
OSMANLI İMPARATORLUĞU TOPRAKLARINDA MİSYONER 

FAALİYETLERİ 
 

Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başlaması ve yıkılacağının beklenmesi 
sahip olduğu büyük coğrafyadan pay almak isteyen devletlerin Osmanlıya 
yüklenmesine vesile olmuştur. Bu amaçta olan devletler Osmanlı Devleti 

içindeki farklı unsurları kullanarak kendi menfaatleri doğrultusunda yeni bir 
düzen kurmak,  için çalışmışlardır. Bu çabanın sonucu olarak Ortadoğu’da, 
Anadolu’da ve Kafkasya’daki çatışma ortamı doğmuştur.  

 
       Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırabilmek için her defasında kullandığı 

büyük koz, devlet içerisindeki Ortadoks olan çeşitli milletleri tahrik ve teşvikle 
isyana sevk ettirmek, sonra onları himaye maksadıyla savaş açmaktır. 1806 
Sırp isyanı, 1828 Yunan isyanı, 1853 mukaddes yerler meselesi ve Kırım 

Harbi, 1877 Hersek isyanı bunlara örnek gösterilebilir. Osmanlı’daki Ermeni 
azınlığı ilk kez 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde siyasal anlamda gündeme 

geldi. Ermeni sorunu ilk kez bu savaş sonunda anlaşmalara girdi. Bundan 
sonra da yabancı devletler Ermeni işine karışmaya başladılar. Bu savaştan 
sonra Osmanlı ve Rus Ermenileri birlik oldular ve Rusya’nın hizmetinde 

çalışmaya başladılar. Amaçları Doğu Anadolu’da çoğunluğu sağlayarak büyük 
Ermenistan kurmaktı.1 Bunun içinde azınlıkta oldukları yerlerde nüfus 
dengesini değiştirmek gayesiyle büyük katliamlar yaptılar. Maalesef bu 

yöntem demografik yapıyı değiştirmek için Ortadoğu’da ve dünyanın değişik 
yerlerinde de Müslüman toplumlar üzerinde uygulanmaktadır. 

 
Bu sürecin yaşanmasında İngilterenin katkısını da unutmamak 

gerekmektedir. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanına karşı, 

Osmanlı Devletini destekleyen İngiltere, buna mukabil, 1838 yılında İngiliz 
Ticaret Antlaşmasını Sultan II. Mahmud'a imzalatarak, Devlet-i Aliyye'nin 

siyasî ve İktisadi cihetten büyük yara almasına yol açmıştır. Bu anlaşma ile 
bir İngiliz açık pazarı haline gelen Osmanlı Devleti, Rumlarla Ermenilerin bu 
fırsattan istifade ederek güçlenmelerine de mani olamadı. 

 
İngiltere, 1853'de Rus Çarı II. Nikola'nın Osmanlı Devletini paylaşma 

teklifini reddederek, Kırım Savaşında Osmanlıları desteklemiştir. Ancak 

1870'li yıllarda değişen Avrupa'nın siyasi yapısı, İngiltere'yi de değiştirmiş ve 
İngilizler 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos ve 

Berlin Antlaşmalarından sonra, Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü 
savunmaktan vazgeçerek, onu parçalama ve bu topraklar üzerinde kendisine 
bağlı devletler kurma politikasını benimsemiştir. İngiltere'nin Osmanlılarla 

ilgili siyasetinin değişmesindeki Önemli bir sebep de, Ermeni meselesinin 
Avrupa'da, 1880 yılından başlamak üzere, ön plana çıkmasıdır.2 

 

Yaşanan Ermeni isyanlarının arkasında da bu devletlerin rolü 
bulunmaktadır. Ermenilere karşı Fransızlar da ilgisiz kalmamıştır. 1810 
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yılında Paris’de doğu illeri okulunda Napolyon tarafından Ermeni kürsüsü 

kurulmuştur. Ayrıca 1816’da Moskova’da Lazaryan Enstitüsü, 1823’de 
Tiflis’de Nersesyan Semineri Ermeniler için eğitim merkezleri olmuş, burada 

Ermenilere bağımsızlık fikri aşılanmıştır. Bu faaliyetler basın yoluyla da 
desteklenmiştir. 1832-1855 yılları arasında Osmanlı’da 20’den fazla Ermeni 
gazete ve dergisi yayınlanmıştır. 3   

 
 Muhtelif kaynaklarda belirtildiği gibi Ermeni sorununun ortaya çıkış 
nedeni olarak Rusya’nın, İngiltere’nin Anadolu ve Ermeniler üzerindeki güç 

mücadeleri ve diğer devletlerin buna katkısı gösterilmektedir. Bu doğru 
olmakla birlikte eksik bir tesbittir. 

 
 Aslında sorunun başlangıcında en önemli etken Rusyanın 
faaliyetlerinden sonra Amerika’nın tutumu ve misyonerlerin faaliyetleridir.  

 
 Osmanlı topraklarında açılan ilk Amerkan şirketi Suriye’de açılmıştır. 

1811 yılında ise İzmir’de Woodmas and Offley adlı şirket kurulmuştur. İzmir-
Boston limanları arasındaki ticaretin artışına paralel olarak, Amerikan 
şirketlerinin İzmir’deki sayısı da artmaya devam etmiştir.4 

 
 Bu arada 1810 yılında Amerika’nın Boston kentinde kurulan American 
Board5 adlı misyoner örgütü 1840’lara kadar Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, 

Çin, Hindistan, Pasifik adaları ve Osmanlı devletinde çok sayıda misyon 
istasyonu açarak çalışmıştır.6 Aslında Amerikan misyonerlerinin 

çalışmalarının başlangıcı John Eliot’un 1658’de Amerika’da yaptığı İncil 
tercümesine dayanır.7  
 

 Önceleri Amerika için Osmanlı ülkesi ticari bir potansiyel iken, 
1819’dan i’tibaren misyoner faaliyetleri için uygun bir ortam olduğunu görerek 

bu çalışmalara hız vermişlerdir.  
 
 7 Mayıs 1830’da Amerika ile Osmanlı arasında imzalanan Seyr-i Sefain 

ve Ticaret Antlaşması’ndan sonra Beyrut ve İzmir’in yanında İstanbul merkez 
olarak işlerlik kazanmıştır. Misyonerlere göre İstanbul, Avrupa ve Asya 
bağlantısı nedeniyle diğer şehirlerden daha önemli görülmüştür.8 Bu 

antlaşma ile Amerika’ya önemli haklar tanınmıştır. Bunun sonucu olarak 
Amerikan tüccarlarının kanatları altında zenginleşen Osmanlı Ermenileri, 

XIX. Yüzyıldan itibaren Amerikaya göç etmeye başlamış, burada bir süre 
kalanlar da amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Bu durum İzmir ve Boston’da 
Ermenilerden zengin bir zümrenin doğmasını sağlamıştır.  
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 Osmanlı topraklarında 1815 yılında Mısır’da Board misyonerleri 

çalışmaya başlamış, önce Yahudilere, bunda başarılı olamayınca 
Müslümanlara, bunda da başarılı olamayınca Rumlara yönelmişlerdir. 

1829’dan itibaren de  Ermenileri proğramlarına almışlardır.9 
 
 Osmanlı topraklarına ilk ayak basan Protestan misyoner, 1815’de 

Mısır’a gönderilmiş olan İngiliz Church of Missonary Society’e bağlı bir 
papazdır. Bu papazı, 1820 yılı başında İzmir’e ayak basan Pliny Fisk ve Levi 
Persons adlı Amerikan misyonerleri takip etmiştir.10 

 
 Amerikan misyonerleri ve Amerikan Protestan Kilisesi’nin faaliyetleri 

1820’den itibaren Amerika’daki Türk düşmanı Ermeni propogandasının da 
dayanağı olmuştur. 1820’den itibaren ilk misyonerler Anadolu’ya gelmeye 
başlamış ve hedef kitle olarak da Ermeniler seçilmiştir. 1820’de ilk merkezi 

İzmir’de kurulmuştur. Daha sonra 1823’de Beyrut’da, 1831’de İstanbul’da, 
1835’de Trabzon’da, 1839’da Erzurum’da, 1847’de Antep’de, 1851’de Sivas’da, 

1852’de Adana ve Merzifon’da, 1853’de Diyarbakır’da, 1854’de Maraş, Kayseri 
ve Urfa’da, 1855’de Harput’da, 1859’da Tarsus’da ve 1872’de Van’da 
merkezler açmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda 1860’larda Protestan 

Ermeniler Amerikan kitaplarını ve yayınlarını anlayabilecek seviyeye 
geldiler.11  Amerikalı misyonerler yukarıda izah edilen amaçlarla ilk olarak 
Osmanlı topraklarında okullar açmışlardır. 1827’de sadece Beyrut’da 13 okul 

açılmıştı. 
 

 Ermeni tarihçi Robert Mirak, Amerikan misyonerlerinin Ermeniler 
üzerindeki çalışmalarının Ermeni milliyetcilik şuurunu ortaya çıkardığını 
belirtmiştir. Mirak, Yunanlılar, Bulgarlar ve Makedonyalılarda ortaya çıkan 

milliyetçi şuurun aynısını Amerikalı misyonerlerin Osmanlı topraklarında 
yaşayan Ermeniler arasında çıkarttıklarını yazmıştır. Amerikalı tarihci Justin 

Mc Carty de Osmanlı kontrolünün dışındaki okulların Ermeniler arasında 
milliyetçilik duygularını ortaya çıkarttığını belirtmiştir.12   
 

 Başlangıçta Ermeni Patrikliği de misyonerlerin çalışmalarıyla 
Ermenilerin mezhep değişikliğine zorlanmlarına ve bunun sonucu olarak 
Protestanlığıa geçmelerine karşı çıkmıştır.13 

 
Misyonerler 1840’dan sonra Amerika’ya Ermeni öğrencileri götürülerek 

teoloji (Hristiyan din bilgileri ve Protestanlık) eğitimine tabi tutulmuşlar, bu 
arada bunlara Türk düşmanlığı da aşılanmıştır. Daha sonra bunların geri 
gelmesi sağlanarak Ermenilerin teşkilatlanmasına zemin hazırlanmıştır.   

Zaman içinde İngiliz protestan misyonerleri de devreye girerek Ermenilerin 
hem mezhep değişikliğine katkı sağlamışlar hem de onların Osmanlıya isyan 
hareketlerine destek vermiş ve onları teşkilatlandırmışlardır. Bu süreçte 
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Fransızların da önemli desteği olmuştur. Bunlara ilişkin belgeler bundan 

sonraki bölümlerde tek tek incelenecektir. 
 

Misyonerlerin ilk hedefi Ermeni milletinin mezhebini değiştirmeleri için 
faaliyete bulunmak olmuştur. Bunun içinde öncelikli hedef olarak kendilerine 
istedikleri gibi şekillendirebilecekleri genç nesilleri hedef seçmişler. Bunu 

yapabilmek için çocuklara aylık ödemeler de yaptıklarından bahsediliyor 
olması uygulanan politikanın uzun vadeli planlar çerçevesinde ve sermaye 
desteği de olan bir üst akıl tarafından organize edildiğini ortaya koymaktadır.  

 
Osmanlı aslında yapılmak istenenin farkına varmış ve tedbir almak 

istemiş ise de bunda başarılı olamadığı ortadadır. Bir tarafta tespit 
edilebilenleri oradan uzaklaştırmış ise de başkaları gelmiş veya çalışmalarını 
başka tarafa kaydırmışlardır. Daha önce okuduğumuz belgelerden de 

gördüğümüz üzere durumun tespit edilmesinden sonra ileriki yıllarda 
Amerika hükümeti çerçevesinde yapılan hukuki girişim ve destek arayışlarına 

karşılık bulunamamış, aksine Amerikan hükümetinin misyonerlere açık 
desteğiyle karşılaşılmıştır. 

 

Osmanlının içinde bulunduğu durum ve yaşanan savaşlar neticesi içte 
ve dışta yıpranmış, yıpratılmış olması da ciddi anlamda olayların üzerine 
gidilmesini engellemiştir. Sonuçta da önü alınamaz bir isyan hareketi ile karşı 

karşıya bırakılmıştır. Üstelik Birinci Dünya Savaşı gibi bir büyük badire ile 
birkaç cephede uğraşmak durumunda olduğu bir dönemde.    

 
 Bu konu daha önce de çalışılmış ve çok sayıda belge okunarak 
transkripsiyonları verilmiştir. Bu belgelere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/03/06/ermeni-

olaylarinin-gelisimi-ve-sebinkarahisarda-yasananlar/ 
 
 Bu kez yine birbirinden ilginç belgeler okunarak transkripsiyonları 

çıkartılmıştır. Bu belgelerden çıkarılacak sonuç Osmanlı başlangıçta 
misyonerlerin ne yapmak istediklerini pek anlayamamış, hatta kendi 
eğemenliğini ihlal edecek derecede bunların çalışmalarına özgürlük tanımıştır. 

Neticede ülkenin hemen her tarafında müfredatı belli olmayan tamamen 
kontrolsuz sayısı yüzlerle ifade edilen misyoner okulları açılmıştır. Bu 

okullarda kendi düşünceleri doğrultusunda ve Osmanlının aleyhinde çok 
sayıda öğrenci yetiştirilmiştir. Bunların mezhep değişikliğine teşvik edilerek 
protestanlaştırıldıkları da görülmektedir.   

 
 Misyoner okullarının ana hedefi Osmanlı teba’sı olan gayr-i müslimleri 
kendi yanlarına çekmek olsa da bu okullarda müslüman öğrencilerin de 

okuduğu zaman zaman görülmüştür. Bunların en çok rağbet edileni Robert 
Kolej’dir. 

 
 Osmanlı gelinen son noktada yapılmak istenenin ne olduğunu anlamış 
olsa da iş kontrolünden çıkmıştır. Misyonerlere gösterdiği hoş görü 

sonucunda Rumlar ve Ermeniler ayrılıkçı fikirlerle yetiştirilmişlerdir. 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/03/06/ermeni-olaylarinin-gelisimi-ve-sebinkarahisarda-yasananlar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/03/06/ermeni-olaylarinin-gelisimi-ve-sebinkarahisarda-yasananlar/


Okulların yanında açtıkları eytamhane denilen yurtlar da ayrı bir eğitim 

kurumu niteliği kazanmıştır. 
 

 En önemlisi de yaşadığımız bu olaylardan günümüz adına bir ders 
çıkaramamış olmamızdır. Böyle bir tecrübe yaşamış bir ülkenin eğitimin 
insanları nasıl şekillendirdiği hususunda daha bilinçli olması ve eğitim 

hususunun devletin kontrolünden çıkmasına müsaade etmemesi 
gerekmektedir.  
 

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Mehmet Kahramanoğlu, 
Süleyman Köse, Ahmet Şen, Mustafa Demirel, İsmail Tahiroğlu, Mahire Yazar 

Kiremitçi ve Şule İyigönül Atasagun’a çok teşekkür ederim. 
 
Misyonerlerin faaliyetleriyle aklını çeldiği müslüman gençler iş bulma 

vaadiyle kandırılarak Amerika’ya götürülmüş orada kendi fikirleri 
doğrultusunda eğitilerek, çalıştırılarak, geri getirilmiştir. Bu gençler 

Anadolu’nun ananesinden uzak bir toplumda karşılaştıkları hatta kendilerine 
sunulan yaşam biçimiyle epey bir kültürel değişime uğratılmış olmalıdırlar. 
Zihnen ifsad edilmiş, bunun yanında farklı bir yaşam tarzına alıştırılmış bu 

gençlerin toplumdan koparılmış olduğunu düşünmek çok da imkânsız 
değildir. Aynı şekilde özellikle Ermeni gençleri de götürülerek Amerika’da 
çeşitli konularda eğitilerek geri getirilmiş ve Anadolu’da silah imalatından, 

silah kaçakçılığının organizasyonun ve halkı kışkırtmaya kadar her alanda 
kullanılmışlardır. Bunlara ilişkin belgeler özellikle verilen linkten okunabilir.  

BOA Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1944, Gömlek No: 31, Tarihi: 6  
(L) Şevval 1309 (4 Mayıs 1892), Konusu: Askerden kurtulmak ve işbulmak 
için mezhep değiştirerek Amerika'ya giden müslüman gençlerin ayrıntılı 

sicil bilgilerinin irsali. 



 
Mamuretü’l-aziz Vilayet-i Behiyyesine 
Fi 6  (L) Şevval Sene 1309 ve fi 21 Nisan Sene 1308 (4 Mayıs 1892) 

Askerden kurtulmak ve iş bulmak içün vilayet-i behiyyelerinden 
Amerika’ya giden bir kısım genç Müslümanların tebdil-i mezhep etmeleri 
zımnında ne suretle icra-yı teşvikat olunduğunu ve bunların Amerika’ya 



azimetleri içünde Harput’da mukim “Barum” nam Amerika misyonerinin ifa-

yı muavenetde bulunduğunu ve ol-babda bazı ifadat ve malumat ile zikr 
olunan kesanın esamisini mübeyyin defterin gönderildiğini havi ve 

Dorsester’de sakin Ermeni milletinden Tophaneliyan nam kimesne tarafından 
alınan iki kıt’a mektub ile mezkûr defterin irsal kılındığına dair Waşington 
sefaret-i seniyyesinden varid olan muharrerat ve matbuatı tercemelerinin 

leffiyle ifadat-ı vakıa sahih ise şayan-ı ehemmiyet bulunduğundan ol-babda 
tahkikat-ı lazıme bi’l-icra bu gibilerin men’-i azimetleri ve sair iktiza-i tedabirin 
ittihazı lüzumu hariciye nezaret-i celilesinden bâ-tezkire iş’ar kılınarak evrak-

ı mezkûrenin birer sureti leffen tesyir olunmuş ve ehemmiyet-i maslahar 
derkâr bulunmuş olmağla mezkûr defterde isimleri muharrer Müslümanlar 

ne vakit ve ne içün Amerika’ya gittiklerinin ve hangi iskelelerden vapura 
bindiklerinin ve Amerika’ya gittiklerine dair memleketlerindeki akraba ve 
taallugatının malumatlarının olup olmadığının ve memleketlerinden çıkar 

iken ne tarafa gideceklerine dair kimlere ne yolda malumat verdiklerinin ve 
masarıf-ı seferiyeleri ne tarafdan tesviye edildiğinin ve bunlar asker firarisi ve 

eşkıya ve eşhas-ı muzırradan olup, olmadıklarının etrafıya tahkik ve her 
birinin ahvali isimleri balasına şerh verilerek bir defterin irsali ve memâlik-i 
şahane ahalisinin Amerika’ya azimetleri hakkındaki memnu’iyetin 

(yasaklamanın) hüsn-i muhafazası (devam ettirilmesi) ve alel husus İslamdan 
olanların külliyen ve kat’iyyen men’-i azimetleri sebebinin istikmaline cidden 
itina ve himmet buyurulması babında. 

Yalnız hariciyenin tezkiresi müsveddede kalacak   
 Bu iş zamanla öyle bir hal almıştır ki misyonerler her istediklerinin 

Osmanlı tarafından kabul edilmesi için konsolosları yardımıyla baskı 
yaptıkları gibi ayrıca cemiyetler kurarak taleplerinin karşılanması için baskıda 
bulunmuşlardır. 

BOA Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 74, Gömlek No: 8, Tarihi: 10 
Haziran 1896, Konusu: Osmanlı Devleti'ndeki Amerikalı misyonerlerin 

istek ve şikayetlerini Amerikan Hükümeti'ne iletmek maksadıyla 
papazların dışındaki kişilerce kurulan Müdafa Komitesi. 



 
Bâb-ı Âlî Terceme Odası 
Fi 29 Mayıs 1212 ve fi 28 Zilhicce 1313 (10 Haziran 1896)  

Nevi’-i Terceme: Amerika misyonerlerinin mütalebatını (isteklerini) müdafa 
zımnında rahib sınıfından gayri eşhasdan mürekkeb olarak teşekkül eden 
(rahip sınıfından olmayanlardan oluşan) “Müdafaa Komitesi” hakkında. 



Hariciye Nezâretine fi 25 Mayıs Sene (12)96 (6 Haziran 1880) tarihiyle 

Wasington sefaret-i seniyyesinden varid olan 262 numerolu tahriratın hülasa-
i tercemesidir. 

Bu kere istihbar ettiğime göre Der-saadet’de ikâmet etmekde iken 
me’zunen (izinli olarak) Amerika’dan gelmiş olan rahib “H.O. Divift” Memâlik-
i şahanedeki Amerika misyonerleri ile mekteplerinin Newyork’daki 

vekillerinden bazılarıyla Amerika misyonerlerinin metalib (istekler) ve 
müddeayatına (iddialarına) müteallik merkûmunu Amerika hükümeti 
nezdinde müdafaa maksadıyla rahib sınıfından gayri eşhasdan mürekkeb 

olmak üzere “ Müdafaa Komitesi” namıyla bir komite teşkil eylemişdir. Bu 
komitenin azası Newyork’da oldukça bir mevki’-i mümtaz ihraz etmiş olan 

Mösyö ve ? Rodi D.R. Ceyms ? ……Eder gibi kesandan ibaret olub memâlik-i 
şahanede mütemekkin Amerika misyonerleri  

 
Bâb-ı Âlî Terceme Odası 

…bundan böyle şikâyet ve mutalebatlarını yalnız Der-saadet Amerika 
sefaretine iş’ar ile kalmayub Newyork’daki vekilleri vasıtasıyla marru’z-zikr 

komiteye de iş’ar edeceklerdir ki mezkûr komitede işbu şikâyât ve mutâlebatı 
(isteklerini) Amerika hükümetine tebliğ eyleyecekdir. Misyonerler işbu 
komiteyi teşkil ile Der-saadet Amerika me’murlarına karşu adem-i 

i’timadlarını izhar eylemişlerdir. Binaen-aleyh sefaret-i seniyyece bu 
komitenin takib-i harekâtına i’tina olunacağı derkârdır. Emr-i ferman.   
 Misyonerlerin özellikle Ermeni gençlerine musallat olduklarına yönelik 

çok sayıda belge bulunmaktadır. Önce Ermenileri ve Rumları isyana teşvik 
etmişler, sonra mağdur bir kitle oluşturarak bunlara sahip çıkma adı altında 



yine kendi amaçları doğrultusunda bunları kullanabilmek için yol ve yönten 

arayışına girmişlerdir. 
BOA Fon Kodu: İ..HUS. Dosya No: 65, Gömlek No: 185, Tarihi: 27 

(S) Safer 1316 (17 Temmuz 1898), Konusu: İzmir'de Ermeni kızlarına 
tasallut eden misyoner hakkında.  

 
Hû 
Yıldız Saray-ı Hümâyunu Baş Kitabet Dairesi 

Elde edilen bir mektup mündericatına nazaran İzmir’de bir misyoner 
tarafından öksüz Ermeni kızlarına musallat edilmesinden dolayı merkûm 

misyonerin idama mahkûm edildiği ve icabının icrası ve dehşetli birine havale 
olunduğu haber alındığı zabıta nezâretinden arz ve iş’ar kılınmış olub tedabir-
i zabıta-i mahalliye hilafına olacak böyle bir hal vuku’a gelecek olur ise 

ledünniyat-ı keyfiyetden malumat olmak üzere işin bir suret-i münasebede 
bazı gazetelerin kendiliklerinden yazması gibi tedabir ittihazı emr u ferman-ı 

hümâyun-ı mülükâne icab-ı âlisindendir. Ol-babda emr u ferman hazret-i 
veliyyü’l-emrindir.  
Fi 27 Safer Sene (1)316 ve fi 5 Temmuz (1)314 (17 Temmuz 1898)   

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehr-i yâri Bende Tahsin 
 Vali Rauf Paşa hazırladığı geniş kapsamlı bir raporda değişik hususlara 
değinerek bir durum analizi yapmıştır. Ayrıca Misyonerler hakkında da bilgiler 

vermiş, kendisinin onlara bakış açısını da belirtmiştir. 
BOA Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 44, Gömlek No: 80, Tarihi: 

6 (Ş) Şaban 1316 (20 Aralık 1898), Konusu: Kiğı kazası köylerinde Alevi 
maskesi altında Ermeni-Hıristiyan misyoner faaliyetleri ve bunlara karşı 
tedbir alınması. 



 
Hû 

Erzurum Vilayetinden Şifre 
C. (Cevap) Fi 2 Kanun-i-evvel Sene (1)314 baş kitabet-i celileye yazılan 

cevabname-i telgrafi ile arz olunduğu üzere vilayetçe fiili mekruh-ı tenassurun 
(mekruh olan Hıristiyan dinine girmenin) vuku’ olmayub ancak Dersimle hem 



hudud olan Kiğı kazasınca diyanet-i celile-i İslamiyeden gafil bir takım cühela-

yı ahalinin Dersim sürhserleriyle (kızılbaşlarıyla) kız alub virmeğe başladıkları 
ve bu halin devamında olmaları netice-i sakimeye müncer olacağı (zararlı 

durumlarla neticeleneceği) devren orada bulunduğum sırada anlaşılarak o 
misillü cühela-yı ahaliye telkin-i diyanetle (dini telkinle) hıfz ve sıyanet 
(korunmaları) içün Kiğı kazasına bir müfti tayini lüzumu makam-ı âli-i 

meşihat-penâhiye iş’ar ve inha itmiştim. Bitlis vilayeti dahilinde Selkantı nam-
ı tahtında Huyut nahiyesinde ve Sason’da bir takım ahali vardır ki bunlar 
İslam oldukları halde hiçbir dinle gayr-i müteveggıl (dinle irtibatları olmayan, 

uğraşmayan) ve gayet cahildirler asayişin takarrürüyle (kararlaştırılmasıyla, 
sağlanmasıyla) oralara misyonerler girerlerse ahali-i merkûmeyi kolaylıkla 

tansir edecekleri (Hıristiyanlaştıracakları) derkâr idiğünden (açık olduğundan) 
oralarda mekâtib küşadı (okul açılması) iktiza eder (gerekir) ve birde Suriye ve 
Beyrut, Halep vilayetlerinde adem-i mübâlât (itina göstermek) ve 

misyonerlerin kesret-i intişarına (çoğalmalarına) nazaran oralarda bu 
hususun fevkalade taht-ı takayyüdatda tutulmadığı(nı) (çok çalışılması 

gerektiğini) zannederim. Hatta bundan takriben on oniki sene evvel 
mutasarrıf-ı Ziya Bey merhum zamanında Urfa dahilinde asar-ı tenassur 
(Hıristiyanlaştırma çabası) görülmesine mebni müşarün-ileyh bazı tedabir 

ittihazıyla önünü almışdı. Çakerileri Kudüs mutasarrıflığında bulunduğum 
sırada bir takım misyonerlerin kura-yı İslamiyede ahaliyi cem’le İslamiyet 
aleyhinde ve nasraniyet lehinde alenen va’az (va’z) etmekde olduklarını haber 

almağla beraber bunları kazalarca erbab-ı nüfuza (güç sahiplerine) vesayâ-yı 
hafiyye (gizli nasihat) icrasıyla telef olmayacak suretde ahali tarafından darb 

ettirerek bir daha köylere ayak basdırmadığım gibi an asıl olub otuz seneden 
beru Kudüs-i Şerif’de mutavattın bir misyoneri de vatan-ı asliyesine tardla 
kudüs’den çıkartmış ve mekteblerine hafiyyen aldıkları etfal-i Müslimeyi 

(Müslüman çocuklarını) de istirdad ettirmiş (geri aldırmış) idim. Ve ol havali 
ahalisinin bir dereceye kadar iktidar-ı maliyeleri (mali güçleri) müsaid olduğu 

cihetle kura-yı Müslimede (Müslüman köylerinde) mektebler küşadıyla 
(okullar açılmasıyla) mazarrad-ı melhuzayı (beklenen kötülüklerini) def’e 
çalışdığım malumat ve mütalaat-ı kasıranem (acizane değerlendirmem) 

kâbilinden olarak arz olunur. Ol-babda.  
Fi 3 Şaban Sene (1)316 Ve fi 5 Kanun-i-evvel Sene (1)314 (17 Aralık 1898)        
Vali Ra’uf  



 
Hû 
Erzurum Vilayetinden Şifre 

Fi 5 Kanun-i-evvel Sene (1)314 telgrafnameye zeyldir. İcra kılınan 

tahkikat-ı ahireye nazaran Kiğı kazasının Hösnek nahiyesine tabi Sağyan ve 
Maskan karyelerine Mamuretülaziz’den Tahir Bey’le gelen Ermeni 
protestanlarının eser-i teşviği olarak Sanimyan karyesinden Süleyman 

Ağa’nın iki mahdumu altı yediyi ve Masikya nam Yusuf Ağa’nın iki oğlu da iki 
sene evvel mamuretülaziz’de misyonerler tarafından müesses olan mektebe 

dahil oldukları ve Süleyman Ağa’nın mahdumları geçen sene şahadetname 
alarak mektepden çıktıkdan sonra birisi Amerika’ya gidüb diğeri hanesine 
geldiği ve Yusuf Ağa’nın mahdumları da mezkûr mektepte oturmakda 

oldukları anlaşıldığı Kiğı kaim-makamlığından buyurulduğu maruzdur. Ol-
babda.  
Fi 6 Şaban Sene (1)316 ve fi 8 Kanun-i-evvel Sene (1)314 (20 Aralık 1898) 

Vali Ra’uf 
 

 Misyonerlere tanınan hakların boyutu öyle geniştir ki müslümanlara 
tanınmayan haklar onlara tanınmıştır. Bunun bir nedeni Osmanlı yönetim 
mekanizması içerisinde kendilerine yakın görüşte kişilerin de olduğu 

izlenimini vermektedir. Öyleki kilisenin içinde okul açılmasına dahi izin 
verilmiştir. Caminin içinde okul açılacak denilse acaba izin verilir miydi 

sorusu da akla gelmektedir. 
BOA Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2171, Gömlek No: 52, Tarihi: 

16 (L) Şevval 1316 (27 Şubat 1899), Konusu: Amerikalı Misyoner Mr. Pol 



tarafından 1280 tarihinde yapılan Sungurlu kasabasındaki kilisenin içine 

bir Protestan mektebi yapılmasında mahzur olmadığı. 

 
Ankara Vilayeti Celilesine 

Fi 16 (L) Şevval (1)316 ve fi 15 Şubat Sene (1)314 (27 Şubat 1899) 
Derununa (içerisine) Protestan mektebi inşasına ruhsat istenilen 

Sungurlu kasabasındaki kilisenin binkiyüzseksen bir tarihinde Amerikalı 

Mister Pol namında bir misyoner tarafından inşa ettirildiği ve müessesatında 



o vakit bir kıt’a emir-name-i sami bulunmuş ise de mahallince kayd 

olunamadığı ve mektebinin inşasında bir guna mahzur olmadığı cevaben 
tevarüd eden 13 Teşrin-i-evvel Sene (1)314 tarih ve ikiyüzdoksanbeş numerolu 

tahrirat-ı aliyye-i asfânelerinde izbâr buyurulması üzerine sebk eden iş’ara 
cevaben kilisa ma’abid-i resmiyeden (resmi mabedden) olduğundan inşası 
mutlaka irade-i seniyye ve ferman-ı aliyyeye müstenid (dayanıyor) olmak lazım 

geleceği ve isim ve hüviyeti ve olan mahalli ikâmeti mechul bir ecnebinin 
namına kilisa inşası kanuna mugayir ve bu da mezahibe aid bulunduğu 
cihetle kilisa meselesinden dolayı adliye nezâreti celilesiyle bi’l-muhabere 

icabının icra kılınması iktiza edeceğinden ve esasen inşası irade-i seniyye 
müstenid olmayan kilisa derununda müceddeden inşası istenilen mektep 

kilisa ebniyesinden tefrik olunacak bir mahallidir. Yoğusa kilisa derununda 
müceddeden inşa kılınacak başka bir yer midir, buraları izah olunmadığından 
ve bu iki cihetden her birinin muamelesi diğer tarzda bulunduğundan bahehu 

icabına bakılmak üzere mezkûr kilisa protestan cemaatine mahsus denir ise 
de banisi olan Amerikalı Mister Pol namına izafetle bir ecnebi mabedi mi 

tanınmıştır? Yahut teba’-i devlet-i âliyyeden protestan mezhebinde 
bulunanlara mı aid bulunuyor? Buralarının iş’arı ve kilisa içinde müceddeden 
mektep inşası isteniyor ise ecnebi olsun, tebadan bulunsun irade-i seniyye 

istihsal kılınmak  (ruhsat alınmak)  içün mektebin resm ve haritası tanzim 
ettirilerek ona müteferri ta’rifat ve inşaatın miktar-ı masarifini tayin edecek 
defter ile mazbatasının tistarı (yollanması) cevaben maarif nezâret-i 

celilesinden alınan 26 Kanun-i-evvel Sene (1)314 tarih ve yüzaltmışdokuz 
numaralı tezkirede iş’ar kılınmasına nazaran iktizasının ifa ve inbasına 

himem-i âli-i daverileri derkâr buyurulmak babında. 
 

 İş zamanla öyle bir boyut almıştır ki müslüman çocuklarının özellikle 

hali vakti yerinde olan kesimin çocuklarının da bu okullara rağbet 
gösterdikleri anlaşılmıtır. Zaten buralara adım atıp da mezun olan öğrencilerin 

yabancılaşmaya uğradığı da bir vakıa olduğundan tedbir alınmak 
istenilmiştir. 

BOA Fon Kodu DH.MKT. Dosya No: 2302,Gömlek No: 99, Tarihi: 7 

(L) Şevval 1317 (8 Şubat 1900), Konusu: Memleket dahilinde açılan 
misyoner ve Hısirtiyan mekteplerine müslüman çocuklarının 
gitmelerinin engellenmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması. 



 
Hû 
Huzur-ı Âli-i Hazreti Sadaret-penâhiye 

Fi 7 (L) Şevval Sene (1)317 ve fi 26 Kanun-i-sani Sene (1)315 (8 Şubat 
1900) 

Vilayet-i şâhânenin bazı mahallerinde bir takım misyonerler tarafından 

ahali-i İslamiyeyi tenassur ettirmek (hıristiyanlaştırmak) maksadıyla hususi 
mektepler (misyoner mektepleri) tesis edilmiş olduğu mesmu’-ı âli 

buyurulduğundan bu-babda te’kidat-ı mükemmele icrasıyla etfal-i 
İslamiyenin mekâtib-i Hristiyaniyeye devamlarına meydan verilmemesi 
muktezası irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi bulunduğu mabeyn-i 

hümâyun cenâb-ı mülükâne canib-i âlisinden tebliğ buyurulması üzerine 
mezkûr mekteplere devam eden çocukların velilerine tenbihat-ı lazıme 

icrasıyla beraber mekâtib-i mezkûreden ihraç ve bu kere Suveydiye 
(Samandağı) Amerikan mektebine zükur ve inas bazı Nusayri etfalinin  
(çocuklarının) yine devem etmeye başladıkları anlaşılması cihetiyle men’ 

edilmişler ise de memnu’iyet-i vakı’ayı temin edecek devletçe tedabir-i 
terhibiyye ittihaz kılınmadıkça (sert tedbirler alınmadıkça) bu gibilerin tekrar 



misyoner ve hıristiyan mekteplerine devamları kat’iyyen men’ olunamayacağı 

bi’t-tecrübe sabit olmasına nazaran memnu’iyet-i tamami-i (yasaklamanın 
tamamen) muhafaza ve te’mini zımnında ba’dema memnu’iyet-i vakı’a hilafına 

mekâtib-i mezkûreye devam etmek isteyen etfal velileri haklarında bir tedbir-
i müessir ittihazı lüzumuna dair Haleb vilayet-i celilesinden tevarüd eden 9 
Kanun-i-evvel Sene (1)315 tarihli tahrirat leffen takdim-i pişgâh-ı sami-i 

sadâret-penâhileri kılınmasıyla istizan-ı muameleye işeret olunur. Ol-babda. 
 
Artık misyonerlerin faaliyetlerinin zararlı olmaya başlandığı anlaşılarak 

tedbir alınılması düşünülmüş ise de tabiri caiz ise atı alan Üsküdarı geçmiştir. 
BOA Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2377, Gömlek No: 80, Tarihi:  

24 (Ra) 1318 (22 Temmuz 1900), Konusu: Misyonerlerin Osmanlı 
topraklarında sakıncalı faaliyetlerine meydan verilmemesi için alınacak 
tedbirlerin vilayetlere tebliğ edilmek üzere Sadaret'ce belirlenmesi. 



 
Dahiliye Mektûbî Kalemi 
Huzur-i Âli-i Hazret-i Saâdert-penâhiye 

Fi 23 Rebiü’l-evvel Sene (1)318 ve fi 8 Temmuz Sene (1)316 (20 
Temmuz 1900) 



Bu defa bazı tahkikat icrası içün İzmid’e izam buyuran hey’etin netice-i 

tahkikati mübeyyin ita eylediği rapordan dahi nümayan olduğu üzere 
misyonerler memâlik-i şahânedeki ahaliyi tebdil-i dine davet etmekde ve bazı 

mertebe-i maksadlarına dahi nail olmakda bulunduğuna ve edyan (dinler) 
serbest ise de bu serbesti herkesin kendi dinini icra hususunda serbest 
usuli’d-din olub yoksa bir adamı protestanlığa teşvik etmek bunun hilafına 

olacağı derkar ve bu gibi şeylerin mahaziri (mahzuru) aşikâr olduğuna binaen 
misyonerlerin memâlik-i şâhânede tesvilat ve iğfalatına (kandırarak kötü bir 
şeyi güzel göstermelerine) meydan verilmemesi içün me’murin-i mülkiyece 

mütebassırâne hareket olunması zımnında Bâb-ı Âlî’ce işin ehemmiyeti 
nisbetinde iktiza-yı hale müsaraat edilmiş (gereken yapılmaya başlanmış) 

şeref-sudur buyurulan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi iktiza-yı 
âlisinden olduğu beyanıyla iktiza-yı halin ifası 1 Temmuz Sene (1)316 (14 
Temmuz 1900) tarihli ve binüçyüzkırkyedi numerolu tazkire-i samiye-i 

sadâret-penâhilerinde izbâr buyurulmuştur. Emr u ferman-ı hikmet-beyan 
hazret-i padişahi mantuk-ı münifine tevfikan bâb-ı âlice işin ehemmiyeti 

nisbetinde iktizası hale müsait-i lazımeden olub bu dahi evvel emirde 
misyonerlerin memâlik-i şahânede tahdid-i harekatı (harekerleri 
sınırlandırmak) ve tesdid-i te’siratı (hayırlı bir tesir) içün ne yapılmak icab 

edeceğinin tayininden sonra memurin-i mülkiyeye vesaya ifasına vabestedir 
(bağlıdır). Malum-ı sami-i hidiv-i efhamileridir ki Antakya’nın Suveydiye 
(Samandağı) havalisinde Yoğunoluk namındaki karyeye Amerika’nın 

Philadelphia ahalisinden Hans namında bir misyoner gelüb Mormon 
mezhebini ilan ve tevsi’a (yaymaya) çalıştığı arz ve iş’ar-ı vak’ıadan anlaşılub 

merkum misyonerin bu yolda teşebbüsatda bulunmasına meydan 
verilmeyerek  men’-i lazım geleceğinden tedabir-i lazıme ittihazı irade-i 
seniyye-i hazret-i tacdari icab-ı celilinden olduğu evvelce tezkire-i samiye-i…  



 
…fehimaneleriyle tebliğ buyurulmasıyla keyfiyetin  Haleb vilayetine 

bildirilerek gelen cevabda mahalli kaim-makamlıkdan iş’ar-ı madde imiş ise 
de gerek merkûmun gerek bu misillü misyonerlerin teşriyyat ve teşebbüsata 

devam ettikleri halde haklarında ne muamele olunması lazım geleceği istifsar 
ve Sitiyon mezhebine mensub bazı eşhasın şurada burada dolaşarak 
telkinatda bulundukları bazı vilayetden iş’ar kılınmış ve Sitiyon mezhebi  dahi 

memâlik-i şahanece memnu’atdan (yasaklardan) bulunmasına nazaran bu 
babda bir karar ittihazı 12 Kanun-i-evvel Sene (1)315 (24 Aralık 1899) 
tarihinde huzur-ı âli-i fehamet-penâhilerine izbâr ve keyfiyet 18 Mart Sene 

(1)316 (31 Mart 1900) tarihinde de te’kid olunarak henüz bir guna iş’ar-ı sami-
i sadâret-penâhileri vuku’bulmamış olduğundan vilayete tebligat ifasına 

müsaraat kılınmak üzere ber-muceb-i ma’ruz vaki olacak teşebbüsat-ı netayiç 
ve icabatın emr-i i’arı re’y-i âli-i cihet-i fehamet-penâhiye mütemennadır. Ol-
babda. 

 
Misyonerlerin telkinleriyle müslüman halkı da din değiştirmeye 

zorladığını gösteren belgede bu durumun olup, olmadığı sorulmaktadır. Bir 
ülkede din birliği önemli bir faktördür. Etnik yapıları değişik olan ülkelerde 
bir de dinsel veya mezhepsel ayrılıklar olduğunda batılı ülkeler bir şekilde 

buraları el altından karıştırmaya çalışmaktadır. Velev ki aynı milletten olsalar 



dahi… Bu nedenle misyonerlerin ana hedefi hıristiyanları protestanlaştırmak 

olduğu kadar müslümanlanların da din değiştirmeleri sağlayarak ülkelerinde 
farklı bir yapının ortay çıkmasını sağlamaktır. Böyle bir durumda insanlar 

inancını savunmak ile ait olduğu milletini savunmak konusunda ikilem 
yaşayacaktır.   

BOA Fon Kodu. Y..PRK.BŞK. Dosya No: 62, Gömlek No: 64, Tarihi: 

25  (Ra) Rebiü’l-evvel 1318 (23 Temmuz 1900), Konusu: Misyonerlerin 
telkinleri neticesinde Müslüman ahaliden din değiştiren olup 
olmadığının ve mekteplerinde ne kadar Müslüman talebe bulunduğunun 

bildirilmesi. 

 
Hû 
Şifre 

Bi’l-umum vilayat-ı şahane ile elviye-i müstakile mutasarrıflıklarına  
Bitlis Vilayeti’ne, Beyrut Vilayeti’ne, Suriye Vilayeti’ne, İzmid 

Mutasarrıflığı’na, Aydın Vilayeti’ne, Diyarbakır Vilayeti’ne, Konya Vilayeti’ne, 

Mamuretülaziz (Elazığ) Vilayeti’ne, Ankara Vilayeti’ne, Hüdavendigâr (Bursa) 
Vilayeti’ne, Sivas Vilayeti’ne, Adana Vilayeti’ne, Van Vilayeti’ne, Yozgad 
Mutasarrıflığı’na, Hakkari Mutasarrıflığı’na, Selanik Vilayeti’ne 



Vilayet-i celileleri, liva-i aliyyeleri dahilinde misyonerler tarafından 

vuku’-bulan telkinat neticesi olarak ahali-i İslamiyeden tebdil-i din iden var 
mıdır? Ve misyonerlertarafından küşad olunan (açılan) mekteblerde ne kadar 

Müselman (Müslüman) talebe vardır? Bunlar suret-i sahiha ve seria da 
tahkikle arz-ı atebe-i ulyâ buyrulması ve bu babda berâ-yı tahkik me’murin-i 
mahsusa izamı mukarrer olduğundan bunların esnâ-yı tahkikatde tesadüf 

edecekleri hilaf-ı iş’arat ahval-i müsebbibleri hakkında daimi-i mes’uliyet 
olacağından ona göre muamele icrasıyla arz-ı keyfiyet edilmesi mantuk-ı 
irade-i seniyye-i hazret-i padişahi tebliğ olunur. Ol-babda.  

Fi 10 Temmuz (1)316 (23 Temmuz 1900) 
 

 Çok geniş kapsamlı olan aşağıdaki raporda misyoner faaliyetlerine ve 
okullarına ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.  

BOA Fon Kodu: Y..A...RES. Dosya No: 122, Gömlek No: 88, Tarihi: 

25 (M) Muharrem 1321 (23 Nisan 1903), Konusu: Amerika'nın Vilayat-ı 
Şahane'deki misyoner mektebleri ve bunların harekat-ı fasideleri. 

 
Hû 
Nezâret-i Maarif-i Umumiye Mektûbî Kalemi 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir 
Amerika müessesatını mübeyyin defter ile hükümet-i seniyyenin 

müessesat-ı mezkûreye düvel-i sairenin müessesat-ı mümasilesine bahş 
olunan veya olunacak olan aynı?imtiyazatı ihsan buyurması iltimasını ve bu 
defterin sehv u lisan asarı olarak noksan olması muhtemel bulunduğundan 

bu babda matlub olan esası tekrar ettikden sonra daha ziyade tafsilat istihsali 



arzu olunursa ita edileceğini ve bazı ifadeyi mutazammın virilen takrir 

tercemelerinin gönderildiğine dair hariciye nezâret-i celilesinden takdim 
kılınan tezkirenin takımıyla gönderildiği beyan-ı âlisiyle bu babda icra 

olunacak tahkikatın serian ikmal ve iş’arı ve melfufların iadesi şeref-varid olan 
25 Şubat Sene (1)318 (10 Mart 1903) tarihli tezkire-i samiye-i cenâb-ı sadâret-
penâhileriyle emr-i izbar buyurulması üzerine ol-babda cevaben takdim-i 

huzur-ı sami-i hidiv-i efhamileri kılınan 14 Zilhicce Sene (1)320 (14 Mart 1903) 
tarihli ve bir numerolu tezkire-i çakeranemde salifü’l-arz defterde münderiç 
müessesatdan nezâret-i çakeriye aid olmak lazım gelenler ebniye ve talebesi 

mevcud mekâtib olub bunlardan Der-saadet’de bulunan ve kuyud-ı 
mevcudeye(mevcut kayıtlara) kısmen tevafuk iden dört müesseseden yalnız 

Rumeli Hisarı’nda kain “Robert Kolej”in tesisi ferman-ı âliye müstenid ve 
diğerlerinin ruhsata rabt edildiklerine dair kayd mefkud olmadığı ve ruhsat-
name itası içün evvel emirde mektebin bulunduğu liva ve kaza ve nahiye ve 

karye ve sokak ile ism ve numero ve derecesinin ve şart-ı te’sisinin ve zükûr 
veya inasa mı mahsus ve leyli veya nehari mı idiğünün (geceli mi gündüzlü 

mü olduğunun) ve binası temlik (mal sahibi) veya isticar (kiralama) suretiyle 
mi tedarik olunduğunun ve müessesinin ve tarih-i teessüsünün bilinmesi 
muktezi ve mahalleriyle bi’l-muhabere malumat ahzı vakte muhtaç 

bulunduğu ve binaen ala zalik sefaretçe bu tafsilatı cami bir defter itası lazım 
geleceği arz ve iş’ar kılınmışdı. Muahharen (sonradan) şeref-res-i dest-i ta’zim 
olan 27 Zilhicce Sene (1)320 (27 Mart 1903) tarih ve yirmi numerolu tezkire-i 

samiye-i cenâb-ı sadâret-penâhilerinde sefaretden müessesat-ı mezkûreye 
dair tekrar defter talep edilmesi gayr-i münasib olduğu ve sefaretçe müracaat 

ve isti’cal edilmekde bulunduğu beyan-ı âlisiyle iktiza eden mahallerle heman 
telgrafla bil-muhabere icra ettirilecek tahkikat-ı acile netayicinin ve bu 
babdaki kuyud (kayıt) ve mutalaatın inbası emr u izbâr ve defter-i mezkûr iade 

ve tesyar buyrulmuş ve salifü’z-zikr defterde muharrer müessesatdan nezâret-
i çakeriye ta’alluk edenler elyevm ebniye ve talebesi mevcud mekâtib ve 

eytamhaneler ile derununda tedrisat cari olan kilisalardan ibaret bulunmuş 
olmakdan naşi bunlar emsali müessesat-ı ecnebiye hakkında yapıldığı gibi 
defter-i mezkûrdan tefrik olunarak lede’t-tahkik sefaret-i müşarün-ileyha 

defterinde Der-saadet’de mevcut gösterilen dört müeesseseden ikisi hakkında 
vaktiyle ferman-ı âli şeref-sadır olduğu ve birinin ruhsatnameli bulunduğu 
dördüncüsü bulunan İncil cemiyetine mahsus daire ve müştemilat 

dahilinde elyevm tedrisat icra kılınmadığı anlaşılmış ve vilayetdeki 
müessesata gelince Erzurum’da kain mekteblerin cümlesi ruhsat-ı resmiyeye 

merbut olub yalnız eytamhanenin ruhsatı haiz olmadığı ve Burusa’da vaki ve 
zükûr ve inasa mahsus olan mektebler dahi ruhsata merbut ise de sefaretden 
mürsel defterde Burusa’da mevcud gösterilen eytamhanelere dair kayd ve 

malumat-ı resmiyeye tesadüf olunamadığı ve Van’daki mekteblerin ruhsatlı ve 
mahzurdan salim olub eytamhanelerde bulunan eytam bu mekteblerin 
talebesinden bulunduğu ve Konya vilayeti dahilinde Burdur'daki mekteb 

ruhsatsız olub mekteb ittihaz kılınan haneyi kilisa şeklinde dahi kullanmak 
istedikleri cihetle mahzurdan salim olamayacağı ve Trabzon ve Manastır’daki 

birer mektebin ruhsatlı ve mahzursuz bulunduğu ve Adana vilayeti 
dahilindeki müessesatdan nefs-i Adana’daki (Adana içindeki) mekteb ruhsata 
merbut olub Mersin’deki içün ihtarat-ı mütevaliyeye rağmen henüz istihsal-i 

ruhsat olunmamış ve şu halde devamı mahzurlu bulunmuş idüği ve Sis’deki 



müessesat hakkında mahallince bir kayd mevcud olmadığı ve sefaret-i 

müşarün-ileyha defterinde Haçin’de (Adana Saimbeyli’de) iki bina dahilinde 
gösterilen inas mektebi iki bina dahilinde olmayub müteferrik (çeşitli) 

mahallerde dört mekteb bullunduğu  ve mekteb ve mesken ve zükûr mektebi 
diye gösterilen müessesatın işbu dört mekteb meyanında dahil idüğive yine 
Haçin’de kain sanayii mektebine eytamhaneden yüz kadar kız çocuğunun 

müdavim ve işbu mekteblerle Tarsus’daki mektebin ruhsat-ı resmiyeye 
merbut bulunduğu ve Aydın vilayeti dahilindeki müessesatın kaffesi ruhsatlı 
olub bunların ekserisinin devamında mahzur yok ise de Mağnisa’daki zükûr 

ve inas Ermeni ve Rum cemaatlerine mahsus mektebler İslam mahallatına 
muttasıl (bitişik) olduğundan civar ahalisinin insilab-ı istirahatlerinden dolayı 

arasıra badi-i şikâyet ve bu cihetle dai-i mahzur olmakda idüği ve Akhisar’daki 
mektebin adem-i rağbete mebni üç sene evvel seddedildiği (kapatıldığı) ve 
Halep vilayetindeki müessesatdan bir takımı ruhsatlı ise de Süveydiye’de kain 

zükûr ve inas mektebleri kadim ve fakat ruhsatsız bulunduğu gibi o havalide 
protestanlar hiç mesabesinde olub bunlar çocukların ahlakını ifsad ve birçok 

fedakârlıklar ihtiyarıyla Beyrut’a tabi Lazkiye tarikiyle Amerika’ya sevk ve 
izamı teşebbüsatında bulunduklarından vücuhla dai-i mahzur idüği ve 
Urfa’daki mekteb ve eytamhanelerin cümlesi ruhsatsız olub Amerika 

misyonerleri müessesatından ve hususuyla eytamhanelerden mürur-ı 
zamanla (ilerleyen zamanda) mazarrat-melhuz (sakıncalı durum ortaya 
çıkması) bulunduğu ve Kilis kurasından Cirit ahalisinin hasren Müslim 

olmasına nazaran orada protestan mektebine ihtiyaç  olmamak lazım geldiği 
ve Mamuretülaziz vilayetindeki müessesattan Harput dahilindeki mektebler 

bidayeten bila-ruhsat açılmış ve bilahare kısmen ruhsata rabt edilmiş ise de 
ecnebi misyonerlerinin bu vasıta ile protestanlığın neşrine yol bulmak ve 
etfâlin (çocukların) fikr ve tebriyelerini değiştirmek maksadına mübteeni ve 

mahzuru tabii idüği (bulunduğu) ve isticaren (kiralık olarak) dokuz hanede 
kain olan eytamhanelere gelince misyonerlerin bunca müessesatı olduğu 

halde bilahare işbu haneleri dahi emsali gibi müessese haline koymaları 
melhuzatdan olmasına göre bunların mezuniyet-i resmiyeye rabtı halinde bu 
cihete aid kuyud ve şerait-i lazımenin muhafazası la-büdd bulunduğu ve 

Ankara vilayeti dahilindeki müessesatdan Talas’daki mektebler ruhsatlı ve ve 
Kayseri’yedeki sübyan mektebinin ruhsatsız ve İzmid dahilinde Bağçecik’de 
vaki ma’a eytamhane bir mektebin ruhsatlı ve cümlesi mahzurdan salim 

bulundukları ve Sivas vilayeti dahilindeki müessesat ruhsat-ı resmiyeye 
merbut ise de bunların umumuna şamil olmak üzere mahzur-ı siyasinin 

vücudu tabii olmakla beraber Merzifon Kolejinden maadasının başkaca 
mahalli bir mahzuru olmayub fakat mezkûr kolejin evrak-ı muzırra celb ve 
tevzi’ine ve ve efkâr-ı gayr-i marziye neşr ve ta’mimine hizmet ve vesatet ettiği 

(vasıta olduğu) ve hatta Ermeni iğtişaşında bu mektebin o yoldaki su-i 
tesiratını şiddetle hissettirdiği mütehakkık olduğu ve Bitlis vilayeti dahilindeki 
müessesatdan bir takımı ruhsatlı olub bunlardan Muş’daki zükûr (erkek) 

mektebi İslam mahallesinde  ve cami-i şerif kurbunda bulunmak cihetiyle 
mahzurdan salim olmadığı ve Bitlis’e tabi Tuğ karyesindeki mektebin adem-i 

rağbete mebni sekiz sene evvel tatil edildiği ve Diyarbekir vilayeti dahilinde 
Mardin’de kain zükûr ve inas mektebleri ruhsat-ı resmiyeye merbut olub bu 
mekteblerin protestan cem’atini teksire (çoğaltmaya) hadim olmakdan (hizmet 

etmekden) başka mahzuru bulunmadığı  ve Hama’daki inas (kız) mektebi 



İslam mahallesinde bulunduğu gibi mahal-i mezkûrda protestan taifesi 

olmadığından tavaif-i saire çocuklarının Amerika mekteplerine devamları 
mahzurdan gayr-i hali olduğu ve Baalbek kazasında yetmiş, Fuka karyesi 

ahalisinin sırf İslam olması hasebiyle orada ecnebi mektebi bulunması 
muvafık-ı maslahat olamayacağı ve mekâtib-i mezkûreden Bika ve Baalbek ve 
Hasbiya kazalarındaki yirmiiki mekteb ruhsat-ı resmiyeye merbut olub 

Hamidiye’deki iki mektebden zükûra (erkeklere) aid olan mekteb ile Kuneyta 
kazasında Mecdel-Şems ve Ayn-Kanya karyelerindeki iki mektebin küşadı 12 
Teşrin-i-evvel Sene (1)306 (24 Ekim 1890) tarihli telgrafname-i samiye 

müstenid ise de Mecdel-Şems ve Ayn-Kanya mekteblerinin maarif idarelerince 
kayıdları bulunamadığı ve Kudüs-i Şerif Sancağı dahilinde Remle’deki 

mekteplerle Kudüs’de gösterilen asar-ı atika mektebi mevcud olmayıp fakat 
nefs-i Kudüs-i Şerif kazasına tabi Ramallah karyesinde ruhsatlı iki bâb inas 
mektebi bulunduğu ve sefaret defterinde muharrer üç mahalle mektebinin 

ruhsatsız idüği mahallerinden varid olan cevab-nâmelerden müsteban olmuş 
(anlaşılmış) ve bu babda mekâtib-i gayr-i müslime ve ecnebiye müfettişliğince 

tanzim olunan defter leffen takdim kılınmıştır. Suriye vilayeti dahilinde 
bulunduğu sefaret defterinde gösterilen kura esamisinden ekserisinin 
anlaşılamaması cihetiyle her birine aid malumat mahallince tefrik edilememiş 

ise de telgraf-nâme-i mahallide münderic yirmi yedi aded mektebden sefaret 
defterinde mukabilleri bulunabilen yirmi üçünün isimleri hizasına malumat-ı 
lazıme derc ve diğer dördü dahi ayrıca tezyil (ilave) edilmiştir. Diyarbekir’deki 

ruhban mektebi ile Beyrut vilayetinde ve Cebel-i Lübnan Sancağında bulunan 
müessesat hakkında vuku’-bulan istilamatın (istenilen bilginin) cevabları 

henüz vürud etmediğinden bunlara dair alınacak malumatın dahi ba’dehu 
arzı tabiidir. Defter-i ma’ruzun mütalaasından muhat-ı ilm-i sami-i cenâb-ı 
sadâret-penâhileri buyurulacağı vechile sefaret defterindeki müessesat aded 

ve mevki’ itibarıyla kısmen tevafuk etmekde ise de müessesat-ı merkûmenin 
bazısı hakkında mahallerince malumat verilememiş ve bazı yerlerde fazla 

müessesat gösterilmiş olduğu gibi bazısının da mesdud (kapatılmış) 
bulunduğu ve bir takımının ferman-ı âliye mazhar ve bir takımının dahi 
ruhsat-ı resmiyeye merbut ve bazısının ruhsatsız idüği ve bir takımının da 

devamlarınca mahzur-ı mahalli ve siyasi bulunduğu bildirilmiştir. 
Binaenaleyh evvelcede arz olunduğu üzere elyevm ebniyesi mevcud ve 
derununda talebe bulunan Amerika müessesatı hakkında maarif-i umumiye 

nizâmnamesinin yüzyirmidokuzuncu maddesi ahkâmına tamamıyla riayet ve 
ruhsat-nâme-i resmi istihsal edilmek ve İslam mahallatında bulunmamak ve 

etfal-i müslime (müslüman çocuğu) alınmamak ve mazanne-i su-i ashabından 
(kötü kişilerden olduğu zannedilen) muallim ve kezalik uygunsuz makuleden 
adamların evladı kabul edilmemek ve devamlarınca mahzur-ı mahalli ve siyasi 

bulunduğu anlaşılanlar içün hükümet-i seniyyece ittihazı münasib görülecek 
tedabir ve muamelata muvafakat edilmek şartlarıyla emsali mekâtib-i 
ecnebiyeye edilen muamelenin icrası menut-ı re’y-i âli bulunmuş ve mürsel 

defter tercemesi iadeten takdim kılınmış olmağla ol-babde emr ü ferman 
hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 25 Muharrem Sene 1321ve fi 10 Nisan Sene 1319 (23 Nisan 1903)   
Maarif-i Umumiye Nazırı Bende Celaleddin (Mehmed Celaleddin Paşa)    



 
Hû 
Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Tesri’i Muamelat Komisyonu 

Bitlis vilayetinden gelen şifreli telgrafname suretidir. 
Mister Corc Nab namında Amerikalı bir portestan misyonerinin Siird’e 

mülhak Garzan kazasında hıristiyan ahali ve hatta sakin olan Rızvan cihetine 

geleceği iş’arat-ı vakıadan anlaşılmasına ve merkûmun mukaddema Bitlis’de 
iken harekât-ı mefsedet-kârâneye cür’eti vuku’undan dolayı kaldırılmasına 

binaen hafiyyen ve kaviyyen taht-ı tarassudda (gözetim altında) tutulması 
lazım gelenlere tebliğ olunmuş idi. Mart’ın yedinci günü Rızvan’a gelerek 
protestanların kilisa ittihaz ettikleri hanede beytutet ettiği ve o civarda bazı 

yerleri gezüb dolaşdıkdan sonra avdet edeceği ve mektebi teftiş etmiş olduğu 
Sard mutasarrıflığından cevaben iş’ar olunmuş ve Bitlis’de mukim Mister Kol 

nam Amerikalı protestan misyonerlerinin Van’ı himaye etmekde olan İngiliz 
konsolosunun bu havalide protestan mekteplerini teksir (çoğaltma) ve 
himayelerini payend etmek (sağlamak) gibi taaddiyatı ve Amerika 

hükümetince ihtiyazlarının tevsi’i (tanınan hakların genişletilmesi) esbabının 
istikmaline teşebbüs olacağından bahisle muamelelerine o vakte kadar olsun 
mümanaat (engel) olunmaması hakkında mutalabat ve ifadatı vuku’-bularak 

maslahat ise bi’l-vücuh şayan-ı ehemmiyet bulunmuş olduğu ma’ruzdur, 
ferman.   

 
Aşağıdaki belge de misyonerlerin amaçlarının aslında ne olduğunun 

anlaşılmasından sonra yapılan değerlendirmeleri ihtiva etmektedir.  



BOA. Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 67, Gömlek No: 29,  Tarihi: 

28 (B) Receb 1321 (20 Ekim 1903), Konusu: Misyonerlik faaliyetinde 
bulunan mektebler ve müesseselere dair malumat. 

 
Bihi 
Zabtiye Nezâreti Mektûbî Kalemi 

Atufetli Efendim Hazretleri 
Der-saadet ve havalisinde (civarında) tesis ve küşad olunan (kurulup 

açılan) protestan mekteplerinin arsaları veya ebniyesi ne suretle taht-ı 
tasarrufa geçirilmiştir ve bu mektebler ne kadar müddetden beri devam 
etmektedirler ve bunlarda İslam çocuğu var mıdır ve ne mikdardan 

ibarettir buralarının bi’l-etraf mevazzahan arz-ı hâk-i pây-ı âli kılınması 
hakkında şeref-sudur ve müteallik buyurub 5 Teşrin-i-evvel Sene 1319 (8 

Ekim 1903) tarihli tezkire-i kerimaneleriyle tebliğ buyurulan irade-i seniyye 
ve kat’iye-i hazret-i hilafet-penâhi kemal-i ta’zim ile telakki olundu. Der-
saadet’de bulunan protestan mektepleri iki nevi olub biri Amerika misyoner 

cem’iyetine ve diğeri teb’a-i devlet-i âliyyeden olan protestan milletine 
mensubdur. Misyoner cem’iyetine menbub olan mektebler üç aded olub 
bunların biri Rumeli Hisarında Robert Kolej denilen cesim bir mektebdir ki bu 

mekteb kırk sene mukaddem Amerika’lı bir muallimin Bebek’de bir hane 
isticarıyla (kiralamasıyla) küşad ettiği (açtığı) mektebe bedel olmak üzere 

Amerika sefaretinin iltiması ve Bâb-ı Âlî’nin müsaade-i mahsusası üzerine 
cem’iyyet-i mezkûre tarafından otuzbeş sene akdem Rumeli Hisarı üstünde 
kain arazi-i emiriye üzerine inşa ve tedricen (azar azar) tevsi olunarak 

(genişletilerek) cesim bir ebniye şeklini almış ve bu mektebde el-yevm yerli ve 
taşralı mezahib-i muhtelifeye tabive altıyüz neferden mütecaviz hıristiyan 



talebe bulunduğu gibi altı nefer İslam çocuğu mevcud bulunmuşdur. İkincisi 

Üsküdar’da Selamsız cihetinde kız çocuklarına mahsus bir mekteb olub bu 
mekteb de esasen bir hane olduğu halde otuz sene akdem protestan 

milletinden birinin nam-ı müstearıyla mübayaa ve (satın alınıp)  mekteb 
şekline tahvil olunarak (sokularak) el-yevm derununda yine mezahib-i 
muhtelifeye tabi ve ikiyüzden mütecaviz kız çocuğu bulunduğu gibi İslamdan 

dahi iki nefer kız çocuğu mevcuddur. Üçüncüsü Kumkapu’da kain ve zükûra 
mahsus bir mekteb olub bu mekteb el-yevm menfiyyen (sürgün olarak) 
Sivas’da bulunan Kuduslü Cebrail Gargor’un otuz sene mukaddem inşa ve 

iskân ettiği bir haneden ibaret olduğu halde yirmi sene evvel Amerikalılar 
tarafından bi’l-isticar mekteb ittihaz olunmuş ve el-yevm derununda 

üçyüzden mütecaviz hıristiyan talebe bulunduğu gibi yedi nefer islam çocuğu 
müdavim bulunmuşdur.   

Teb’a-i devlet-i âliyyeden bulunan protestan cem’iyyeti mekteblerine 

gelince bunlar dahi iki aded olub biri Kadıköy’ünde erkek çocuklarına ve diğeri 
Üsküdar’da kız çocuklarına mahsus ve her birinde Ermeni ve protestan 

mezheblerine tabi ve üçeryüzden mütecaviz talebe ve talibat mevcud ise de 
Kadıköy’ündeki mekteb isticar (kiralama) suretiyle tutulmuş bir haneden 
ibaret olduğu misillü Üsküdar’daki kız mektebi salifü’l-beyan Amerikalıların 

kız çocuklarına mahsus olan mektebin ebniyesinden tefrik olunmuş bir daire 
olub müstakil bir mekteb olmadığı ve bu iki mektebde el-yevm İslam çocuğu 
bulunmadığı tahkik olunmuşdur. 

Der-saadet havalisinde bulunan mektebler bahsine gelince dahi 
Amerika protestanlarının İzmid’e üç saat mesafede vaki Bağçecik 

karyesinde kezalik cesim (büyük) bir mektebleri bulunub bu mektebin bir 
kısmı eytamhane olub bu dahi otuz sene akdem cem’iyyet-i merkûme 
tarafından arsası bi’l-mübayaa te’sis ve refte refte tevsi olunarak el-yevm 

derununda Ermeni protestan milletinden ve cümlesi teb’a-i devlet-i âliyyeden 
olmak üzere beşyüz neferden ziyade talebe bulunduğu gibi teb’a-i devlet-i 

âliyyeden olan protestanların dahi Adapazarı kasabasında bir zükûr ve biri 
inas çocuklarına mahsus iki bab mektebleri olub bunların da arsaları millet-i 
merkûmeden bir şahsın nam-ı müstearıyla mübayaa oldukdan sonra 

cem’iyyet tarafından onbeş yirmi sene mukaddem inşa ve tedricen tevsi’ 
olunarak el-yevm her birinde yüzelişerden mütecaviz ve Ermeni ve protestan 
mezheblerine tabi talebe ve talibat mevcud bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bâlâda muharrer mekteblerden başka yerli protestan cem’iyyeti 
müceddeden mekteb inşa etmek üzere bundan yirmi sene akdem biri 

Beyoğlu’nda ve diğeri Gedikpaşa Mahallesinde iki kıt’a arsa mübayaa idüb 
(satın alıp) işbu arsalar el-yevm protestan cem’iyyeti vekili Agob Boyacıyan 
namına mukayyed ise de henüz mekteb inşasına müsaade olunmadığı cihetle 

elyevm arsa-i haliyeden ibaret bulunmuşdur. Bu husus hakkında icra olunan 
tahkikat bundan ibaret olub ancak salifü’l-beyan mekteblerin arsaları vaktiyle 
kimlerden mübayaa olunduğunun (satın alındığının) ve el-yevm (halen) 

kimlerin uhdesinde mukayyed bulunduğunun bilinmesi ve defter-i hakanî 
kuyudunun tetebbu’una (tapu kayıtlarının araştırılmasına) veyahud mekâtib-

i mezkûrede mahfuz olması lazım gelen senedat-ı resmiyenin ahz ve tedkikine 
mütevakkıf olub buralarının dahi tedkiki emr ü ferman buyurulduğu takdirde 
icabına müsaraat olunmak tabii bulunmağla ol-babda emr u ferman hazret-i 

men-lehü’l-emrindir.   



Fi 7 Teşrin-i-evvel Sene (1)319 ve fi 28 Receb (1)321 (20 Ekim 1903) 

Zabtiye Nazırı Bende Şefik  
 

 Misyoner faaliyetlerini organize eden kuruluş olan Amerika Bord 
Misyoner Cemiyeti’nin Trabzon’da da gayr-i menkul sahibi olduğunu gösteren 
belgede ayrıca kendilerine vergi özerkliği talebinde bulundukları da 

anlaşılmaktadır.  Bu taleplerin çoğu karşılanarak neredeyse sınırsız hareket 
özgürlüğü tanındığı anlaşılmaktadır. Bunun başlıca nedeni Osmanlı başına 
açılan onca gaile ile uğraşırken yabancıların bu taleplerine direnememesinden 

kaynaklanmıştır. 
BOA Fon Kodu: İ..DFE. Dosya No: 22, Gömlek No: 37, Tarihi: 20 (Z) 

Zilhicce 1326 (13 Ocak 1909), Konusu: Trabzon'da Amerikan'ın Bord 
adındaki Misyoner Cemiyeti'ne ait olup Mister Yaroli üstüne kayıtlı 
bulunan bir ev ile bahçenin adı geçen cemiyet adına kaydedilip harç 

alınmadan yeniden tapusunun hazırlanıp adı geçen cemiyete verilmesi 
talebi.  



 
Hû 



Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyun 

Atufetlü Efendim Hazretleri 
Hariciye Nezâret-i Celilesinin Şûrâ-yı Devlet’e muhavvel (havale edilmiş) 

tezkiresi üzerine Mülkiye Dairesinden tanzim ve nüsha-i senâveri leffen arz ve 
takdim kılınan mazbatada dermeyan olunduğu üzere Amerikan Bord nam 
misyoner cemaatine aid emlakdan nefs-i Trabzon’da kain olub Amerika 

teba’asından Mister Baroli uhdesinde muvazaa-i mukayyed (yanlış beyanla 
kayıd olmuş) olan misyoner ikâmetine mahsus hane ve bağçe ile mekteb-i 
cem’iyyet-i mezkûre namına kaydıyla müceddeden sened itası ve bunların 

vergi ve tekâlif-i saireden istisnası Amerika sefaretinden bâ-takrir istid’a 
olunduğu ve işbu mekteb Trabzon şehrinin İskender Paşa Mahallesinde vaki 

olub civarında asar-ı hayriye ve emakin-i emiriye bulunmadığı ve mekteb 
binası ile misyoner ikâmetine mahsus mahaller başka başka olmayub 
misyonerlerle şakirdanın (öğrencilerin) birlikde ikâmet eyledikleri ve mahal-i 

mezkûr mekteb namına mukayyed (kayıtlı) olmayup Amerika devleti 
teba’asından Mister Baroli namına maa bahçe hane olarak mukayyed ve 

arsasının mülk olduğu ve mekteb ve ma’bed gibi bâ-irade-i seniyye-i hazret-i 
padişahi tesis olunan emakin-i mezhebiye (mezhebe aid mekân) ve asâr-ı 
hayriyyenin vergi ve tekalif-i belediyeden muafiyeti nizamı iktizasından ise de 

misyoner ikâmetine mahsus hanelerin bu muafiyetden müstefad 
olamayacağına (faydalanamayacağına) dair Divan-ı Hümâyunca bir usul ve 
karar olmadığı anlaşılmasına binaen mezkûr hane ile bağçenin müessese 

namıyla kaydıyla müceddeden bi’l-ihraç sened itası zımnında muamele-i 
mukteziyenin ifası hususunun Divan-ı Hümâyun kalemine havalesi ve 

nezâret-i müşarün-ileyhaya ve Dahiliye Nezâret-i Celilesiyle Defter-i Hâkâni 
Nezâreti Vekâletine tebligat ifası hakkında her ne vechile irade-i seniyye-i 
hazret-i hilâfet-penâhi şeref-sudur buyurulur ise mantuk-ı münifi infaz 

edileceği beyanıyla tezkire-i senâveri terkim kılındı efendim.  
Fi 20 Zilhicce Sene (1)326 ve fi 31 Kanun-i-evvel Sene (1)324 (13 Ocak 

1909)    
Sadrazam Kâmil  
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki 

 
Reside-i dest-i ta’zim olub mekfufuyla manzur-ı âli buyurulan işbu 

tezkire-i samiye-i sadâret-penâhileri üzerine mucebince irade-i seniyye-i 

cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-müteallik buyurulmuş olmağla ol-babda emr ü 
ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

 
Fi 21 Zilhicce Sene (1)326 ve fi 1 Kanun-i-sani Sene (1)324 (14 Ocak 1909)  
Ser-kâtib-i Hazret-i Şehr-i yâri  Bende  

 
Trabzon'da Amerikan'ın Bord adındaki Misyoner Cemiyeti'ne ait 

olup Mister Yaroli üstüne kayıtlı bulunan bir ev ile bahçenin adı geçen 

cemiyet adına kaydedilip harç alınmadan yeniden tapusunun hazırlanıp 
adı geçen cemiyete verilmesi talebi.  

 



 
Hû 
Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dairesi 

Nüsha-i Sânî’ye (İkinci Nüsha) 
Amerikan Bord nam misyoner cem’iyyetine aid emlakdan nefs-i 

Trabzon’da vaki olup, Amerika teba’asından Mister Baroli uhdesinde 

muvazaa-i mukayyed (yanlış beyanla kayıd olmuş) olan misyoner ikâmetine 
mahsus hane ve bağçe ile mekteb-i cem’iyyet-i mezkûre namına kaydıyla 

müceddeden sened itası ve bunların vergi ve tekâlif-i saireden istisnası 
hakkında Amerika sefaretinden verilen takririn ve bi’l-muhabere Trabzon 
vilayetinden alınan tahrirat ve evrak müteferriasının takdimiyle ifa-yı 

muktezası ifadesini havi Hariciye Nezaretinin 7 Rebiü’l-evvel Sene (1)325 (20 
Nisan 1907) tarih ve beşyüzyetmişüç numerolu tezkiresi ve melfufatı lede’l-

tevdi Divân-ı Hümâyun kaleminden yazılan derkenar ile Mülkiye Dairesinde 
kıraat olundu. 

Meallerine nazaran işbu mektebe Trabzon şehrinin İskender Paşa 

Mahallesinde vaki olub civarında asar-ı hayriye ve emakin-i emiriyye 
bulunmadığı ve mekteb-i binası ile misyoner ikâmetine mahsus mahaller 
başka başka olmayub misyonerlerle şakirdanın (öğrencilerin) birlikde ikâmet 

eyledikleri ve mahal-i mezkûr mekteb namına mukayyed (kayıtlı) olmayup 
Amerika devleti teba’asından Mister Baroli namına maa bahçe hane olarak 

mukayyed ve arsasının mülk olduğu ve mekteb ve ma’bed gibi bâ-irade-i 
seniyye-i hazret-i padişahi tesis olunan emakin-i mezhebiye (mezhebe aid 
mekân) ve asâr-ı hayriyyenin vergi ve tekalif-i belediyeden muafiyeti nizamı 

iktizasından ise de misyoner ikâmetine mahsus hanelerin bu muafiyetden 
müstefad olamayacağına (faydalanamayacağına) dair Divanca bir usul ve 



karar olmadığı anlaşılmiş ve mezkûr hane ile bağçenin müessese namıyla 

kaydıyla müceddeden bi’l-ihraç sened itası dairecede muvafık görülmüş 
olmağla bi’l-istizan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-müteallik 

buyurulduğu halde muamele-i mukteziyenin ifası hususunun Divan-ı 
Hümâyun kalemine havalesi ve Hariciye ve Dahiliye Nezâretlerine malumat 
itası tezekkür kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 15 Receb Sene (1)325 ve fi 11 Ağustos Sene (1)323 (24 Ağustos 1907)    
Aslına Mutabıktır 

 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3483, Gömlek No: 261225, Tarihi:  
11 (M) Muharrem 1327 (2 Şubat 1909), Konusu: Trabzon'da Amerikan 

Board namındaki misyoner cemiyetine ait hane ve bahçenin cemiyet-i 
mezkure namına kaydıyla harç alınmaksızın senet itası hakkında. 
(Defter-i Hakani, Hariciye, Dahiliye) 

 
Sadaret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 
Dahiliye Hariciye ve Defter-i Hâkâni Nezâret-i Celilesine 
Fi 20 Kanun-i-sani Sene (1)324 ve fi 11 (M) Muharrem Sene 1327 (2 

Şubat 1909) 
Suretleri balada muharrer tezkire-i ma’ruza ve şeref-sadır olan irade-i 

seniyye-i cenâb-ı padişâhi bi-diriğ-i hamiş mucebince hariciye ve defter-i 
hâkâni nezâret-i celilelerine tebligat icra olunmağın dahiliye nezâret-i 
celilesinden dahi icra-yı icabına himmet buyurulması… 

Trabzon’da Amerikan Bord namındaki misyoner cem’iyyetine aid hane 
bağçenin cem’iyyet-i mezkûre namına kaydıyla bi’l-ihraç sened itası hakkında.  

 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4347, Gömlek No: 325988, Tarihi:  
30 Receb 1331 (5 Temmuz 1913), Konusu: Kapitülasyonların ref ve ilgası 

üzerine tanzim ve neşr olunan talimatnamede ecnebilere ait müessesat-
ı mezhebiyye, tedrisiyye, hayriyye, mekatib ve emakin-i sıhhiyeye tatbik 
edilecek muamelat hakkında yeterli sarahat (açıklık) bulunduğundan 

ilgili dairelerce talimatname hükmünün icrası ve Merzifon'da Amerikan 
Bord namındaki misyoner cemiyetine ait müessesat hakkında da Şura-yı 

Devlet'ce verilen kararın uygulanması. (Hariciye; İD/94) 



 
Lazım geleceğine binaen ber-vech-i arz-ı sabık şayed sefaretden 

müracaat vuku’a gelirse icabı te’emmül olunmak (etraflıca düşünmek) üzere 
bu hastahane işinin diğer müessesat mesailine karıştırılmaması muktezi 
görünür. 

Mazbatanın bâlâda (yukarıda) hamsen işaretle mastur fıkrasında 
dermeyan olunduğu (açıklandığı) cihetle sefaretden mevdu’ (tevdi olunmuş) 
onsekiz kıt’a senedat-ı tasrifiyenin ihtiva eylediği mü’essesatdan defter-i 

muadele dahil bulunanların defter tarihinden i’tibaren vergiden affıyla 
müterakkimlerinin (birikmişlerinin) ve kezalik tarih-i defterden bi’l-itibar 

muktezi (gerekli) mukataat’ın (vakıf arazileri) tayin ve tahsiliyle müterakim 
edenlerinin istihsali umur-ı tabiiyeden olub fi’l-hakika defter-i muadil 
sefaretden 17 Mayıs Sene (1)907 tarihinde tevdi olunmuş ise de tedkikat-ı 

vakıadan anlaşıldığına göre bu defter 1903 Şubatında sefaretden bi’l-ita 
mündericatı hakkında hariciye nezâretinden sefarete tebligatı vukuat bulan 

birinci defteri ta’dilen tanzim edilmiş ve şu halde divan dairesi mezkûr 1903 
Şubatının vergiden afv ve istisnaya meydan ittihazı lüzumuna kani bulunmuş 



olmağla beraber hariciye nezâretinden ahiren bi’l-vürud li-ecli’t-tedkik Şûrâ-

yı Devlet’e havalesi 11 Haziran Sene (1)329 (24 Haziran 1913) tarihli diğer 
müzekkere ile arz olunan tezkirede sefaretin nokta-i nazarına tevfikan 1904 

tarihinin mebde-i afv add ve i’tibar olunması beyan kılınmış olduğundan 
ileride yine ihtilafa sebeb verilmemek üzere dahil-i defter bulunan Amerika 
mü’essesat-ı musaddakası (onaylanmış müesseseleri) içün hangi tarihinin 

mebde-i mafuviyyed (muafiyetin başlangıcı) add ve itibar olunmasının 
kat’iyyen kararlaştırılması icab eder.  

Mazbatanın salisen işaretli fıkrasında defter-i mü’essesata dair ve fiilen 

ve teamülen vergiden muaf bulunan mü’essesat-ı ecnebiyye arazisinin esasen 
imtiyazat ve müsaadat-ı mezhebiye ve tedrisiyeye nailiyatları devletçe kabul 

edilmiş olması cihetle bunlar hakkında bir kaid-i tadid ve vaz’i (bir kural 
konulması) cihetine gidilemeyeceği gösterilmekde ise de müfredat-ı itlafiyede 
tahdid mikdarı mani-i kayd ve serehat bulunmamasına göre mü’essesata 

izafen nail-i imtiyaz ve müsaade olmuş add olunmak (kabul etmek) icab eden 
arazinin ancak ber-vech-i i’tilaf mü’essesat-ı mezbureye aidiyeti tebeyyün 

edecek aksama münhasır tutulması ve birde evvelce arz olunub mezkûr 
mazbatada dahi hikâye kılındığı vechile atiyyen tevsiat ve ilavata (genişletme 
ve ilaveye) mübaderet vuku’unda ve muafiyetden istisna edilecek aksamının 

tefriki (ayrılması) hususunda müşkilata mahal kalmamak üzere Merzifon’daki 
Amerika mü’essesatının tashih-i kuyudundan (kayıtlarının düzeltilmesinden) 
evvel her birinin halen tul ve arz ve intifa’ı (uzunluk, genişlik ve yükseklik) 

i’tibarıyla ib’adına ve mevkileriyle işgal eyledikleri arazinin nevi’ ve mikdarına 
dair malumat istihsali muvafık-ı maslahat olacağı arz ve tekrar olunur. 

Tafsilat-ı ma’ruzaya nazaran ifa-yı mukteziyatı merhun-ı re’y ve irade-i âliyye-
i cenâb-ı sadâret-penâhileridir. Mazbata-i muhavvele (havale edilmiş mazbata) 
leffen takdim ve iade  kılınmıştır. Emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.      

Fi 30 Receb Sene (1)331 ve fi 22 Haziran Sene (1)329 (5 Temmuz 1913) 
 


