba ba ha pis tey di, yüz ler de te rör ifa de si
oku nu yor du. Bah çe si lah ara mak için 2-3 fe et de rin li -
ğin de ka zıl mış tı. Di ğer bir eve git tim. Ka dın kü çük ço-
cuk la rı ile yal nız dı. Kö yün pa pa zı olan ko ca sı has ta ne de
bi ze sı ğın mış tı. Ko ca sı nın ye ri ni ve iyi ol du ğu nu bi li -
yor dum. Fa kat ona so rul du ğu za man ko ca sı nın ye ri ni
söy le ye bi lir en di şe siy le ye ri ni söy le me dim.68

Res mi teh cir ka ra rı alın ma dan bir çok Er me ni’ nin
ken di le ri ne sı ğın dı ğı nı, ken di le ri nin de bu ki şi le ri hi ma -
ye et ti ği ni an la tan Ba yan At kin son bu ko nu da şun la rı
an lat mak ta dır:

Gü ven lik güç le ri, bu ra da ol du ğu sa nı lan adam lar
için sık sık ka pı mı za gel di ler. Ora da olan her han gi bi ri -
nin sö zü ne inan ma yıp bi zim sö zü mü ze ina nı yor lar dı. Bir
de fa sın da bir po li si ça ğı rıp bu nun ne de ni ni sor dum. O
da ba na Van’ da ne ol du ğu nu bi lip bil me di ği mi sor du.
Van ’ın Rus lar de ğil, ih ti lal ci Er me ni ler ta ra fın dan ya kıl -
dı ğı nı söy le di. Ada mın doğ ru söy le yip söy le me di ği ni bil-
mi yor dum ve açık ça sı on la ra inan dım. Ku man dan, Dr.
At kin son ve ba na tüm sı kın tı la rı nın ne de ni nin, Rus sı nı-
rın da ki Er me ni ler ara sın da ki sür gün ler ve va tan ha in le -
ri nin yü zün den ol du ğu nu söy le di.69

Ha tı rat ta teh cir ka ra rı nın alın ma sın dan son ra ki ge-
liş me ler hak kın da şun lar ifa de edil mek te dir:

Dr. At kin son, Va li ve Ku man dan’ dan has ta ne de ça-
lı şan la rın alın ma ya ca ğı ko nu sun da söz al dı. Fa kat ha tır -
la dı ğı ma gö re Tem muz ayın da jan dar ma lar has ta ne de
ça lı şan Er me ni le ri gö tür mek için gel di ler. Bun lar as ker
ka ça ğı Er me ni ler di. 8 ki şiy di ler, en ze ki le ri olan Su ren
bod ru ma sak lan mış tı. Kız lar dan bi ri de onu ta laş lar la
ört müş tü. Jan dar ma onu gö re me di ve si nir len di. Bu lun -
ma dı ğı tak dir de has ta ne de ki tüm Er me ni le ri gö tür mek
için ge ri dö ne cek le ri ni söy le di ler. Biz de bu nu ya pa cak -
la rın dan emin dik. Bir kaç da ki ka lı ğı na se ki zi ni du a yap-
mak için oda mı za al dık. Dok tor on la rı kur tar mak için
bü tün gü cü nü kul la na ca ğı nı söy le di. On lar git tik ten son -
ra kız la rı ça ğı ra rak jan dar ma nın teh di di ni ve bir ki şi için
200-300 ki şi nin ha ya tı nı teh li ke ye at ma ma la rı nı an lat -
tım. Bu nun üze ri ne kız lar gi dip Su ren ’i çı kar dı lar ve
Dok tor onu gö tü rüp jan dar ma ya tes lim et ti.70

Da ha son ra Har put’ ta ec za cı lık ya pan Mel con Lu-
led gi an ad lı bir Er me ni’ nin tu tuk lan dı ğı nı ve tu tuk la nan
bu ki şi nin sev kı yat sı ra sın da ka ça rak ken di le ri ne sı ğın -
dı ğı nı ya zan Mrs. At kin son, Mel con ’un an lat tık la rı na ka-
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na rak sev kı yat ta gön de ri len bü tün Er me ni le rin öl dü rül -
dü ğü ne inan mış ve elin den ge len bü tün gay re ti gös te re -
rek on la rın kaç ma sı na yar dım et me ye baş la mış tır. Mrs.
At kin son ’un bu ko nu da ki ha tı ra la rı ise şöy le dir:

Ha pis ha ne ye gi dip gar di yan la ra ar ka daş ça dav ra nıp
is te di ğim şey le ri ya pa cak tım. Dok tor ise bi raz da ha cid -
di ol ma lıy dı. Bu yüz den yet ki li le re git ti ve resmî pro tes -
to ve is tek ler de bu lun du. Ona bü yük say gı la rı var dı. Her
za man ol ma sa da za man za man is te di ği şey le ri yap mış -
lar dı. Dört gün dür ha pis ha ne de olan ar ka daş la rı mı zı ser-
best bı rak ma yı ka bul et me di ler. Oy sa biz, her ak şam
bı ra kı la cak la rın tah min edi yor duk. Bu nun üze ri ne ha-
pis ha ne ye gi de rek su bay la ra yal var dım ve içe ri ye gir dim.
Mel con ’un acı hikâye si ni an la ta rak bir avuç do lu su us tu-
ra yı on la ra ver dim. Eğer bağ la nıp bir ye re gön de ri lir ler -
se, ip le ri ni ke se cek ve ateş et me baş la yın ca ka ça cak lar dı.
Ay nı ge ce gön de ril di ler ama akı bet le ri hak kın da bir şey
öğ re ne me dik. Dok to run tav si ye siy le adam la rı mı zın ser-
best bı ra kıl ma sı için ku man da na git tim. Bü tün adam la -
rı mız özel lik le Su ren için yal var dım. Onu biz tes lim
et ti ği miz için öl dü rü lür se ve ba li nin üze ri miz de ka la ca -
ğı nı an lat tım. Ku man dan öl dü rül me ye cek le ri ne da ir te-
mi nat ver di fa kat yol la ra ça lış ma ya gön de ri le cek le ri ni
söy le di. Ben Mel con ’un ba şın dan ge çen le ri an lat tım ama
ner den duy du ğu mu söy le me dim. Ku man dan omuz sil-
ke rek, “eğer doğ ru ol say dı ben duy maz mıy dım?” de di.
Bu na rağ men Su ren ’in is mi nin al tı na bir çiz gi çek ti ve
Va li ile onun hak kın da ko nu şa ca ğı nı söy le di. Öğ le den
son ra Su ren ser best bı ra kıl dı ve bir da ha do ku nul ma dı.
Bun dan son ra be nim için ser best bı ra kı lan genç adam
da i ma ko nu şul du. Has ta ne de 15 ay bo yun ca bi ze bü yük
yar dı mı do ku nan Su ren da ha son ra Der sim yo luy la Rus-
ya’ ya kaç tı.71

1915 son ba ha rın da Mez re ya ni bu gün kü Ela zığ şeh-
ri nin ku ru lu ol du ğu yer de bu lu nan ha pis ha ne nin yan -
ma ha di se si ol muş tur. Bu olay hak kın da ise şun la rı
yaz mış tır:

Bir sa bah si lah ses le ri ile uyan dık. Mez re’ de bir ateş
gö rü nü yor du. Er te si gün için de mah kum la rın bu lun du -
ğu ha pis ha ne nin mu ha fa za al tın da tu tu lan bir kıs mı nın
yan dı ğı nı öğ ren dik. To ros ve Dr. At kin son ’a yar dım
eden bir dok tor da ha pis ha ne dey di. Kaç ma ya yel te nen
ba zı mahkûmlar vu rul du, ge ri ka lan la rı yan dı. Bu iki
olay en so nun cu la rıy dı. Yan gı nın çık ma sı nın se be bi hak-
kın da iki hikâye var dı. Bi ri si, mahkûmla rın gön de ril me -
si em ri gel di. Mahkûmlar bu nu red det ti ler ve su bay lar
on la rın ya kıl ma sı nı em ret ti. Bu doğ ru ola bi lir, çün kü bi-
na nın o kıs mı es ki ve o ka dar de ğer li de ğil di. İkin ci si,
on la ra dı şa rı çık ma la rı em re dil di, da ha ön ce bu lu nan

bom ba la rı ya pan Hü sey nik li şiş man bir adam ya tak ha -
ne yi yak mış şek lin dey di. Bu ikin ci hikâye ye inan ma mı -
zı ge rek ti ren ba zı ipuç la rı da var dı. Bir kaç gün ön ce,
gön de ril me le ri ha lin de ha pis ha ne yi uçur mak ama cıy la
bom ba yap mak için mal ze me ara yan Hü sey nik li ada mı
duy muş tuk. Ay rı ca de li de ola bi lir di. To ros ve Dok tor
onun ar ka daş la rıy dı.72

An ni e Tracy Riggs Has ta ne si 1915 yı lı son la rın dan
1917 Mart ’ı na ka dar, Kürt ler ile iş bir li ği ya pı la rak Der-
sim ’e ka çak Er me ni gön de ren bir ye ral tı is tas yo nu gö re -
vi gör müş tür. Bu du ru mu Mrs. At kin son şöy le an la tı yor:

Bir kaç haf ta son ra bir ak şam, Der sim’ den ta nı dı ğı -
mız bir grup Kürt ’ün 40 po und kar şı lı ğın da is te ye ni Der-
sim ’e gön de re cek le ri ne da ir Har put’ tan bir ha ber al dık.
Ha va ka rar dık tan son ra kon so los lo ğa git tim. Be ra be rim -
de Prof. Lu led gi an ’ı da gö tür düm. O’ nu Kürt ler gi bi gi-
yin miş 4-5 adam la bir lik te Der sim ’e gön der dik. Da ha
son ra bi zim ar ka ve ran da is yan cı la rı Der sim ’e gön de ren
bir ye ral tı is tas yo nu gö re vi ni gör dü. Bu işin teh li ke li ol-
du ğu nu his se der his set mez, gön der me fa a li ye ti ni dur-
dur duk. Bu kaç ma me to du 1917 yı lı Mart ’ın da Va li
de ği şin ce ye ka dar bir bu çuk yıl yüz ler ce ki şi nin kaç ma -
sıy la de vam et miş ti. Da ha son ra ta ma men dur du.73

Bu ha tı ra lar da ki ifa de ler den, ge rek is yan ön ce si ge-
rek se is yan son ra sı sü reç te mis yo ner le rin Er me ni le ri
tah rik ve teş vik edi ci ta vır la rı açık bir şekil de gö rül -
mek te dir. Teh cir sı ra sın da bir çok Er me ni’ nin mis yo ner -
ler va sı ta sıy la Der sim ’e ka çı rıl dı ğı ve bu ka çı rı lan
ki şi le rin akı be ti ko nu su ise dü şün dü rü cü dür.

F- AME Rİ KA LI MİS YO NER LE RİN HAR PUT ’U TER KE DİŞ LE Rİ
1914 Ka sım ’ın da Os man lı Dev le ti’ nin I. Dün ya Sa-

va şı’ na fi i len ka tıl ma sı so nu cu, Er me ni le rin Do ğu cep he -
sin de is yan cı tu tum la rı nın de vam et me si ve kat li am lar
yap ma la rı se be biy le 1915 yı lın da teh ci re ta bi tu tul duk la -
rı ma lum dur. Bu olay dan son ra Ame ri ka lı mis yo ner le rin
ken di is tek le ri ile ül ke yi terk et tik le ri gö rü lür. Bu ter ke -
di şin en önem li se bep le ri ara sın da; Er me ni le ri is yan et-
me le ri ko nu sun da ki tah rikkâr ta vır la rı nın
an la şıl ma sın dan kork ma la rı, üze rin de ça lış ma yap tık la rı
Er me ni nü fu sun baş ka yer le re göç et ti ril me le ri ve ABD -
’nin Tür ki ye’ nin müt te fi ki ol ma ma sı gös te ri le bi lir.

Har put’ ta ki Ame ri kan mis yo ner ler 15 Ka sım
1915’de Har put şeh ri ni kıs men terk et ti ler. An ni e Tracy
Riggs Has ta ne si dok to ru olan Henry Her bert At kin son
ve ka rı sı Har ri et At kin son ile Henry Riggs, bir sü re da -
ha Har put’ ta kal dı lar. 15 Ka sım 1915’de Har put ’u terk
eden ka fi le de şu ki şi ler bu lu nu yor du: Bay ve Ba yan Riggs
ile iki ço cuk la rı, Er nest Rigg s’in kız kar de şi Mary, Ba yan
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Mar ga ret Camp bell (Ja ma i ka lı bir hem şi re), Bay ve Ba -
yan Pi er ce (Ka na da lı mis yo ner çift), iki ço cuk la rı ve Ma-
ri am (Riggs ’le rin son ra dan ev lat edin dik le ri ve
ço cuk la rı na ba kan Er me ni kı zı). 1910’da Har put’ tan ay-
rı lan Henry Riggs ye ni den Har put ’a gel miş ve ya tak ha -
ne de ka lan 56 kı za ve ko le jin mal la rı na sa hip ol mak için
Har put’ ta bı ra kıl mış tır. Dr. Henry H. At kin son ve eşi de
Mez re’ de ki An ni e Tracy Riggs Has ta ne si’ ne ne za ret et -
mek için kal dı. Di ğer le ri git tik ten al tı haf ta son ra Tür ki -
ye’ de ki hiz me ti nin 14. yı lı nı bi tir di ği 1915 se ne si No el
gü nü ol dü.74

Ba yan At kin son ve Henry Riggs Har put ’u muh te -
me len 1917 yı lın da terk et miş ler dir. Çün kü bu ta rih ler -
de ABD, İti laf Dev let le ri sa fın da sa va şa ka tıl mış tı.

1919 yı lın da, Henry Riggs, bir he yet ile ge ri dö ne -
rek, bu kez Kürt ler üze rin de fa a li yet te bu lun mak is te -
diy se de, bir ne ti ce ala ma ya rak ül ke si ne ge ri dön müş tür.
Böy le lik le Ame ri kan mis yo ner le rin Har put ve çev re sin -
de ki eği tim ça lış ma la rı nok ta lan mış ol du.

Ba yan Riggs ha tı ra tın da dö nüş için şu not la rı düş -
müş tür:

İlk prob lem, se ya hat için ge rek li olan izin bel ge le -
ri ni Os man lı Hü kü me ti’n den so run suz bir şekil de al-
mak tı. İyi ce an la şıl dı ki, Türk ik ti da rı, yurt la rın dan
tah li ye edi lip pis lik, has ta lık, re za let ve deh şet için de öl-
me le ri için yol la ra sa lı nan Er me ni hal ka ya pı lan la ra
Ame ri ka lı lar ’ın şahit ol ma ma sı için biz le rin dön me si ni
is te di ler. Ame ri kan kon so lo su Mr. Da vis so nu da dö nüş
için ge rek li olan izin bel ge le ri ni tan zim et me yi ba şar dı.
Al lah tan ekip üye le rin den Er me ni Türk va tan da şı Ma ri -
am, Ja ma i ka lı hem şi re ve Ka na da lı Pi er ce’ le rin uy ruk la -
rı nı bil dir me miş ti.75

Riggs ve ya bu ha tı ra la rı der le yen Er me ni araş tır -
ma cı Mer gu e ri an, yu ka rı da ki pa saj da te za ta düş müş ler -
dir. Os man lı Hü kü me ti mis yo ner le rin ya pı lan re za le te(!)
şahit ol ma sı nı is te mi yor ve on la rı he men gön der me yi ar -

zu edi yor sa izin bel ge le ri ni ni çin bu ka dar zor luk la al dı -
lar? Bu nun dı şın da, Har put’ ta ka lan di ğer mis yo ner le rin
da ha iki yıl fa a li yet le ri ni sür dür me si ne ni çin izin ver di -
ler?

Har put ’u terk eden mis yo ner ka fi le si Ur fa’ da İsviç -
re mis yo nu ta ra fın dan kar şı lan mış ve bu ra da son gün ler -
de ce re yan eden Er me ni le rin gö çe mu ka ve met et me le ri
yo lun da ki hi ka ye ler Mrs. Rigg s’e an la tı lın ca, öl me le ri la-
zım sa, yurt la rı için bir lik te dö vü şe rek öl me le ri da ha iyi
ola cak tır de miş tir. Ur fa’ da bu lu nan Ame ri can Bo ard mis-
yo ne ri Mr. Les li e ka rı sı nı ve kı zı nı An teb ’e yol la dık tan
son ra Er me ni le re yar dım için bu ra da kal mış ve iha ne ti
an la şı lın ca bir şişe asit fe nik içe rek in ti har et miş tir. Ur fa’ -
dan An teb ’e ge çen ka fi le bu ra da Dr. She pard ta ra fın dan
kar şı lan mış tır. Bu ki şi Ali ce Rigg s’in ba ba sı dır. Dr. She-
pard teh cir den Pro tes tan ve Ka to lik Er me ni le rin mu af tu-
tul ma sı yo lun da ça lış mış ve bu hu sus ta İstan bul ’a git miş se
de ba şa rı lı ola ma mış tır. Da ha son ra Bey rut ’a ula şan ka fi -
le bu ra da Bey rut Ame ri kan Üni ver si te si baş ka nı olan Dr.
Da ni el Bliss ’in ye ri ne ge çen Dr. Ho ward Bliss ta ra fın dan
kar şı lan mış ve ağır lan mış tır. Riggs ’ler bu ra da kal ma ya
ka rar ver miş ve bir kaç ay son ra Er nest Riggs Ha zır lık Bö-
lü mü Baş kan lı ğı’ na ge ti ril miş tir. Bu gö re vin den son ra
The Ar me ni an-Ame ri ca So ci ety sek re te ri, Ya kın Do ğu
ari za sı nın eği tim mü dü rü, 1933’den son ra da Yu na nis tan
Ana do lu Ko le ji baş ka nı ola rak hiz met ver miş tir.76

SO NUÇ

Ame ri kan mis yo ner le rin Har put’ ta ki yak la şık 60
yıl lık se rü ven le ri ken di le ri açı sın dan ba şa rı lı geç miş tir
de ni le bi lir. Er me ni le ri Pro tes tan mez he bi ne ge çir mek
ve bir müd det son ra Os man lı Dev le ti’ ne is yan et me le ri -
ni sağ la ya cak ka dar bi linç len dir mek ko nu sun da cid di
ça lış ma lar yap mış lar dır. Mis yo ner fa a li yet le ri içe ri sin de
ni te len di ri le bi le cek bü tün alan lar Har put için uy gu la -
ma ya ko nul muş tur. Bu du rum do ğal ola rak Ame ri kan
fi kir ve me tot la rı na bir hay ran lık da uyan dır mış tır.
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