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ÖNSÖZ 

 

Adana ve Elazığ (Harput) bölgesinde çalışan Amerikalı kadın misyonerlerden 

Dorothea Chambers Blaisdell’in hatıratını ve Theresa Huntington Ziegler’in kaleme 

aldığı mektupları ve raporları incelediğimiz bu tezimizde 19. yüzyılın sonu ile 20. 

yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin içinden geçtiği sancılı süreci farklı bir yönüyle 

incelemeye ve anlatmaya çalıştık. İlk elden kaynakların değerlendirildiği bu tez, 

misyonerlerin özellikle Ermeniler arasında yaptıkları çalışmalara,  devletlerinin siyasî 

politikalarına, kişisel değerlendirmelerine ve bilinçaltında yatan niyetlerine ışık 

tutmaktadır. Ermeni toplumu içinde çalışan din adamı, öğretmen, ev hanımı veya 

yardım gönüllüsü gibi farklı misyoner tiplerinin incelendiği bu tezin 1915 Ermeni 

Tehciri olaylarının doğru anlaşılmasına da katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Çalışmamda tez konumun belirlendiği andan bu güne kadar yapıcı eleştirileriyle 

bana yol gösteren, her kelimesini inceleyerek emek veren, akademik eksikliklerimi 

tamamlamamda yardımcı olan saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Nahide 

BOZKURT’a, ilk günden yüksek lisans çalışması yapmam için beni cesaretlendiren, 

A.Ü. İlahiyat Fakültemizin değerli hocaları merhum Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM,  

kıymetli birikimleriyle İslam Tarihi kürsümüze değer katan Prof. Dr. Nesîmi YAZICI, 

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN ve Dr. Öğretim Üyesi 

Yusuf AKGÜL hocalarıma, ilk öğretmenim anneme ve sürekli beni teşvik eden babama, 

Türkçe tashihleriyle tezime katkı sunan değerli ablam Vildan Müftüoğlu’na, her adımda 

beni destekleyen sevgili eşime ve oğluma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  
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GİRİŞ 

 

     I.  Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

Araştırmamızın konusu; 20. yüzyılın başlarında Adana ve Elazığ (Harput) 

bölgesinde çalışan ve bu bölgede yaşayan halkı Hıristiyanlaştırmak üzere yoğun mesai 

harcayan, ömürlerini buna vakfeden Amerikalı Protestan kadın misyoner 1  Dorothea 

Chambers Blaisdell’in hatıratını ve Theresa Huntington Ziegler’in ailesine ve misyoner 

arkadaşlarına yazdığı mektup ve raporları incelemek, sonunda bunlara bağlı olarak 

faaliyetlerini değerlendirmektir.  

      Dinî inançlar, tarihin her döneminde insanoğlunu derinden etkileyen hatta toplumsal 

hareketleri tetikleyen temel sâiklerden biri oldu ve öyle görünüyor ki olmaya da devam 

edecek. Öte yandan bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu, Hıristiyanlığın ilk 

dönemlerine beşiklik yapmış bir yer, Hıristiyanlığa bugünkü hüviyetini kazandıran 

Pavlus’un (M.S. 5-67) çalıştığı bir bölge olarak Hıristiyanlık tarihi açısından çok 

önemlidir. Dinî, sosyal ve siyasî nedenlerle Anadolu her dönemde misyonerler için 

vazgeçilmez bir yer olacaktır. 2 

Misyonerlik tarihine kadınlar açısından bakınca, Protestanlıktan önceki dönemlerde 

Hıristiyan dindar kadınların, sadece, eşlerine ve diğer misyonerlere maddî, manevî 

destek olup çocuk yetiştirdiğini, Protestanlıkla birlikte ‘anne ve eş’ rolüne ilave olarak 

doğrudan ‘Tanrının hizmetçisi’ sıfatıyla, birçok örgütte misyoner olarak çalıştıkları 

                                                           
1 Misyoner: İnsanlara Hıristiyanlığı öğretmek ve onları Hıristiyan olmaya ikna etmek için yabancı ülkeye 

gönderilmiş kişi. Bkz . Della Summers vd. Longman Dictionary of Contemporary English, Essex, 1999, 

s. 909.  

2 Hıristiyanlık tarihinde Anadolu’nun yeri ve önemi hakkında geniş bilgi için Bkz. Kürşat Demirci, 

“Hıristiyanlık”, DİA, c.17, s. 330-332; Özgür Yıldız, Anadolu’da Amerikan Misyonerleri, İstanbul, 2015, 

s. 22-23. 
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görülmektedir. Güçlü misyonerlik geleneği ile Protestanlık3 kadın-erkek her bireyi ‘din 

adamı’ olarak görevlendirdiği için, özellikle 1800’lü yıllardan itibaren, öncü erkek 

misyonerler gibi, kadın misyonerler de Anadolu’ya gelerek evanjelik faaliyetlerin 

‘olmazsa olmaz’ bir figürü oldular.4 Ancak ülkemizde misyonerlik üzerine yazılmış bir 

çok eser olmakla birlikte ve erkek misyonerlerin anıları incelenmiş olduğu halde kadın 

misyonerlerin hemcinslerine dönük faaliyetlerini anlattıkları orijinal anı kitaplarının ve 

ilk elden kaynakların incelendiği çalışmalar çok az sayıdadır.  Oysa Hıristiyan 

misyonerliğinin ‘Altın Çağları’nı yaşadığı dönemlerden günümüze, etkileri kuvvetli bir 

şekilde hissedilen Protestan misyonerliği konusunda, kulaktan dolma bilgiler veya 

üçüncü şahısların dolaylı değerlendirmelerine başvurmak yerine, bilginin birincil 

kaynağına inerek olup bitenleri anlamaya çalışmak daha faydalı olacaktır. İşte bu 

düşünce bizi araştırma konumuz olan bu hatıratları incelemeye yönlendirdi. Tabii “Bu 

tür çalışmaların kaynak değeri nedir? ” sorusu önemli bir sorudur. Bunu şöyle 

cevaplayabiliriz: “ Devrinin olaylarına ışık tutması bakımından hatıra nev’inden 

eserlerin kıymeti vardır. Ancak, hatıraların da tam bir objektiflik içinde yazılması 

mümkün olmayıp daima hisler ve şahsî görüşler ön planda tutularak kaleme 

alınacaklarından, diğer eserlerle karşılaştırılmadan, yani tenkidi yapılmadan 

kullanılmamalıdır.” 5  Bu nedenle tezimizin sonunda Ermeni olayları konusunda 

                                                           
3 Protestanlık konusunda geniş bilgi için Bkz. Hakan Olgun, Protestanlık,  İstanbul, 2006, s.21-23, 110-

114, 352-383.  

4 Kadınların misyon faaliyetlerine girişi konusunda Bkz. Melike Togay, American Women’s Foreign 

Mission, Yüksek Lisans tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2006, s. 2-5; Ela Greenberg, Preparing the 

Mothers of Tomorrow,  Texas, 2010, s.19, 20; Gülbadi Alan, Osmanlı Ülkesinde Amerikan Board 

Kadınları, basılmamış makale. Kayseri, 2017; Elizabeth W. Shelton, Faith, Freedom and Flag. The 

Influence of American Missionaries in Turkey on Foreign Affairs, 1830-1880, Doktora tezi, Georgetown 

University, Washington D.C., 2011, s. 16-17. 

5 Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul, 1998, s.24. 
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misyonerlerin anılarında verdikleri bilgiler yanında Türk tarafının tezini zikretmenin de 

uygun olacağını düşündük ve kısaca bu konuya değindik. 

 Bu tezimizde amacımız, Amerikalı iki kadın misyonerin kaleme 

aldıklarından hareketle 20. yüzyıl başlarında Anadolu’da çalışan Protestan 

misyonerlerin yaptıkları çalışmaları tespit etmek ve bu konuda tarihsel bilince katkı 

sunmaktır.  

 

 II. Araştırmanın Metodu 

Araştırmamız, söz konusu olan iki kadın misyonere ait ilk elden kaynakların (anı, 

mektup ve raporlar) temel alındığı bir çalışmadır. Betimleyici bir dille yazılan, kimi 

zaman çok ayrıntılı tanımlamaların yapıldığı bu eserlerde yer alan bilgileri yine 

betimleyici bir metodla ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra bu bilgileri analiz ettik.  

Giriş bölümünde Anadolu’da evanjelizm, diğer adıyla Hıristiyanlaştırma 

çalışmalarının tarihine kısaca değindik ve Amerikalı Protestan misyonerlerin 

çalışmalarının nasıl başladığını anlattık. 

 Birinci bölümde Dorothea Chambers Blaisdell’in yazdığı anıların derlendiği ve 

ölümünden sonra kızı tarafından basılan ‘Missionary Daughter: Witness to the End of 

the Ottoman Empire’ kitabında anlatılanlara göre Dorothea Chambers Blaisdell’in 

doğumundan ölümüne dek hayatını, aile profilini ve misyonerlik faaliyetlerini inceledik.  

İkinci bölümde Theresa Huntington Ziegler’in Harput’tan ailesine yazdığı 

mektupları inceledik. Stina Katchadourian’ın bilgilendirme ve yorumlarıyla kaleme 

aldığı ‘Great Need Over The Water’ kitabındaki bu mektuplara göre Theresa 

Huntington Ziegler’in misyonerlik faaliyetlerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Theresa’nın 

Harput’a gelmeden önceki hayatı ve Harput’tan ayrıldıktan sonra ölümüne dek 

yaşadıklarıyla ilgili olarak Katchadourian’ın verdiği bilgilerden faydalandık. 
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Üçüncü bölüm, Değerlendirme ve Sonuç bölümleri olarak yazıldı ve bu bölümde bu 

iki misyoner kadının aileleriyle, içinde yaşadıkları Ermeni toplumu ve Türklerle, kendi 

arkadaşları, ülkeleri ve devlet adamlarıyla olan ilişkileri, çalışma şartları ve ideallerini 

analiz etmeye çalıştık. 

III- 20. Yüzyıl Başlarında Anadolu’daki Misyonerlik Faaliyetleri 

 19. yüzyılın sonu ile 20.yüzyılın başlarında Anadolu’da çalışan Amerikalı Protestan 

misyoner kadınlardan Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa Huntington’un 

hatıralarını incelediğimiz bu araştırmamıza Anadolu’da Protestanlardan önce 

faaliyetlerde bulunmuş diğer mezheplere bağlı misyonerler ve etkinlik alanları ile ilgili 

kısa bir bilgi vererek giriş yapmanın yerinde olacağını düşünüyoruz.  

Latince “göndermek” anlamındaki “mittere”  fiilinden türetilen ve “birini özel 

bir görevle yurtdışına göndermek” anlamındaki “mission”(misyon) 6   ,Hristiyanlıkta, 

Hıristiyan inanışını vazetmek ve ayinleri yönetmek yetkisiyle donatılmış din 

adamlarının çevreye gönderilmesi anlamına gelmektedir. 7   Bu işi yapmayı kendine 

bireysel veya kamusal görev edinen ya da kilise tarafından görevlendirilen kişiye de 

“misyoner” denilmektedir.8 

Misyonerler, Hz. İsa’dan rivayet edilen “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana 

verildi. Öyleyse gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, Baba- Oğul ve 

Kutsal Ruh adına bütün insanları vaftiz edin; size emrettiklerime uymayı onlara öğretin. 

İşte Ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28/18-20)9  emrini 

kendilerine hareket noktası olarak almışlardır. İlk misyoner, İsa’nın havarileri değil, 

O’ndan yaklaşık 3 yıl sonra Şam yolunda geçirdiği bir vizyon sonucu İsa’nın, kendisini 

İncil’i tüm milletlere yaymakla görevlendirdiğini iddia eden Pavlus’tur. (ö.M.S.67) İlk 

                                                           
6 AS Hornby, Oxford Advanced Learners’ Dictionary, Oxford University Press,1983, s. 541.  
7 Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, Ankara, 2000, s. 13. 
8 Fikret Karaman vd., Dini Kavramlar Sözlüğü,  Ankara, 2006, s.449. 
9 Matta 28/18-20. 
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Hristiyan teoloğu ve misyoneri Pavlus Antakya’dan başlamak üzere Anadolu, 

Yunanistan ve Makedonya bölgelerini gezmiştir.10 

Hıristiyan misyonerlik geleneğinde ‘Holy Land’ veya ‘ Bible Land’ yani ‘İncil 

toprakları’ olarak adlandırılan ve özel bir önem ve değere sahip olan Anadolu, 

‘Havariler Dönemi’nden günümüze yerli halkı Hıristiyanlaştırma çalışmalarına sahne 

olmuştur.  Yeni Ahid yazarlarından Luka, dini yaymak üzere Anadolu’ya gidildiğinden 

bahseder.11  Hıristiyanlık tarihindeki en büyük misyoner olan Tarsuslu Aziz Pavlus’la 

başlayan misyonerlik geleneği, Anadolu’nun Müslüman Türkler tarafından fethedilmesi 

üzerine giderek daha sistemli ve örgütsel bir hareket şeklini almıştır. Fransiskenler, 

1220 yılında Anadolu’ya ilk gelen misyoner grup olarak tarihe geçmişlerdir.12Bunları 

Katolik mezhebine bağlı Dominikenler, Kapucinler, Lazaristler ve Cizvitler takip 

etmiştir. Fransa’nın himayesindeki bu tarikatların amacı, Katolik olmayanları Katolik 

yaparak Roma ve Bizans kiliselerini birleştirmek, Papanın otoritesini yükseltmek, 

Kudüs’e tekrar hâkim olmak, Müslümanları Hıristiyanlaştırmak ve Fransa’nın 

bölgedeki nüfuzunu kuvvetlendirmekti. Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya 

verdiği kapitülasyonlar sayesinde din ve eğitim serbestisinden istifade eden bu tarikat 

mensupları, okullar açarak çalışma alanlarını genişlettiler.13 1914 yılına gelindiğinde 

ülkedeki Fransız okullarının sayısı 500’e, bu okulların öğrenci sayısı ise 59.414’e 

                                                           
10 Yıldız, Anadolu’da Amerikan Misyonerleri,  s. 22. 
11 Bkz. Resullerin İşleri, 11:19-27. 

12  Yıldız, Anadolu’da Amerikan Misyonerleri,  s. 22. 

13  Remzi Kılıç, Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri, TÜBAR (Türklük Bilimi 

Araştırmaları) Akademik Makale Dergisi, S. 9, 334, 335. ; “Fransızlar, St. Joseph, St. Michel, St. Louis 

ve Notre Dame de Sion gibi kolejler açtılar. I. Dünya Savaşı öncesinde Anadolu’da Fransa’nın himayesi 

altındaki Cizvitlere ait 34 kolej, Fransiskenlere bağlı 7 hemşire okulu, Kapuçinlere ait 11 okul vardı.” 

Necdet Sevinç, Osmanlıdan Günümüze Misyoner Faaliyetleri,   İstanbul, 2002,  s. 30-44. 
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ulaşmıştı. Bunun yanında hastane, yetimhane ve dispanser, eczane, sağlık ocağı, 

Fransızca dergi ve gazete çıkardıkları matbaa ve kreşleri vardı.  

Anadolu’da az da olsa Katolik İtalyan Cizvitlerine ait İtalyanca öğreten ve İtalyan 

kültürüne bağlı nesiller yetiştirmeye çalışan misyoner okulları da kurulmuştu.14 

Katolik okulları arasında Avusturya okulları  ‘Lazarist Brothers’ ve ‘Sisters of 

Charity’ tarafından yürütüldü.15 

Fransa, İtalya ve Avusturya, Katoliklerin, Rusya da Ortodoksların hâmîsi olarak bir 

nüfuz alanı oluşturmuşlardı. Ortodoks misyonerliği, Fener Rum Patrikhanesi eliyle 

yürütülmekteydi. Patrikhane, ekümenikliğini kabul ettirerek Vatikan statüsüne gelmeye 

çalışmakta, Yunanistan ile işbirliği yaparak Karadeniz bölgesinde Pontus’u canlandırma 

çalışmalarına destek olmakta idi.16 

Diğer yandan Batı ve Kuzey Avrupa ile Kuzey Amerika merkezli çeşitli Protestan 

kiliseleriyle irtibatlı misyoner örgütleri, 19. yüzyıldan itibaren Ortadoğu ve Anadolu’ya 

gelmeye başladı. Bu sürece hızlı bir giriş yapan İngiliz ve Amerikalı Protestan 

misyonerler zamanla öne geçtiler. 17 1896 yılında papaz Judson Smith (1837-1906), 

                                                           
14 Ayten Sezer, Osmanlı Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri, 

www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/misy.htm, Erişim Tarihi: 05.04.2018. 

15Sezer, Osmanlı Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri, 

www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/misy.htm. 

16 Anadolu’da Ortodoks misyonerliği konusunda geniş bilgi için Bkz. Beyhan Hüseyinoğlu, “Türkiye’deki 

Ortodoks Misyonerliği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 

2006;  Mustafa Erdem, Misyonerlik Faaliyetleri ve Türkiye,  Ankara, 2005, s. 116-131. 

17 James L. Barton, Daybreak in Turkey,   Boston, 1908, s.101-109, 119-130; David H. Finnie, Pioneers 

East, Cambridge, 1967,  s. 101-136. “ Osmanlı mülküne ayak basan ilk Protestan misyoner 1815 yılında 

Mısır’a gönderilen İngiliz Church of Missionary Society’ye bağlı bir papazdır. Onu, 1820 yılında İzmir’e 

ayak basan Pliny Fisk ve Levi Parsons adlı Amerikalı misyonerler izlemiştir.” Uygur Kocabaşoğlu, 

Anadolu’daki Amerika,  Ankara, 2000, s. 15. 

http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/misy.htm
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Amerikan Board’un Anadolu’ya neden ilgi gösterdiğini şu cümlelerle anlatıyordu: “ 

Board’un İncil topraklarına iştahla bakması tesadüf değildir. Eşyanın doğası gereği, bu 

bölge, dünyanın merkezidir. Üç büyük kıta burada buluşur, seyahat,  ticaret ve 

emperyal güçlerin yolları, bu noktada kesişir. Dolayısıyla bu bölgeleri elinde tutan 

inanç, dünyanın din gücünün tahtına varis olacaktır.” 18 İngiliz misyonerlerle işbirliği 

halinde olan American Board’a bağlı Amerikalı Protestan misyonerler Anadolu’da 

hastaneler, dispanser ve okullar kurup dinî yayın neşrettikleri matbaalar açtılar ve çok 

sayıda örgütü hayata geçirdiler. 19 I. Dünya Savaşı öncesinde İngilizlere ait 115, 

Amerikalılara ait 400’ün üzerinde okul faaliyet halindeydi. Protestan misyoner 

örgütlerinin dünyayı aralarında paylaşmalarında Osmanlı İmparatorluğu esas itibariyle 

A.B.D.’nin payına düşmüştü. Osmanlı mülkündeki faaliyetlerinde kısa adı American 

Board olan American Board of Commissioners for Foreign Missions (A.B.C.F.M.) 1870 

yılına kadar tek başına, o yıldan itibaren ise Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church’le ( B.F.M.P.C.) birlikte çalışmıştır. Bu arada başka bazı yan ve 

yardımcı kuruluşlar da devreye girmiştir.20  

A.B.C.F.M. 1 Aralık 1833 yılında Pinkwy Jonston ve Benjamin Schneider’e 

gönderdiği talimat mektubunda şunları yazmıştır: “ Bir fetih savaşına girmiş askerler 

                                                           
18Stina Katchadourian, Great Need Over The Water, Michigan, A.B.D, 1999, s. 28. 

19 19. yüzyılda Anadolu’daki İngiliz misyoner örgütleri: British and Foreign Bible Society, The Church of 

Missionary Society, The British Missionary Societies, The Baptist Missionary Society, The Christian 

Allience, The Friends of Foreign Missions, The British and Bible Society, London Jews Society.  Aynı 

dönemde faaliyet yürüten Amerika menşeli misyoner örgütler: A.B.C.F.M.’ye bağlı Woman’s Board of 

Missions, Women’s Board of Missions of the Interior, Woman’s Board of Missions for the Pacific, 

American Bible Society, Near East Relief, Young Men’s Christian Association, Young Women’s 

Christian Association, Bible House. Daha geniş bilgi için Bkz. Gülbadi Alan, Osmanlı Ülkesinde 

Amerikan Board Kadınları, s.2-8. 

20 Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s.16. 
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olduğunuzu unutmayın. Her ne kadar mücadele manevî alanda, kafanın kafayla, kalbin 

kalple mücadelesi ise de ve sizin silahınız Tanrı’nın inayetiyle güçlendirilmiş manevî bir 

silahsa da Napolyon’un askerî girişimlerindeki kadar araştırma, bilgi ve düşünmeye 

ihtiyaç gösterir. Bu mukaddes ve vaat edilmiş topraklar silahsız bir Haçlı seferiyle geri 

alınacaktır.”21 

 Başlangıçta amaçları Müslümanları Hıristiyanlaştırmak olan bu misyonerler, 

istedikleri sonuca ulaşamayınca çalışmalarını başta Ermeniler olmak üzere diğer 

Hıristiyan mezheplerinin cemaatleri üzerinde yoğunlaştırdılar.22 

Bu süre zarfında Almanya da Osmanlı Devleti ile olan sıkı ilişkileri sayesinde 

kendine rahat hareket edeceği bir alan kazanmıştı. 19. yüzyılın sonlarında ivme kazanan 

diplomatik ilişkilerin ardından Almanya, Osmanlı topraklarında yaşayan hem Katolik 

hem de Protestan Hıristiyanların koruyuculuğuna soyunmuştu. Alman okullarında 

misyonerler, dinî propaganda yanında Almanya’nın ekonomik ve kültürel nüfuzunu 

yaymaya ve ihtiyaçları olan kadroları yetiştirmeye çalışıyorlardı.  

1896 yılında kurulan ‘Alman Doğu Misyonu’ aracılığıyla hastane, okul, yetimhane 

ve atölyeler açmışlardı. Kuruluş amacı Osmanlı Devleti’ndeki Protestan Ermenilere 

maddi manevi destek sağlamak olan bu örgüt 1906 yılında American Board ile 

işbirliğine girerek evanjelik ve tıbbî çalışmalarda onlarla ortak hareket etti. 1830 yılında 

A.B.D. ile imzalanan Seyr-ü Sefâin ticaret anlaşması ile birlikte A.B.D. ile Osmanlı 

Devleti arasında gittikçe artan ticarî ilişkiler misyonerlik faaliyetleri için iyi bir ortam 

oluşturdu ancak A.B.D. I. Dünya Savaşı’na İtilaf devletleri bloğunda girince Amerikalı 

misyonerler görevlerini Alman misyonerlere devrettiler. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ise 

                                                           
21 Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 26-27. 
22 John A. Denovo, American Interests and Policies in the Middle East, Minneapolis, 1968,  s.11. 
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Alman misyonerler, kendilerine ait binaları ve misyonu Amerikalı misyonerlere geri 

devrettiler.23 

Kadın-erkek her bireyi ‘din adamı’24 kabul eden Protestanlık mezhebi, dolayısıyla 

American Board daha önce ‘Cent societies’ denilen, dindar ev hanımlarının mutfak 

masraflarından artırdıkları paraları bağışladıkları cemiyetlerle erkek misyonerlere maddî 

destek sağlayan kadınları,  hedef ülkedeki hemcinslerinin kazanılması için doğrudan 

misyoner olmaya teşvik etti. American Board’a bağlı kadın misyoner örgütleri 

kuruldu.25 İstanbul’da Robert Kolej ve Harput’ta Fırat Koleji gibi meşhur okullar başta 

olmak üzere yüzlerce ilkokul, ortaokul, lise ve İlahiyat okulları açıldı. Araştırmamıza 

konu olan ve anılarını incelediğimiz misyoner Dorothea Chambers Blaisdell, American 

Board tarafından çocukluğunu yaşadığı yer olan ve babasının Protestan cemaatlerinden 

sorumlu din adamı olarak çalıştığı Adana’ya Young Women’s Christian Association’ın 

(Y.W.C.A)  genel sekreter yardımcısı olarak, Theresa Huntington ise Harput’a İngilizce 

öğretmeni olarak görevlendirilmiştir. 

IV. Dorothea Chambers Blaisdell’in Kısa Bir Yaşam Öyküsü 

Dorothea Chambers Blaisdell, 1896 yılında Erzurum’da misyoner bir anne-

babanın 4. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 3 yaşındayken babasının Adana’da 

görevlendirilmesiyle birlikte Adana’ya taşınmışlar ve Dorothea, orada büyümüştür. 14 

yaşına geldiğinde, lise eğitimi için Amerika’ya gitmiştir. 1914 yılında yüksekokul 

eğitiminden önce Adana’ya dönmüştür. Bu dönemde I. Dünya Savaşı patlak vermiştir.  

1 yıl sonra ise Amerika’ya giderek Bryn Mawr College’ı bitirmiştir. Devamında 

Columbia Üniversitesi’nde İlahiyat alanında master yapmıştır. American Board’a bağlı 

                                                           
23  Mustafa Çabuk, Misyonerlik Yazı Dizisi-3: Büyük Devletlerin Ermeni ve Misyonerlik Politikaları, 

http://sahipkiran.org/2014/03/14/misyonerlik-yazi-dizisi/ Erişim Tarihi: 10.09.2018. 

24 Hakan Olgun, Sekülerliğin Teolojik Kurgusu Protestanlık,  İstanbul, 2006, s. 200, 207.  
25 Elizabeth W. Shelton, “Faith, Freedom and Flag. The Influence of American Missionaries in Turkey on 

Foreign Affairs, 1830-1880”,  Doktora tezi, Georgetown University, Washington, 2011, s. 26-28. 

http://sahipkiran.org/2014/03/14/misyonerlik-yazi-dizisi/
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Y.W.C.A. tarafından genel sekreter yardımcısı olarak Adana’ya tayin edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecinde yaşanan siyasal ve sosyal çalkantılara ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna bizzat şahit olmuştur. Bir misyoner ve yardım 

gönüllüsü olarak Ermenilere hizmet etmiştir. Y.W.C.A’nın Adana bürosunun 

kapatılması üzerine İstanbul’daki merkezle ilişiğini kesmiştir. İstanbul’da Robert 

Kolej’e bağlı bir kız koleji olan Constantinople College’da öğretmen olarak 

misyonerliğe devam etmiştir. İstanbul’dayken Robert Kolej’de öğretmenlik yapan 

Donald C. Blaisdell ile nişanlanmış ve 1926 yılında Amerika’da evlenmek üzere 

Türkiye’den ayrılmışlardır.  Bu tarihten sonra bir daha çalışmak için Ortadoğu veya 

Türkiye’ye dönmemiş; ancak, Türkiye’deyken tanıştığı dostlarıyla bağlarını 

koparmayarak Amerika’da onları ziyaret etmiştir. 

İyi düzeyde 4 dil (İngilizce, Türkçe, Fransızca ve Ermenice) bilen Dorothea 

Chambers Blaisdell akıcı Türkçesi nedeniyle II. Dünya Savaşı sırasında A.B.D. 

tarafından Foreign Economic Administration’ın Türkiye masasında çevirmen olarak 

görevlendirilmiştir. Hayatının sonuna doğru Amerikan Ermeni toplumu tarafından -

kendisinin ve ailesinin Türkiye’de yaşayan Ermenilere sağladıkları yardım ve destek 

nedeniyle- resmen şeref nişanı ile ödüllendirilmiştir. 1985 yılında Amerika’da 

ölmüştür.26 

         V.  Theresa Huntington Ziegler’in Kısa Bir Yaşam Öyküsü 

Theresa Huntington 1875 yılında Amerika’nın Galesburg şehrinde dünyaya gelmiştir. 

Ataları New England bölgesine yerleşmiş püriten İngilizlerdi. 27  Babası Maine’de 

                                                           
26Nesbitt Chambers Blaisdell, Ann Lang Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman 

Empire, New York, 2002, “prologue”, “epılogue”, “about the author” bölümleri. 

27 Püritenlikle ilgili geniş bilgi için Bkz. Francis J. Bremer, Puritanism: A Very Short Introduction,  

Oxford, 2009, s. 4, 33, 48-60;  Ali İsra Güngör,  Hıristiyanlıkta Püriten Anlayış ve Etkileri, makale, 

isamveri.org/pdfdrg/DO1949/2005.Erişim Tarihi: 02.08.2017. 
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Protestan cemaatinin pastörü, annesi ise denizaşırı ülkelerde çalışan misyonerleri maddî 

olarak destekleyen bir ev hanımıydı. Çocukluğunda anne-babasından, katı bir dinî 

eğitim almıştır. Wellesley College’da İngilizce bölümünü okumuştur. Huntington, 

sportif mizacıyla kendini göstermiştir. Kolejin kürek takımında çalışmış ve ayrıca 

jimnastik de yapmıştır. Kolej eğitiminin ardından Beden Eğitimi ve İngilizce 

bölümlerinde öğretmenlik yapmıştır. Harput’ta Fırat Koleji’nde müdür yardımcısı 

olarak çalışan kardeşi Ellsworth’un yönlendirmesiyle misyoner olmaya karar vermiş ve 

A.B.C.F.M’in Woman’s Board of Missions koluna üye olmuştur. Bu kurum tarafından, 

o da, kardeşinin yanına, Harput’taki Fırat Koleji’ne İngilizce öğretmeni olarak tayin 

edilmiştir. 1898-1905 yılları arasında Harput’ta yedi yıl misyoner İngilizce öğretmeni 

olarak çalışmıştır. Hem öğrenci, hem de öğretmenlere İngilizce eğitim vermiş, aynı 

zamanda Ermenice öğrenmiştir. Görevi gereği Ermeni köylerini ziyaret etmiştir. 

Christian Endeavor yardım kuruluşuna bağlı olarak yetimhane çalışmalarına da 

katılmıştır. 

Harput’ta bulunduğu yedi yıl boyunca Amerika’daki eski öğrencilerine ve 

ailesine, hemen her gün mektup yazmış, American Board’a da rapor göndermiştir. 

Ermeni tehcirinin ardından nüfusun azalması ve özel bir takım rahatsızlıkları 

nedeniyle Amerika’ya döndükten sonra Woman’s Board’dan emekli olmuş ve Charles 

Ziegler ile evlenmiştir. Evlendikten sonra resmî olarak misyonerlik yapmasa bile anne-

babası yurt dışında misyoner olarak çalışan çocuklara gönüllü olarak hizmet etmiştir. 

Emekli olmuş misyonerlerin huzurevinde gönüllü olarak çalışmıştır. Ölene dek çeşitli 

vesilelerle Harput’ta yaşadıklarıyla ilgili konuşmalar yapmıştır. Ermeni dostlarıyla da 

görüşmüştür.1945 yılında 70 yaşında kanserden ölmüştür.28 

 

                                                           
28Stina Katchadourian, Great Need Over The Water, Michigan, 1999,  s. 3-10. 
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I.BÖLÜM: DOROTHEA CHAMBERS ve AİLESİNİN ANADOLU’DAKİ 

MİSYONERLİK FAALİYETLERİ 

Tezimizin birinci bölümünde Dorothea Chambers’ın bizzat kaleme aldığı ve 

ölümünden sonra kızı tarafından basılan “Missionary Daughter: Witness to the End of 

the Ottoman Empire” adlı anı kitabının ışığında Chambers ailesinin misyonerlik 

geleneği hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra Dorothea’nin anne ve babasının 

A.B.C.F.M’in Adana merkezinde yaptığı çalışmaları ve kendisinin Adana ve Mersin’de 

Y.W.C.A.’a bağlı olarak yaptığı misyonerlik faaliyetlerini betimleyici metotla 

anlatacağız. 

1.  Dorothea Chambers’ın Anne-Babası Tarafından Bir Misyoner Olarak 

Yetiştirilmesi 

Kitabın giriş bölümünde, Dorothea Chambers hakkında verilen bilgilerden 

öğrendiğimize göre, son derece dindar bir ailenin içinde doğmuştur. Ailenin 

misyonerlik geleneği büyük dedeleri Frederick Wells Williams’a dayanmaktadır. Onun 

A.B.C.F.M. tarafından 1849 yılında Ortadoğu’ya gönderilmesiyle başlayan bu gelenek 

nesilden nesile devam ettirilmiştir. Dorothea’nin babası William Nesbitt Chambers 

İstanbul’da çalışan Kanadalı bir misyoner, annesi Cornelia Pond Williams Chambers ise 

1850 yılında Beyrut’ta doğmuş, Amerika’da kadınlar için kurulan Mount Holoyke 

İlahiyat Okulu’nu bitirip İstanbul’a gönderilmiş bir misyonerdir. Annesi İstanbul’da 

kızlar için kurulan bir misyoner okulunda görevliyken tanışan ve evlenen çift,  

Erzurum’a tayin edilmiş ve 1896 yılında Dorothea dünyaya gelmiştir. 3 yıl sonra da 

Adana’ya gönderilmişlerdir. Dorothea’nin 1900-1922 yılları arasında çocukluk ve ilk 

gençlik yılları -eğitim için Amerika’da bulunduğu yıllar olsa da - çoğunlukla Adana’da 

geçmiştir. Dorothea, Adana’da Fellahîn denilen Arap asıllı Müslümanlar, Türkler, 
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Ermeniler ve misyoner aileler arasında büyümüştür. En sevdiği oyun şehrin içinden 

geçen Seyhan nehrinin üzerine kurulmuş Romalılardan kalma tarihî köprünün üzerinde 

oynamak, bazen oturup etrafı seyretmek, nehir boyunca ata binmek, antik dönemlerden 

kalma eserlerin arasında saklambaç oynamak ve Toros dağlarını seyrederek Hıristiyan 

kahramanlarla ilgili hayaller kurmak olmuştur.29 

İncil, Chambers ailesi için hayatlarının çok önemli bir parçasını oluşturmuştur. 

Her sabah kahvaltıdan sonra evde çalışanlarla birlikte tüm aile Bay Chambers’ın 

önderliğinde günlük ibadetlerini yapmışlardır. Dorothea, her gün İncil’den sözler 

ezberlemek zorunda olmuştur.  

Kendisi de bir misyoner kızı olan annesi, ibadetler konusunda çok titizdir. Dinî 

sorumlulukları konusunda kendini hep yetersiz bulan birisidir. Bir dakikanın bile boşa 

harcanmasından hoşlanmamıştır. Ona göre ‘görev kutsal, eğlence günah’tır. Annesinin 

çocuk eğitimi konusunda katı kuralları vardır. Yeri geldikçe onlara İncil’den ezbere 

metinler ve Amerikan yazarlarından edebî vecizeler okumuştur. Çocuklarına elbise 

provaları sırasında bile kitap okutmuştur. Onların Pazar günlerini sevmesi için o güne 

has eğlenceler düzenlemiştir. Ailecek İncil’de adı geçen karakterlerin canlandırıldığı 

“İncil oyunları” oynamışlardır. Dorothea’nin ilk çocukluk anılarında annesinin, Pazar 

günlerini sevdirmek için o gün pasta yapması ve sadece Pazar günü yedikleri tereyağlı 

reçelli ekmek, yemekten sonra ailecek yürüyüşe çıkmaları derin bir iz bırakmıştır. 

Çocukluğunda kiliseye gitmesi için kimse Dorothea’yi zorlamamıştır fakat Dorothea 

“Pazar elbisesi”ni giymekten dolayı çok mutlu olduğundan Pazar ayininde anne-

babasına eşlik etmekten zevk almıştır. Amerikalı Protestan bir pastörün kızı olmaktan 

hep gurur duymuştur.30 

                                                           
29Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s.vii-x. 

30Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 4. 
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Dorothea’nin Türk, Ermeni, Yunan vb. etnik farklılıkları olan birçok arkadaşı 

olmuştur. Hepsiyle arkadaşlık kurmuş, anne babasından onların deyişiyle “Hıristiyan 

demokrasi değerleri” eğitimi almakla birlikte daima kendisinin onlardan daha üstün 

olduğunu düşünmüş ve kendi ifadesiyle “emperyalist üstünlük” hissetmiştir. İçinde 

yaşadıkları Amerikan atmosferi ona “yabancılar denizinde bir Amerikan adasında 

yaşıyormuş hissi” vermiştir.31 

 Annesi, Avrupa ve Amerikan kültürünün yaşatılması adına evlerini mitolojik 

resim, biblo ve heykellerle süslemiştir. Mitolojik karakterleri canlandırarak oynadıkları 

oyunların etkisiyle Dorothea,  bu nesneleri canlı gibi görmüştür. 

 Yemek adâbı tam bir merasim halinde olmuştur. Annesi, hizmetçileri ve 

çocuklarını Amerikan kültürüne göre yetiştirme pahasına uzun zaman ev halkını sofrada 

bekletmiş, hizmetçiyi bazen 3 kere geri döndürmüştür. Bu konuda titizliğiyle 

tanınmıştır. Bu yüzden de Ermeni aileler onun elinde yetiştirilmiş bir Ermeni kızını 

gelin olarak almaya can atmışlardır.  

Dorothea ve kardeşleri Adana’daki misyoner kolejinde görevli Matmazel 

Borel’den Fransızca ve piyano dersleri almışlardır. Annesi her ne kadar müzik kulağı 

olmasa da çocuklarının müzik eğitimi için eve piyano aldırmıştır. Bayan Chambers, 

sadece Amerikan marşı ve ilahilerini sevse de çocuklarının müzik derslerini bizzat takip 

etmiş, o güne özel şık bir elbise giymiş ve ders sırasında kimseyi konuşturmamıştır.32 

Annesi de babası kadar kendi alanında meşgul bir insan olmuştur. Çatısından 

ahırına kadar tüm evi sevimli hale getirmek için canla başla uğraşmıştır.  

Evleri adeta bir otel gibi kullanılmıştır. Adana’ya dışarıdan gelen bir İngiliz veya 

Amerikalı mutlaka Chambers ailesine konuk olmuştur. Bunların arasında şarkiyatçılar, 

                                                           
31Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 34-36. 

32Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 5-7. 
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diplomatlar, öğretmenler ve askerler de vardır. Dorothea, anılarında İngiliz konsolosun 

ve İngiltere kraliçesinin torununun da evlerinde misafir edildiğini yazıyor. Bu tür üst 

düzeyden misafirler nedeniyle Türk resmî makamları da bazen evlerine gelmiştir. 

Adana’ya gelen ve Chambers ailesine misafir olan bu kişilerin hemen her türlü 

ihtiyaçlarını anne-babası karşılamış, şayet misafir hastalanırsa onu tedavi etmişlerdir.33 

Bayan Chambers Ermenice ve Türkçe konuşabilen, cemaatlerindeki kadınların 

çocuk eğitimi ve aile ilişkileri veya sıradan ev işleri hakkında akıl danıştığı bir kadındır. 

Bunların yanında çok iyi bir binici olmakla da ün salmıştır. 

Babası da çocuklarının eğitimi konusunda dikkatli ve özenli davranmıştır. 

Çocuklarına ata binmeyi ve at arabası kullanmayı öğretmiştir. Onlarla dini konular 

üzerine aralıksız saatlerce konuşmuştur. Dorothea’ye göre babası doğruluk konusunda 

çok duyarlı ve cesur birisidir.34 

Bay Chambers Adana bölgesinde 19 tane Protestan kilisesinin idaresini takip 

etmiştir. Her hafta at sırtında bu kiliseleri kontrole gidip, denetlemiştir. 11 yaşına 

geldiğinde Dorothea’yi de köylere yaptığı cemaat ve kilise ziyaretlerine götürmeye 

başlamıştır. Evlerine yakın istasyonlarda görevli İngiliz, Fransız, İsviçreli, Amerikalı 

öğretmenler sık sık gelmiş, babası ile kişisel ilişkilerden görev dağılımına kadar her 

konuda istişarede bulunmuşlardır. Adana istasyonunda hepsi uyum içinde 

çalışmışlardır. 35 

Anne ve babası Dorothea’yi bir misyoner olması için yönlendirmişlerdir. 

Dorothea,14 yaşındayken lise eğitimi için Amerika’ya gönderilmiştir. Lise eğitimini 

                                                           
33Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 8-9., 

54,55. 

34 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.20. 

35 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 10-11, 

20-23. 
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bitiren Dorothea bir yıllığına yine Adana’ya ailesinin yanına dönmüştür. Bu sırada I. 

Dünya Savaşı çıkmıştır. 1914 yılında İlahiyat eğitimi almak için yine Amerika’ya 

gitmiştir. Bryn Mawr College’i bitirmiş ve Columbia Üniversitesi’nde ilahiyat alanında 

yüksek lisans yapmıştır. Artık eğitimini tamamlamış olan Dorothea, Y.W.C.A’ya bağlı 

bir misyoner olarak çalışmak üzere tekrar Adana’ya dönmüştür. 

2. Anne ve Babasının American Board’a Bağlı Olarak Yaptığı Misyonerlik 

Çalışmaları 

Chambers ailesi, 1849 yılında ilk olarak Ortadoğu’ya, 1860’lı yıllarda da 

Anadolu’ya gelmiştir. 1926 yılında Dorothea’nin Amerika’ya dönmesiyle ailenin 

Anadolu’daki misyonerlik çalışmaları sona ermiştir. Bu süre zarfında herkesle iyi 

ilişkiler kurmaya çalışmışlardır. Chambers ailesi, içinde yaşadıkları toplumda 

Müslümanlar veya Ermenilerden gelen düğün, yemek davetleri gibi her davete, doğum 

tebrikleri, cenaze törenleri ve ev ziyaretlerine katılmaya çalışmışlardır. Karşılarındaki 

kişiye göre Ermenice, Türkçe, İngilizce, Fransızca veya az da olsa Yunanca konuşmayı 

tercih etmişlerdir. 

Geleneklerini tanıtmak adına her fırsatı değerlendirmişlerdir. Örneğin; 

cemaatlerinden Civan Efendi isimli Ermeni bir gencin annesi, oğlu evlenmeden önce, 

gelin adayı hakkında Bayan Chambers’a danışmış, düğününü de onun organize etmesini 

istemiştir. Annesi bu teklifi, bir Amerikan düğününün ne kadar hoş olduğunu gösterme 

fırsatı olduğunu düşünerek kabul etmiştir. Söz konusu Ermeni gençlerin düğünü 

Chambersların evinde yapılmıştır.  Ev çiçeklerle süslenmiş, Dorothea nedime olmuş, 

Matmazel Borell piyano çalmış, düğünden sonra gelin ve damat herkesin şaşkın 

bakışları altında gezmeye gitmişlerdir. 36 Y.W.C.A.’da çalıştığı dönemde Dorothea de 

                                                           
36 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.  26. 
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annesinin izinden gitmiş ve Ermeni arkadaşı için Amerikan geleneklerine uygun düğün 

daveti hazırlamıştır.37 

 Bay Chambers’ın sorumluluğundaki Protestan okulunda Gregoryen Ermeniler 

çoğunlukta olmakla beraber, farklı etnik köken ve mezhepten öğrenciler birlikte ders 

yapmışlardır. Ortodoks Rum veya Yunan öğrenciler yanında Müslüman Türk öğrenciler 

de olmuştur.  

 Bay Chambers, American Board’un yabancı ülkeler misyonunun Anadolu 

bölgesinde Adana ve civarından sorumlu olduğu için bölgede çalışan yerli (Ermeni) ve 

yabancı (Amerikalı ve diğer Hıristiyan ülke vatandaşı) tüm misyonerlerle sıkı bir 

iletişim halinde olmuştur. Bu amaçla sık sık köy ziyaretlerine gidip kiliseleri teftiş 

etmiş, dinî bilgilendirme toplantıları ve ev ziyaretleri yapmış, din adamlarını eğitmiştir. 

1909 yılında American Board’un Anadolu Bölgesi yıllık toplantısı Bay Chambers’ın 

başkanlığında Adana’da yapılmıştır. 

 1909 yılında Adana’da meydana gelen Türk-Ermeni çatışmaları sırasında 

doğrudan olaylara karışmamaya çalışmışlardır. Bununla beraber Dorothea’nin 

anılarında da yazdığı gibi, kendilerine sığınan Ermenileri himaye etmişlerdir. Olaylar 

yatıştıktan sonra babası şehrin yeniden imarında vali Cemal Bey’le dayanışma içinde 

olmuştur. Cemal Bey Ermenilere ev yapılması, iş bulma, meslek edindirme, hastaların 

tedavisi, sorunların yerinde tespit edilmesi gibi konularda devamlı surette Bay 

Chambers’tan yardım almıştır. Bu sayede Cemal Bey Ermenilerin güvenini kazanmıştır. 

 Annesi ise sığınmacıların ağırlanması, yedirilip içirilmesi, yatırılması, hastaların 

tedavisi gibi konularda elinden geleni yapmıştır. 

 Misyonerlerin kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek adına yaz kampları, 

geziler, çay davetleri gibi etkinlikler düzenlemişlerdir. Avrupa ve Amerika’dan 

                                                           
37 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.177. 
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gelenleri evlerinde misafir etmişlerdir. Ayrıca, Türkiye’de olup bitenleri American 

Board’a rapor etmişlerdir. İngiliz, Amerikalı ve Fransız diplomatlar, askerler ve 

gazetecilerle görüşerek muhataplarını bilgilendirmişlerdir. 38 

2.1. Türklere Dönük Misyonerlik Faaliyetleri 

Dorothea Chambers babasına hem Ermenilerin hem de Türklerin saygı 

gösterdiğini ve Türklerin kendilerini dikkatle takip ettiğini yazmıştır.39 Bunun nedeni 

ona göre babasının her kesimle iyi geçinmesidir. 

Dorothea’nin yazdıklarından anlıyoruz ki, Chambers ailesi kendilerini 

Türklerden soyutlamamışlardır. Onlardan gelen davetlere icabet etmişlerdir. Örneğin; 

Adana valisi Cemal Bey’in eşi, Dorothea ve annesini hâmîliğini yaptığı bir Türk kızın 

düğününe davet etmiştir. Dorothea annesi ile birlikte kına gecesine katılmıştır. İki gün 

süren düğün boyunca geline eşlik etmişlerdir.40 

Zaman zaman Türklerin daveti üzerine ev ziyaretlerine gitmişler, onların 

sorularını cevaplamışlardır. Bazen de hasbelkader karşılaştıkları Türklerle diyalog 

kurmaya çalışmışlardır. Örneğin; Hadjin (bugünkü adıyla Saimbeyli) istasyonuna bağlı 

köyleri teftişe çıktıkları yolculuk sırasında yollarını şaşırmışlar ve bir düğüne rast 

gelmişlerdir. Düğün evine gitmişler, orada bulunan imam onları ‘Tanrı misafiri’ diyerek 

evinde misafir etmiş, yemek yedirmiştir. Yatmadan önce birçok farklı konuda sohbet 

etmişlerdir.41 

                                                           
38Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.78. 

39Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.113, 

169. 

40Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s.  27-

29. 

41Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire ,s.  45. 
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Evlerinde ve okullarında çalıştırdıkları Türk hizmetçi, aşçı ve seyisleri olmuştur. 

Bu kişileri kendi gelenek ve göreneklerine göre yetiştirmişlerdir.42 

Yaz tatillerinde Gözne’deki yazlık ev misafirlerle dolmakta ve bu misafirler Bay 

ve Bayan Chambers tarafından ağırlanmaktadır. Bir yandan okuma kampları yapılırken 

bir yandan da tatil yapılmaktadır. Yazlıktaki misafirler arasında Türk aileler de 

olmuştur.43 Yakınlarda oturan Yörüklerle her yaz birbirlerine gelip gitmişlerdir.44 

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti, Almanlar safında savaşa katıldığında 

Türkler, Bay Chambers’tan kilisede bir dua ayini düzenlemesini istemişlerdir. Türk 

memurların da katılımıyla Türk ordusunun muzaffer olması için Hıristiyanlar ve 

Müslümanlar birlikte dua etmişlerdir.45 

Türk komşularını I. Dünya Savaşı hakkında bilgilendirmişlerdir. Avrupa 

ülkelerinde neler olup bittiğine dair bilgi almak isteyen Yörük komşuları Chambers 

ailesine gelerek onların açıklamalarını dinlemişlerdir.46 Savaş başladığında Dorothea, 

Alman bayan Silberman’ın isteği üzerine Türk askerlerin eşlerine ve çocuklarına kumaş 

dağıtımında bayan Silberman’a yardımcı olmuştur.47 

Bay Chambers vaazlarını çoğunlukla Türkçe ya da Ermenice yapmıştır. Böylece 

Türk komşularını da bilgilendirmiştir. Ancak Protestan cemaat arasında Türkler çok az 

olduğundan onlarla olan ilişkileri daha çok iyi komşuluk ilişkileri şeklinde olmuştur. 

Bazı Türklerle karşılıklı ziyaretlerde bulunmuşlardır. Birlikte tatil yaptıkları aileler de 

                                                           
42 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.117, 

162,165. 

43Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.  87. 

44Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 91,92. 

45Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s.129. 

46Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 88. 

47Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.128. 
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olmuştur. Bu ailelerin çocukları Amerikan okullarında okumuşlardır. Chambers ailesi 

bu gençleri “kendilerinden biri” olarak görmüştür. Bu Türkler arasında Hıristiyanlarla 

evlenen gençler vardır. 48 Chamberslar müzik eşliğinde yaptıkları eğlencelere, 

resepsiyonlara, özel gün kutlamalarına kendilerine yakın gördükleri Türkleri de davet 

etmişlerdir. Özellikle o bölgenin devlet erkanı ile iyi ilişkiler kurmaya özen 

göstermişlerdir.49 

Dorothea, 1920 yılında Y.W.C.A. tarafından genel sekreter yardımcısı olarak 

Adana’ya gönderildiği zaman bölgenin idaresini ele geçirmiş olan Fransızlarla 

işbirliğine girmiştir. Herkese açık elişi kursları (halı dokuma, dikiş-nakış kursları) 

açmışlardır. Bu kurslara Türk kızları da katılmışlardır. Misyonun merkezine uzakta olup 

da gelemeyen Türk kızları için onların mahallesinde çadırda veya uygun evlerde sadece 

Türk kızlarının katıldığı dikiş kursları açmışlardır.50 

Adana’da bizzat babasının gayretiyle kurdukları misyon hastanesinde Türkleri 

de tedavi etmişlerdir. Gerek görülmesi halinde evlerine gidip muayene de etmişlerdir. 

Hastanede personel eksikliği olduğunda Dorothea de çalışmıştır. 

2.2.Ermenilere Dönük Misyonerlik Faaliyetleri 

Misyonerlerin genel politikasına uygun olarak Chambers ailesinin misyonerlik 

faaliyetlerinin de Osmanlı toplumundaki tüm halka yönelik olduğunu ama merkezde 

Ermenilerin yer aldığını söyleyebiliriz. Dorothea’nin verdiği bilgilere göre, onlara 

eğitim hizmeti yanında - göç sırasında- sığınma, iaşe, hastane hizmetleri, gidecekleri 

yerlerle ilgili bilgilendirme gibi çok yönlü hizmetler sunmuşlardır. Bay Chambers görev 

alanındaki Ermenilerle sıkı bir iletişim halinde olmuştur. Dorothea anılarında babasının 
                                                           
48Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.89,94, 

106. 

49Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.8, 155. 

50 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s.160. 
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her yıl düzenli olarak at sırtında iki haftalık köy ziyaretlerine çıktığını söyler. Bu 

ziyaretlerden birinde Saimbeyli (Hadjin) istasyonuna giderken yanına Dorothea’yi de 

almıştır. Yanlarında hizmetçileri ve devletin tahsis ettiği silahlı bir zaptiye nezaretinde 

Ermeni köylerini dolaşmışlardır. Zorlu hava şartlarına ve hanlarda yaşadıkları sıkıntılara 

rağmen baba-kız, kendi bölgelerindeki Gregoryen ve Protestan Ermenilerin kiliselerini 

ziyaret etmişler, papazlarla, vaizlerle ve cemaatle görüşmüşlerdir. Hadjin’e 

geldiklerinde Amerikalı Protestanların kurduğu bir kız okulunda konaklamışlardır.51 

Bayan Chambers Ermeni genç kızları evine hizmetçi olarak alıp, onları 

Amerikan geleneklerine göre yetiştirmiştir.52 

Dorothea Chambers 13 yaşındayken Adana Olayları patlak vermiştir. Dorothea 

Chambers olaylar başladığında İngiliz konsolos Doughty-Wylie’nin (1868-1915) 

Mersin’de bulunan konutunda misafir olduğunu, ancak ailesinin kendisini Adana’ya 

çağırması üzerine Adana’ya dönmek zorunda kaldığını belirtir. Anılarında yazdığına 

göre Mersin’den Adana’ya giderken tren yolculuğu sırasında iki yaşlının konuşmalarına 

kulak misafiri olur. Onların söylediğine göre olayın fitilini ateşleyen kavga, bir Ermeni 

gencin Müslüman bir kadına sarkıntılık etmesi üzerine başlamıştır. Yeni anayasa 

Hıristiyanlara silah taşıma hakkı tanıdığından Ermeni genci silahlıdır. Olaylara şahit 

olan ve Müslüman kadını korumaya çalışan bir Türk delikanlı ile bu Ermeni genç 

tartışmışlar, tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonunda Türk genci bıçaklanmıştır. 

Dorothea’ye göre bu olay, zaten aralarında geçimsizlik olan Türkler ve Ermeniler için 

bardağı taşıran son damla olur. Olaylar yayılır. Dorothea’nin yazdıklarından, çatışmalar 

sırasında Chambers ailesinin Adana’da Ermeni komşularını koruduğunu öğreniyoruz. 

                                                           
51Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 40-46. 

52Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 5-10, 
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Olaylar başladığında Bay Chambers Adana istasyonunun sorumlusu olarak 

Protestan kolejlerinden ve İlahiyat okullarından mezun olan yerel din adamları yani 

Ermeni din adamlarıyla yıllık istişare toplantılarını yapmaktadır.1909 yılında Amerikalı 

misyonerlerin öncülüğünde yapılan yıllık toplantıya Anadolu’nun her yerinden gelen 

Protestan misyonerler arasında Ermeni pastörler de vardır.53 Dorothea’nin yazdıklarına 

göre, toplantının yapıldığı gün Ermenilerle Türkler arasında çatışmalar çıkmıştır. 

Chambers ailesi Ermeni mahallesinde ikamet ettiğinden Türklerden kaçan Ermeni 

komşuları, Amerikalı misyonerlerin dokunulmazlığı olduğu için Chambers ailesine 

sığınmışlardır. Yine Bay Chambers’ın sevk ve idaresiyle, yakılan Ermeni köylerinden 

Adana’ya gelenler Amerikan okullarına yerleştirilmişlerdir. Bu sığınmacılara Amerikalı 

Protestan misyonerler tarafından tıbbî yardım ve gıda desteği sağlanmıştır. İstanbul’daki 

İngiliz büyükelçisi durumdan haberdar edilmiştir. İngiliz konsolos Doughty-Wylie 

bizzat Adana’ya gelerek olayları bastırmaya çalışmıştır. Konsolos’un eşi, Kızıl Haç 

aracılığıyla sığınmacılara yardım etmiştir. Dorothea’nin ifadesiyle Jön Türk ordusu 

sonunda olayları bastırmayı başarır. Olaylar yatıştıktan sonra İngiliz konsolos Chambers 

ailesini güvenlik nedeniyle konsolosluk binasına götürür. 54 

Dorothea anılarında, Ermenilerle Türkler arasında Adana’da başlayıp diğer 

kazalara da sıçrayan bu çatışmalar sırasında görevde olan vali Cevad Bey’in yetersizliği 

nedeniyle görevden alındığını ve yerine ‘aydın ve ileri görüşlü’ bir kişi olan Cemal 

Bey’in tayin edildiğini ifade eder. Onun belirttiğine göre, Ermenilerle Türkler arasında 

meydana gelen bu çatışma, yangın ve yağmalama olaylarından sonra Adana’ya 

gönderilen Vali Cemal Bey tüm enerjisini şehrin yeniden imarı ve azınlıkta kalan 

Ermenilerin güvenini kazanmaya verir. Bunun için Doughty-Wylie ve Bay 

Chambers’tan destek ister. Bu konuda misyonerler, İngiliz askerleri ve valiyle birlikte 
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çalışırlar. Bay Chambers konsolosla beraber bir İlk Yardım Komitesi kurar. Valinin 

isteği üzerine Endüstriyel Yardımlar masasının müdürü Bay Chambers olur. Vali Cemal 

Bey ve Bay Chambers, birlikte köyleri dolaşıp sorunları tespit ederler.55 

Yine Dorothea’nin anılarından öğrendiğimize göre bu olaylar sırasında 

Amerikan ve İngiliz Kızıl Haçı, misyonerlerden edindikleri bilgilere göre, köylerini terk 

ederek Adana’ya gelip sığınmacı durumuna düşen Ermenilere yardım amacıyla, sivil 

gönüllüleri ve denizci askerleri Adana’ya göndermişlerdir. Yıkılan evler yeniden 

yapıldıkça evlerini terk eden Ermeniler geri dönmeye başlar. Mülteci kampları 

boşalmaktadır. Bay Chambers’ın gayretleriyle birkaç yetimhane ile iptidaî bir hastane 

kurulmuş, dul kadınlara iş eğitimi verilmiştir.  

Adana’ya asker sevkiyatı yapan İngiliz ve Amerikan gemileri devamlı gidip 

gelmişlerdir. Onları Mersin’de karşılayan İngiliz Konsolos, Bay Chambers’a çok değer 

verdiği için gelen önemli kişileri ona getirir, çay içer, sohbet ederler ve yapılacak işleri 

konuşurlar.56 Amerikan ve İngiliz gazetelerinden gelen muhabirler Adana’da yaşanan 

olayları ve Ermenilere neler yapıldığını Bay Chambers’la yaptıkları görüşmeye göre 

Avrupa ve Amerikan kamuoyuna duyurmuşlardır. 57 

3. 1909 Adana Olayları Sırasında Dorothea’nin Anne ve Babasının Yaptığı 

Çalışmalar 

Araştırmamızın bu noktasında 1909 Nisan ayında Adana’da başlayıp giderek 

büyüyen ve Ermenilerle Türkler arasında tartışma konusu olarak halâ gündemdeki 

yerini koruyan olaylara daha yakından bakmanın ve bu olaylarda Amerikalı 
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misyonerlerin neler yaptıklarını Dorothea Chambers’ın gözlemleriyle ayrıntılı olarak 

ortaya koymanın önemli olduğunu düşünüyoruz. 

İncelediğimiz hatırattan öğrendiğimize göre, Dorothea, 13 yaşındayken tarihe 

“1909 Adana Olayları” olarak geçen çatışmaları bizzat yaşar. Kendisi çocuk yaşta 

olduğu için doğrudan değilse bile anne-babasına yardımcı olarak Ermeniler için elinden 

geleni yapar. Anılarında söz konusu olayları şöyle anlatmıştır: O yıl Adana’da 

Amerikalı Protestan misyonerlerin yıllık toplantıları yapılacağından Anadolu’daki bütün 

misyonerler ve Amerikalı veya Ermeni Protestan din adamları, kimi trenle kimi atla 5-6 

günlük yoldan Adana’ya gelir. ilk 3-4 gün herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz. Ancak 

halâ gelmeyen ve yolda oldukları söylenen 19 Ermeni pastörden haber yoktur. Babası 

artan dedikodular üzerine Vali beye gider. Vali, ona korkulacak bir şey olmadığını ama 

yine de toplantıya katılacakların güvenliği için şehrin belli yerlerine askerleri 

konuşlandıracağını söyler. Annesi misafirlerin yemeklerini ve odalarını hazırlamakla, 

Dorothea ise ev işlerinde annesine yardım etmekle ve konuklarına sunacakları 

gösterinin hazırlığıyla meşguldür. Çarşamba günü sorunsuz bir şekilde toplantının 

açılışı yapılır. Ertesi günün akşamı sokakta silah sesi ve koşuşturmalar duyulur. 

Ermenilerle Türkler kavga etmektedir. Dorothea komşularının duvarları kazıdığını 

duyar. Babası hemen çatıya Amerikan bayrağı asar. Kendi evleri ‘yabancı konutu ve 

güvenli alan’ olduğu için Ermeni komşuları ortak duvarları delerek veya damdan 

atlayarak adeta evlerine akmaktadır. Annesinin duruma el koymasıyla, gelenler odalara 

yerleştirilir. Onların su ve yemek ihtiyaçları karşılanır. Dışarıdan silah sesleri 

gelmektedir. Bu güvenli alana girmeyi başarabilen her yeni kişi yeni bir ölüm haberi 

getirir. Babası avluda bekler, gelenlerin ellerinden silahlarını alır; çünkü şayet içeride 

silahlı insanların saklandığı duyulursa evlerinin ve içindekilerin saldırıya uğrayabileceği 

endişesini taşımaktadır. Bazıları silahlarını vermeyi reddeder. Bunun üzerine babası 

onlara: ‘Eğer istiyorsanız silahlarınızla gidip evlerinizi kendiniz koruyabilirsiniz ama bu 
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eve sığınmak istiyorsanız kendinizi ve diğerlerini tehlikeye atmaya hakkınız yok.’ der. 

Evlerinin önünde yaralı halde yatan Ermenileri içeri alıp tedavi ederler. Sığınmacıların 

arasında bebekler de vardır. Onlar için otlaktan gelip de ahırlarına giremeyen inekleri 

sokaktan çekip avluya alırlar ve böylece bebeklerin süt ihtiyacını karşılarlar.  

Ertesi gün İngiliz konsolos Dought-Wylie eşiyle beraber kendilerini ziyarete 

gelir. Dorothea ona kuzeni Lawson’ın kayıp olduğunu söyler. Konsolos onu bulacağına 

dair söz verir. Hemen vali ile görüşür, sığınmacılar için askerî koruma talep eder. Bunun 

üzerine vali tarafından evlerinin korunması için kapıya iki asker yerleştirilir. Gece, 

annesi, Lawson’ın bulunduğunu ve sağ olduğunu müjdeler. Misyonerlere ait binalara da 

dokunulmamıştır. İlerleyen günlerde iki misyonerin bitişik evde çıkan yangını 

söndürmeye çalışırken serseri kurşunlara hedef olduklarını ve öldüklerini öğrenirler. Bu 

haber ailelerinden ayrı olan misyonerleri daha da kaygılandırır. Misafirlerinden Dr. 

Christie, Tarsus’ta bulunan eşi Mary’nin yanına gitmek ister. Evde nöbet tutan iki 

askerin nezaretinde valinin huzuruna çıkar ve trenle Tarsus’a gitmek için ondan yardım 

ister. Vali bey yardımcı olur. 

Kolejle bağlantıları kesilmiştir, sadece uzaktan izleyebilirler. Gece kolejin 

öğretmenlerinden Miss Webb 200 yatılı öğrenciyle beraber Chambers ailesinin evine 

gelir. Artık evde uzanacak hiçbir yer kalmamıştır, herkes oturur vaziyette bekleyiş 

içindedir. Misyoner doktorlardan Chamber’ın Amerika’ya çektiği telgrafın 

cevaplandığını ve İngiliz denizcilerin geldiğini ve olayları yatıştıracaklarını duyarlar. 

Cinayet, yangın ve yağmalamalar durmayınca bu söylentinin bir dedikodudan ibaret 

olduğu anlaşılır. Bu sırada konsolos, askerleriyle oradan oraya giderek olayları 

yatıştırmaya çalışmaktadır. Tehlikede olan Ermenileri daha güvenli bir yere taşırlar. 

Bunların yanında Dorothea ‘İyi haberler de vardı: Kiliselere dokunulmamıştı, Fransız 
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Cizvit okulları emniyetteydi. Suphi Paşa ve bazı Türkler evlerini sığınmacılara açmışlar 

ve onları korumuşlardı’ diye belirtir. 58 

Yine anılarında yazdığına göre, İngiliz konsolos Doughty-Wylie, yanındaki 10 

askerle serseri ve yağmacı kalabalıklara karşı savaşırken yanlışlıkla Ermeniler 

tarafından elinden vurulur.  

Olayların 3. günü dramatik bir olay daha yaşanır. Dorothea’nin yazdığı haliyle 

olay şu şekilde olur: Bay Chambers, Dorothea ve annesinden daha güvenli olduğunu 

düşündüğü kolej binasına geçmelerini ister. Okulda başka Amerikalılar da vardır. 

Dorothea ve annesi kendilerine sığınmış olan kalabalıktan nasıl kaçabileceklerini 

düşünürler. Annesi üstüne hafif bir giysi giyer ve yanına mücevher kutusunu alarak 

Dorothea ile beraber dışarı çıkmak ister. Dışarıda Bay Trowbridge onlara refakat etmek 

üzere beklemektedir. O anda onların dışarı çıktığını gören sığınmacılar kendilerinin 

kaderlerine terk edildiği düşüncesiyle Dorothea’nin ve annesinin ayaklarına kapanırlar. 

Oysa babası ve Miss Webb evde kalmıştır fakat halk yine de kendilerini terk etmemeleri 

için onlara yalvarır. Babası şiddetle onlara mani olur ve kapıyı zorla yüzlerine kapar. 

Dorothea, annesi ve Bay Trowbridge hızla koleje doğru hareket ederler. Giderken 

karşılarına sarıklı Türkler çıkar ama bir şey yapmadan geçmelerine izin verirler. 

Yürürken öldürülmüş halde yerde yatan bir pastörü görürler. Okul binasının bahçesine 

geldiklerinde daha önce öldürüldüğünü duydukları iki misyonerin taze mezarıyla 

karşılaşırlar. İçeride Amerikalı dostları onları beklemektedir. Onlara yolda gördükleri 

genç pastörün nasıl öldürüldüğünü sorarlar. Anlattıklarına göre pastör Ermenileri 

korumakla suçlanmıştır. Dorothea’nin babasının yalvarmalarına rağmen yine de Türkler 

pastörü öldürmüştür.  

                                                           
58Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 63-66. 
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O gece Dorothea bir borazan sesiyle cama koşar. Babası sokakta elinde beyaz bir 

bayrakla sağa sola koşuşturmaktadır. Türk askerleri ve sarıklı insanlar sevinç gösterileri 

yapırlar. Dorothea’ye çatışmaların bittiğini söylerler.  

Dorothea, anılarında Türk askeri olaylara el koymuş olsa da yağmalama, yangın 

ve kavgaların haftalarca devam ettiğini ifade ediyor. Evleri yakılan Ermeni köylülerin 

Adana’ya akın ettiğini, onların barınma ve iaşelerinin Kızıl Haç örgütü ve Hıristiyan 

yardım kuruluşları tarafından karşılandığını, İngiliz konsolosun tüm bu 

organizasyonlarla doğrudan ilgilendiğini ve her adımda Bay Chambers ile istişare 

ettiğini yazıyor. Gregoryenlere ait okulun mültecilerle dolup taştığını, kiliselerin de aynı 

durumda olduğunu belirtiyor.  

Adana’da Ermenilerle Türkler arasında meydana gelen kavgalar başladığında 

İstanbul’daki İngiliz büyükelçinin durumdan haberdar edildiğini söyleyen Dorothea, 

büyükelçinin Adana’daki Ermenilere ulaştırılmak üzere hemen Mersin’e birkaç doktor 

ve tıbbî teçhizat taşıyan bir gemi gönderdiğini, Bayan Doughty-Wylie’nin de yaralı 

mültecilerle ilgilendiğini ifade ediyor. Kızamık hastası 300 çocuğun barındığı bir 

kampın sorumluluğunu da onun üstlendiğini ekliyor. Dorothea tüm bu olaylar 

yaşanırken kendisinin de kızamık hastalığına yakalandığını yazıyor.  

Çatışmalar sırasında bir gün kendi evlerine de birkaç el silah atıldığını, 

mermilerden iki tanesinin çok yakınlarından geçtiğini söylüyor. Dışarıda yanan evlerin 

alevlerini seyrettiklerini, bütün şehrin yangın yerine döndüğünü ifade ediyor. Protestan 

misyonerlere ait erkek kolejinin de bu yangından etkilendiğini yazıyor. Bitişikteki evin 

de yanmasıyla korkularının iyice arttığını söyleyen Dorothea bu yangının 

söndürüldüğünü ve rahatladıklarını belirtiyor.  

Dorothea’ye göre Jön Türklerin duruma el koymasıyla olaylar bir nebze de olsa 

yatışmaya başlar fakat güvenlik endişesi taşıyan ve sığınma isteyen Ermeniler toplu 
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halde valiliğe doğru yürürler ve bu göstericiler şehrin dışında bir kampa alınırlar. 

Devamında aynı gün kendilerinin de evlerini boşaltarak konsolosun konutuna 

taşındıklarını ve o gece evlerinde Miss Webb, yatılı öğrenciler, öğretmenler ve Fransız 

misyonerlerin konakladıklarını, ertesi gün ise kendi bölgelerinde bulunan misyonda 

görevli tüm öğretmenlerin şehri terk ettiklerini ve Mersin’e gittiklerini öğreniyoruz. 

Kendilerinin ise konsolosun evinde birçok Ermeni ve Yunan mülteci ile beraber 

kaldıklarını, konsolos ve eşinin kendilerine çok yakın ilgi gösterdiklerini vurguluyor.59 

Dorothea Adana’da Ermenilerle Türkler arasında çıkan çatışmalar bastırıldıktan 

sonra olaylar sırasında Adana’da görev yapan Abdülhamid yanlısı valinin görevden 

alınarak yerine Enver ve Niyazi paşaların desteklediği Cemal Bey adında bir valinin 

getirildiğini ve Cemal Beyin Adana’nın yeniden imarında ve artık hükümete güveni 

kalmamış bir azınlığın tekrar güvenini kazanmakta çok önemli işler başardığını söyler. 

Cemal Bey’in tüm bu çalışmalarında hem konsolos Doughty-Wylie, hem de babası ile 

işbirliği içinde olduğunu, tarafların bu dayanışmadan memnun olduklarını ilave eder. 

Birlikte yapılan çalışmalara örnek olarak, evsiz kalmış insanlara, yaralı ve hastalara 

yardım edildiğini, babası ve konsolosun organize ettiği bir İlk Yardım Komitesinin 

kurulduğunu belirtir. Anılarından öğrendiğimize göre Cemal Bey babasıyla yakın bir 

dostluk kurmuştur. Bay Chambers’ı meslek edindirme alanındaki yardım kuruluşunun 

da müdürü olarak tayin eder.60 

Dorothea’ye göre yeni yönetimin en radikal faaliyeti söz konusu katliamlarda 

liderlik yapan Türklerin cezalandırılması olur. Buna göre; Cemal Bey katliamların 

İstanbul’dan (padişah II. Abdülhamid’i kastediyor.) bir emirle başlatıldığını ve 

meşruiyet sağlamak için dinî söylemlerin kullanıldığını düşünerek daha çok, Türkleri 

cezalandırma yoluna gider. Şehrin 3 ayrı yerine beşer kişilik darağaçları kurulur. Her 
                                                           
59Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 59-74. 

60Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 76. 
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birinde 1 Ermeni,  4 Türk asılmıştır. Böylece 15 kişi idam edilir ve ibret-i âlem olsun 

diye o gün meydanlarda asılı bırakılırlar.61 

Dorothea’nin anılarından, Bay Chambers, konsolos ve vali Cemal Bey’in ortak 

çalışmaları sonucunda Amerikan ve İngiliz Kızıl Haç görevlilerinin yardım 

faaliyetlerini artırdığını ve bu kuruluşlarda çalışan hem sivil hem de askerî görevlilerin 

yaz boyunca sığınmacılara yardım ettiklerini, evsizlere, yetimlere, dullara ve işsizlere 

destek olduklarını öğreniyoruz. Aynı zamanda her hafta Amerika’dan Mersin’e 

gemilerle yük ve insan taşındığını, Mersin’den Adana’ya trenlerle getirilen askerlerin 

İngiliz konsolos Doughty-Wylie tarafından karşılandığını ve ileri gelenlerinin Bay 

Chambers ile toplantı yapıp, Bayan Chambers’ın ikramlarıyla ağırlandığını da 

öğreniyoruz. 

1909 Adana Olayları sırasında dünyanın gözünün Adana’ya çevrildiğini 

söyleyen Dorothea, evlerine Amerikalı ve İngiliz gazetecilerin, devlet adamlarının, 

asker ve doktorların geldiğini ve babasının onları olaylar ve yapılan çalışmalar hakkında 

bilgilendirdiğini ama gazetecilerden gerçek dışı haber verenlerin olduğunu 

söylüyor. 62 Babasının yeniden yapılaşma ve yardım işlerinde yoğun bir biçimde 

çalıştığını,  çok iptidaî şartlarda bir misyoner hastanesi kurduğunu ve Dr. Haas adında 

bir doktorun bu hastanede zor şartlar altında hizmet verdiğini yazıyor.63 

4.  I. Dünya Savaşı’nda Chambers Ailesinin Yaptığı Çalışmalar 

1914 yılının Ağustos ayına kadar geçen zamanda Dorothea Chambers 

Amerika’da lise eğitimi alır. 1915 yılında başlayacak olan yüksekokul eğitimi için 

                                                           
61Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 77. 

62Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 78. 

63Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 108, 

109. 



30 
 

Amerika’ya dönmeden önce tatil için Gözne’ye ailesinin yanına gelir. Ancak 1914 

yılının Ağustos ayında Dorothea Gözne’de tatildeyken I. Dünya Savaşı başlamış ve 

Amerika’ya dönmesi zorlaşmıştır. O sırada Gözne’de Chambers ailesinin ev sahipliğini 

yaptığı, aynı zamanda tüm misyonerlerin ortak kullandığı yayla evinde İngiliz, Yunan, 

Ermeni ve Türk aileler tatil yapmaktadır. Amerikalı bir gemici Chambers ailesine 

gelerek onlara savaşın başladığını haber verir. Mersin’de bulunan Amerikan konsolosu, 

dağılmalarını ve herkesin kendi çalışma bölgesine dönmesini emretmiştir. Misyonerler 

kendi istasyonlarına dönerler. Evin yakınlarında yerleşen yörük komşuları ve yakın 

köydeki halk, başlarında hocaları olduğu halde Chambersların yazlık evine gelirler. 

Neler olup bittiğini öğrenmek için Bay Chambers’a sorular sorarlar. Bay Chambers 

kendilerinin de çok bir şey bilmediğini söyler. Savaşın başlarında Türk hükümetinin 

taraf olmaması nedeniyle Chambers ailesi savaştan doğrudan etkilenmemiş ve yaz 

tatilini yine Gözne’de geçirmeye devam etmiştir. Türk komşularıyla karşılıklı 

ziyaretlerde bulunurlar.  64 Bu süreçte, olayları Amerika’dan gelen gazeteleri okuyarak 

takip etmeye çalışırlar. Eylül ayında yine Adana’ya dönerler. 

1915 yılında Amerika’daki eğitimine kaldığı yerden devam etmek üzere 

Amerika’ya dönen Dorothea, 24 yaşına kadar Colombia’da ilahiyat eğitimi alır. 

Filistin’de Türk ordusunun yenildiği haberini okuyunca hissettiklerini şu sözlerle ifade 

eder: ‘Haçlı Savaşlarından beri kontrolü alamayan Avrupalılar nihayet geri döndü. 

Çocukluğumda Yılan Kale’de hayalini kurduğum Aslan Yürekli Richard ve Gelibolu’da 

öldürülen konsolos Doughty-Wylie yeniden canlandı, Bryn Mawr okulunda öğrendiğim 

İngiliz emperyalizmi düşlerimle Adana’da İngiliz askerlerinin dolaştığını ve İngiliz 

bayraklarının dalgalandığını hayal ettim, heyecanla titredim. İçimde yine Adana’ya 

gitme arzusu uyandı’. 65 Bu gelişmeden sonra 1920 yılında Y.W.C.A. tarafından 

                                                           
64Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 89-93. 

65Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s.145. 
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Adana’ya tayin edilir. Dorothea 5 yıl içinde Adana’nın bu kadar değişmesi karşısında 

hayretler içinde kalır. Adana artık Alman, Fransız, Avusturyalı ve Rus vatandaşların 

yaşadığı kozmopolit bir şehir olmuştur. Fransız marketler zinciri Orosdipack Adana’da 

şube açmış, Türk hükümeti üzerindeki Alman etkisi artmış, Bağdat- Berlin tren hattı 

kurulma çalışmaları nedeniyle Adana merkez olmuş ve özellikle Alman nüfus 

çoğalmıştır. Chambers ailesi tüm yabancılarla yakın ilişkiler kurmaya çalışır.  Alman,  

Fransız, İngiliz, Türk, Ermeni, Yunan dostları vardır. Hepsi de Türkiye’deki Amerikan 

eğitim modelini takdir etmektedir. Dorothea Y.W.C.A. tarafından, Adana’da Amerikalı 

Protestan misyonerlerin yürüttüğü eğitim faaliyetlerine katkıda bulunan kız okuluna ve 

Adana merkezine misyoner yönetici yardımcısı ve Near East Relief ( N.E.R.) gönüllüsü 

olarak gönderilmiştir. Adana’ya döndüğünde eski dostlarını tek tek ziyaret eder.66 

Dorothea’nin anılarından anladığımıza göre, Amerikalı misyonerler 1914 yılının 

sonbaharına kadar endişeli bir bekleyişle görevlerine devam etmişlerdir. Onlar açısından 

ilk olumsuz haber yabancılara verilen kapitülasyonların kaldırılması olmuştur. Zira 

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nden 1915 yılına kadar vergiden muaf tutulan,  

kendilerine ve mülkiyetlerine dokunulamayan, adlî davaları kendi mahkemelerine 

bırakılan yabancılardan bu haklar alınmıştır. Dorothea’nin dediğine göre bir takım resmî 

sıkıntılar olsa da halk onlara karşı yine de dostça davranmaktadır. Osmanlı Devleti’nin 

İngilizlere karşı Almanya’nın yanında yer almasıyla Chambers ailesi için durum karışık 

bir hal almıştır. Çünkü babası ve dolayısıyla tüm aile Dorothea’nin ifadesiyle: 

“Türklerle ve Ermenilerle iyi ilişkileri olmakla beraber bir Amerikan örgütünün İngiliz 

himayesindeki çalışanı (Britisher) olarak düşman safında görülmektedir.” Bu nedenle 

gitmekle kalmak arasında ne yapacaklarını bilemeden beklemeye başlarlar. Babası 

kalmaktan yanadır. Önce durumları hakkında Türk yetkililerle görüşür. Vali bey ona 
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153. 



32 
 

Bab-ı Alî’den bir cevap gelmeden yardımcı olamayacağını söyler. Bu arada İngiliz 

konsolos, doktor ve hemşireler hatta büyükelçi ülkeyi terk etmişlerdir. Chambers ailesi 

gitmek konusunda isteksiz davranır ve Adana’da kalır. Zaten birkaç gün sonra 

A.B.C.F.M.’den gelen bir yazı Amerikalılar için bir güvenlik sorunu olmayacağını ve 

Amerikan Büyükelçisinin bundan sorumlu olduğunu belirtir. Bay Chambers yine dinî 

programlarına ve yardım faaliyetlerine, Dorothea de kız okulunda ve Sunday School 

Class’ta ilahi korosu çalışmalarına devam eder.  

Bu süreçte Alman misyonerler bölgedeki faaliyetlerini artırırlar. Bu faaliyetlerde 

Dorothea de Almanlara yardımcı olur. Adana’daki Alman okulunun müdürü Herr 

Silbermann’ın eşi Bayan Silbermann’dan Almanca dersi alan Dorothea, bayan 

Silbermann’ın yürüttüğü bir yardım projesinde görev alır. Almanlar, Türk asker eşlerine 

kumaş dağıtarak onlardan -para karşılığında- yetimlere verilmek üzere dikiş dikmelerini 

isterler. Dorothea kumaşların dağıtımı aşamasında Bayan Silbermann’a yardımcı olur. 

Yoksul Türk kadınları kendilerine kumaş kalmayacağı endişesiyle arbede çıkarırlar ve 

Dorothea kalabalığın arasında sıkışır. İşini yapamadan can havliyle kaçmaya çalışır ve 

bir askerin yardımıyla canını zor kurtarır. 

Babası, Türk hükümetinin emriyle tüm Müslüman ve Hıristiyanların katılacağı 

bir dua töreni hazırlar. Protestan Kilisesindeki ayin sırasında Türk memurlar da hazır 

bulunurlar. Hep birlikte Türk ordusunun zaferi için dua ederler.67 

Dorothea’nin anılarında bahsettiğine göre; ilerleyen günlerde Ermeniler, Türk 

hükümeti tarafından ‘nedeni bilinmez bir şekilde’ göçe zorlanmışlardır. Herkes nereye 

gideceğini bilmeden, neyi var neyi yoksa “öldü pahasına” satarak trenle veya atla bir an 

önce yola çıkmak zorunda kalır. Adana, Ermeni göçmenlerin işlek yol noktalarından 

biri olmuştur. Sadece Ermeniler değil tüm Hıristiyan köylülerin genç olanları da 

                                                           
67Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 129. 
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köylerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Kadınlarla erkekler, askerler tarafından 

ayrılmış ve bir daha birbirlerini göremez hale gelmişlerdir. Bazı Türk askerleri onlara 

merhametli davranırken, bazıları ise acımasızca davranmışlardır. Bazı Ermeni ailelerin 

ise kalmasına izin verilmiştir. Chambersların tanıdığı Ermeni ailelerin birçoğu zorunlu 

göçle dağıtılmışlardır. Kimi Suriye çöllerinde ölmüş, kimi hastalanmış, uygun bulduğu 

yere ulaşabilenler çaresiz yerleşmişlerdir. Bu süreçte Ermenilerin ve diğer 

Hıristiyanların yaşadığı zorluklara şahit olan, Amerikalı Protestan misyonerlerle birlikte 

çalışan Alman Protestan misyonerlerden iki bayan misyoner Chamberslarla görüş 

alışverişinde bulunurlar ve Adana’ya gelecek olan Alman Büyükelçi ile konuşmak için 

Türk hükümetinden izin alırlar. Niyetleri, Ermenilere yapılan, Dorothea’nın tabiriyle 

‘zulüm ve katliam’ın durdurulması için büyükelçiyi ikna etmektir fakat beklemedikleri 

bir cevapla karşılaşırlar. Almanlar, Ermenilerin Almanlara veya Türklere değil; İngiliz, 

Amerikan ve Fransız halklarına daha yakın olduklarını, her an Türklere ihanet 

edebileceklerini, bu nedenle morallerinin bozulması gerektiğini, savaşın kendi lehlerine 

sonuçlanabilmesi için bunun gerekli olduğunu söylemişlerdir. Aslında Türkleri de 

onların kışkırttığını anlayan Alman misyonerler ümitsiz bir şekilde geri dönerler. 

Chambersların Ermeni sürgününün bitirilmesi ile ilgili umutları da böylece boşa çıkar.68 

5. Dorothea Chambers’ın Y.W.C.A.’ya Bağlı Olarak Yaptığı Çalışmalar ve 

Amerika’ya Kesin Dönüşü 

Anılarından öğrendiğimize göre Dorothea, 1915-1920 yılları arasında 

Amerika’da İlahiyat alanında yüksekokul okumuştur. 1920 yılının yaz mevsiminde 

Kilikya (Adana- Mersin- Antakya) bölgesinin Allenby’nin69 Filistin zaferinden sonra 

İngilizlerin eline geçtiğini sevinçle öğrenmiştir. İçinde yine Adana’da çalışma arzusu 

uyanmış ve bunun için bir misyoner teşkilatı arayışına girmiştir. İlk olarak N.E.R. 

                                                           
68Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 134. 

69 Allenby, Edmund Henry Hynman  (1861-1936) İngiliz mareşali,  I. Dünya Savaşı'nda Filistin 

cephesinde İngiliz kuvvetlerinin komutanlığını yapmıştır.  
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(Yakındoğu Yardım Kuruluşu) çalışanı olarak görevlendirilmiştir. Sonradan görevi 

değiştirilmiş ve Hıristiyan Kadın Kolları olan Y.W.C.A.’nın Adana Merkezinin müdür 

yardımcısı olarak Adana’ya gönderilmiştir. 

Dorothea, Adana’ya geldiğinde İngilizlerin Kilikya bölgesini Fransızlara 

bıraktığını öğrenerek hayal kırıklığına uğrar. I. Dünya Savaşı sona erdiği halde etnik 

kavgalar devam etmektedir. Her yerde savaşın izleri görülmektedir. Bölgede Türk 

çeteleri Fransızlarla savaş halindedir. Dorothea’nin belirttiğine göre bu kaos ortamında 

misyonerlerin yardım kuruluşları aracılığıyla çalışmaları daha kolay olduğundan birçok 

misyoner, doktor veya hemşire olarak çalışmaktadır. Babası da bu yardım kuruluşları ile 

yakın ilişki kurmuştur. Ermenilere ve Suriyelilere yapılacak yardımların fonu babasının 

idaresi altında olmuştur. Bu fonun sağladığı maddi destekle, babası, Adana’da bir 

hastane açılmasını sağlamıştır. Chicago’dan hemşireler ve bir cerrah getirtmiştir.   

Dorothea’nin Adana’da çalıştığı bu dönemde babasının yaptığı gibi dinî eğitim 

faaliyetlerinden çok, sağlık, yetimhane yönetimi ve meslek edindirme kurslarıyla ilgili 

çalışmaları takip ettiğini görüyoruz. Esasen bölgede bulunan tüm paydaşlar (Fransızlar- 

İngilizler- Amerikalılar) Ermeniler başta olmak üzere tüm bölge halkına yapılan yardım 

çalışmalarında ortak hareket etmişlerdir. Dorothea’nin de anılarında bildirdiği gibi, 

Adana’da faaliyet gösteren, İngilizlere ait ‘The London Mayor’s Fund’ adındaki halı-

kilim dokuma kurslarını yürüten kuruluşla, Fransızlara ait ‘French Civil Administration’ 

adlı Ermeni mültecilere yardım kuruluşu ve  Amerikalı erkek misyonerleri temsil eden 

Young Men’s Christian Association (Y.M.C.A.) birlikte program yürütmüşlerdir. 

Dorothea’nin yeni görevine başladığı zaman yaptığı ilk iş, bu farklı kuruluşların 

çalışanlarını bir araya getirmek ve Türklerle bir tanışma programı düzenlemek olur. 

Y.W.C.A’nın Adana merkezinde Türk vali ve iki memur ile Fransız askerlerin, İngiliz, 

Yunan, Ermeni ve Amerikalıların katıldığı 70 kişilik eğlenceli bir resepsiyon verirler. 

Bu davet Dorothea’nin ifadesiyle ‘Y.W.C.A. için gerçek bir başarı’ olur. 
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 Dorothea’nin anılarından öğrendiğimize göre, 1920 yılında Osmanlı 

topraklarında Y.W.C.A.’a bağlı 4 merkez vardı. İstanbul, İzmir, Beyrut ve Adana’da 

bulunan bu merkezler bilhassa Ermeni kızları ve kadınları için ‘çölde bir vaha’ gibiydi. 

Adana merkezinde sabah 08:30’dan 17.00’ye kadar eğlenceye dayalı kulüp çalışmaları 

ve eğitim dersleri veriliyordu. Kızların en çok ilgi gösterdikleri dersler; dikiş, İngilizce, 

Fransızca ve Beden Eğitimi dersleriydi. Kulüp çalışmalarında tiyatro, müzikal, piyes, 

koro ve Amerikan filmi izleme etkinlikleri yapılıyordu. Bu derslere katılan iki Ermeni 

kız Dorothea’nin yönlendirmesiyle, içinde Ermenice, Türkçe, Fransızca, Yunanca ve 

İngilizce makalelerin yer aldığı bir gazete de çıkardılar. Dorothea’nin Beden Eğitimi 

dersine diğer yabancı okulların öğretmenleri de katılıyordu. Beden Eğitimi dersinde 

halk oyunları, jimnastik gibi etkinlikler yanında çocuk oyunları oynuyorlardı. Bu derse 

bağlı olarak Dorothea, Amerikan çocuk şarkılarını Türkçe ve Ermeniceye çevirdiğini, 

program sonunda diğer okullara dağılan bu öğretmenlerin merkezde öğrendikleri bu 

oyun ve şarkıları gittikleri okullarda öğrencilere öğrettiklerini ifade eder. .Dorothea, 

kulüp çalışmaları sırasında bazı öğrencilerin yetim Ermeni çocuklarına verilmek üzere 

dikiş diktiklerini de belirtir.  

 Yine anılarından öğrendiğimize göre, sadece merkezde değil aynı zamanda 

dışarıda da çeşitli aktivitelerde bulunurlar. Örneğin her gün öğle arasında Yunan bir 

müdürün sorumluluğundaki pamuk fabrikasının bayan çalışanlarına cüz’î bir para 

karşılığında öğle yemeği verir, onlara beden eğitimi yaptırır, oyunlar oynar, hikayeler 

anlatır ve Y.M.C.A.’nın verdiği filmleri izletirler. Dorothea’nin söylediğine göre bu işçi 

kızlar en cahil gruptur. Öyle ki dikiş dersi sırasında kızlara sayıları öğretirken kızlardan 

birine 1+1=2 işlemini anlatabilmek için 15 dakika uğraştığını yazıyor. Bununla birlikte 

onların kendilerini görünce gösterdikleri heyecan, coşku, merak ve sevinç duygularının 

olağanüstü olduğunu, hayranlıkla elbiselerine dokunduklarını da ekliyor. 
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 Yine Dorothea’nin takip ettiği iki rekreasyon çalışması daha vardır. Bunlardan 

biri N.E.R.’nin sorumluluk alanındaki yetimhanenin çocuklarıyla, diğeri ise Fellahîn 

denilen ve Arapça konuşulan bölgede oturan Araplarla yürütülmektedir. Bu gruba dahil 

olan Türk kızları da vardır. Dorothea onlardan merkeze gelmelerini ister fakat merkez 

uzak olacağı için Türk kızları uygun bir evde toplanmanın daha iyi olacağını söylerler. 

Bu amaçla kızlardan birinin amcasının evi toplantı noktası olarak seçilir. Dorothea 

Çarşamba günleri o eve giderek onlara dikiş-nakış dersi verir.  

 Tüm bu çalışmaların yanında Dorothea’nin sorumlu olduğu bazı işler daha 

vardır: Mutfak yönetimi, hizmetçilerin, aşçının ve temizlikçinin eğitimi ve merkezin 

ihtiyaçlarının alışverişi bunlar arasındadır. Dorothea bu tür hizmetlerde annesinden 

faydalandığını söyler. 

 Dorothea, merkezde, Protestanların 25 Aralık’ta, Ortodoks Yunanların 6 

Ocak’ta, Gregoryen Ermenilerinki 15 Ocak’ta olmak üzere Noel kutlamalarının her 

mezhebe göre farklı tarihlerde kutlandığını ve hepsine ayrı bir program hazırladıklarını, 

kendilerinin de ayrıca yeni yıl kutlaması yaptıklarını yazmıştır. Anılarında bu 

kutlamaları ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. Buna göre; 1921 yılının Noel 

kutlamalarında ilk olarak fabrikada çalışan kızlarla küçük yaş grubundaki yetim ve 

öksüz çocuklara eğlence hazırlanmıştır. Dorothea merkezdeki kulüplerde görevli 

kızlarla birlikte bir Noel ağacı ve herkese yetecek kadar mendil, resim ve hediyeler 

hazırlamıştır. Bu hediyeleri renkli çoraplara koyup bunlarla Noel ağacını süslemiştir. 

Çocuklar için kurabiyeler yapıp piyano çalmıştır. Kızlar Noel Baba’yı görünce çok 

korkmuşlardır. İkinci kutlama N.E.R. yetimhanesindeki 150 çocuk için yapılmıştır. 

Yılbaşı etkinliklerinden biri de cemaat üyelerinin merkezi ziyaretidir. 70’e yakın kişi 

merkeze gelerek takdir ve teşekkürlerini sunmuşlardır. Dorothea iade-i ziyaret için üç 

gün boyunca- çocukken babasının yaptığı gibi- en güzel elbiseleriyle ev ziyaretleri 

yapmıştır. Kendi Noel kutlamaları aynen Amerika’da olduğu gibi gün doğarken neşeli 
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kilise ilahileri söyleyerek başlamış, gece N.E.R.’in merkezinde dansla bitmiştir. Noel 

duası, babasının da katılımıyla İngilizce ve Fransızca yapılmıştır. Akşama annesi 24 

kişilik bir yemek hazırlamıştır. Fransızlar da maskeli balo ve akşam eğlenceleri 

düzenlemişlerdir. Dorothea ve diğer misyonerler de bu davetlere katılmışlardır.  

 Dorothea düzenledikleri eğlence ve faaliyetlerin her kesim tarafından ilgi ve 

merakla takip edildiğini, Protestan bir organizasyon olmaları nedeniyle bilhassa 

Ortodoks, Katolik ve Gregoryen cemaatlerin şüpheyle yaklaştıklarını, buna rağmen 

kendilerinin her kesimle iyi ilişkiler geliştirmek için gayret ettiklerini vurgular. 

Ortodoks, Katolik ve Gregoryenlerin bölünmesine neden olduklarına dair suçlamalarla 

karşı karşıya kaldıklarını ancak kendi ifadesiyle ‘Ermeni katliamı’ ve sürgünler 

sırasında Ermenilere yaptıkları yardımlarla bu cemaatlerin, kendileri hakkındaki 

önyargılarını izale ettiklerini belirtir.  

 Yaz tatili döneminde birçok öğretmenin geziye çıkmasıyla birlikte okuldaki 

faaliyetlerin de durduğunu öğreniyoruz. Dorothea, Adana’da yaz mevsimi çok sıcak 

geçtiği için içeriden çok, dışarıdaki faaliyetlere ağırlık verildiğini, öğrencilerin bir 

kısmının tatile çıktığını, fabrikadaki kız işçilerle olan çalışmalarının ise devam ettiğini, 

bunun yanında erkeklerin Y.M.C.A. tarafından kampa götürüldüklerini, kızlarla da 

piknik yaptıklarını, onlara İngilizce ve Ermenice ilahi ve şarkılar söylettiğini 

anlatır.Ağustos ayında Amerika’dan Mersin’e gelen bayan turistlerin gecelemek için 

merkeze geldiklerini ve burada konakladıklarını da ilave eder. Y.W.C.A’nın Adana 

merkezinin müdürü olan Miss Owens ile beraber küçük bir kaçamak yaptıklarını, 

Halep’e gezmeye gittiklerini ve İskenderun’da adet olduğu üzere bir misyoner evinde 

misafir edildiklerini, uzak yerlerde yemek ve konaklama noktasında sıkıntı 



38 
 

yaşamadıklarını belirtir. Halep’e ulaştıklarında N.E.R. tarafından misafir edildiklerini 

anlatır.70 

 Bu kısa süreli geziden döndüklerinde yeni dönemde artan öğrenci ve üye sayıları 

nedeniyle dar gelen eski merkez binasından daha merkezî bir yerde bulunan, daha geniş 

ve rahat yeni bir binaya taşınırlar. Burada önce öğrenciler ve üyeler için bir akşam 

yemeği daveti verirler. Sonra bütün farklı mezhep üyelerinin katıldığı 400 kişilik bir 

tiyatro sunulur. Ardından katılımcılara faaliyetlerini tanıttıkları bir program gösterirler.  

Ertesi gün, beklenmedik bir gelişme yaşanır. Babasını ziyarete gittiğinde onu 

endişeli bir halde bulur. Babası ona “Fransızların Kemalistlerle resmî bir anlaşma 

yaptıklarını ve Kilikya bölgesini terk edeceklerini, bölgenin iki ay içinde Kemalistlere 

bırakılacağını” söyler. Dorothea’nin belirttiğine göre haber, merkezde, hatta tüm 

şehirde şok etkisi yapar. Sadece Ermeniler değil, Yunanlılar ve milliyetçi olmayan 

Türklerde dahil Fransız korumasına güvenerek bölgeye gelip yerleşen veya Türk 

çetelerine karşı Fransızlar safında savaşan herkes korkuya kapılmıştır. 1915 yılında 

yaşananlar bir kez daha hatırlanmıştır. Bu kez resmen zorunlu olmasalar da gönüllü 

olarak göç etmek üzere hazırlıklara başlarlar. Bu panik havası doğal olarak Dorothea ve 

arkadaşlarının çalışmalarını alt üst eder. Herkes dağılır. Adana’dan ayrılacak olan 

kızlar, ailelerine Y.W.C.A. merkezinin olduğu yerlere gitmek için yalvarırlar. 

Dorothea’den her şehirde böyle bir merkezin olmadığını öğrendikleri zaman hayal 

kırıklığına uğrarlar. Böylece Ermeniler için yeni bir göç daha başlamıştır. 

Alabildiklerini yanlarına alan Ermeniler, bazı eşyalarını Türk dostlarına bırakırlar, 

kalanları da imha edip evlerini terk ederler. Gidiş kartı çıkarmaya çalışan Ermeniler için 

kiliseler adeta pasaport bürosuna dönmüştür. Miss Owens trenle Mersin limanına giden 

Ermeni kızlar ve aileleri için Mersin’de bir konaklama yeri açmaya karar verir. 
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Mersin’de eski bir oteli tutar.  Mersin’de yaşayan gönüllü bayanları organize eder ve 

Adana’ya geri döner. Miss Owens Mersin’deki faaliyetlerin idaresini Dorothea’ye verir. 

Mersin’de çalışan bayan misyoner öğretmen Myrtle, Y.W.C.A.’nın bu çalışmasında 

Dorothea’ye yardımcı olacaktır. Dorothea Türk arkadaşı Fevzi Bey’in arabasıyla 

Mersin’e giderken insanların sürüler halinde yürüdüklerini görür. N.E.R. aracı da 

Ermenileri taşımaktadır. Mersin’de bulunan Protestan misyonerlerin istasyonu, okul ve 

kiliseleri adeta bir mülteci kampına dönmüştür. Sokaklar bile yerde yatan insanlarla 

dolmuştur. Dorothea Mersin’e gelir gelmez orada bulunan Y.M.C.A. ile temasa geçer. 

Onlar, otelde çalışacak iki garson ve bir aşçıyı otele yönlendirir. Sonra şehirde çiçek 

hastalığı salgını olduğu için aşı yaptırırlar. Ardından Dorothea ve Myrtle, şehri dolaşıp 

tanıdıkları Ermenileri otele getirirler. 15 kadar kişiye düşük ücretle yemek ve yatak 

verirler. Bu hizmet kulaktan kulağa yayılınca otel her gün dolup taşar. Sabahları limana 

inerek yolcuları taşıyacak olan gemilere bakar ve orada bekleyen insanlara yardımcı 

olmaya çalışırlar. Nereye gideceğini bilmeyen kişileri gidebilecekleri ülke, şehirler ve 

oradaki hizmetleri konusunda yönlendirirler. Yurtdışına gidecek göçmenlerin resmî 

işlemleri zor ve masraflıdır. Bu nedenle özellikle vize almak için resmî evrak takibinde 

iki İtalyan iş adamının aracılığıyla kendilerine sığınan Ermenilerin işlerini kolaylıkla 

yaptırırlar. Fransız makamları ile araları iyi olduğundan ilgilendikleri Ermeni ailelerin 

pasaport işlemlerini herhangi bir sıkıntı olmadan tamamlarlar. Yurtdışına gidecek 

Ermenileri yolcu etmeden önce onları gidecekleri yerde kendilerine yardımcı olabilecek 

misyonerler ve merkezler konusunda bilgilendirirler. Bu hizmet Ermeniler için büyük 

bir rahatlık sağlar. Mersin’de göçmen Ermeniler için yaptıkları diğer bir hizmet de 

trenle Mersin’e gelen yolculardan tanıdıklarını otele götürmek olmuştur.71 

Mersin’de olup bitenleri öğrenmek amacıyla şehre gelen bir Amerikan savaş 

gemisinin kaptanı da otelde misafir edilmiş,  onu şehirde dolaştırıp bilgilendirmişlerdir. 
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Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Miss Owens Mersin’e gelir ve 

Dorothea’den işleri devralır. Bunun üzerine Dorothea Adana’ya geri döner. Adana artık 

terk edilmiş bir şehir görüntüsündedir. Ankara hükümeti ile anlaşma yapan Fransız 

heyetinin başındaki isim olan M. Franklin Boullion (1870-1937) Adana’ya gelir ve 

Dorothea’nin babası ile görüşür. Dorothea ve babası onu, Ermenilerin göç nedeniyle 

yaşadıkları sıkıntılar konusunda aydınlatırlar ve Fransızlara olan kırgınlıklarını 

gösterirler. Bu görüşmeden sonra birkaç kez daha görüşme yaparlar.  

Dorothea, bu dönemde misyonerlerin statüsü hakkında bir belirsizlik olduğunu, 

İngiltere henüz ‘Kemalistlerle’ bir anlaşma yapmadığından babasının Britisher (Birleşik 

Krallık vatandaşı) olması nedeniyle Fransızların verebileceği herhangi bir güvenlik 

garantisi olmadığını, yine de M. Franklin Boullion’un, babasına kalmasını tavsiye 

ettiğini not ediyor. Kendisi ve Miss Owen’ın yine Y.W.C.A. çatısı altında çalışmalarına 

devam etmeye karar verdiğini açıklıyor. Ona göre barış yanlısı bir tutum gösteren yeni 

Türk hükümeti test edilmeye değerdir. Aynı zamanda bu yeni dönemde her inançtan 

insana hizmet etmiş bir kurum olarak Yunan ve Ermeni kızlarıyla olduğu gibi Türk 

kızlarıyla da güzel işler çıkarabileceklerine dair umudu vardır. Bu karışık duygular 

içindeyken bir gün İngiliz konsolos ziyaretlerine gelir, onları olabilecekler konusunda 

uyarır. Diğer bir gün Y.W.C.A. genel sekreteri İstanbul’dan Adana’ya gelerek, gitmek 

ya da kalmak konusunda tamamen özgür olduklarını söyler. Gitmeye karar verenler olsa 

da Dorothea, kalmaktan yanadır. Babası son kararını vermeden önce Adana’da yeni 

hükümetin sivil yöneticilerinden Hamid Bey’le görüşür. Hamid Bey ona samimi bir 

şekilde kalmasını tavsiye eder. Böylece Dorothea ve ailesi Adana’da kalırlar. Babası 

eve döndüğünde İstanbul’daki merkezden gelen ve Adana’yı terk etmesini tavsiye eden 

yazıyı tüm sorumluluğu üstüne alarak yırtıp atar. 

Dorothea,  babasının bu kararının Türklere duyduğu güveni gösterdiğini ve 

Türklerin de bunu takdirle karşıladıklarını belirtir. Bizzat Hamid Bey’in Y.W.C.A.’a 
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gelerek çalışmaları saygıyla karşıladığını belirttiğini not eder. Bu yeni dönemde 

Adana’da etkili olacak Hamid Bey ve Muhiddin Bey ile babasının iyi bir başlangıç 

yaptıklarını ifade eder. 

Bundan sonraki dönemde artık geride kalan Ermenilerle, Fransız dostları, 

hastane, merkez ve okula gelen yeni misyoner arkadaşları ve sayıları giderek artan 

çarşaflı Türk kızlarıyla birlikte olurlar. Dorothea merkezlerine ilk kez gelen bu kızlara 

film izletir, Türkçe şarkılar söyler, çay ve kurabiye ikram eder. Bu şekilde çay 

davetleriyle kızların sayısı artmaya başlar. Merkezde Türk ve Yunan kızlar birlikte dans 

ederler. Dorothea’ye göre merkez,  kızlar için adeta ‘ çölde bir vahâ’ gibidir. 72 

Hamid Bey, Türk kızlarının gittiği bir Türk okulunun 3 bayan öğretmeninden, 

Y.W.C.A’nın Adana merkezindeki aktiviteleri takip ederek öğrenmelerini ve Türk 

okullarında uygulamalarını ister. Bu öğretmenler, çok istekli bir şekilde programları 

takip ederler. Bu çerçevede spor faaliyetlerine de katılırlar.73 

Merkez, aynı zamanda bölgede çalışan diğer misyonerler için de bir dinlenme ve 

toplantı alanıdır. Pazar günleri öğleden sonra Amerikan misyon hastanesinde çalışan 

hemşireler,  Fransızlara ait olan yetimhanede çalışan bayanlar, merkeze gelir, gazete 

okur, dinlenirler. Evli olanlar eşlerini de getirirler. Bu arada kulüp çalışmaları ve diğer 

derslere de devam edilir. Özellikle piyano ve keman eşliğindeki müzik ziyafetleri, 

Fransız, Amerikalı, Bulgar, Yunan, Türk ve Ermenilerin kaynaştığı bir etkinlik olur.74 

Bunun yanında yeni binalarında çay davetleri, maskeli balo yaparlar, Ermenilere ait bir 

evde briç partileri verirler. 

Dorothea’ye göre, Amerikalı misyonerler ve yardım gönüllüleri açısından her 

şey yolunda giderken İstanbul’dan gelen bir telgrafla neye uğradıklarını şaşırırlar. 

                                                           
72Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.157. 

73Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.201. 
74Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 202. 
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Çünkü İstanbul’daki merkez Haziran sonuna kadar Adana bürosunun kapatılmasını 

istemektedir. Gerekçe olarak New York’taki ana merkezin bütçe kısıtlamaları 

gösterilmiştir. Dorothea onca emek ve başarıdan sonra böyle bir emirle merkezin 

kapatılacak olmasına inanamaz. Başka bir organizasyona geçerek yine çalışmaya devam 

etmeye karar verir. Bu haber, Türk, Ermeni ve Yunan kızlarında hayal kırıklığı ve 

üzüntü yaratmıştır. Türk kızları, sitemle“Tabii” derler, “Sadece Hıristiyanlara hizmet 

edersiniz.” Diğer taraftan annesi ve babası yine Adana’da kalmaya karar verirler.  

Merkezin kapanmasıyla birlikte Dorothea İstanbul’a gider ve Y.W.C.A. ile olan 

anlaşmayı sonlandırır. İstanbul’da Robert Koleji’n Kız Okulunda öğretmenliğe başlar. 

Orada öğretmen olan Donald C. Blaisdell ile tanışır ve Amerika’ya giderek evlenmeye 

karar verirler. 1926 yılında nişanlısı Donald Blaisdell ile birlikte Türkiye’den ayrılır. 

Her ne kadar bir daha Türkiye’ye gelmeseler de orada tanıştığı arkadaşlarından 

Amerika’ya gelenlerle görüşmeye devam ederler. II. Dünya Savaşı sırasında iyi düzeyde 

Türkçe bildiği için Amerikan merkezî hükümeti tarafından Foreign Economic 

Administration’ın Türkiye masasında görevlendirilir. Ekonomik belgelerin 

çevirmenliğini yapar. Hayatının sonuna doğru Amerikan Ermeni Komitesi tarafından 

ailesi ve kendisinin Türkiye’de Ermenilere yaptığı hizmetler nedeniyle şeref ödülü alan 

Dorothea, 1985 yılında hayata gözlerini yumar. 

Dorothea’nin annesi ve babası ise emekli olunca Lübnan-Beyrut Amerikan 

Üniversite’sinde çalışan kızları Kate’in yanına giderler. 1933 yılında babası vefat eder 

ve Beyrut Protestan mezarlığına gömülür. Annesi Amerika’ya döner. O da 1939 yılında 

Washington’da vefat eder.  

Ailenin misyonerlik geleneği Dorothea’nin Beyrut’ta bulunan kız kardeşi Kate 

ile devam etmiştir. Kate ve eşi 1920-1940 yılları arasında Beyrut’ta ve İstanbul Robert 

Koleji’nde çalışmışlardır. Onların kızı Dorothea ve eşi de hem Beyrut hem de 

İstanbul’da misyoner öğretmen olarak çalışmışlardır. Dorothea Chambers Blaisdell’in 
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erkek kardeşi Talcott Seelye, Ortadoğu’da bir Amerikan diplomat olarak görev almıştır. 

Tunus ve Suriye’de büyükelçilik yapmıştır. Talcott’un kızı Kate ise bir Ortadoğu 

uzmanı olmuştur. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, 

“epilogue”. 
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II. BÖLÜM: THERESA HUNTINGTON’IN ANADOLU YILLARI VE 

MİSYONERLİK FAALİYETLERİ 

Araştırmamızın bu bölümünde ilk olarak Theresa Huntington’ın ailesine, 

Amerika’daki öğrencilerine ve American Board’a yazdığı mektupları derleyip kitap 

haline getiren Stina Katchadourian’ın, Theresa’nın kızından öğrendiği, Theresa’nın 

ailesi ve aldığı eğitimle ilgili bilgileri aktaracağız. Devamında, Theresa’nın yazdığı 

mektuplar ışığında American Board’un kadın kolları olan Woman’s Board of 

Missions’a bağlı olarak Harput’a gelişini ve yedi yıl çalıştığı Harput’ta neler yaptığını,  

Ermeniler ve Türklerle ilgili gözlemlerini inceleyeceğiz. Son olarak, 1905 yılında, başta 

bölgeye yeni atanan valinin misyonerlik faaliyetlerini zora sokması ve Ermenilerin göç 

etmeleri olmak üzere diğer bir takım kişisel sorunların da etkisiyle Harput’tan ayrılışını 

ve nihayet Amerika’ya döndükten sonra A.B.C.F.M’den istifa edişini ve vefatına doğru 

giden süreci anlatacağız.   

1.  Theresa Huntington’ın Anne-Babası Tarafından Bir Misyoner Olarak 

Yetiştirilmesi 

Stina Katchadourian’ın, Theresa’nın hayatıyla ilgili araştırmalarının sonuçlarına 

göre, Theresa Huntington, 19. yüzyılın sonlarında Amerika’nın New England 

bölgesinde püriten değerlere bağlı, altı çocuklu bir anne babanın üçüncü çocuğu olarak 
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dünyaya gelmiştir. Congregationalist 76  (Bağımsız Kiliseler Birliği üyesi) cemaat 

mensuplarının arasında büyümüştür. Babası ilahiyat okumuş Protestan bir pastördür. 

Annesi faal bir şekilde, denizaşırı ülkelerde çalışan Protestan misyoner kadınlara destek 

çalışmalarına katılan dindar bir ev hanımıdır. Theresa küçük yaştan itibaren, çok 

uzaklardaki misyonerlerin hayatlarını dinleyerek büyümüştür. Evlerinde her gün 

misyonerlerin süreli yayınlarından olan Missionary Herald, The Congregationalist, 

Light and Life forWomen gibi gazete ve dergilerden makaleler okunmuştur. Theresa’nın 

babası bu gazete ve dergilerdeki yazıları çocuklarıyla paylaşmayı seven, idealist bir din 

adamıdır. Theresa’nın çocukluğuna dair hatırladığı ilk anılar, misyoner kadınların 

toplantıları ve “dinsiz” insanların yaşadığı yerlerde yapılması gerekli işlerle ilgili 

konuşmalar olmuştur. 77 Evlerinde Hıristiyanlığa adanmış bir hayat yaşanmıştır. 

Theresa’nın kardeşi Harry büyütüldükleri ev ortamını şu sözlerle anlatır: 

“ Her yemekte dua ederdik. Kahvaltıdan sonra salonda ibadet etmek için 

toplanırdık. Sabah ibadetini babam yönetirdi. Her sabah topluca İncil’den bir 

bölüm okurduk. İçimizden okuma çağına gelmiş olanlar, sırayla İncil’den ikişer 

ayet okurdu. Sonra birlikte ilahi söylerdik. Sonra hepimiz babamın 

sandalyesinin önünde diz çöker ve duaya iştirak ederdik.” 

Nesilden nesile aktarılan bu kurallara göre, yüksek sesle konuşulması, kızların  

saçlarının kesilmesi, makyaj yapmaları yasaktır. Pazar günü sadece sessizce okuma 

yapılır, çalışılmaz ve oyun oynanmaz. 78 

                                                           
76 Congregationalist Kiliseler hakkında geniş bilgi için Bkz. www. Congregational 

library.org.2018.Erişim Tarihi: 17.05.2018. 

77 Stina Katchadourian, Great Need Over the Water, The Letters of Theresa Huntington Ziegler, 

Missionary To Turkey, 1898-1905, 1999, s. 3. 

78Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 15,16, 258. 
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Protestan misyoner bir aile olarak Huntington ailesinin tipik bir özelliği de 

merak ve öğrenme arzusudur. Evlerine astıkları bir harita üzerine notlar alır, 

işaretledikleri yerleri araştırırlar. Onlara göre tüm bu yerlerde Hıristiyanlığı öğrenmeye 

susamış insanlar vardır. Theresa’nın küçüğü Ellsworth bu merak duygusunu tatmin 

etmek adına misyonerlik yanında coğrafya alanına da yönelir, astronomi ile ilgilenir, 

Fırat Koleji’nde öğretmenliği sırasında Coğrafya derslerini dışarıda öğrencileriyle keşif 

gezileri yaparak geçirir.79 

Theresa bir mektubunda, “inançlı bir insan olmakla beraber bütün inandığı 

şeyleri pratikte yapamadığını, kendisi için yaşantının İlahiyat eğitimi veya ibadetlerden 

daha anlamlı olduğunu, bununla birlikte toplumsal düzelmenin ancak İsa gibi benliğini 

terk etmiş, sevgi dolu insanlarla gerçekleşebileceğini” söylüyor. Bu nedenle İlahiyat 

eğitimi almaktansa üniversitede İngilizce ve Beden Eğitimi alanına yönelir. Sporu 

sevdiği için Wellesley Kolej’in kürek takımına girer. Üniversiteden mezun olduktan 

sonra bir lisede Beden Eğitimi ve İngilizce öğretmeni olarak çalışır lâkin bu tür bir 

öğretmenlik onu tatmin etmediği için misyoner olmaya ve denizaşırı ülkelere gitmeye 

karar verir.  

Theresa’dan bir yaş küçük erkek kardeşi Ellsworth, Theresa’dan bir yıl önce 

Harput’taki Fırat Koleji’ne misyoner coğrafya öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak 

gönderilmiştir. Theresa yurtdışında misyonerlik konusunda kardeşiyle görüş 

alışverişinde bulunur. Kardeşi ona Harput’a gelmesinin iyi olacağını söyler. Böylece 

Theresa, Amerikalı misyonerlerin çatı örgütü olan American Board ile birlikte çalışan, 

Anadolu’da kadınların eğitilmesi ve Hıristiyanlaştırılması çalışmalarını yürüten 

                                                           
79Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 255. 
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Woman’s Board of Missions’a müracaat eder. Babasının ve ailesinin dinî çalışmaları da 

göz önüne alınarak kendisine misyonerlik görevi verilir.80 

2.American Board’a Bağlı Olarak Yaptığı Misyonerlik Çalışmaları 

 Theresa Huntington A.B.C.F.M tarafından Harput Fırat Koleji’ne (Euphrates 

College) İngilizce öğretmeni olarak gönderilir fakat mektuplarında anlattığına göre, 

sadece Ermeni öğrenci ve öğretmenlere İngilizce öğretmekle kalmaz; Harput 

istasyonundaki misyonerlerin her türlü çalışmalarına destek olmaya çalışır. Ermeni 

köylerini gezerek ev ziyaretleri yapar. Bazen Türk kadınlarına da ev ziyareti yapar. 

Ermeni din adamlarıyla toplantılar düzenler. International Society of Christian 

Endeavor81 (Christian Endeavor= C.E.) çalışmalarına destek için yetimhane ziyaretleri 

yapar. Noel ve Şükran Günü kutlamaları ve dinî programlar düzenler. İlk yıllarında 

yapamasa bile son yıllarında ziyarete gittiği köylerde kadınlara Ermenice Hıristiyanlık 

eğitimi verir. Haftada bir veya iki kez aile üyelerine, akrabalarına,  Amerika’daki 

öğrencilerine yazdığı mektuplar ve Life and Light gibi misyoner örgütlerinin yayın 

organlarına yazdığı rapor niteliğindeki mektuplarla Amerika’da yaşayan ve 

Türkiye’deki misyonerleri maddî, manevî destekleyen kadınları çalışmalar hakkında 

bilgilendirir. Coğrafyası, bitki örtüsü, havası ile Türkiye ve orada yaşayan halkların 

adetleri hakkında yazılar yazar. Yazdığı bu mektuplar misyoner örgütlerinde herkese 

açık olarak okunur, paylaşılır. 

Theresa’nın misyonerlik çalışmaları daha İstanbul’a adım attığı ilk günden 

başlar. 1898 yılında A.B.D.’nin Boston şehrinden yola çıkan Theresa, diğer 

                                                           
80Katchadourian, Great Need Over the Water, s. 4-10. 

81İncelediğimiz kitapta kısa adıyla Christian Endeavor veya sadece C.E. olarak yazılan International 

Society of Christian Endeavor, 1881 yılında Amerika’da kurulan, İsa’yı merkeze alarak çalışmalar 

yürüten, farklı Hıristiyan mezhep üyelerinden oluşan 3 milyon üyesi olan uluslararası öncü gençlik 

kuruluşlarından biridir. Bkz. Encyclopedia International, New York, 1968, c.4., s. 406.  
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misyonerlerle birlikte üç haftalık gemi yolculuğunun ardından İstanbul’a gelir. Onları 

Harput Fırat Koleji’nin müdürü Dr. Caleb Gates karşılar. Theresa İstanbul’da misyoner 

Dwight ailesine misafir olur. Harput’a geçmeleri için Osmanlı Devleti’nden almaları 

gereken seyahat izni ( tezkere) çıkmadığı için üç hafta daha İstanbul’da beklemek 

zorunda kalırlar. Theresa bu süre zarfında İstanbul’da Protestan misyonerlerin merkezi 

olan Bible House’u ziyaret eder, Ermenice çalışır, İstanbul’daki misyonerlere ev ziyareti 

yapar. Nihayet Theresa ve diğer misyonerler A.B.D. ve İngiltere kavasının eşliğinde 

gemiye binerek Samsun’a giderler. Orada onları A.B.D. fahrî konsolosu karşılar. 

Samsun’dan at arabasıyla Marsovan ( Merzifon)’a, oradan da Sivas’a varırlar. Yolculuk 

sırasında vardıkları yerlerde misyonerlerle toplantı yaparlar. Merzifon’da kız ve erkek 

öğrencilerin okullarını, yetimhane, hastane ve kursları ziyaret ederler. Ermenilerle Pazar 

ayinine katılırlar. Sivas’ta Alman ve İsviçreli misyonerlerle buluşurlar. Onları, Ermeni 

çocuklar Almanca ilahilerle karşılar. Sivas’ta bulunan Amerikan konsolos ve eşinin 

daveti üzerine kendilerine misafir olurlar. Sivas’tan Malatya’ya geldiklerinde sekiz 

hafta boyunca at üstünde Ermeni köylerini ziyarete giden Amerikalı Protestan 

arkadaşlarıyla buluşurlar, 82  pastörün evine giderek toplantı yaparlar. Harput’a 

yaklaştıklarında kendilerini Theresa’nın kardeşi Ellsworth, Dr. Ussher ve bir Alman 

misyoner karşılar. Çok geçmeden üç Alman misyoner, Barnum ailesi, okulda görevli 

diğer misyonerler, İngiltere konsolosu ve eşi de bu karşılamaya katılırlar.83 Böylece 

                                                           
82 Theresa Huntington mektuplarında birçok kez at sırtında köy ziyareti yapan gezgin misyonerlerden 

bahseder. Harput’ta genç Mr. Browne ve 70 yaşındaki Aunt Caro ve/veya Aunt Hattie adında ( bir kadın 

ve bir erkek olmak üzere) iki misyoner Fırat Koleji’ni merkez alarak çevre köyleri dolaşıp Ermenilerle 

iletişimi güçlendirmekle görevlidir. Bunun için yaz-kış demeden senenin çoğunu köy köy dolaşarak, 

Ermenilerle yaşayarak geçirmektedirler. Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.95, 98, 103, 

143, 171, 179, 216, 221, 238, 240.  

83 Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 38-48. 
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Theresa için, 1898 Kasım’ında iki aylık bir yolculuktan sonra 7 yıl boyunca misyoner 

öğretmen olarak çalışacağı Harput’ta yeni bir dönem başlar. 

2.1. Harput Koleji’ndeÖğretmenliği 

S. Katchadourian 1895 yılında American Board’un Türkiye’de, Harput istasyonu 

dahil 18 tane istasyonu olduğunu yazıyor. O yıl, onlarca binasıyla şehrin en yüksek 

tepesine kurulmuş olan, Amerikan üniversiteleri tarafından tanınan ( Bakalorya) Fırat 

Koleji’nin American Board için bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen yazar, kız koleji 

bölümünün ilk önce sadece iki öğrenciyle açılmasının ardından, 25 yıl içinde bu sayının 

yüzlerle ifade edildiğini belirtiyor. Bununla birlikte 1894 yılında önce Samsun’da, sonra 

Sasun’da Ermenilerin öldürülmesi üzerine Harput’taki misyonerlerin endişelendiklerini 

ama Harput’tan ayrılmak istemediklerini de ilave ediyor. 84 

Theresa Harput’a geldiğinde ilk önce erkek kolejinde görevli Ermeni bir 

hocadan Ermenice özel ders almaya başlar. Kız kolejindeki bir öğretmenden de 

Ermenice sohbet dersleri alır. Bununla birlikte Gülizar adında bir Türk kızından da 

Türkçe dersleri alır. Kolejde farklı yaş gruplarına göre oluşturulmuş kız veya erkek 

sınıflarında (Juniors- Seniors) ders verir. O sırada kolejde okumayan kişilere de 

İngilizce dersi verir. Örneğin,  Ermeni hocalara,  mezun olup da misyonerlerle bağlarını 

koparmayan eski öğrencilere, kolejlerinden veya İlahiyat okullarından mezun olmuş 

yerel Protestan din adamlarına İngilizce öğretir. Misyoner çocuklarına – diğer 

öğrencilerden ayrı olarak- özel ders verir. Bunlara ek olarak kızların yatılı yurdunda 

rehber öğretmen olarak çalışır. Theresa’nın sorumlu olduğu sınıflardan biri olan 

Grammar School’da İngilizce eğitimine ağırlık verilir. Burada,  İngilizce okuma, yazma, 

kompozisyon, gramer dersleri yapar. Bible Class denilen bir sınıfta da İngilizce İncil 

                                                           
84 Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 67. 
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okumaları yapar. 85 Ermenice öğrenmesi yaklaşık iki senesini alır, bununla birikte 

yaklaşık 9 aylık bir sürenin sonunda artık Ermeni öğretmenleri Sunday School 86(S.S.)’a 

davet için Ermenice davet yazabilecek ve S.S. derslerini Ermenice yapabilecek kadar 

Ermenice öğrenmiştir.87 

Türkiye’deki misyonerlik faaliyetlerine destek veren Amerikalı kadınların 

kendisine, okullardaki eğitim sistemi hakkında sorular sorması üzerine cevaben yazdığı 

mektupta Theresa, kendisinin bütün kız sınıflarının ve ilkokul dönemindeki erkek 

öğrencilerin İngilizce eğitiminden sorumlu olduğunu yazar.  

Kız kolejinde okulun kadrosunu müdîre, anaokulu öğretmeni ve kendisi olmak 

üzere 3 Amerikalı öğretmen ve 12 Ermeni bayan öğretmen ve 9 adet bayan yardımcı 

oluşturmaktadır. Büyük yaş grubunda olan Ermeni kızlar, bir yandan eğitim alırken 

diğer yandan para karşılığı küçük yaş grubundaki kız öğrencilere ders vermektedir. Kız 

kolejinde ders veren az sayıda erkek öğretmen de vardır. Temiz ve düzgün giyim, saç 

bakımı gibi konularda son derece titiz davrandıklarını vurgulayan Theresa, odaları 

denetlediklerini de ilave eder. Haftada bir gün genel eğitim amaçlı seminer veya C.E. 

çalışmaları dışında kız ve erkek öğrencilerin bir araya gelmediklerini, bu tür 

etkinliklerde de salonda ayrı oturduklarını ve kızların yüzlerini örttüğünü belirtir. 6 

farklı binada eğitim gören 466 kız öğrencileri olduğunu, yeni binaların da yapılmakta 

olduğunu ve seneye o binaların da kullanılacağını söyler.  

Anasınıfında,  okuma, Aritmetik ve İncil hikayeleri derslerinin; sanat, dil ve el 

becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığını ve oyun oynandığını bildirir. 

                                                           
85 Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 80-129. 

86 Sunday School, kısa adıyla (S.S.) Yerel kiliseler tarafından yürütülen, çocuklara dinî eğitim veren bir 

eğitim kurumudur. Bkz. C.Ellis-Nelson, “ Religious Education”,  Encyclopedia International, New York, 

1968, c.15.  s. 367. 

87 Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 138. 
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Kendisinin de sözlerini yazdığı, şarkılarını çaldığı bu oyunlar Ermeni tarihi ve edebiyatı 

ile Hıristiyan kültürünün anlatıldığı oyunlar  (hantess) olur.88 

10-14 yaş grubu öğrencilerinin aynı sınıfta ders aldıklarını belirtir. Amerika’da, 

bu mektubu okuyan dindar Protestan kadınlara, bu sınıfta hızlı bir değişim olduğunu, 60 

kız öğrencinin bu grubun dersleri arasındaki Bible Class sayesinde ‘İsa’da hayat 

bulduğunu ve Tanrı’nın krallığına ve Cennet’e gireceklerini’ müjdeler. 89 

Aynı mektubun devamında sözlerine kız öğrencilerin kolejde nasıl bir eğitim 

aldıklarını anlatarak devam eder. Harput Kız Koleji’nin Amerika’daki emsalleriyle 

kıyaslandığında liseden yüksek olmakla birlikte fakülte ile denk olmadığını söyler. 

Amerika’daki okullardan farklı olarak, kız ve erkek öğrencilerin ayrı ders yaptıklarını 

ve Ermeni kızların çenelerine kadar başlarını örttüklerini belirtir. Kız öğrencilerin bu 

kolejde İncil okuma, Antik Ermeni dili, Türkçe, İngilizce, Tarih, Felsefe, Ermenice 

kompozisyon, Kimya, Fizik, Trigonometri, Geometri, Cebir, Astronomi, Gramer, 

Fizyoloji ve güzel yazı dersleri aldıklarını, bunun yanında şarkı söyleme, jimnastik, 

yemek pişirme, gündemi konuşma, ev ekonomisi, temizlik, dikiş, nakış gibi konularda 

ayrıca ders aldıklarını, ihtiyaca göre Ermeni öğretmenler tarafından genel ve pratik bir 

takım konularda beceri edinmeleri adına eğitildiklerini anlatır. 90 Bir Çarşamba temizlik, 

ev ekonomisi dersi, diğer Çarşamba yemek pişirme dersi yaptıklarını, kendisinin de 

Ermenice olarak bu dersi işlediğini yazar. 91 

Theresa mektuplarında İngilizce derslerini nasıl yaptıkları konusunda; ilahi, 

marş ve şarkıları Ermenice’ye çevirmek ve haftada bir gün sadece İngilizce 

konuşturmak gibi metodlar dışında ayrıntılı bilgi vermiyor. Mektuplarında okuldaki 

                                                           
88 Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 229, 245. 

89 Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 230. 

90Katchadourian, Great Need Over the Water, s. 233. 

91Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 242. 



52 
 

derslerden çok, okul dışı etkinliklerini anlattığına şahit oluyoruz. Babasına yazdığı ilk 

mektupta sıradan bir okul programını şöyle anlatmaktadır: Sabah 6:00’da yatılıda kalan 

öğrencilerle birlikte kalkarlar. 6:45’te salonda toplu dua ederler. 7:00’de kahvaltı gelir. 

Salı günü kahvaltıdan sonra öğretmenler toplantısı yapılır. 8.30’da okulun bütün 

öğrencileriyle birlikte dua ve ibadet ederler. Theresa bazen bu etkinliği idare eder, bazen 

de dinleyici olarak katılır. Dua İngilizce yapılır. Pazartesi ve Salı günleri 8:45’te ikinci 

sınıfların İngilizce dersine girer. Haftanın ilk üç günü Ermenice sohbet dersine katılır. 

Öğle vakti misyoner çocukları için hazırlanmış özel sınıfta gramer ve kompozisyon 

dersi verir. Kız öğrencilerle birlikte öğle yemeğini yedikten sonra Ermenice ders alır. 

Perşembe ve Cuma günleri saat15:00’te 3. ve 4. sınıf öğrencilerine İngilizce ders verir. 

Pazartesi günleri öğleden sonra öğretmenler çalıştayı yaparlar. Salı, Christian Endeavor 

kurulu toplanır. Perşembe ise öğretmenlere İngilizce dersi verir. Akşam 5:00’te birlikte 

ibadet ederler. İlahi söyler, dua ederler, İncil’den bölümler okurlar. Haftada bir gün 

öğretmenler kurulu toplanır ve haftalık değerlendirme yapılır. Bu toplantıda yerel 

öğretmenlerle ilgili sorunlar, maaşları, seçilmiş bazı öğrencilere ödenecek para miktarı, 

Amerikalı öğretmenlerin problemleri, köy ziyaretleriyle görevlendirilen öğretmenlerin 

yaptıkları çalışmalar değerlendirilir.92 

Ana sınıfından kız-erkek kolejlerine ve İlahiyat okuluna, öğretmenlerin 

lojmanlarından, öğrencilerin yurtlarına, ipek böcekçiliği, marangozluk, dikiş-nakış 

atölyelerinden rüzgar enerjisiyle ısıtılan su kuyularına, fırınından revirine hatta ibadet 

için ayrılmış tek kişilik inziva odalarına kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğü, geniş 

yelpazede eğitim imkanının olduğu bu kampüste öğretmenlerle öğrenciler ve velileri 

arasında sıcak bir atmosfer vardır. Öğrenciler ve anne-babaları, sık sık öğretmenleri 

evlerinde ziyaret etmekte, öğretmenler de öğrencilerin odalarına gitmekte ve aileleriyle 

görüşmek üzere ev ziyaretine çıkmaktadır. Bu buluşmalarda kıymetli zamanlarını onlar 

                                                           
92Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 80-82, 103,138, 179. 
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için sabır, ilgi, neşe ve güler yüzle harcadıklarını belirten Theresa, kendilerinin de 

öğrencilerin ailelerine iade-i ziyarette bulunduklarını ve bu aile ziyaretlerinde Ermenice 

konuştuklarını ilave eder.93 

Yazın okullar tatil olduğunda bazı öğrencilerin evleri uzak olduğu için 

memleketlerine dönmediğini bildiren Theresa, bu öğrencilerle ilgilendiklerini, onları 

yatakhanede ziyaret edip evlerine davet ettiklerini, onlarla dinî dersler yaptıklarını, 

birlikte bazen doğum günü kutladıklarını, oyun oynayarak vakit geçirdiklerini anlatır. 

Tatil döneminde şehirde aileleri ile yaşayan çocuklar için Sunday School ( Pazar günü 

yapılan dinî dersler) devam etmektedir. Yazın tatile çıkan Ermeni bayan öğretmenleri, 

sayfiye olarak kullandıkları güzel bir bahçesi ve manzarası olan evlerine davet edip 

onlarla hem tatil hem çalışma kampı yaparlar.94 Bazen öğrencilerle pikniğe çıkarlar.95 

1900 yılında yazdığı bir mektupta, o yaz, iki-üç Ermeni kız öğrenciyle birlikte 

kütüphane tanzimi yaptıklarını, kütüphanelerinde bulunan kitapları tasnif ettiklerini ve 

atılması gereken bazı kitap ve kırtasiyeyi attıklarını yazar. Birkaç gün süren bu 

çalışmadan sonra gelecek senenin eğitim- öğretim programı için planlama yapacaklarını 

belirtir.96 

Aynı yıl yazın okul kapalıyken yakında ikamet eden bazı Türk kadınların 

okullarını ziyaret ettiğini, öğretmenlerle tanışmak istediklerini, arkadaşı Ada ve 

kendisinin onlarla tanıştığını ama Türkçe konuşamadıkları için sadece gülümsemek 

zorunda kaldıklarını, Türkçe bilen misyoner bayanların aracılığıyla onların sorularını 

cevaplayabildiklerini yazar.  Onların bu ziyaretinden sonra kendilerinin de onları 

                                                           
93Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 82. 

94Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.127, 132. 

95Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.253. 

96Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 180. 
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evlerinde ziyaret ettiklerini belirtir.971901 yılında yazdığı başka bir mektupta Fırat Kız 

Koleji’nde görevli bir misyoner olan Aunt Hattie’nin bir Türk kadını evinde ziyaret 

ettiğinden bahseder. Aynı mektupta bazı Türk çocukların okulu taşladıklarını ve 

kendileri için sorun oluşturmaya başladıklarını ve bu çocukları Türk yetkililere şikayet 

ettiklerini söylemektedir.98 

1900 yılında Harput’ta Amerikalı misyonerler, farklı bir heyecan içindedir. 1895 

yılında Ermenilerle Türkler arasında gelişen asayiş olayları ve sonunda onların 

ifadesiyle ‘Ermeni Katliamı’ nedeniyle zarar gören kolej binaları yeniden yapılacak, 

kampüs daha da büyütülecek ve böylece misyonerlik faaliyetleri yeni bir ivme 

kazanacaktır. Harput Fırat Koleji müdürü Dr. Gates üç yıl süren bir çalışmanın 

sonunda- A.B.D. konsolosunun desteğiyle- Padişah II. Abdülhamid’ten olaylar sırasında 

zarar gören binaların yeniden yapılması ve ihtiyaç görülen diğer binaların da inşa 

edilebilmesi için yazılı izin (irade) almayı başarmıştır. Theresa bu konuyla ilgili olarak 

yazdığı mektupta, yazın okul binalarının yapımının hızla devam ettiğini, inşaat 

nedeniyle okulu iki hafta geç açacaklarını, Ermeniler tarafından koleje yoğun bir talep 

olduğunu hatta yoksul Ermeni kadınların, çocuklarının okula düşük ücretle kabul 

edilmesi için yalvardıklarını, dilenecekleri korkusuyla fakir kadınlarla konuşmak 

istemediğini yazar. 99 Theresa’ya göre ücretsiz eğitim faydasızdır çünkü “Ermeniler, 

yapılan işe, ödedikleri para kadar değer vermektedir”.100 

1901 yılında yazdığı bir mektupta öğrencilerine tarih dersi verdiğini belirtir.101 

Kız ve erkek öğrencilerle tiyatro oynarlar,  Ermenice’ye çevirdikleri ‘King Lear’ 

                                                           
97Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 181, 189. 

98Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 241. 

99Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 97, 147, 214. 

100Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 268. 

101Katchadourian, Great Need Over the Water,   s.  272. 
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oyununu sahnelerler, ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ masalını canlandırırlar,  pandomim 

yaparlar.102 İngilizcesini ilerletmek isteyen öğrenci veya öğretmenlere ayrıca özel ders 

verir.103 

O yıl binaların yapımı halâ devam etmektedir. Şehre en hakim tepeye kurulan bu 

binaları incelemeye giden Theresa, çok etkilendiğini söyler.104 

 

2.2. Öğretmenlik Dışında Yaptığı Misyonerlik Faaliyetleri 

Theresa Huntington’ın gününün büyük kısmı elbette İngilizce öğretmek ve 

Ermenice öğrenmekle geçer ancak bunun yanında,  bir misyoner olarak anaokulu, 

öğrenci evleri ve yetimhane ziyaretleri ile Şükran Günü, Noel ve Paskalya kutlamaları, 

İngilizce ve Ermenice konserler ve doğum günü partilerinin, Alman misyonerler başta 

olmak üzere bölgedeki diğer misyonerlerle birlikte yaptıkları eğlence, toplantı ve 

gezilerin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu da ilave eder. Günlük çalışmaların 

yanında her hafta yaptığı Sunday School (S.S.) ve Christian Endeavor (C.E) çalışmaları 

da vardır. C.E. toplantıları bir Ermeni pastör tarafından yürütülür. Okuldaki bütün 

misyonerler toplantıya katılır. Protestanlığa geçmiş olanlar kutsanır, Türkçe ve 

Ermenice dualar edilir, İncil okumaları, ilahiler vb. etkinlikler Ermenice yapılır. Vaaz 

hem Türkçe hem de Ermenice verilir. Tüm C.E. toplantıları okul binalarında yapılır. 

Bazen her zamankinden farklı olarak C.E. toplantıları güncel bir konu üzerinde 

münazara veya misyonerlik çalışmalarının dünü ve bugünü üzerine değerlendirme 

şeklinde yapılır. Günde üç kere toplu ayin yaparlar. Gregoryen cemaatinden ayrılarak 

Protestan cemaatine katılanlar için kilisede vaftiz töreni yaparlar. 

                                                           
102Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 243, 309. 

103Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 324. 

104Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 239, 245. 
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Theresa Amerika’daki öğrencilerine yazdığı bir mektupta Sunday School 

etkinliğini anlatırken Ermeni kızlarıyla her Pazar bir evde toplandıklarını, İncil 

okuduklarını, ilahi söylediklerini, kızlara İncil’den ayetler ezberlettiklerini, sırayla 

okuttuklarını ve dersin sonunda o günün konusuyla ilgili sorular sorduklarını söyler. 

Bazen iki ayrı sınıfla iki Sunday School yaptıklarını belirtir.105 

 Mektuplarında Noel kutlamalarına önemli bir yer ayırır. 1898 yılının Aralık 

ayında annesine yazdığı bir mektupta Noel sürecini tüm ayrıntılarıyla anlatır.  

Ermenilerin Ocak ayının 15. günü Noel’i, bu tarihten birkaç gün önce de yeni yılı 

kutladıklarını yazar. Kendilerinin, Ermenilerin adetlerine uygun bir tarihte kutlama 

programı yapmaya çalıştıklarını, Noel’le birlikte okullar tatile girmeden önceki haftayı 

ise ibadete ayırdıklarını söyler. Mektubunda yazdığına göre kutlamalar, Grammar 

School’da Noel konseriyle başlar. Ermenice ve İngilizce İncil okunur, şarkı söylenir. 

Kısa bir vaaz verilir. Çocuklar, kendileri fakir olduğu halde, diğer fakirlere dağıtılmak 

üzere hediyeler getirirler. Theresa ve arkadaşı bu hediyeleri başka misyoner okullarına 

giderek dağıtır. Noel ağacı süslenir. Anaokullarındaki çocuklara leblebi, kağıttan 

yaptıkları bebekler, kurşunkalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerini verirler. Akşam 

kolejdeki öğrencilere hediye dağıtırlar. Yurttaki öğrencilerle parti yaparlar. Oyunlar 

oynarlar, oyuncak bebek hediye ederler. Ertesi gün, çocuklarla birlikte Pazar ayini 

yapar, akşam da Harput bölgesindeki misyonerlerle toplantı ve kutlama yaparlar. 

Pazartesi sabahı öğrenciler, Noel şarkıları söyleyerek ev ev dolaşırlar.  Akşam 

yemeğinden önce erkek çocukları şiir okur, öğretmenler şarkı söyler. Öğrencilerle, 

zengin bir akşam yemeği yenir. Menüde hindi, haşlanmış patates, dolma, yaş pasta, 

badem ve daha birçok yiyecek vardır. Yemekten sonra dua edilir. Bu sırada Theresa, 

kardeşi Ellsworth’u giydirir. Ellsworth, Noel Baba kılığında içeri girer. Çok 
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eğlenirler.106 Noel kutlamaları için Amerika’dan bazı malzemelerin geldiğini söyleyen 

Theresa, 1899 yılının Noel kutlamalarını kız öğrencilerin de isteği üzerine 

yapmadıklarını, bunun yerine Amerika’dan gelen ve bu amaçla kullanılması düşünülen 

malzemelerin tamamının Hindistan’daki kardeş bir okula bağışlandığını söyler.107 Ertesi 

yıllarda yine Noel kutlamaları aynı programla devam eder. 1904 yılının Noel 

kutlamasında Nuh Tufanını canlandırırlar.108 

Hıristiyan kültürün önemli günlerinden olan Şükran Günü kutlamaları da çok 

gösterişli geçer. 1898 yılının Kasım ayında annesine yazdığı bir mektuptan yola çıkarak 

misyonerlerin bu güne ne kadar değer verdiklerini anlayabiliriz. Bu mektupta Theresa 

sabah her zamanki gibi ders işlediklerini, öğleden sonrayı tatil ettiklerini ve misyonerler 

olarak Barnum ailesinin evinde toplandıklarını yazar. Toplantıda çocuklar da dahil 

herkesin ‘neden Tanrı’ya şükran duyduğunu’ söylemesi istenir. Sırayla herkes niçin 

şükretmesi gerektiğini kendi hayatından bir örnekle anlatır. Sonra sofraya otururlar. 

Sofra, hindiden pastaya, püreden bademli pilava kadar her şeyin olduğu çok zengin bir 

sofradır. Akşam yemeğinden sonra hep birlikte Amerikan millî marşını ve İngiliz millî 

marşını söylerler. Şiir okur, hikaye okur, oyun oynarlar.  Ayrılmadan önce kuruyemiş 

yerler. Theresa yedikleri yemekleri anlatırken ‘ tüm bu yiyeceklerin bir misyoner için 

fazlasıyla lüks olduğunu söylemeden edemeyeceğini’ ifade eder.109 

Theresa’nın yazdıklarına bakarak diyebiliriz ki Amerikalı Protestan misyonerler 

için ‘Sunday School’ çok önemlidir. Çünkü o güne mahsus programlar yapılır ve Pazar 

günü faaliyetlerle dolu geçer. Theresa yine annesine yazdığı bir mektupta Pazar günü 

neler yaptıklarını şu sözlerle anlatır: ‘Pazar günü çok meşguldüm. 7:15’te kilisedeki 

                                                           
106Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.  89-91. 

107Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 218. 

108Katchadourian, Great Need Over the Water, s. 333. 

109Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 79, 215, 216. 
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törene gittim. 8:30’da kahvaltı ettik. 10:45’te kızların hazırladığı iki ayrı Sunday School 

programına katıldım. 12’de öğrencilere yapılacak Christian Endeavor çalışmalarıyla 

ilgili toplantıdaydım. Öğleden sonra 2’de kilisede okulumuzun çalışanlarıyla ayin 

yaptık. Dr. Barnum Türkçe konuştu. Ardından Dr. Gates de Ermenice anlattı. İlahiler, 

İncil’den okunan metinler tabii ki Ermenice idi. Okul binalarında yaptığımız bu tür 

toplantılarda genelde yerel bir din adamı da vaaz verir.’ 110 Bir başka mektubunda 

öğleden sonra bayan Barnum’la beraber üç tane yetimhaneyi dolaştıklarını, burada 

yaşayan çocukların kendilerine İncil’den ayetler okuduklarını, şarkılar söylediklerini ve 

çocukların İncil’de geçen hikayelerle ilgili sorularını cevapladıklarını ilave eder. 111 

Theresa’nın mektuplarında sık sık dile getirdiği bir faaliyet de ev ziyaretleridir.   

Yatılı bölümde kalan öğrencilerin kendilerini ziyaret ettiğini, misyonerlerin de onları 

yatakhanelerinde ziyarete gittiklerini söyler. Öğrencilere çay, şekerleme, gofret ikram 

ettiklerini, onlarla Ermenice konuşmaya çalıştıklarını, yaptıkları dil hataları nedeniyle 

gülüştüklerini, oyunlar oynadıklarını anlatır. Bunun dışında öğrencilerin ailelerinin de 

istedikleri zaman gelip görüşme yaptıklarını fakat karşılarındakini umursamaz bir 

vaziyette saatlerce kaldıklarını ve bu zaman zarfında kendilerinin onlara daima güler 

yüzle ve onaylar vaziyette mukabele etmek zorunda olduklarını söyleyerek serzenişte 

bulunur. Kendisinin bazen dersleri bahane ederek çıktığını ama Bayan Browne ve Attie 

gibi daha serbest olanların sabırla ve neşeyle onlarla sohbet etmek zorunda kaldıklarını 

söyler. Yazın veya kışın zor şartlarda ziyaretine gittikleri ev halkının durumuna göre 

bazen içeri girdiklerini bazen de ev işleri nedeniyle giremediklerini belirtir. Bu şekilde 

aynı gün sekiz evi ziyarete gittiklerini anlatır. Davet edilmeleri halinde uzak köylerdeki 

Ermenileri de ziyaret ettiklerini, bazen iki-üç gün köyde kaldıklarını söyler. Bu 

çamurdan yapılmış evlerde yaşayan yoksul insanların kendilerini saygıyla 
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karşıladıklarını, onlar oturuncaya kadar ayakta beklediklerini, misyonerlere ‘üstün’ 

insanlar olarak baktıklarını, biraz şaşkın, biraz meraklı gözlerle kendilerini süzdüklerini, 

kendilerinin ise evde bulunan kişilere iyi dileklerini ilettiklerini, halıya oturup 

gülümseyerek ve bildikleri birkaç Ermenice kelimeyle kendilerini sevimli göstererek 

konuşmaya çalıştıklarını anlatır.112 

Harput istasyonunda çalışan misyonerlerin kendi aralarında yaptıkları doğum 

günü kutlamaları, akşam yemekleri ve çay partileri onlar için bir eğlence aracıdır. Bu 

kutlamalar genellikle Dr. Barnum’un evinde yapılır. Herkes çalıştığı yerlerle ilgili 

anılarını anlatır, diğer istasyonlardan gelen misyoner mektupları okunur, ibadet edilir. 

Doğum günü pastası yenir. Amerikalılar olarak kendi aralarında yaptıkları kutlamalarda 

Amerikan şarkı ve ilahileri söylerler. Amerikan Edebiyatı’ndan örnekler okurlar. 

Çocuklarıyla yastık savaşları yaparlar.  Civar köyleri ziyarete giden Amerikalı 

misyonerler, at sırtında haftalar süren yolculuklarından döndükleri zaman yine bir evde 

toplanıp onların neler yaşadıklarını kendilerinden dinlerler. Bu toplantılarda bölgede 

misyoner faaliyetlerinin nasıl yürüdüğü, yerel din adamlarının neler yaptığı veya 

yapmadığı, Ermenilerin yaşam şartları ve evanjelik çalışmaların geleceği üzerine 

konuşurlar.113 

Şayet çalıştıkları bölgeye yeni bir misyoner gelirse – Amerikalı olsun ya da 

olmasın- onu karşılamak için bir program yaparlar. Buna örnek olarak 1899 yılının 

Şubat ayında annesine gönderdiği bir mektupta yazdıklarını gösterebiliriz. Theresa bu 

mektupta Harput bölgesinde kendileriyle birlikte çalışan Bayan Riefgold ve iki 

arkadaşının Almanya’ya dönmeleri münasebetiyle düzenlenen bir toplantıya davet 

edildiklerini, Mezereh’de birlikte öğle yemeği yediklerini anlatır. Kendisiyle birlikte 

yedi Amerikalı misyonerin bu davete iştirak ettiğinden bahseder. Toplantıda 11 Alman 
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113Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 104. 
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misyonerin olduğunu, hepsini çok beğendiğini belirtir. Verdiği bilgilere göre bu 

misyonerlerden biri Harput’ta arazi satın almıştır, diğeri erkek çocuklarına marangozluk 

ve tarım metodları öğretmektedir, iki bayan misyoner de Almanlara ait iki yetimhane 

açacaktır. Farklı milletlerden bir araya gelen misyonerler olmaları hasebiyle dört dilde 

sohbet ederler. Almanca, Fransızca, İngilizce ve Ermenice. Çok çeşitli yemeklerin 

ikram edildiği zengin bir yemek yerler. Sonra çay içerler. Ayrılmadan önce İngilizce 

dua eder ve Almanca ilahi söylerler. Theresa Alman ailelerin, velayetini aldıkları 

yetimlere bazı konularda kendi çocukları gibi davrandıklarını, onlarla aynı evde 

yaşadıklarını ve toplantıya katılan Alman bir çiftin yanlarında yetim çocukları 

getirdiklerini söyler. Bölgede Almanlara ait bir hastane ile 33 adet hasta, kör ve dul 

kadının yaşadığı bir korunma evi olduğu bilgisini verir. Bu toplantıdan sonra hemen 

C.E. toplantısına gittiğini, sonra gelecek hafta Çin’de yapılacak misyonerler toplantısı 

için plan yaptığını ilave eder.114  Bölgelerinde çalışmış bir misyoner, yer değişikliği 

yapacağında onu uğurlamak üzere yine bir araya gelerek yemek yer ve dua ederler.115 

Theresa erkek kardeşine yazdığı bir mektupta farklı etkinliklerden biri olarak, 

öğrenciler ve velîleri için tartışma programları hazırladıklarını hatta o haftaki konunun 

‘Türkiye’ olduğunu söyler. Başka bir gün Protestan misyonerliğinin dünyadaki gelişimi 

üzerine konuştuklarını anlatır. 1905 yılında yazdığı bir mektupta okul müdürü Bay 

Riggs’in buharlı gemiler üzerine konferans verdiğini yazar.116 

Katchadourian’ın verdiği bilgilere göre, Theresa Harput’ta çalışırken şehirde ve 

civarında Amerikalı misyonerlere ait 24 yetimhane ve eğitim alan öksüz veya yetim 

1000 çocuk vardır. Theresa, Amerikalı Protestan misyonerler olarak sadece yetim 

çocukların eğitim alacağı bir okul açmak istediklerini fakat hükümetin buna müsaade 
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etmediğini bildirir. Hatta bazı yetimhanelerin kapatılması nedeniyle hükümeti 

eleştirir.117  Haftada bir kez düzenli olarak yetimhane ziyaretlerine çıkan ve yapılan 

çalışmaları denetleyen Theresa, kız kardeşine yazdığı bir mektupta yetimhanede 

yaşayan çocuklarla ve yaptıkları hizmetle ilgili ayrıntılı bilgi verir. Söz konusu 

mektupta anlattığına göre arkadaşı Ada ile ziyaret ettiği bu yetimhane, şehirdeki 

kendilerine bağlı en iyi durumda olan yetimhanedir. Theresa’nın ifadesiyle ana- babaları 

‘katliam’da öldürülmüş 60 tane kız çocuğu bu yetimhanede kalmaktadır. Aralarında 4-5 

yaş grubu çocuklar da vardır. Görevli bayanın onları temiz tuttuğunu söyler. Çocuklar 

misyonerlerin gelmesine çok sevinirler. Theresa ve arkadaşı onlara dinî sohbet yapar, 

çocuklarla şarkı söylerler. Ardından görevli bayanlarla toplantı yaparlar. Amerika’da 

bulunan kadın misyoner örgütlerine yazdığı diğer bir mektupta da yetim kız 

çocuklarının dinî eğitimleri ve günlük yaşantıları hakkında benzer bilgiler sunar. 

Kızların günde beş kez ibadet ve dua ettiklerini, ayrıca İncil okuduklarını, bir ‘anne’ 

nezaretinde yemek yapıp, yediklerini, 21 kızın dikiş diktiğini, bazılarının çorap 

ördüğünü veya yetimhanede kalan erkek çocukları için keten kumaş dokuduklarını, 23 

kızın halı dokuduğunu, hepsinin su taşıdıklarını, çamaşır yıkayıp temizlik ve ev işi 

yaptıklarını, günde üç saat okul eğitimi aldıklarını anlatır. Ailesinin herhangi bir üyesi 

hayatta olan ve görüşmeye gelenler için ayrı bir oda bulunduğunu belirten Theresa, 

yaşça büyük olan kızların küçük olanlara ‘abla’lık yaptıklarını, akşamları onlara ders 

çalıştırdıklarını ve dua ettirdiklerini, sonra yatırdıklarını söyleyerek mektubunu 

tamamlar. 118 

Theresa Harput’ta çalıştığı süre zarfında boş zamanlarını ailesine mektup 

yazarak, dağ yürüyüşü yaparak, kardeşi Ellsworth ile birlikte kamp kurarak veya 
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çevrede atla gezinti yaparak değerlendirir.119 Bu tür etkinlikleri anlattığı mektuplarında 

bölgede yaşayan Türk ve Kürtlerle ilgili kendisine ilginç gelen durumları anlatır. 

Kendileriyle tanışmak isteyen ve evlerine davet eden Türk kadınlara İncil okuduklarını, 

onların sorularını cevapladıklarını, evin erkeğinin ise hiç kendileriyle görüşmediğini 

söyler. Başka bir Türk evinde, çocuğu hasta olduğu için misyoner doktor Hubbard’dan 

yardım isteyen ev sahibesi, doktoru, Theresa ve Aunt Caro’yu çok sıcak karşılar. Evde 

bulunan diğer kadınlar aynı yakınlığı göstermezler. İşleri bittikten sonra evin hanımının 

isteği üzerine Aunt Caro İncil okur. Ev sahibesi de onlara Kur’an’ı getirir ama nasıl 

okuyacağını bilmediği için misyonerlere Kur’an okuyamaz. Ev halkı onlara sigara, 

şerbet, kahve ve çeşitli meyvelerden ikram ederler. Theresa bu evde gördüğü Türk 

kadınlarının çoğunun bakımsız olduğunu, yalnız ev sahibesinin çekici bir kadın 

olduğunu söyler. 120 

Theresa, gezgin misyoner arkadaşlarının Kürtlerle iletişim kurmaya 

çalıştıklarını, “Kürdistan” bölgesindeki Kürtleri ziyaret ettiklerini fakat “gerçek” 

Kürtlere dönük doğrudan çalışmalar yapamadıklarını, onların dinlerinin Muhammedîlik 

olduğunu, sadece Kürtçe konuşan Ermenilerle çalıştıklarını belirtir. Kendisi de birkaç 

kere Kürtlerle karşılaşır. 1900 yılı Ağustos ayında okullar tatilken kardeşi Ellsworth ve 

arkadaşı Ada ile Gölcük Göl’ü çevresinde kamp kurarlar. Güvenliklerini sağlamak 

üzere yanlarına vali tarafından iki zaptiye verilmiştir. Bir de aşçı alırlar ve on günlük bir 

kamp yaparlar. Bu tatil sırasında iki kez dağ yürüyüşü yaparken Kürtlerle karşılaşırlar. 

Onlarla tanışmaya çalışırlar. Her iki karşılaşmada da Kürtler onları son derece 

misafirperver karşılar, ikramda bulunurlar. 121 Başka bir mektupta ise Kürtlerin İngiliz 
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konsolosa saldırdıklarından ve konsolosun üç Kürt vatandaşı öldürdüğünden 

bahseder.122 

Theresa’nın ailesine yazdığı mektuplar yanında, bir de Amerika’da olup da 

Türkiye’deki misyonerlik faaliyetlerine destek olan kadın kuruluşlarına veya 

misyonerlerin yayın organı olan gazete ve dergilere yazdığı mektuplar vardır. 1899 

yılının Mart ayında yazdığı bu tür mektuplardan birinde Theresa, gidilen ülke halkının 

dilini öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu anlattıktan sonra, öğrencilerin ve 

misyonerlerin çalışma şartları ve yaptıkları faaliyetler hakkında genel bir özet verir. 

Buna göre Harput’ta yeni binalar eklenmeden önce, anaokulundan dinî eğitim veren 

yüksekokula kadar, 5 farklı bina ve okula çevrilen kiralık evlerle 450 öğrenciye eğitim 

verdiklerini söyler.  Ayrıca üç adet küçük odada kalan 60 yatılı öğrencileri vardır. Yatılı 

öğrenciler yer yatağında yatmakta, sabah toplayıp aynı yerde yer sofrası kurup yemek 

yemekte ve yine yere oturup ders çalışmaktadırlar. Sandalye lükstür. Çok az sayıda 

sandalye vardır. Ona da öğretmen oturur. Bu şartlara alıştıklarını ve Amerika’da faaliyet 

gösteren dinî kuruluşlar kadar çok faaliyet gösterdiklerini ifade eder. Hatta bazen bir 

misyoner için fazlasıyla rahat ettiklerini, fazlasıyla yiyip içtiklerini, ortamın son derece 

rahat ve neşeli olduğunu ekler. Düzenli olarak günlük derslerini, ibadetlerini ve 

toplantılarını yaptıklarını bildirir. Çalışmalarına verdiği örnekler arasında öğrencilerin 

harçlıklarıyla Türkiye dışındaki ülkelerde Hıristiyanlık eğitimi alan öğrencilere 

yaptıkları destekleri de anlatır. Şikayet ettiği üç konu vardır: Biri, bazı öğrencilerin 

Hıristiyan ahlakına yakışmayan hareketleri, diğeri,  Türk hükümetinin yeni misyoner 

okulları açılmasını ağırdan alması ve yetimhanelerden ikisinin devlet tarafından 

kapatılması. Bunlar dışında ortamın misyonerler için cesaret verici olduğunu söyler. 

Yaptıkları velî toplantısı hakkında bilgi verir. Her mezhepten öğrencileri olduğu için 

toplantıya Gregoryen ve Protestan Ermeni velîler birlikte katılmıştır. Bu toplantıda kız 
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öğrenciler Ermenice şarkı söylerler, İncil’den bölümler okunur, dua ederler. Theresa 

mektubunda bu insanların fakirliğine vurgu yapar. Ayrıca onlarla Ermenice konuşmaya 

çalıştığını söyler.123 

Amerika’da bulunan ve misyoner kadınları destekleyen kuruluşlara yazdığı bazı 

mektuplar, kullandığı dil ve bilgilendirme açısından bir rapor niteliğindedir.  

A.B.C.F.M. arşivlerinde saklanan, Katchadourian tarafından kitaba dahil edilen rapor 

niteliğindeki 12 sayfalık uzun bir mektupta Theresa, yetimhanelerin işlevi hakkında 

ayrıntılı bilgi verir. Buna göre, o gün öksüz ve yetim erkek çocuklarının eğitim aldığı 

kendilerine ait üç yetimhaneden birine ziyarette bulunur. Ticaretle iştigal eden birkaç 

çocuk, satış için pazara çıkmıştır. Diğer çocukların çoğunu yere oturmuş, dikiş dikerken 

bulur. Tadilat, örgü ve yama işi yapmaktadırlar. İki tane çorap örme makinesi vardır ve 

bazıları pazarda satmak üzere çorap örmektedir. Theresa, çocuklara günlerini nasıl 

geçirdiklerini sorar. Çocuklar bir günlük programlarını şu şekilde özetler:  Sabah 

4:30’da kalkıp, yaşça büyük olanlar tarafından bir saat kadar ders çalıştırılır, sonra 

sabah ibadeti yaparlar, arkasından bir gün önce kurallara uymadığı için ceza alan 

çocuklar cezalandırılır. Saat 7:00’de kahvaltı edilir. Kahvaltıdan sonra hep birlikte 

odalarını temizlerler. Okulda 8:30’da ders başlar. Akşama kadar okulda kalırlar. Mutfak 

görevi olanlar yetimhanede mutfak işi yaparlar. Bu iş sırayla yapılır. Okuldan 

döndükten sonra gece 8.30’a kadar ders çalışırlar. Cumartesi çamaşır yıkarlar, tamirat 

yaparlar ve yetimhanedeki erkek görevli (baba) tarafından İngiliz Edebiyatı’ndan örnek 

bir kitap çevirisi yapılır. Yetimhanedeki görevli kadın (anne), Theresa’ya çocukların 

dolaplarını gösterir. Çocukların kıyafetleri düzgün yerleştirilmiştir. Pazar günü 

giyecekleri kıyafet başka bir yere asılmıştır.  ‘Anne’, onlara turşu kurmayı, tereyağ 

yapmayı öğrettiğini söyler. Mutfak bölümünde erkek çocuklar aşçıya yardım eder. O 

gün menüde köfte-ekmek vardır. Düşük bir ücretle herkes yemek yer. Yemekten önce 
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topluca dua ederler.  ‘Anne’ ve ‘baba’ya çocukların zanaat olarak neler yaptıklarını 

sorar. Onların, kumaş dokuma, ahşap oyuncak yapma, ev eşyası tamiratı ve çizim gibi 

dersleri olduğunu öğrenen Theresa bu sistemi beğendiğini söyler. Görevlilerden, yaşça 

büyük çocukların arasında terzi, ayakkabı tamircisi, marangoz, makinist, berber, ipek 

böceği yetiştiricisi, bahçıvan ve fırıncıların olduğunu, bu çocukların sabah 7’den, akşam 

5’e kadar dışarıda çalıştıklarını, yetimhaneye yatmaya geldiklerini ve birçok çocuğun 

artık kendi başına geçinebilecek duruma geldiğini öğrenir. Başka bir mektupta erkek 

çocukların yetimhanede neler yaptıklarını anlatırken kızlardan farklı olarak keman, 

mandolin gibi müzik aleti çalan çocukların da olduğunu ekler. Amerika’daki 

hemcinslerine, bu çocukların da Amerikalı çocuklar gibi oyun oynamaktan 

hoşlandıklarını fakat onlar gibi disiplin, itaat, düzen ve planlı yaşamaya– genetik olarak- 

yatkın olmadıklarını, görevlilerin de bu konuda şikayetçi olduklarını belirtir.  Bu 

yeteneklerin yerleşmesi için 4-5 yaşına kadar düzgün bir Hıristiyan yuvada yaşamanın 

ne derece önemli olduğunu vurgular.  

Mektubun devamında ‘ umut verici’ dediği bazı gelişmelerden bahseder. Kız 

kolejinde üst sınıflarda okuyan bazı öğrencilerden Ermeni köylerinde öğretmenlik 

yapmaları için söz alındığını, bir mukavele yapıldığını, aslında ailesine bağımlı yaşayan 

kızlar için bunun büyük bir zorluk olarak görüldüğünü söyler. Anne-babalarının böyle 

bir iş nedeniyle kızlarının evlenemeyeceklerine dair endişelerini dile getirir. 124 

Ülkesindeki, dindar kadınlara yazdığı mektuplarda kendilerine gönderilen masa, 

sandalye, kişisel eşyalar vb. için teşekkür ettikten sonra günlük hayatlarından, inşa 

halindeki yeni okul binalarından, yetimhanelerden, yaşadıkları coğrafyanın 

özelliklerinden, halktan, Gregoryen Ermenilerle yaşadıkları sorunlar dahil eğitim 

çalışmalarında yaşadıkları sorunlardan, salgın hastalıklardan, Ermenilerle Türkler ve 
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Kürtler arasında yaşanan olaylardan, yedikleri yemeklerden, çocuklarla yaptıkları 

toplantılar ve oynadıkları oyunlardan bahseder. 125 

Amerika merkezli Norfolk and Pilgrim Branch misyoner teşkilatı yöneticisi 

bayanlardan birine yazdığı başka bir mektupta, Ermenilerin Paskalya kutlamalarına 

davet edildiklerini, bu vesileyle arkadaşı Miss Daniel ile birlikte Ermeni köyü 

Hulake’ye gittiklerini söyler. Orada, eski mezunlarından olan Protestan vaizin eşi 

tarafından iki gün misafir edildiklerini anlatır. Bu Ermeni vaiz ve eşinin köydeki halka 

iyi örnek olduklarından övgüyle bahseder ama onların da ilk fırsatta Amerika’ya gitmek 

istediğinden şikayet eder. Ziyaretlerinin ikinci günü Miss Daniels ile köyün kilisesinde 

kadınları toplarlar. Kilise, köydeki evlerle kıyaslanınca daha iyi durumda görünse de 

aslında pis ve boş haldedir. Köyün kadınları onları sevgi ve ilgiyle karşılar. Birlikte ayin 

yaparlar. Sonra bu köyden ayrılıp başka bir Ermeni köyüne giderler. Bu köyde çiçek 

hastalığı salgını olduğunu duydukları halde yine de geri dönmezler. O gün sabahleyin, 

kadınlar, kilisedeki törene katılmış oldukları halde, misyonerlerin geldiği duyurulunca 

yine kilisede toplanır ve onları dinlerler. Theresa’nın söylediğine göre - genelde olduğu 

gibi- bu köylü kadınlar da pis, cahil ve yoksuldur. Theresa, Miss Daniels ve kendisinin 

Ermeniceyi iyi konuşamadıkları halde sevgi diliyle anlaştıklarını yazar. Onlar kadınlarla 

sohbet ederken, köyde Protestanlara önderlik eden kişi de köylülerle vaiz arasında, 

vaizin maaşı ve köylüler tarafından ödenmesi konusundaki tartışmayı çözmeye çalışır. 

Köylüler vaizin maaşının tamamını ödeyemeyeceklerini söylerler. Theresa, mektubunu, 

insanların içine düştükleri bu karanlık ve sefil dünyadan ancak İsa’nın yardımıyla 

çıkabileceklerine ve yine ancak o zaman mutlu ve neşeli olabileceklerine dair inancını 

ifade ederek bitirir. 126 Aynı yıl yazdığı diğer bir mektupta Ermeni cemaati içinde 

yaşanan sıkıntılardan bahsederken, Protestan din adamlarının eylemleri ile söylemleri 
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arasındaki uyumsuzluk, samimiyetsizlik ve kilisede parasal konularda yaşanan sorunları 

dile getirir, bu durumun sadece Harput’a mahsus olmadığını, tüm Doğu Anadolu 

Misyonu için geçerli olduğunu ilave eder. 127 

Harput’a bağlı 500 köy olduğunu söyleyen Theresa, aslında devamlı Ermeni 

köylerini dolaşmak ve onlarla iletişim sağlamakla görevli gezgin misyonerlerin 

olduğunu, kendilerinin arada bir dinî programlar nedeniyle ziyaretlerde bulunduklarını 

söyler. Bu ziyaretleri mevzû ettiği mektuplardan birinde 1900 yılının Ocak ayında Bay 

Knapp ve kardeşi Ellsworth ile İçme köyüne gittiklerini anlatır. Köye vardıklarında 

köydeki Protestan cemaatin pastörü kendilerini karşılar, evinde misafir eder. Birlikte 

kilisede ayin yaparlar. Çocukları vaftiz ederler. Ertesi gün halk şapele davet edilir. 

Theresa 100 kadar kadınla ayrıca toplantı yapar. Onların Hıristiyanlık,  Protestanlık 

mezhebi ve okullardaki eğitim ve diğer misyonerlik çalışmaları hakkında sorularını 

cevaplar. Aynı gün kiliselerine üye olanlarla ayrı bir toplantı yaparlar. Bu köy 

ziyaretinden döndükten sonra A.B.D. konsolosu, misyoner doktor, öğretmen, Suriyeli 

piskopos, vaizler, yetimhane görevlileri ve bazı öğrencilerin katıldığı 200 kişilik bir 

tanışma-kaynaşma toplantısı yaparlar. 128 

Theresa,  Ermenilerin çağırmaları halinde düğün, doğum, hastalık veya ölüm 

gibi olaylarda onlara destek olduklarını söyler. 1900 yılı Ağustos ayında, erkek 

kolejinde öğretmenlik yapan Ermeni bir kızın düğününe davet edilirler. Bu düğünün 

Protestan şapelinde yapıldığını,  Ermenilerin geleneksel anlamda hızla değiştiklerini, 

Avrupaî bir düğün yapmaya çalıştıklarını, Batı’nın, kıyafet gibi dış görünüşe dönük 

değişikliklerini almaya çok istekli olduklarını ama ruhlarının çok yavaş değiştiğini, 

İsa’nın mesajını almaya Amerikalılar kadar yatkın olmadıklarını söyler. 129  Bununla 

                                                           
127Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.142, 143. 

128Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.164-166. 

129Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.192,193.                             
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birlikte giyim kuşam konusunda Ermeni kızlarının ve kadınların yoksulluklarına 

bakmadan elbiselerine dantel veya fırfır dikerek kendilerini taklit ettiklerini, 

kıyafetlerini ödünç aldıklarını,  model alıp diktiklerini, misyonerlere herhangi bir para 

ödemeyi düşünmeden neye ihtiyaçları varsa onur meselesi yapmaksızın istediklerini 

belirtir.130 

Aynı mektupta Theresa, A.B.D.’nin kuruluş tarihi olan 4 Temmuz’da 131 

binalarını Amerikan bayrağıyla süsleyeceklerini ve kutlama yapacaklarını söyler. Aynı 

zamanda kendisinin ve arkadaşlarının Harput’a açılacak olan Amerikan konsolosluğu 

için sevinçli ve heyecanlı olduklarını, ‘Kalplerimiz konsolosluğumuzun tepesinde büyük 

bir Amerikan bayrağının dalgalandığını görecek olmanın heyecanıyla yerinden 

fırlayacak gibi’ sözleriyle ifade eder.132 İlerleyen günlerde konsolos Dr. Thomas Norton 

(1894-1971) ve Yunan çevirmeni Türk zaptiyelerin koruması altında Harput’a gelir, 

Theresa ve diğerleri onun adına bir karşılama programı yaparlar. 133 Konsolos Norton 

Mezereh’te bir ev tutar, misyonerler sık sık onu ziyaret ederler. O da misyonerleri her 

pazar okulda veya evlerinde ziyaret eder, toplantı yaparlar. Birbirlerini yemeğe davet 

ederler. 134  Konsolos, misyonerlerin kendi diplomatik korunma hakkından 

faydalanmalarına ve özel eşyalarının Amerika’dan kendi eşyalarının arasında 

                                                           
130Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 204. 

131 Büyük Britanya Krallığı’ndan ayrılan 13 koloninin 1776 yılında bağımsızlıklarını ilan etmesi üzerine 

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi yazılmış ve bu bildiri 4 Temmuz’da ilan edilmiştir. Bkz. 

www.academia.edu/30718771/ABD_TARİHİ.pdf, Erişim tarihi: 17.03.2019. 

132Katchadourian, Great Need Over the Water,    s. 193. 

133Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 219. 

134Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 236, 238, 276. 

http://www.academia.edu/30718771/ABD_TARİHİ.pdf
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getirilmesine izin verir. Yani misyonerlere ait olduğu halde onun eşyaları arasında gelen 

eşyalar gümrükte Türkler tarafından incelenemez. 135 

A.B.D.’nin kurucusu George Washington’un (1732-1799) doğum günü 

kutlamaları sebebiyle Theresa, arkadaşı Ada ve Miriam bir anma programı hazırlar. 

Programa misyon bölgesindeki tüm misyonerler, Amerikan konsolos ve bazı 

diplomatlar davet edilir. O güne özel kıyafetler giyerler. Odalar G. Washington ve 

eşinin resimleriyle donatılır, hep birlikte milliyetçilik içeren marşlar ve Anglo-

Amerikan şarkılar söylerler.136 

3.  Harput Koleji’nin Kapanışı ve Theresa Huntington’ın Amerika’ya Kesin 

Dönüşü 

Theresa Huntington’ın yazdığı mektuplar kronolojik sırayla okunduğu zaman 

misyonerlerin Harput’ta yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle çalışmalarının giderek 

aksamaya başladığını anlayabiliriz. Theresa’nın da iş yoğunluğunun artması ile birlikte 

yorulduğunu, ilk mektuplarında açıkça hissedilen sevinç, azim ve heyecanın zamanla 

azaldığını ve gitgide kaybolmaya yüz tuttuğunu, sonradan yazdığı mektuplarda 

şikayetçi olduğu konuların giderek artmasından ve ifadelerinden anlıyoruz.137 Esasen ilk 

yıllarda da sorunlar vardır ama bunlar giderek artmaktadır. Harput’a geldikten bir yıl 

sonra yani 1899 yılında ilk kez, 1850 yılından o güne kadar Doğu Türkiye Misyonunun 

merkezi olan Harput ve çevre ilçelerdeki sıkıntılardan, başta Gregoryen cemaat ile 

Protestan cemaat arasındaki anlaşmazlık olmak üzere, Türk yetkililerle yaşadıkları 

birçok sorundan ve Ermenilerin Amerika’ya doğru önlenemeyen göçünden bahseder. O 

yıl annesine yazdığı bir mektupta, Ermenilerin 1895 yılındaki “katliam”dan sonra 

                                                           
135Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 300. 

136Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 244. 

137Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 280-281, 340. 



70 
 

sadece şereflerini değil ahlakî duyarlılıklarını da kaybettiklerini, Protestanlık mezhebine 

geçen Ermenilerin Gregoryen Ermeni komşuları gibi yaşadıklarını, Gregoryen 

papazların ise onları dejenerasyonla suçladığını belirtir. Ayrıca Protestanlar arasında 

dinî yönden samimiyetsizlik olduğunu, yerel Protestan din adamlarının meslekleri ile 

yaşantıları arasında uyumsuzluk olduğunu yazar.  Para ile ilgili her konuda sorun 

yaşandığını, kilisenin idaresi, misyonerler ve metotları hakkında tartışmalar olduğunu 

ve bu sorunların tüm Doğu Türkiye Misyonu’nda yaşandığını ama yine de geleceğe 

umutla baktıklarını belirtir.138 

Aynı yıl Fırat Kız Kolej’inde görevli iki bayan öğretmen Mary ve Laura’nın 

Harput’ta görevli misyoner doktor Bay Ussher ile gönül ilişkisine girdiklerinden, 

doktorun her ikisiyle de ilgilendiğinden, bayanlar arasındaki kıskançlık nedeniyle 

yaşananlardan, Ermenilerin dedikodularından ve kendilerinin bu durumdan ne kadar 

rahatsız olduğundan bahseder. Sonunda doktor, Kolej’in müdürünün isteği üzerine 

Harput’tan uzaklaştırılır fakat Theresa bu olaylar nedeniyle moralinin bozulduğunu, 

Hıristiyan misyonerler arasında bu tür şeylerin yaşanmasının “acınası” bir durum 

olduğunu söyler. Yaşadığı hayal kırıklığını “ Daha önce Hıristiyan misyonerler 

arasında böyle olayların yaşanabileceğine inanmazdım.” sözleriyle ifade eder.139 

Bir yıl sonra yazdığı başka bir mektupta öğrencilere kötü örnek olan ve okulun 

atmosferine yakışmayacak davranışlarda bulunan iki öğretmenin görevine son 

verildiğini ve geri gönderildiklerini yazar.140 

Theresa’nın birçok mektubunda, çeşitli vesilelerle bahsettiği diğer bir olumsuz 

durum da sağlık koşulları;  kızıl, kızamık, çiçek gibi salgın hastalıklardır. Kolejde 

görevli olan Barnum ailesinin iki çocuğu ve aynı bölgede görevli iki misyoner ailenin 

                                                           
138Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 142. 

139Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 149. 

140Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 258. 
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çocukları kızamık, çiçek hastalığı veya bronşit nedeniyle ölür ve Harput’taki misyoner 

mezarlığına gömülür. 1900 yılının Ağustos ayında yazdığı bir mektupta Harput’ta dört 

ay içinde 600 çocuğun kızıl hastalığı nedeniyle öldüğünü, cemaatlerindeki pek çok 

ailenin çocuklarının ya hasta olduğunu ya da vefat ettiğini, bu şartlarda okulu her 

zamanki tarihte açamayacaklarını söyler.141 İki misyoner eşi, doğum yaptıktan hemen 

sonra önce çocuklarını kaybederler sonra kendileri de vefat eder. Bu peş peşe gelen 

ölümler misyonerlerin morallerini bozar.142 

Kolejde eğitim alan öğrencilerin kendi halklarıyla ters düşmeleri ve Amerika’ya 

göç etmeleri Protestan misyonerler için en önemli sorun olur. Zira, yerel öğretmen veya 

din adamı olması için yetiştirdikleri en zeki ve başarılı öğrenciler birer birer göç 

etmektedir. Theresa 1900 yılında yazdığı bir mektupta bu konuya parmak basar. Kız 

öğrencilerin, aileleri ve arkadaşlarının zoruyla bir an önce evlendiklerini ve Amerika’ya 

göç ettiklerini, uyumsuzluk yaşayan erkek öğrencilerin de ilk fırsatta gitmek 

istediklerini anlatır, şikayet eder.143 

Katchadourian’ın deyimiyle ailesine çok bağlı bir genç kız olan Theresa için 

1901 yılında, olumsuz bir gelişme daha yaşanır. Fırat kolejinin erkek bölümünde 

Coğrafya öğretmeni, müdür yardımcısı ve pansiyon sorumlusu olarak çalışan kardeşi 

Ellsworth’un Harvard Üniversite’ne gitmesi Theresa’yı üzer. Her ne kadar diğer kardeşi 

George İstanbul Robert Kolej’de çalıştığı için nadiren de olsa görüşmeleri onu mutlu 

etse de Ellsworth gittikten sonra neşesi kaçar. Theresa aile özlemini ve kardeşinin 

yokluğu nedeniyle yaşadığı eksikliği hemen her mektubunda dile getirir. 144  Çok 

geçmeden – Ermeni kadınların dantel işini de takip eden yakın arkadaşı misyoner 

                                                           
141Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 139, 173, 205, 273, 300, 319. 

142Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 344-347. 

143 Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 169-170, 179, 241, 247, 322. 

144 Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 269, 273, 278-279, 299. 
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Miriam da ameliyat olmak için A.B.D.’ye döner. O yıl Theresa mutsuzluğunu 

mektubunda şu sözlerle anlatır: “Ne tatil var ne de çevremde mutlu insanlar. Bu 

şartlarda o günü sevsem de Noel’de bile Amerika’daki mutluluğu bulamıyorum.”145 

Katchadourian’ın verdiği bilgilere göre, tüm bu olumsuzluklara rağmen 1901 

yılı Haziran ayında Harput Fırat Koleji’nin 22. kuruluş yıldönümü ve yeni binaların 

açılışı, bazı Türk memurların ve Amerikan konsolosunun da aralarında olduğu 1000 

kişinin katılımı ile İngilizce, Türkçe ve Ermenice konuşmaların yapıldığı büyük bir 

törenle kutlanır. Bir yanda bu tür gelişmeler olurken diğer yanda Protestan misyonerler 

için misyonun geleceğine dair kaygı verici olaylar da devam etmektedir. Kolejden 

mezun olan öğrencilerden daha fazla sayıda Ermeni, Amerika’ya gitmek üzere 

konsolosluğa müracaat etmiştir. Bu durum, yerel öğretmen ve din görevlilerin 

sayısındaki kaybı göstermesi açısından önemlidir.  Theresa bu durumdan rahatsızdır.146 

Diğer bir mektubunda Türk Devleti’nin Ermenilere ağır vergiler yüklediğini, 

Amerika’ya göç edenler için bile kalanlardan para toplandığını söyler. Mezereh’te 500 

Ermeni ailenin tezkere alabilirlerse o yaz Amerika’ya gideceklerinden, bununla birlikte 

200 kadar Türk’ün de Amerika’ya gitmek üzere hazırlandığını duyduklarından bahseder 

ve “işlerin” hiç iyiye gitmediğini söyler. 147 

Theresa’nın yazdıklarına bakılırsa misyonerleri en çok rahatsız eden konulardan 

biri de kaymakam başta olmak üzere Harput’ta görevli Türk yetkililerin öteden beri 

“düşmanca” davranışlarıdır. 1900 yılında kaymakam, yapılmakta olan hükümet 

binasına bağışta bulunmadığı için kolejin müdürüne:“Koleje ilave edilecek yeni 

binaların açılmasını geciktireceğim ve kolej inşaatında çalışanların hapise atılacağına 

dair şehirde duyuru yaptıracağım” demiştir. Sonrasında yetimhanede yapılan tadilatı ve 
                                                           
145Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 280. 

146 Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 262-263 344. 

147 Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 171-172, 289. 
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su şebekesindeki çalışmayı durdurmuş ancak sonradan anlaşma yoluna gitmiş ve bu 

niyetle misyonerleri ziyaret etmştir. Fakat Theresa’ya göre kaymakam, elinden gelse 

okulları kapatacak biridir.148 

Stina Katchadourian’ın vurguladığı diğer bir sorun da zaten yoksul olan Ermeni 

halkından zorla vergi alınması, şayet ödemezlerse seyahat izinlerinin iptal edilmesidir. 

Bu konuyla ilgili olarak Theresa’nın Life and Light adlı misyoner dergisine bir yazı 

yazdığını ve yazısında Fırat Koleji’ndeki erkek öğrencilerden birinin iki yıl önce ölen 

babasının borçlarından ve ödenmeyen vergilerinden mes’ul tutulduğunu, bunları 

ödeyemediği için birkaç kere hapishanede yattığını bildirdiğini yazar.149 

1895 yılında yaşanan “katliam”a sık sık vurgu yapan Katchadourian, 

Ermenilerle Türkler arasında her zaman huzursuzluk olduğunu belirttikten sonra 

Theresa’nın mektuplarından örnekler verir. 1902 yılında Milton Home adlı misyoner 

kuruluşuna yazdığı mektupta Theresa, Muş’ta yaşanan olaylar nedeniyle Harput’taki 

Ermenilerin de korktuğunu ancak valinin kendi idaresi altında herhangi bir sıkıntı 

yaşanmayacağına dair teminat verdiğini, İngiliz konsolosun da böyle bir şey 

beklemediğini yazar. Ayrıca çarşıda pazarda halkın, çoğu yalan olan haberler yüzünden 

huzursuz edildiğini belirtir, “1895 yılında yaşanan “katliam” bizzat Abdülhamid 

yönetiminin işiydi, bu sefer yaşananlar birkaç serseri Kürt tarafından çıkartılıyor.” 

der.150 Beş ay sonra yazdığı başka bir mektupta kendi öğrencileriyle Türk çocukları 

arasında karşılıklı sataşmalar olduğunu ve Ermeni çocukların Türkleri taşlaması 

nedeniyle Türk güvenlik kuvvetlerinin kolejin müdürü Dr. Barnum’a şikayette 

bulunduklarını söyler. Türk çocuklarının da Ermeni çocuklarını taşladığını, bunun 

üzerine Türk ve Ermeni çocukların aynı yolu kullanmamaları konusunda uyarıldıklarını, 

                                                           
148Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 191-192. 

149Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 249. 

150Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 285. 
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Ermenilerin bu hapis hayatına daha fazla tahammül edemeyeceklerini, zaten inatçı ve 

düşüncesiz oldukları için yakında bunun zararını göreceklerini dile getirir. Bir başka 

gün, yetimhaneden bir Ermeni gencin, kendisine sataşan bir Türk gencini bıçakladığını 

ve bundan da yine kendilerinin sorumlu tutulduğunu, aslında daha önce bir Türk’ün bir 

Ermeni’yi taşladığını ama Türk yetkililerin bu olayı önemsemediğini anlatır. 151 

İlerleyen günlerde aynı konuyu ele aldığı diğer bir mektupta Amerika’da tarım eğitimi 

alan ve Harput’ta Amerikan konsolos Dr. Norton’un desteği ile Amerika’dan makineler 

getirerek örnek bir çiftlik kuran Ajemian’ın çiftliğinin Türk ve Kürt gençleri tarafından 

kundaklandığını ve makinelerin kırıldığını, bahçelerin târumâr edildiğini haber verir.152 

Theresa’nın yazdığına göre, yetimhaneler de bu süreçten etkilenir. Bazılarının 

kapatılması gündeme gelir. Fırat Koleji müdürü Dr. Barnum yaşlandığı için yerine Bay 

Knapp getirilmiştir. Bay Knapp,  1902 yılında yeterli para gelmediğini söyleyerek 

yetimhanelerde masrafı kısmak adına yeniden yapılanma yoluna gider. Bu amaçla yazın 

iki aylığına çocukların çoğunu -geri getirilmemelerini umarak- başka Ermeni ailelerin 

yanına gönderir. Yalnızca 93 çocuk kalır. Bay Knapp, en az iki yetimhaneyi tamamen 

kapatmaktan yanadır. Türk yetkililere ve diğer misyonerlere danışmadan yaptığı işler 

(istasyonun parasını istediği gibi kullanması ve ortak kullandıkları bahçedeki evi kendi 

aşçısına tahsis etmesi gibi) sorunlar nedeniyle misyonda huzursuzluk çıkar.153 

Bu olaylardan sonra 1903 yılına girerken Harput Fırat Koleji’ne müdür olarak, 

1830’lu yıllarda İstanbul’da çalışan ünlü dilbilimci misyoner Elias Riggs’in (1810-

1901) torunu Henry Riggs getirilir. Henry, babası Amasya’nın Merzifon (Marsovan) 

ilçesinde Amerikalı Protestanların kurduğu Anatolia Kolej’de misyoner olarak 

çalışırken dünyaya gelmiş, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce bilen, Amerika’da kolej eğitimi 

                                                           
151Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 287-288. 

152Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 291. 

153 Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 240, 289. 
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almış, İlahiyat okumuş ve sonra Türkiye’ye gönderilmiş bir misyonerdir. Harput’a 

gelmeden önce üç yıl Merzifon’da öğretmen olarak çalışmıştır. Daha 27 yaşında olduğu 

halde, herkesin sevgisini ve saygısını kazanır. İdareyi ele almasıyla kolejde yeni bir 

heyecan ve canlanma başlar. O yıl Osmanlı Devleti 1895 yılında zarar gören kolej 

binalarının tazminatını öder. Bay Riggs bu parayı 1700 kişilik yeni bir konferans salonu 

yapımı ve bir kuyu açılması için kullanır. Rüzgar ölçer, helyograf (ayna telgrafı), küçük 

yazı makinesi gibi birtakım makineler alır. Bir yandan da Sistematik Teoloji ve Yeni 

Ahit’e Giriş dersleri vermektedir. 154 Kolejde yine her şey yoluna girer. Bu sırada 

Theresa, Robert Kolej’de çalışan kardeşi George’u ziyaret etmek, dişçiye görünmek ve 

tatil yapmak için İstanbul’a gider.155 

1904 yılına geldiklerinde, Theresa’nın verdiği bilgilere göre, Ermenilerle 

Türkler ve Kürtler arasında çıkan asayiş olaylarında Fırat Koleji’nin Ermeni 

öğretmenlerinden Tenekeciyan, halkı hükümete karşı isyana sevk etmekten tutuklanır. 

Beraberinde 40 kadar Ermeni daha isyan komitesine üye olmakla suçlanarak tutuklanır. 

Bunun üzerine misyonerler yine endişelenirler. Amerikan konsolosu Tenekeciyan’ın bir 

Amerikan kolejinde çalıştığını gerekçe göstererek mahkemeyi bizzat takip eder. Kolejde 

görevli diğer misyonerler davalara katılır,  İngiltere konsolosu mahkemede temsil edilir. 

Birkaç ay sonra Tenekeciyan ve beraberindekiler serbest bırakılır. Theresa onların 

hükümet aleyhine konuşmak veya Amerikan millî marşını söylemek vb. 

“dikkatsizlikleri” nedeniyle yakalandıklarını, aslında hepsinin masum olduğunu söyler. 

Mektup aracılığıyla bu olayları Amerika’daki dostlarına duyurur.156 

                                                           
154Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 298. 

155Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.  303. 

156Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 316-318. 



76 
 

Aynı yıl en iyi arkadaşı Miriam Amerika’dan döner ve gelirken Theresa’ya 

ailesinin gönderdiği çikolatadan kemere, saç fırçasından krakere birçok hediyeyi de 

getirir. Theresa son derece sevinir.157 

Katchadourian’ın verdiği bilgilere göre 1904 yılının sonuna doğru Theresa 

yorulduğunu söyleyerek izne ayrılır. Oysa Katchadourian’ın elde ettiği bilgilere göre 

esas neden başkadır. Harput misyonunda görevli doktor Atkinson’ın anılarında 

yazdığına göre Theresa, Miss Daniels adında kaprisli bir öğretmenle sorun 

yaşamaktadır. Doktor, anılarında, bu sorunları Theresa’nın değil Miss Daniels’in 

çıkardığını yazar. Bu yazılar A.B.C.F.M. arşivine de girer. 158  6 yıldır memleketine 

gitmeyen ve ailesini hasretle özleyen Theresa A.B.C.F.M’den izin alarak ailesinin 

yanına gitmeye karar verir. Annesine mektup yazar ve ondan yolculuk sırasında 

giyebileceği kıyafetler göndermesini ister. Memleket ve aile özlemini dile getirir.159 

A.B.D.’ye dönmeden önce yazdığı son mektuplarda Ermenilerle ilgili şikayetler 

bir hayli yer tutmaktadır. Örneğin, onların ilkokuldan pastörler birliğine kadar her 

alanda kontrolsüz ve disiplinsiz olduklarını yazar. “Bence bu, onların millî karakteri ve 

gelişmelerinin önündeki korkunç bir engel, asıl sebep kıskançlık. Her yerde bir ayrılık 

ve bölünme var. Fitne kapısı hiç kapanmıyor.” diyerek devam eder. 160  Harput’tan 

ayrılmadan önce Tibet’e misyoner olarak gidecek olan kardeşi Ellsworth’e yazdığı bir 

mektup onun ruh halini ve karamsarlığını göstermesi açısından önemlidir. Bu mektupta 

şunları söyler: “Buradaki işlerle ilgili ne diyeceğimi bilmiyorum. Ermenilerin 

Amerika’ya göçü sürekli artıyor. Aralarındaki kavga ve kıskançlık da öyle. Bazen 

tamamen umutsuzluğa kapılıyorum. İstediğimiz sonucu göremiyoruz. İnsanlar takdir 

                                                           
157Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 325, 326. 

158Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 329. 

159Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 329-332, 334. 

160Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 337, 344. 
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etmiyor. Bir korkak gibi kaçmak geliyor içimden. Bir karenin içine sıkışmış yuvarlak bir 

domuz gibiyim ya da tam tersi.” 

Yazar, misyonerlerle ilgili olarak Ermeniler arasında memnuniyetsizliğin baş 

gösterdiğini, bazı Ermenilerin, kolejlerin idaresinde kendilerine yeterince söz hakkı 

tanınmaması nedeniyle şikayet ettiğini söyler. Bazılarının da şehirde yapılan 

çalışmaların köylere dağılmasından, bu nedenle şehirdeki faaliyetlerin azalmasından-

kendileriyle yeterince ilgilenilmediğini düşünerek-rahatsız olduklarını anlatır. 

Misyonerlerin bütün zaman ve emeklerini şehirdeki çalışmalara ayırmalarını 

istediklerini belirtir. 161 

Theresa açısından diğer bir terslik de yeni atanan valinin dindar bir Müslüman 

olmasıdır. 1905 yılında Harput’a tayin edilen valinin mutaassıp biri olduğuna dair 

söylentiler Theresa’yı endişelendirir. O yıl yazdığı mektupta kendilerini güvende 

hissetmediklerini söyler. Muş’ta genç bir Ermeni bayan öğretmen, çalıştığı okulda 

“Ermenileri isyana teşvik eden bir şarkının sözleri bulundu.” diye tutuklanmıştır. 

Ermeniler korku içindedir. 162 

Bununla birlikte, Katchadourian, Missionary Herald adlı süreli yayında 

yayınlanan bir haberden yola çıkarak aslında Doğu Türkiye misyonunda bulunan 

Amerikalı misyonerlerin çalışmalarında o günlerde herhangi bir sorun veya aksamanın 

yaşanmadığına dair bir haberi okurlarıyla paylaşır.163 

Zamanla misyonerlere resmî bir takım engeller çıkarılır. Bununla ilgili olarak 

Theresa Harput’tan ayrılmadan önce annesine yazdığı mektupta misyonun geleceği ile 

ilgili üç büyük mesele ile karşı karşıya olduklarını söyler. Birincisi; hükümetin birkaç 

                                                           
161Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 344. 

162Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 338. 

163Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 339. 
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aydır gümrükte eşyalarını incelemesi, bir Türk memur görmeden açmalarına izin 

verilmemesidir. Buna gerekçe olarak “kanunsuz silah olabileceği” şüphesi gösterilir. 

İkincisi; İstanbul hükümeti tarafından verilmiş bir seyahat izni olmayan misyonerlerin 

vilayet dışına çıkışlarının yasaklanmasıdır. Theresa, tezkereleri olduğu için kendilerinin 

bu yasaktan etkilenmeyeceklerini söyler. Üçüncü ve en büyük mesele ise onların bütün 

eğitim çalışmalarını sonlandıracak cinstendir. Kanuna göre hükümet tarafından 

onaylanmış bir diploması olmayan hiçbir öğretmen okul idaresinde olamayacak, hatta 

öğretmenlik yapamayacaktır. Daha önce kolej mezunlarının diplomaları onaylanırken 

şimdi bunun yasaklandığı bilgisini paylaşır. Bu konunun İstanbul’da Osmanlı hükümeti 

ile A.B.D. arasında tartışma çıkarmasını umduğunu ekler.164 

Aynı günlerde yazdığı diğer bir mektupta Türklerin, asayişi, Ermenilerin 

bozduğuna dair kanaatlerini ve hemen her şeyde ya kısmen ya da tamamen Ermenilerin 

suçlandığını belirtir. Tezkeresi olmayanlar için vilayetler arası gezinin yasaklanması 

sebebiyle Doğu Türkiye Misyonu olarak yıllık toplantılarını yapamayacaklarını haber 

verir. “Hükümetimizin bu gidişatın düzelmesi için devreye girmesini bekliyoruz.”diye 

ilave eder. O günlerde yaptıkları yeni bir çalışmayla ilgili bilgi verir.  Bu projeye göre; 

yetim çocuklar bir Ermeninin gözetimi altında çiftliğe yerleştirilecektir. Bunun için 

Amerika’da tarım eğitimi almış bir Ermeni görevlendirilir fakat Theresa o kişinin 

çocukların manevî eğitimi için doğru bir seçim olmadığını düşünmektedir. İlk çiftliğin o 

gün açıldığını bildirir. 165 

1905 yılı yaz döneminde Theresa bütün bu sıkıntıları arkada bırakmak ve aslında 

bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere Harput’tan ayrılır. Henüz A.B.C.F.M.’den 

ayrılma isteğini kimseye söylememiştir fakat Eylül ayında Boston’a vardıktan yaklaşık 

bir buçuk yıl sonra American Board’un Yabancı Ülkeler Misyon Dairesi’ne yazdığı bir 

                                                           
164Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 341. 

165Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 342. 
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dilekçeyle istifasını sunar. Theresa’nın bu kararı A.B.C.F.M. tarafından saygıyla 

karşılanır. Kendisine takdir ve teşekkürlerin sunulduğu, bununla birlikte gönüllü 

hizmetlerinin beklenildiğini bildiren cevabî bir yazı gönderilir. Bu yazı Theresa’yı 

rahatlatır. Katchadourian, Theresa’nın muhtemelen Amerika’daki yakın arkadaşının 

erkek kardeşi ve müstakbel eşi Bay Ziegler’le birlikte böyle bir karar aldığını, evlenmek 

ve Harput’a bir daha dönmemek niyetiyle Amerika’ya geldiğini tahmin etmektedir. 

Theresa’nın Amerika yolculuğu sırasında Roma’dan kardeşi Ellsworth’e yazdığı 

mektup, bir American Board misyoneri olarak yazdığı son mektup olur.  166 

Theresa Huntigton Ziegler, evlendikten sonra -kendisinden beklendiği gibi- 

resmî bir görevi olmasa da yine misyonerlerden ayrılmaz. Çeşitli şehirlerde Harput’ta 

yaşadıklarıyla ilgili konuşmalar yapar. Auburndale’de emekli olmuş misyonerlerin 

huzurevinde yönetim kurulunda üyelik ve yöneticilik yapar. Mezunu olduğu Wellesley 

College’ın toplantılarına katılır. 1945 yılında, 70 yaşında, kanserden vefat eder. Bu süre 

zarfında yaşadığı şehir olan Waban’da Congregationalist Kilise’de bir takım 

faaliyetlerde bulunur. 4 çocuk annesi bir kadın olarak hayatını onlara ve kocasına adar. 

Çocuklarının eğitiminde son derece katı püriten bir tutum izler. Yazar, bu durumu, 

kızlarının şu sözleriyle destekler: “ Hiç birimiz onun isteklerini karşılayamıyorduk. 

Pazar günü çocuk olarak oyun oynamamız, yetişkin olarak da çalışmamız yasaktı. O 

gün sadece Sunday School faaliyetleri,  kilise ayinleri ve ailecek ilahi söylememiz 

serbestti. Öğleden sonra da nadiren yürüyüşe çıkardık. Makyaj yapmamız, ciddiyetsiz 

davranışlar, bacaklarımızı traş etmemiz hep yasaktı. Mükemmeliyetçiydi. Günlerce aynı 

sıkıcı elbiseyi giyerdi. Tâ ki kanser olduğunu öğreninceye kadar. O gün gitti,  kırmızı 

parlak bir elbise de dahil bir çok elbise satın aldı.”167 

                                                           
166Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 349. 

167Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 355. 
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III. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME 

1- “Missionary Daughter” ve “Great Need Over The Water” Kitaplarında 

İşlenen Konuların Mukayeseli Değerlendirilmesi 

Çalışmamızın bu aşamasında tezimize kaynak teşkil eden anı kitaplarının şekil 

ve içerik olarak benzerlik ve farklılıklarına kısaca değindikten sonra Dorothea 

Chambers ile Theresa Huntington’ın misyonerlik faaliyetleri arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları ortaya koymaya çalışacağız. 

Şekil açısından; kısaca Missionary Daughter adlı kitap, Dorothea Chambers 

tarafından ilk elden yazılmış, kızı tarafından basılmış bir anı kitabıdır.1896-1926 yılları 

arasında Adana’da yaşanan olayları anlatır. Great Need Over The Water adlı kitap ise 

Theresa Huntington’ın 1898-1905 yılları arasında Harput’tan Amerika’daki ailesine ve 

bayan misyonerlik teşkilatlarının üyelerine yazdığı mektup ve raporların derlendiği bir 

çalışmadır. Eser, Stina Katchadourian adlı Finlandiyalı bir yazar tarafından kaleme 

alınmıştır. Yazar, Ermeni olan kayınvalidesinin 19. yüzyılın sonunda Osmanlı 

Devleti’nde iki Amerikalı misyoner kadın tarafından yetiştirildiğini ve ömrü boyunca 

onlardan etkilendiğini ifade etmektedir. Kendisinde onlara karşı bir merak uyandığını ve 

bu iki misyoner hakkında araştırma yapmaya karar verdiğini söyler.  A.B.C.F.M. 

arşivinde onlarla ilgili araştırma yaparken Theresa’nın akıcı ve duygusal bir dille 

yazdığı rapor niteliğindeki mektupları okuduğunu, çok etkilendiğini ve bu raporları bir 
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eser hâline getirmeye karar verdiğini belirtir. Theresa Huntington’un çocukları ile 

iletişime geçerek onlardan, aile üyelerine yazılmış olan ama o güne kadar çatıda kalan 

mektupları da aldığını, Theresa’nın ailesine yazdığı bu mektupları arşivdeki raporlarla 

bir araya getirerek, araştırmaları sonucunda vardığı yorumlarla birlikte bir kitap hâline 

getirdiğini anlatır. Böylesine uzun bir çalışma yapılması ve aslında kayınvalidesinin 

öğretmenini araştırmak, bu konuyla ilgili kaynak bulmak üzere yola çıkan ama asıl 

amacına ulaşamayan, neticede başka bir misyoner kadını anlatmaya karar veren yazarın 

böylesine yoğun bir çaba sarf ederek elimizdeki kitabı ortaya çıkarması 

düşündürücüdür. Okuyucuda Ermeni diasporası tarafından yazara böyle bir eser 

yazdırıldığı hissi uyandırmaktadır. 

Her iki kitapta da betimleyici dil kullanılmış, olaylar adeta canlandırılarak 

anlatılmıştır. Özellikle doğa tasvirleri çok canlı, ilgi ve hayranlık uyandıracak 

niteliktedir. İçerik olarak ise Missionary Daughter kitabında misyoner bir ailenin 

çalışmaları konu edilirken Great Need Over The Water isimli kitapta ağırlıklı olarak 

Theresa’nın ve arkadaşlarının misyonerlik faaliyetleri ve Katchadourian’ın araştırma ve 

yorumları yer almaktadır. 

Bu tez, İngilizce’den Türkçe’ye çeviri çalışması üzerine bina edildiği için 

değerlendirmelerimizde kullandığımız bazı sözcüklerin orijinal metindeki karşılığını 

vermenin faydalı olacağına inanıyoruz. Örneğin; bizim Ermeni isyanı olarak ifade 

ettiğimiz olayları Dorothea Chambers, Theresa Huntington ve Stina Katchadourian 

“massacre” kelimesiyle anlatmışlar yani Türkçe  “katliam” demişlerdir. Bu anlatım 

karşılıklı cinayetleri değil Ermenilere karşı yapılan tek taraflı bir katliamı anlatmaktadır. 

Ermeni sevk, iskân veya tehciri dediğimiz olayları ise “exile” ( sürgün) ve “exodus” 

(İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı veya hicret)  kelimeleriyle anlatmışlardır. Bu anlatım 

ise 1915 yılında Ermeni sevk ve iskânı hakkında yürürlüğe giren genelgeden önce 

sadece Ermeni komitacıların mecbur tutuldukları sevk, iskan ve yurtdışına gönderilme 
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olaylarının da tüm Ermeni halkına yapılmış bir uygulama ve sanki zorunlu göç gibi 

algılanmasını sağlamaktadır. 

 Theresa Huntington’ın anılarında bahsettiği “Bible Women” kelimeleri 

kadınlara İncil okumakla görevli kadınları anlatmaktadır. Aunt Caro ve Aunt Hattie 

isimlerinde geçen “Aunt” ( teyze-hala) tabiri ise öğretmen olmamakla birlikte kadınlara 

Hıristiyanlığı anlatmak üzere ev ziyaretleri yapan, okullarda ihtiyaca göre hizmet eden 

kadınları anlatmaktadır. Buradan yola çıkarak aralarında birbirlerine “hala, teyze” gibi 

sıfat ve ünvanlarla hitap ettiklerini öğreniyoruz. 

Tezimizin esas araştırma konusu olan Amerikalı iki kadın misyonerin 

faaliyetlerine baktığımızda ortak noktaların ağır bastığını görüyoruz. Her ikisi de 

misyoner ailelerden gelen, yüksekokul eğitimi almış, misyoner olmak üzere 

yetiştirilmiş, maddî ve manevî anlamda donanımlı insanlardır. Amerikalı akranları 

arasında bile seçkin bir yere sahip olan bu misyonerler,  A.B.C.F.M. kısaca American 

Board adlı teşkilat tarafından Osmanlı Devleti’nde çalışmak üzere gönderilmiş, 

Protestanlığın Amerika’daki alt kolu olan Bağımsız Kiliseler Birliği üyesi 

(Congregationalist) misyonerlerdir. Adana ve Harput’ta Ermeni toplumu merkezde 

olmak üzere hemen her etnik gruba ulaşmaya çalışmışlar, “Hıristiyanlaştırma” 

faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 

Osmanlı Devleti’nin Batılı ülkelere tanıdığı kapitülasyonlarla kendilerine 

tanınan din ve eğitim serbestisi içinde rahatça hareket etme imkanı bulan, farklı Avrupa 

ülkelerine ve mezheplere mensup misyonerler devletlerinin maddî ve siyasî desteği ile 

geniş bir alana yayıldılar. Protestanlardan önce Ortodoks veya Katolik misyonerler de 

Osmanlı topraklarında misyonerlik faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Açtıkları manastır, 

okul, yetimhane, sağlık kuruluşu, çıkardıkları gazete ve dergiler yoluyla diğer insanları 

kendi kiliselerine çekerek devletleri adına bir nüfuz sahası kazanmış oluyorlardı. 19. 

yüzyılda Anadolu’ya gelen Protestan misyonerler sahaya geç inmekle beraber en 
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başarılı grup oldu. 168 Burada akla şu soru gelebilir: Zaten Anadolu’da Hıristiyanlığın 

Gregoryen mezhebine bağlı bir millet olarak yaşayan Ermeniler, niçin Amerikalı 

misyonerler tarafından hedef kitle olarak görülmüştür? Bu sorunun cevabı Hıristiyan 

mezhepleri arasındaki inanç farklılıklarında aranmalıdır. 169 

16. yüzyılda Martin Luther (1483-1546) adlı Alman Katolik bir papaz, kaleme 

aldığı reformist metinlerle Katolik Kilisesi’ne “protesto” çekerek papayı “deccal” 

sayacak kadar ileri gitti. O ve yanlılarına Kilisenin kendilerini “sapkın” sayan kararını 

tanımadıkları için “Protestan” adı verildi. Hıristiyanlıkta yeni bir açılım yapan 

Protestanlar, Protestanlık dışındaki insanların Hıristiyanlığın özünden, Kitab-ı 

Mukaddes’ten koparak bozulduklarına inanıyorlardı. “İncil mesajını yaymak, insanları 

dönüştürmek ve Hıristiyanlaştırmak” anlamında evanjelizasyon, Protestanlığın temel 

öğretilerinden biri olarak kabul edildi. “Bütün inananların din adamlığı” inancıyla vaftiz 

olan her Hıristiyan, misyoner olabiliyordu.170 Bu anlayış dindar kadınlar için de bir alan 

açılmasını sağladı.19. yüzyılın ilk yarısında Congregationalist Protestanların kurduğu 

A.B.C.F.M’e bağlı misyonerler dünyaya yayılmaya başladılar. 171  Elbette Osmanlı 

Devleti’nde yaşayan her bir kişi, kazanılması gereken bir hedefti ancak Müslümanlar 

üzerinde yeterli başarıyı sağlayamayan misyonerler, onları da ihmal etmemekle birlikte 

esas çalışmalarını kendilerine daha yakın buldukları Ermeniler üzerinde 

yoğunlaştırdılar. Gregoryen Ermenileri vaftiz ederek kendi kiliselerine üye yaptılar. 

Kurdukları eğitim kurumları, yaptıkları sosyal destek çalışmalarıyla Ermeni halkının 

                                                           
168Mithat Aydın, Bulgarlar ve Ermeniler Arasında Amerikan Misyonerleri,  İstanbul, 2008. s. 22-27. 

169 Bkz. Kadir Albayrak, “ Ermeni, Süryani ve Keldani Kiliseleri”, Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara, 2007, 

s. 141-145. 

170Hakan Olgun, “ Protestanlık”, Yaşayan Dünya Dinleri,  s. 121-132; Bkz. Şinasi Gündüz, “Evanjelizm”, 

Yaşayan Dünya Dinleri,  s. 153-157. 

171Katchadourian,  Great Need Over the Water,    s. 53, 54. 
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gönlünde taht kurdular. Dorothea Chambers ve Theresa Huntington’ın baştan sona tüm 

anıları yapılan bu çalışmaları anlatmaktadır. Ancak bu faaliyetler önceleri Osmanlı 

Devleti içinde yaşayan diğer Katolik ve Gregoryen cemaatler tarafından tepkiyle 

karşılanmıştır. Katchadourian bu çekişmeleri açıklayan bilgileri paylaşır. 172  Her iki 

misyoner, anılarında bu çekişmelere önemli bir yer ayırır. 173Katchadourian, Ermeni 

Apostolik Kilisesi ve hiyerarşisinin, daha önce Fransız Katolik misyonerlerin 

çalışmasıyla bölünmüş olan kilisenin yine bölüneceği endişesiyle davrandığını ifade 

eder. Apostolik Kilise’nin, anne babaları, Protestanlığa geçen çocuklarını evlatlıktan 

reddetmeye zorladığını, işverenleri ise işçilerini işten çıkarmaya; esnafı, onlara satış 

yapmamaya, adeta vebalı gibi kendilerinden uzaklaşmaya zorladığını 

yazar. 174 Cemaatlerinin bölünmesi üzerine Gregoryen Ermeni Patriği Protestan 

mezhebine geçenleri aforoz etmiş, Protestan misyonerlere ülkelerine dönmelerini 

tembih etmiştir. Katolik Ermenilerden de Protestanlığa geçenlere saldıranlar olmuş hatta 

Adapazarı’nda bir tüccar, Katolik Ermeniler tarafından öldürülmüştür.  

Tüm bu olumsuz durumlara rağmen cemaat üyelerinin artmasıyla birlikte 

Amerikalı misyonerler ve Ermeniler için ümit verici gelişmeler olmaya başlar. Şöyle ki; 

Osmanlı Devleti’nde yürürlükte olan “millet” sistemine göre gayrimüslimler bağımsız 

bir dinî zümre ya da “millet” olarak tanınıyor, halk, “millet” liderleri aracılığıyla devlet 

yönetimi ile ilişki kuruyordu. 1849 yılında Protestan mezhebine dahil olanlara diğer 

cemaat üyeleri gibi içlerinden bir vekil tayin ederek temsil edilme hakkı tanınmış ve 

böylece Protestanlığın Anglikan koluna bağlı İngiltere ve A.B.D.’nin baskısıyla 

Protestan Ermeniler bir “millet” olarak tanınmıştır. “Millet” statüsüne kavuştuktan 

                                                           
172 Katchadourian,  Great Need Over the Water,  s. 30. 

173 Bkz. Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 

34, Katchadourian,  Great Need Over the Water,  s. 113,118, 119. 

174 Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,   s. 30. 
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sonra sırasıyla Tanzimat Fermanı (1839), Islahat Fermanı (1856) ve Adalet Fermanı 

(1875)  ile gayrimüslimlere verilen özgürlükten faydalanan Amerikalı misyonerler 

Osmanlı Devleti içindeki faaliyetlerini sür’atle artırmışlardır. 175 Zamanla Protestan 

misyonerlerin eğitim ve sağlık alanındaki çalışmaları her mezhepten Ermeninin veya 

daha genel bir ifadeyle gayrimüslimlerin ve hatta Türklerin takdirini kazanmış ve bu 

çekişmeler yerini kaynaşmaya bırakmıştır. Gregoryen ve Katolikler çocuklarını 

Amerikan okullarına vermişler,  Protestan öğretmenlerin eğitimine bırakmışlardır.176 

Henüz o dönemde Ermenilerle Osmanlı Devleti arasında kayıtlara geçen ciddî 

bir sorun yaşanmamıştır bilakis yüzyıllar boyunca Osmanlı ile en fazla bütünleşen ve 

uyum sağlayan gayrimüslim grup Ermeniler olmuştur. Aralarında çocuklarına Türk 

isimleri verenler vardır. Gerçekten, incelediğimiz kitaplarda,  o dönemde Ermeni 

toplumu ile Türk toplumu arasındaki kaynaşma,  gelenek-görenek benzerliği dikkat 

çekicidir. Anlattıkları düğün törenleri, Türk hamamı, cenaze merasimi, misafir ağırlama, 

yemek kültürü, evde ayakkabı çıkarmak, giyim-kuşam vb. konularda Ermenilerle 

Türklerin aynı adetleri yaşadıklarını görmek mümkündür. 177  Türkçe konuşan ama 

Ermenice öğrenmek için Amerikan Fırat Koleji’ne gelen Ermeniler örneği, bu 

kaynaşmanın hangi noktaya geldiğini göstermesi ve Amerikalıların Ermeni kültürünü 

canlandırmaya dönük faaliyetlerini göstermesi açısından ilgi çekicidir. Bu uyum ve 

kaynaşma, tanınan yeni haklarla birlikte Ermenilerin “ Millet-i Sadıka” sıfatı almasını 

sağlamıştı. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ermeniler Müslüman teba’ ile kanun 

önünde eşit oldular ve önemli idarî, siyasî haklar elde ettiler. Yabancı dil bilmeleri, 
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31, 33, 34,42.,  Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 113, 138. 
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maliye ve ticaret alanında deneyimli olmaları sayesinde Maliye, İçişleri, Dışişleri, 

Maarif, Adliye ve Bayındırlık Nezaretlerinde önemli pozisyonlara geldiler, nazırlığa 

kadar ulaştılar.178 

 Doğu vilayetlerinde yoğun olmakla birlikte Osmanlı Devleti’nde hemen her 

yere dağılmış vaziyette olan Ermeniler yalnızca Amerikan misyonerler tarafından hedef 

kitle olarak seçilmemiş, Osmanlı topraklarında kendine siyasî nüfuz alanı kazanmaya 

çalışan birçok ülkenin misyoneri tarafından etki altına alınmaya çalışılmıştır. Anılarını 

incelediğimiz her iki misyoner kadın, kendi bölgelerinde çalışan diğer ülkelerden gelmiş 

misyonerleri sıralarken İsveç, İsviçre, Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Kanada, 

Danimarka gibi birçok ülkenin adını saymaktadır. Burada dikkat çeken bir husus, tüm 

bu misyonerlerin, halkının çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülkede Hıristiyan 

dayanışması içinde olmalarıdır. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika veya diğer 

ülkelerin misyonerleri de Ermenilerle işbirliği yaparak onları kendi saflarına çekmeye 

ve ülkeleri adına yandaş bir toplum kazanmaya çalışmışlardır.  Savaş ortamında rekabet 

halinde olan ülkelerin( Almanya’ya karşı Fransa ve A.B.D. gibi) misyonerleri Osmanlı 

Devleti’nin toplumsal birliği karşısında Ermenilerin dönüştürülmesi için Hıristiyan 

birliği ve dayanışması adına milliyetçiliği bir kenara bırakarak tamamen dinî 

duyarlılıkla hareket etmişler, ülkeleri savaş halinde olsa da onlar Osmanlı Devleti’ne 

karşı birlikte çalışmışlardır.  

Amerikan misyonerler, Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan Fransızlar, 

İngilizler, Yunanlar ve İtalyanlarla iyi ilişkiler içinde olurken Osmanlı Devleti ile aynı 

safta olan Almanlarla da işbirliği içinde olmuşlardır. Dorothea’nin anılarında ve 

Theresa’nın mektuplarında defalarca Almanlarla yaptıkları çalışmalar, program ve 
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toplantılar anlatılmaktadır. 179 Bunu Missionary Daughter kitabında Dorothea’nin 

anlattıklarından açıkça anlayabiliyoruz. Dorothea, 1920 yılında İlahiyat eğitimi için 

gittiği New York’ta, Anadolu’nun İngilizler tarafından işgal edildiğini haber alınca 

içinde emperyalist duygular canlanır, Anadolu’da yine “British Tommies” lerin hüküm 

süreceğini, Adana’da İngiliz bayrağının dalgalanacağını hayal eder ve Anadolu’ya 

gitmek üzere yola çıkar ancak Adana’ya geldiğinde “Kilikya” bölgesinin Fransızlara 

bırakıldığını öğrenir, kısa bir hayal kırıklığından sonra Hıristiyan birliği adına yine de 

memnun olur. 180 Halep’e gezmeye gittiği zaman, şehrin kalesinin Fransızlarda 

olmasından dolayı “Artık şehir asıl sahiplerine yani Haçlılara aitti.” diyerek Haçlı 

ruhunu canlı tuttuğunu gösterir ve bu durumdan memnuniyetini dile getirir. Bu sözler, 

onların hafızalarında Haçlılarla Müslümanların savaşlarının hep canlı olduğunu ve bir 

gün yenilgilerinin rövanşını almaya ne kadar istekli olduklarını, bunun için 

Müslümanlara karşı dinî konularda her zaman ve şartta birlik içinde olduklarını 

göstermektedir. 181 

Diğer ülkelerin misyonerleri ile hizmette yardımlaşma ve dayanışma içinde 

olurken, kendi kültürlerini korumak, yaşamak ve yaşatmak adına milliyetçi bir tutum 

göstermişlerdir. Theresa’nın misyonerlikten ayrılıp Amerika’ya yerleşen ve çıplaklar 

kampı kurarak radikal bir değişim yaşayan kardeşi Harry örneğinde gördüğümüz gibi 

dinî değerlerinden dönseler bile devletlerine ihanet etmemişlerdir. Kendi devletleriyle 

hiçbir zaman ters düşmemişler bilakis ülkelerinin çıkarlarını korumak için canla başla 

çalışmışlardır.  Dorothea Chambers’ın daha 10 yaşındayken söylediği şu sözler nasıl bir 

                                                           
179 Bkz. Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s.  
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180 Bkz. Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  s. 

145. 
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bilinç verildiği konusunda bizi aydınlatıyor: “Hıristiyan demokrasi değerlerine göre 

eğitilmiştim ama yine de emperyalist bir üstünlük hissediyordum. Bireysel olarak gerçek 

dostluk kurmamıza, gruplarla sempatik yakınlaşmalarımıza, bizi kuşatan âdet 

benzerliklerimiz ve yakınlıklarımıza karşın, evimizi, taşıdığı Amerikan atmosferiyle, 

yabancılar denizinde farklı bir ada yapan bir şey vardı. Arkadaşlarımı sevsem de 

onlardan ayrıcalıklı olduğumu biliyordum. Annemin korumacılığı nedeniyle gerçek bir 

yakınlaşma kuramıyordum. Türkçe’yi konuşabiliyordum ama O’nun anadilim 

olmadığını biliyordum. Belki de en çarpıcı fark dış görüntümle ilgiliydi. Kısa, düz, sarı 

saçım ve sarışın tenimle ben bir Amerikalıydım. Kilisede Avrupaî şapkamla annemin 

yanında otururken ayinin sonunda babam Ermenice ve Türkçe kutsama yaparken 

cemaatin gösterdiği derin saygı bende gurur uyandırırdı.”182Bu bilincin yerleşmesi için 

Chambers ailesi çocuklarını Türk topraklarında yetiştirseler bile Amerika’dan ve 

Protestan Amerikan eğitim tarzından hiç koparmamışlardır. Çocuklarını 7 yaşındayken 

bir yıllığına, 14 yaşında lise dönemindeyken de 4 yıllığına eğitim için Amerika’ya 

göndermişlerdir. Dorothea 18 yaşında Amerika’daki eğitimine 1 yıl ara verip Adana’da 

kalmış, sonra ilahiyat eğitimi için yine Amerika’ya dönmüştür. Amerika’da İlahiyat 

eğitimini tamamlayınca bir misyoner olarak yine Türkiye’ye gelmiştir. 

Aynı anlayış ve kendini beğenme durumunu Theresa’nın yazdıklarında da 

bulmak mümkündür.183 Örneğin, bir Amerikan kolejinden mezun olmuş ve Beyrut’ta 

Amerikan Üniversitesi’nde tıp okumuş, halen Mezereh’te doktor olarak çalışan bir 

Ermeni gencin evlilik teklifi, bir Ermeninin kendisini Amerikalı misyoner bir bayanla eş 

görmesi yönüyle Theresa’nın gururunu incitir ve bunu annesiyle paylaşır.184 
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Kendilerini içinde yaşadıkları halkın “kurtarıcısı” gibi görmüş, onları 

medeniyetle tanıştıran kültür elçileri oldukları inancıyla hareket etmiş, ama hiçbir 

zaman  “üstün oldukları” düşüncesini terk etmemişlerdir. Etnik kimlik açısından 

Ermeni, Türk ve Kürtler, dinî kimlik açısından Müslümanların yaşam tarzını eleştiren 

ifadeleri bunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar kendilerinin “ Hıristiyan demokrasi 

değerlerine göre yetiştirildiklerini” söyleseler de gerçekte demokrasi değerlerini 

içselleştirmedikleri ortadadır.185 

Türklerle ilgili önyargılı söylemleri dikkat çekicidir. Örneğin Dorothea’nin 

çocukken Adana’da bir akıl hastalıkları hastanesinde kalan hastaların içindeki şeytanları 

çıkarmak için görevliler tarafından dövüldüklerini söylemesi, görmediği halde 

“Biliyorum” demesi 186 veya Theresa’nın mezarlıkta taziye için bulunan Türklerin kötü 

ruhları kovmak için orada 3 gün oturduklarını iddia etmesi187 kendi inançlarındaki Orta 

Çağ’dan kalma görüşlerin yansıması olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte, 

hakkaniyetle, Ermeni olayları sırasında, Ermenilerin Fransızlarla işbirliğine girerek  

Kuvay-ı Milliye birliklerine saldırdıklarını söylemişlerdir. Misyonerlerin kurdukları 

okulların çoğuna ve kiliselere dokunulmadığını, Ermenilerle Türkler ve Kürtler arasında 

çıkan karşılıklı çatışmalardan sonra Türklerin de cezalandırıldığı bilgilerini 

paylaşmışlardır. 

Aileleriyle, misyoner örgütlerle sürekli yazışarak – haftada 2-3 mektup yazarak- 

devlet adamlarıyla bizzat görüşerek kendi ülkeleriyle haberleşme kanallarını açık 

tutmuşlar, kendi ülkelerinde, Osmanlı Devleti ve o dönemde yaşanan olaylar, özellikle 

Ermenilere destek konusunda bilgilendirme yapmışlar ve Osmanlı Devleti aleyhine bir 
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s.177. Katchadourian, Great Need Over the Water, s. 53, 97, 181, 190, 260, 281. 
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kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır. Ülkelerinden gelen gazetecilerle ve resmî erkânla 

mülakatlar yapmışlar, onların bilgi kaynağı olmuşlardır. Herald Tribune gazetesi ve bazı 

dergiler onları bilgi kaynağı olarak kullanmıştır. “Sultan II. Abdülhamid’in kendi 

iktidarını güçlendirmek için planlı bir darbe yaptırdığı” 188veya “katliam”dan Türklerin 

sorumlu olduğu” 189 gibi zanna dayalı bilgi veya “Çanakkale’de İngiliz gemilerinin 

hiçbir düşmanca tehditte bulunmadıkları hâlde topa tutulup batırıldıkları” 190 gibi 

tezviratla Osmanlı Devleti’ne karşı olumsuz propaganda yapmışlardır.  

American Board tarafından sevk ve idare edilen, A.B.D. ile Osmanlı Devleti 

arasında diplomatik ilişkiler başlamadan önce (1830) “Britisher” (İngiliz vatandaşı) 

kabul edilen Amerikalı misyonerler ilk yıllarda İngiliz diplomatik misyonu tarafından,  

sonrasında A.B.D. hükümetleri ve diplomatik güçleri tarafından himaye altına 

alınmışlardır. 191  Devlet adamları ile olan sıkı ilişkileri her iki kitapta da defalarca 

sergilenmiştir.192 Protestan misyonerler her zaman ülkelerine sadık bir vatandaş olmuş 

ve yurt dışında devlet adamlarıyla yakın ilişkiler kurmuşlardır. Bu durum, Protestanlık 

mezhebinin temel dinamiklerinden olan “iki krallık” doktrini ile yakından ilgilidir. 

Protestanlıkta ve bilhassa Püriten gelenekte kilise ve devlet idaresi eşit şekilde 

kutsanmıştır ve Tanrının Krallığı ile Devletin Krallığı iki eşit krallık kabul edilmiştir. 
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Devlet, Tanrı’nın yeryüzündeki düzen kurma ve idare etme iradesini temsil 

etmektedir.193 Bu inanç Protestan misyonerlerle devlet adamlarının ortak çalışmaları 

için haklı bir gerekçe olmuş ve Amerikalı misyonerler de ilk yıllarda İngiliz misyonerler 

gibi bir sömürgeci devlet olan İngiltere’nin keşif kolları gibi çalışmışlardır.194 

Protestanlıktaki ‘dünyevî mesleğin kutsallığı’ ilkesi ile modern kapitalizmin 

oluşumuna katkı sağlayan Protestan misyonerler, kapitalizmin emperyalizme dönüşmesi 

evresinde önemli bir rol üstlenmişler, kendi devletlerinin emperyalist arzularının 

gerçekleşmesi için devlet adamlarıyla işbirliği yapmışlardır. 195 Osmanlı Devleti’nin 

A.B.D. ile diplomatik ilişki kurmasıyla beraber, çalıştıkları bölgelerde Amerikan 

konsoloslukları açılması için zemin hazırlamışlardır. A.B.D. ticaret amaçlı açtığı 

konsolosluklar yanında ( İzmir, İstanbul) misyoner vatandaşlarının ve Ermenilerin 

haklarını korumak üzere Sivas ve Erzurum illeri ile Harput’a da konsolosluk 

açmıştır. 196 Misyonerlerle A.B.D.hükümetleri arasındaki dayanışma Katchadourian’ın 

verdiği şu bilgide bariz bir şekilde ortaya konmuştur: 1901 yılında 24 Amerikalı 

misyoner, Osmanlı Devleti tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren diğer ülkelerin 

kurumlarına tanınan ayrıcalık ve hakların, kendi kurumlarına da verilmesi için Başkan 

Theodore Roosevelt’ten ( 1858-1919) destek almak isterler.  Roosevelt yapılan 
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çalışmaları takdirle karşılar ve “ Sonunda Türkiye ile savaş bile olsa bu işi sonuna 

kadar götüreceğim.”der.197 

Öte yandan, içinde yaşadıkları ülkenin hükümetleri ve yetkilileri ile de iyi 

geçinmeye çalışmışlardır. Resmen hükümet aleyhtarı hiçbir faaliyette bulunmamışlar 

ancak eğitim kurumlarında yaptıkları Ermenice dil ve edebiyat dersleriyle ve 

hazırladıkları programlarda söylenen Ermenice şarkılar, hazırladıkları oyunlar ve 

marşlarla Ermenilerin milliyetçilik duygularını hep canlı tutmaya gayret etmişlerdir. 

Amerikalı Protestan misyonerler Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimleri, 

bilhassa Ermenileri kendi saflarına çekmekte büyük oranda başarılı olmuşlardır. Bu 

başarının altında yatan temel sebepler, her şeyden önce dinî bir argümanı yani Protestan 

Hıristiyanlığı özendirici bir biçimde yaşayıp yaşatma ve örnek olma konusunda adanmış 

bir ruhla hizmet etmeleri, hastalıkla, yoksullukla boğuşan bu topluma müreffeh bir 

hayat sunarak onlarda hayranlık, takdir ve minnet duyguları uyandırmalarıdır. Yani 

Ermenilerin hem dinî hem de dünyevî arzularını tatmin etmeye çalışmışlar, bunu 

yaparken sadece Hıristiyan kardeşliği ve Ermenilerin iyiliği için yaptıklarına onları 

inandırmışlardır. Farklılıkları değil, ortak nokta olan  “din” faktörünü merkeze alarak 

onun etrafında toplamaya çalışmışlardır. Kendi millî, manevî, maddî üstünlüklerini 

hissettirmiş ancak baskı aracı olarak kullanmamışlardır. Onlarla aynı ortamı paylaşmış, 

ev ziyaretleri yapmış, cenaze törenlerine, düğünlerine katılmış, sağlık ve eğitim 

alanlarında hizmeti ayaklarına götürmüşlerdir.  

Theresa’nın ailesine yazdığı mektuplarda Harput’ta bulamadığı için onlardan 

göndermelerini istediği eşyalara bakarak halkın nasıl bir yokluk içinde olduğunu tahmin 

edebiliyoruz. Amerika’dan gemiyle gelecek eşyalar arasında havlu, soba, mum, örtü, 

çikolata, sandalye, kağıt, lamba, çaydanlık, yastık, yaka, kemer, çarşaf, sabun, diş 
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fırçası, saç fırçası, tarak, fincan… gibi sıradan gündelik eşyalar ve çokça kıyafet 

zikrediliyor. 198 Hem Dorothea hem de Theresa, kadın –erkek tüm misyonerler gibi, 

temsil noktasında önemli bir veri olan giyim-kuşam konusunda son derece titizdir. 

Dorothea’nin anılarında yazdığına göre Adana’ya taşındıklarında ilk iş olarak annesi 

girişe büyük bir boy aynası taktırır, Emerson’un (1803-1882) “İlk izlenimler asla 

unutulmaz.” sözüyle imaj konusunda ne kadar bilinçli olduğunu ortaya koyar. Theresa 

ise neredeyse her mektubunda mutlaka ailesinden kıyafet ister ve nasıl giyindiğine dair 

onları bilgilendirir. 

Bir yandan en şık kıyafetler,  ev eşyaları ve yemeklerle üstünlüklerini 

sergilerken diğer yandan “pis, inatçı ve dağınık” dedikleri bu insanlarla eşyalarını, 

evlerini, yemeklerini paylaşmış ve onların minnet duyguları hissetmelerini 

sağlayabilmişlerdir. 

Kadın misyonerler açısından olaylara bakınca, Amerikalı misyoner kadınların, 

Osmanlı Devleti içinde erkekler tarafından başlatılan evanjelizasyon faaliyetlerine 

Osmanlı toplumunu oluşturan halkların aile ortamına girerek katkı sağladıklarını ve 

hedefe ulaşmada itici güç olduklarını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere, o dönemde 

Osmanlı toplumunda aile hayatı Batı toplumuna göre daha kapalıydı ve dışarıda çalışan 

kadın azdı. Çocuğun yetiştirilmesindeki önemi bilen misyonerler, ailelerin içine 

girilmesi ve bu yolla hem kadının, hem de onun üzerinden tüm ailenin eğitilmesi gereği 

üzerinde durmuşlardır. Sıradan bir Türk ailesinde olduğu gibi kapalı bir yapıya sahip 

olan Ermeni ailesinin kapıları,  kadın misyonerlere seve seve açılmıştır. Özellikle 

1830’lardan itibaren misyonerlerin, eşleriyle birlikte gelmesi, misyonerlik 

faaliyetlerinde canlanma sağlamıştır. Amerikalı misyoner erkekler okullarda ve 

kahvehanelerde görüşmeler yaparken, kadın misyonerler Ermeni kadınlarını hem 

                                                           
198Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,  s.104, 326, 331,332. 



94 
 

evlerinde ziyaret etmişler hem de kendi evlerinde çay davetleri vererek onları 

ağırlamışlardır. Erkek misyonerler çevredeki köyleri ziyarete gittikleri zaman eşleri, 

Ermeni hanım komşuları ile birlikte kendi evlerinde vakit geçirmişlerdir. Misyoner 

kadınlardan ‘Bible Women’ diye adlandırılan ve kadınları evlerinde ziyaret ederek 

onlara İncil okumakla görevlendirilenler hem İncil’i hem de Amerikan uygarlığını bu 

insanlara taşımışlardır. 199  Kadın misyonerler emperyalizmin kültürel yüzüyle iç içe 

geçmişler, ülkelerinin anne, eş, ev hanımı rollerini bir arada taşıyan kültür elçileri 

olmuşlardır. Ermenilerin güvenini kazanan ve onlarda derin bir hayranlık uyandıran 

misyonerler, özellikle okullar vasıtasıyla Ermeni toplumunun sosyal dönüşümüne ön 

ayak olurken bir yandan da Türk toplumundan kopuşlarına zemin hazırlamışlardır.  

Amerikalı Protestan misyonerlerin en iddialı oldukları konu “eğitim” olmuştur. 

Eğitimin kurumsallaşmasında ve modernleşmesinde imparatorluğun gayrimüslim 

milletleri, Türklerden daha önde gitmişlerdir. 200 Okuma-yazma oranının son derece 

düşük olduğu 201  bir dönemde o zamana kadar uygulanmamış bir eğitim metoduyla 

öğrencilerine hem dinî bilgiler, yabancı dil ve hem de zanaat öğreterek, onlarla kamp 

yaparak, konserler, piknikler, Noel, Şükran Günü ve bayramlarda kutlama 

organizasyonları hazırlayarak öğrencilerin ve velîlerin gönlünü fethetmişlerdir. Osmanlı 

Devleti’nde yaşayan Ermeni, Rum, Bulgar, Arap vd. azınlıkların çocuklarına hitap eden 

ders programları ve etkinliklerle etnik kimliklerini canlandırmaya çalışmışlar ve onların 

milliyetçilik duygularını harekete geçirmişlerdir. Etnik kültürü canlandıran oyunlar 

kurarak son derece eğlenceli; öğretmen ve öğrencinin ortaklaşa faaliyetlerde bulunduğu, 

dinamik ve çok amaçlı bir eğitim modelini getirmişlerdir. Okullarından mezun olanlara 

iş imkanları sağlamışlar ve onlarla bağlarını hiç koparmamaya çalışmışlardır. Bütüncül 

                                                           
199 Bkz. Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 335. 

200  İlber Ortaylı, İmparatorluğun Son Nefesi, .İstanbul,  2014, s. 150.                      

201 Bkz. Fahri Sakal, “Osmanlı Ailesinde Kitap”, Osmanlı, Ankara, 1999, c. 11, s. 736. 
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bir yaklaşımla, hitap ettikleri insanları eğitmek için okullar açtıkları gibi hayatlarını 

idame ettirebilmeleri için zanaat da öğretmişler, yetim kalmış çocuklara yetimhaneler 

kurarken dul kadınlara sığınma evleri açmışlar, bilhassa çocukların eğitimine âzamî 

önem vermişlerdir. Bu bağlamda Dorothea Chambers Y.W.C.A.’nın Adana merkezinde 

düzenlediği kulüp çalışmaları, gazete çıkarma ve rekreasyon faaliyetleri ile Theresa 

Huntington ise Harput Koleji’nde Antik Ermeni dilleri, Ermenice okuma, yazma, Antik 

Ermeni Hitabeti, Tarih gibi dersler, kutlama programlarında  “hantess” denilen Ermeni 

halk dansları, Ermeniceye çevirdikleri dinî kitaplar aracılığıyla Ermeni kültürünü 

canlandırmaya çalışmıştır. Öyleki Theresa’nın mektubunda yazdığına göre, anadilini 

bilmeyen, Türkçe konuşan Ermeni çocukları Ermenice öğrenmek için Sivas’tan Harput 

Fırat Amerikan Koleji’ne gelmişlerdir. Aynı zamanda Kilikya dedikleri bölgenin 

Türklerden önce Ermenilerin yaşadığı topraklar olduğunu söyleyerek bu toprakların 

gerçek sahiplerinin Ermeniler olduğunu empoze etmişlerdir.  

Amerikalı misyonerler, zamanın emperyal güçleri olan Fransa, İngiltere ve 

Rusya tarafından Şark Meselesi bağlamında milliyetçilik damarları kabartılarak 

Osmanlı Devleti’nden koparılmak ve nüfuz altına alınmak istenen Ermenilerin bu 

ayrılışına söz konusu faaliyetleriyle önceleri dolaylı olarak katkı sağlamışlardır. 

Sonradan, Türklerle yaşanan çatışmalara adı karışan Ermeni öğretmenleri okullarında 

himaye ederek doğrudan katkı sağladıkları da görülmektedir. 202  Bir yandan da 

okullarında çalışan Ermenilerin yaşadığı adlî takip ve mahkeme sürecini Amerikan 

halkına rapor etmişlerdir. 203 

                                                           
202 Bkz. Akyılmaz, Siyasi Tarih, s. 340-363. 

203Katchadourian, Great Need Over the Water,  s. 315, 316. 
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Osmanlı Devleti aleyhine gelişen bu olaylarda bazı Türk resmî görevlilerinin 

ihmali hatta Amerikan misyonerlerinin faaliyetlerine destek olmaları süreci 

hızlandırmıştır.204 

Osmanlı hukukundaki hükümler çerçevesinde daha önce gayrimüslimlerin silah 

taşıması yasakken Kanun-i Esasî ile herkese silah taşıma izni verilince Ermeniler hızla 

silahlanmaya başlamışlardır. Adana’da binlerce Ermeni silahlanmış, Ermenilerin 

bölgede yaşayan Türklere yönelik tehdit ve hakarette bulunmaları gerilimi 

tırmandırmıştır. Missionary Daughter kitabının kahramanı Dorothea Chambers da bu 

durumu doğrulayan bilgiler vermektedir.205 Theresa Huntington ise okullarında okuyan 

Ermeni öğrencilerin ve yetimhanelerinde kalan çocukların Türk çocuklarını 

taşladıklarını, bunun üzerine Türklerin de onları taşladıklarını, Ermenilerin söz 

dinlemediğini söyler.206 Sataşma ile başlayan olaylar büyüdükçe silahlı çatışma halini 

alır.  

Ermeniler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Ruslarla ortak hareket 

ederler. I. Dünya Savaşı ve nihayet İstiklâl Harbi sırasında Ermenilerin çoğu Osmanlı 

Devleti ile savaş halinde olan devletlerin yanında yer alır, ayaklanmalar çıkarırlar. 

İstiklal Harbi’ni Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderlik ettiği Türk halkı kazanınca 

Ermeniler yine göç etmek zorunda kalırlar. Neticede milliyetçilik duygularıyla çıktıkları 

bu yolda çetin zorluklarla karşılaşır, yerlerinden, yurtlarından olurlar.207 

                                                           
204  Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 54-58; Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: 

Witness to the End of the Ottoman Empire, s.123, 195,205; İlknur Haydaroğlu, “Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar”, Türkler,  Ankara, 2002, c.14,  s.184. 

205Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire , s. 59. 

206Katchadourian,Great Need Over The Water s.287-288. 

207 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s, 183. 
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Ermeniler dönemin dünya güçleri olan Fransa, Almanya, İngiltere ve 

Amerika’nın politikaları arasında oradan oraya sürüklenirler.  Dorothea Chambers’ın 

anlattığına göre önce Almanya, Osmanlı Devletini, Ermenilerin İngiliz ve Fransız 

saflarına geçebileceği şüphesine dayanarak sürgün edilmeleri konusunda ikna eder.208 

Sonra İngilizlerin hakimiyeti altındaki bu bölge İngilizler tarafından 1920 yılında 

Fransızlara bırakılır. Fransızlar Mustafa Kemal ve askerlerine yenildikleri zaman 

çekilmek zorunda kalırlar ve Osmanlı Devletine karşı Fransızlarla ve İngilizlerle birlikte 

hareket eden Ermeniler sahipsiz kalırlar. Bu devletler, zorunlu veya isteğe bağlı göçler 

sırasında Ermenilere yaptıkları yardımlarla yandaş toplarken bir yandan da Mustafa 

Kemal’le müzakereler yürütürler ve sonunda “Kilikya” dedikleri bölgeyi “masraflı” 

olduğu gerekçesiyle TBMM Hükümeti’ne bırakırlar. Bunun üzerine Ermeniler, bu kez 

isteğe bağlı olarak yine göç etmek zorunda kalırlar. 209 Bu güvensizlik ortamında bazı 

Ermeniler de Amerika’ya göç eder. Aslında Amerikalı misyonerler, Osmanlı Devleti 

sınırları içinde misyonerlik faaliyetleri başladığı zaman kolejlerinde okuyan başarılı 

Ermeni öğrencilerini yurtdışında eğitim için yönlendirmişlerdir. Osmanlı Devleti ile 

yaşanan sıkıntılar, yoksulluk ve güvensizlik ortamı artınca misyonerlerin ifadesiyle 

Ermenilere “katliam” yapılması üzerine yurtdışına göç, önü alınamaz bir hal aldığında, 

öğrencilerinin azalacağı ve doğal olarak okulların kapanacağı endişesiyle söylem 

değiştirirler. İncelediğimiz kitaplarda Theresa ve Dorothea, Ermenilerle Türkler 

arasında yaşanan çatışmalar sırasında Ermeni toplumunun yurtdışına gidişinden 

                                                           
208Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire , s.134. 

209 Bkz. Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire,  

s.145. 
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duydukları rahatsızlığı çeşitli vesilelerle açıkça belirtirler, ayrıca Theresa Ermenilerin 

öldürüldüğüne dair bazı haberlerin gerçek dışı olduğunu da belirtir. 210 

Bu noktada Ermeni Tehciri konusunda Türk tarafının görüş ve 

değerlendirmelerinin de verilmesinin âdil bir yaklaşım olacağını düşünüyor ve olayları 

doğru anlamamızda yardımcı olacağına inanıyoruz. Birçok kaynaktan edindiğimiz 

bilgileri kısaca aktaracak olursak Türk tarafının savını şu şekilde özetleyebiliriz:     

Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet tarafından yürürlüğe konan ‘millet’ sistemi 

içinde diğer gayrimüslim gruplar gibi Gregoryen Ermeni milleti de can ve mal güvenliği 

olan, din ve vicdan hürriyeti tanınan ve belirli hukuk konularında yargı özerkliğine 

sahip insanlar olarak yüzyıllarca uyum içinde yaşamışlar, sarraflık, dış ticaret, inşaat, tıp 

alanları yanında devlet dairelerinde Maliye, içişleri, Dışişleri, maarif, Adliye ve 

Bayındırlık nezaretlerinde önemli noktalara gelmişlerdir;  hatta Osmanlı Devleti’nin en 

kritik günlerini yaşadığı 1912 yılında Hariciye Nezareti’nin başında yine bir Ermeni 

olan Narodukyan Efendi vardır. Ancak Fransız ihtilalinin etkisiyle yayılan milliyetçilik 

dalgası Ermenileri de etkilemiş, dönemin büyük devletleri olan İngiltere, Fransa ve 

Rusya Ermeniler arasındaki mezhep farklılıklarını derinleştirmek suretiyle kendilerine 

yakın bir topluluk kazanmaya çalışmışlardır. Katolik misyonerlerin arkasında Fransa, 

Protestan misyonerlerin arkasında İngiltere vardır. Rusya, Ortodoks Ermenileri 

desteklemektedir. İngiltere Hindistan yolu üzerinde bulunan Rusya’ya karşı 1840 

yılından itibaren Protestan bir Ermeni cemaati kazanmak için A.B.D. ile işbirliğine 

girmiştir. Amerikalı Protestan misyonerler güçlü bir örgütlenme ve okullaşmayla 

Protestan cemaati sürekli artırmışlardır. Nihayet Osmanlı Devleti 1830 yılında Katolik 

Ermeni cemaatini ayrı bir millet olarak tanımış, 1847 yılında ise Protestan Ermeni 

milleti ayrı bir millet olarak kabul edilmiştir. Böylece ayrı bir statüye kavuşan Protestan 

                                                           
210Katchadourian,Great Need Over The Water,  s. 262, 263, 279, 322; Chambers Blaisdell,  Irvine, 

Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 158. 
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ve Katolik Ermeniler misyonerlerin önderliğinde milliyetçilik temelli hızlı bir kültürel 

canlanma içine girmişlerdir. Misyonerlerin teşvik ve desteğiyle kendi dillerini ve 

edebiyatlarını canlandırmışlardır. Böylece Ermeni milliyetçiliği güçlü bir ivme 

kazanmıştır. Batı dil ve kültürünü öğrenmek üzere yurtdışına giden Ermeni gençlerin 

döndükleri zaman dile getirdikleri ‘özerklik’ talebi ile birlikte Ermeni ve Türk toplumu 

arasındaki uzaklaşma derinlik kazanmıştır. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ermeniler Rus kuvvetleri ile ortak 

hareket etmişler ve Türklere saldırmışlardır. Savaşın ardından imzalanan Ayastefanos 

anlaşması ile ilk defa ‘ Ermenistan’ diye bir bölge resmen dile getirilmiştir. Oysa bu 

noktada şunu da vurgulamak gerekir ki,  Osmanlı Devleti içinde yaşayan Ermenileri 

bağımsızlık konusunda destekleyen Rusya, kendi toprakları içinde yaşayan Ermenileri 

baskı altına almış, okullarını kapatmış, Ermenice’nin kullanılmasını yasaklamış ve 

Ermeni gazetelerine sansür uygulamıştır. 

Konuya tezimizde ele aldığımız misyonerlerin çalışmaları açısından bakınca 

şunu görüyoruz: Dönemin süper gücü olan İngiltere ve ardından A.B.D’yi arkasına alan 

misyonerler Osmanlı Devleti’nin Ayastefanos anlaşması ile taahhüt ettiği “ mahallî 

menfaatlerin gerektirdiği reformlar” bağlamında Ermeniler arasında yürüttükleri 

eğitim, kaynaşma ve sosyal destek programlarıyla yandaş bir grup oluşturma 

çalışmalarında hız kazanırlar. Ayastefanos Anlaşması’ndan sonra yapılan Berlin 

Kongresi ile İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya- Macaristan, Rusya ve İtalya 

Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yapacağını va’dettiği ıslahatları 

kontrol yetkisi kazanırlar. Böylelikle Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu uluslararası 

platforma taşınmış olur. Berlin Kongresi’nden sonra İngiltere inisiyatifi ele alarak II. 

Abdülhamid’e ilk reform projesini sunar. Osmanlı topraklarında küçük, dost devletler 

kurdurmak ve bunları Rusya’ya karşı tampon devletler olarak kullanmak için 
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çalışmalara girer. Doğu Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar konsolosluklar açılır ve 

bölgedeki Protestan misyonerlerin sayısında hızlı bir artış olur. Bu sırada Ermeniler 

önce sosyal amaçlı cemiyetler kurarak örgütlenme sürecine girerler. Diğer yandan 

Rusya’nın desteğiyle örgütlenen Ermeniler de Rus Ermenileri ile temasa geçerek para 

ve silah edinirler. Ancak bir süre sonra Rus Çarı ülkesindeki Ermenilerin Osmanlı 

Ermenilerinden ilham alarak isyana kalkabilecekleri endişesiyle desteğini çeker. Bu 

olaylar sırasında henüz Osmanlı toplumu içinde en kaynaşmış grup olan Ermenilerin 

genelinden destek ve katılım alamayan Ermeni komiteleri yurtdışında; Cenevre, Tiflis, 

Marsilya gibi şehirlerde örgütlenmeye giderler. 19. yüzyılın sonlarında ihtilal yoluyla 

bağımsız bir Ermeni devleti kurmak amacıyla yurtdışında Armenakan partisi, Taşnak ve 

Hınçak komiteleri kurulur. Bu komitelerin yurt içinde örgütlenmeleri sırasında 

misyonerler yardımcı olurlar. İlk isyan 1890 yılında Erzurum’da çıkar. Ayaklanmanın 

sebebi Erzurum Sansaryan Ermeni Okulu’nda ve kiliselerde Rusya’dan getirilen silahlar 

olduğu ihbarıyla Erzurum valisinin arama yapmak istemesidir.  Bunu takiben 1892 

Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894 Birinci Sasun isyanı ve Diyarbakır 

olayları, 1895 Babıâlî gösterisi, Birinci Zeytun isyanı, 1896 Van isyanı ve Osmanlı 

Bankası’nın işgali, 1904 ikinci Sasun isyanı, 1905’te Sultan Abdülhamid’e suikast, 

1909 Adana olayları ve 1914 İkinci Zeytun isyanı yaşanır. 211  Bu isyanlar arasında 

Osmanlı Devleti 1915 yılında yaşanan Van isyanına kadar herhangi bir sevk veya tehcir 

kararı almaz.  

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti bir yanda çeşitli cephelerde İtilaf 

devletleriyle, diğer yanda Ortadoğu’da Araplar, İngiliz ve Fransızlarla, Doğu 

Anadolu’da ise Ruslarla savaşırken Ermeniler Ruslarla işbirliği yapar ve isyanlar 

çıkarırlar. 1914 yılında seferberlik ilan edildiğinde Ermeniler ordudan kaçarak birlikler 

halinde Rus ordusuna katılırlar. 1915 yılında Rus kuvvetleri Van yönünde ilerlerken 

                                                           
211 Bkz. Akyılmaz, Siyasi Tarih, s.340-363. 
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Ermeniler büyük bir isyan çıkarırlar ve Van,  Rus kuvvetleri tarafından işgal edilir. Rus 

Çarı II. Nikola Rusya’ya yaptıkları hizmetler nedeniyle Ermeni komitesine teşekkür 

eder. Van isyanı sırasında Türkler ve diğer sivil halk, memur ve jandarmalar öldürülür, 

evleri yakılır ve yağmalanır. Osmanlı Devleti 9 ay boyunca olayları bastırmaya çalışır 

fakat Ermenilerin genel bir ihtilal hazırlığı içinde olduklarına dair bilgiler üzerine 

olaylara karıştığı tespit edilen memur ve polislerin azledilmesi veya Ermenilerin 

olmadığı vilayetlere gönderilmeleri gibi çareler bulunur. Bu tedbirler sonuç vermeyince 

Dahiliye Nezareti 24 Nisan 1915 yılında bir genelge yayınlar. Buna göre Ermeni 

komitelerinin kapatılması ve liderlerinin tutuklanması yoluna gidilir. Bulundukları 

yerde kalmaları sakıncalı görülenler uygun yerlerde toplanırlar. İşte Ermenilerin 

“Soykırım Günü” olarak andıkları gün, genelgenin yayınlandığı gündür. 

Osmanlı Devleti tehcir kararı vermeden önce Ermenilerin zararlı faaliyetlerinin 

önüne geçmeye çalışmıştır.”Tehcir” Arapça “hicret” kökünden gelmektedir. Türkçe 

karşılığı “göç ettirmek”tir. Ermenilerin gruplar halinde farklı yerlere dağıtılmaları 

halinde isyan çıkaramayacakları düşüncesiyle doğuda 3. ve 4. Ordu komutanları ile 

işbirliği yapılarak uygulamaya geçilir. Ermenilerin sevk ve iskanları mahallî memurlara, 

can ve mal güvenliği ile iaşe ve istirahatlarının sağlanması güzergahlarındaki idarî 

memurlara bırakılır. 10 Haziran 1915 yılında yayınlanan bir talimatname ile de sevk ve 

iskâna tabi tutulan Ermenilerin malları devlet tarafından –ileride dönmeleri halinde 

kendilerine teslim edilmek üzere- koruma altına alınır. Tehcire zorlananlar Gregoryen 

Ermenilerdir. Katolik ve Protestan Ermeniler tehcire zorlanmaz. Sevk esnasında 

dizanteri ve tifo gibi salgın hastalıklar nedeniyle veya eşkıya saldırısına maruz kalarak 

ölenler de olur. Tehcir sırasında ortaya çıkan Ermeni kayıplarıyla ilgili olarak Türk 

tarafı net bir sayı vermemekle birlikte göç ettirilen Ermenilerin toplamda 702.990 kişi 
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olduğuna dair 1916 tarihli bir rapor vardır. Oysa Ermeni tarafı göç sırasında sadece 

ölenlerin sayısının 600.000 ilâ 2.000.000 arasında olduğunu iddia etmektedir.212 

Savaş ortamında Türkler, Yunanlılar ve Ermeniler cephede karşı karşıya 

gelirken, ne ilginçtir ki, bu üç milletten kızlar, Amerikalı misyonerlerin açtıkları dikiş 

kursunda veya misyonun merkezinde birlikte çalışmışlardır.  

Dorothea ve Theresa’nın yazdıklarından yola çıkarak, o dönemde Osmanlı 

devlet adamlarının misyoner okullarını yeterince denetlemediklerini, hatta serbest 

bıraktıklarını söyleyebiliriz 213 ; çünkü ne Dorothea’nin ne de Theresa’nın anılarında 

1900 yılına kadar teftiş edildiklerine dair bir bilgi bulunmaktadır. Misyoner okulları 

kendi haline bırakılmış ve kontrol edilmemiştir. Aksine bu okullarda verilen eğitim 

modelinin Türk okullarında da uygulanması teşvik edilmiştir. Gitgide artan sayıda Türk 

öğrenci aileleri tarafından misyoner okullarına kaydedilmiştir. 214 

A.B.C.F.M’e bağlı okullardan mezun olan öğrenciler Osmanlı Devleti’nden 

Türkiye Cumhuriyeti’ne doğru evrilen süreçte etkin rol üstlenmiş, “aydın” kimlikleriyle 

devlet yönetiminde rol almış ve halkı etkilemişlerdir. Robert Kolej’den mezun olan ve 

20. yüzyıl başlarında Türkiye’de feminizm hareketini başlatan öncü kadınlardan  Halide 

Edip Adıvar bu konuda dikkat çekici bir örnektir.215 

                                                           
212 Bkz. Akyılmaz, Siyasi Tarih, s. 568-583; İbrahim Erdal, Ahmet Karaçavuş, Osmanlı Siyasal ve Sosyal 

Hayatında Ermeniler, İstanbul, 2009, s. 41-54. 
213Bkz. Haydaroğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar”, Türkler,  c. 14, s. 184. 
214 Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, 

s.200,201. 
215İstanbul Robert Kolej’e bağlı Özel Robert Amerikan Kız Lisesi mezunlarından olan Halide Edip 

Adıvar, 1908 yılında “Tanin Gazetesi”nde “ Kolejimize” başlığıyla yayınlanan yazısında şöyle diyordu: 

“Medeniyetin ve insanlığın en güzel incelikleri ve en esaslı hakikatleriyle birlikte, ufku kararmış 

Türkiye’nin karanlık ufuklarına bilgiyi takdim ettin ey Kolej! Ve sizler, onurlu kadınlar ve sizler 

öğretmenlerimiz; hürriyetin adının bile anılmadığı dünyanın bu yöresini, bu nasipsiz beldeyi aydınlatmak 

ve yüceltmek için kendi vatanınızdan ve halkınızdan ayrıldınız. Dindarca bir davranışla en güzel 
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Amerikan Protestan misyonerliğinde dikkat çeken hususlardan biri de 

misyonerliğin bir aile geleneği halini alması, nesilden nesile devam etmesidir. 

Çoğunlukla misyoner bir aileden gelen bu kişiler yine kendileri gibi misyoner bir eş 

seçerek dini yaşantılarını koruma altına almaya çalışmışlardır. Hem Theresa hem de  

Dorothea  misyoner bir aileden gelmiştir. Anneleri ve babaları misyoner olduğu için 

Protestan misyonerliği atmosferinde büyümüşlerdir. Çocukken evlerinde misyonerlerin 

toplantıları yapılmış, Missionary Herald, The Congregationalist, Light and Life for 

Women gibi süreli yayınlar okunmuş, misyonerlerin okyanus ötesindeki yaşamları 

konuşulmuştur. Dorothea daha 7 yaşlarındayken bile dindar bir çocuk olduğunu, 

geceleri ibadet ettiğini söyler.216 Ergenlik döneminde babasıyla Hıristiyanlık ve onun 

deyişiyle “Muhammedîlik” üzerine uzun tartışmalar yaparlar. Bu sohbetlerinde ara sıra 

babasının her şeyi mantıkla açıklamak konusunda tahammülsüz oluşundan dolayı 

zorlama hatta baskı hissetse de onun görüşlerine olan güveni pekişir. Babasının iman 

gücünün ona saygınlık ve sükûnet kazandırdığına inanmaktadır. Diğer taraftan 

kendisiyle her konuyu konuşabildiği için annesini arkadaş gibi görür. Aslında annesi de 

bir ânını dahi boş geçirmek istemeyen son derece idealist bir kadındır. Kızlarının kıyafet 

provasında Hosanna ile birlikte, dudaklarında iğnelerle ölçü alırken bir yandan da onlara 

okuttuğu kitabı dinler. “Biz anne-baba olarak size elimizden gelen en iyi eğitimi verdik, 

bundan sonrası artık size kalıyor. Belki siz bir Pazar günü tenis oynamayı tercih 

edeceksiniz. Bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız, tamam, size kalmış ama lütfen 

                                                                                                                                                                          
yıllarınızı feda ettiniz. Eğitim ve kültür adına savaşarak, Osmanlı toprağına ve medeniyetine ışık getirmek 

için mücadele verdiniz…Tek tek hepinize duyduğum minnettarlığı ve sizin öğretilerinize borçlu olduğum 

prensiplerime göre yaşayacağımı burada ifade ediyorum. Ben koleje dair ne varsa seviyorum, seviyorum, 

seviyorum!” Bkz. Hester Donaldson Jenkins, Robert Kolej’in Kızları, çev. Ayşe Aksu, İstanbul, 2014, s. 

12,13, 21-23, 27, 28. 

216Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 17. 
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bana bunu anlatmayın çünkü benim canım sıkılabilir.”der. 217 Çocuklar daha yazı 

yazmayı öğrenmeden önce annesinin isteği üzerine Matmazel Borell’den Fransızca ve 

müzik dersleri alırlar. Anneleri onları Amerika’daki hayata hazırlamak için evde bir 

Amerikan atmosferi oluşturmuştur. Onların eğitimlerini bizzat takip eder, misyonerlik 

eğitimi almış olmanın avantajıyla kızlarına gramer, aritmetik, coğrafya ve tarih dersleri 

verir, dikte çalışmaları yapar. Her sabah evde karatahta üzerinde ders yaparlar.218 

Bulundukları toprakların insanlarına eğitim verirken kendi çocuklarını asla 

ihmal etmemiş hatta onlarla daha çok ilgilenmişlerdir. Misyoner çocukları için özel sınıf 

oluşturmuşlardır. En iyi mesajın “örnek aile” tablosuyla tamamlanabileceği bilinci ile 

hareket etmişlerdir. Gerçekten, eğitim metodları açısından bakınca en yakınından 

başlayarak halka halka büyüyen bir eğitim dairesi kurmak etkili bir yöntemdir. Kilisede 

misyoner babanın verdiği mesajı evde anne tamamlamıştır. “Mutlu aile-Mutlu millet-

Mutlu Hıristiyan” üçlemesi gayet güzel sergilenmiştir. 

Özelde Chambers ailesi ve Theresa Huntington, genelde, misyonerlerin, bu 

kadar başarılı olmalarının altında yatan en önemli sebeplerden biri yaptıkları işin 

doğruluğuna son derece inanmış olmaları,  “adanmışlık”tır.  

Esasen misyonerler her yerde halkın ihtiyaçlarını çok iyi tespit etmiş ve ona göre 

bir çalışma planı hazırlamış, bunu yaparken aralarında son derece güzel bir iş bölümü 

yapmışlardır. Bazen de bir kişi (Mr. Chambers) ihtiyaca göre yeri gelmiş öğretmen, yeri 

gelmiş hasta bakıcı, yeri gelmiş din adamı, yeri gelmiş devlet adamı rolü üstlenmiştir. 

Bayan Chambers ise bir yandan mükemmel eş ve ev hanımı olarak kocasının işlerini 

kolaylaştırırken diğer yandan ihtiyaca göre hem sıradan Amerikalı bir kadın hem de bir 

diplomat eşi gibi davranmıştır. Bütün bunları yaparken hedefe ulaşmak sâikiyle 

                                                           
217Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.19, 20. 

218Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.17-20. 
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birbirlerine hep destek olmuşlar, bazen diğer misyonerlerle komünal bir hayat 

yaşamışlardır. Adana’da “Vacation spots” Harput’ta “Garden” denilen tatil yerleri, ev 

ve bahçe bütün misyonerlere açıktır. Gözne’deki Chambers ailesine ait ev, bu amaçla 

kullanılan evlerden biridir. Bayan Chambers evi misyonerler için temizler, yatak 

örtülerini hazırlar, onları yemeğe alır ve ev her zaman doludur.219 Yoksul Ermenileri 

misafir ettiğinde bitlenen yataklar yüzünden şikayetçi olsa da diğer misyonerlerin rahatı 

için gösterdiği fedakarlıktan hiç şikayetçi olmaz. Hıristiyanlığın en azından Amerika’da 

nasıl yaşandığını göstermek amacıyla “American purity” dedikleri saf bir inancı 

benliklerinden vazgeçerek göstermeye çalışırlar.220 Theresa birçok misyonere göre rahat 

bir hayat yaşadıklarını söylemekle birlikte mektuplarında hiç boş kalmadığını da 

belirtir. Odasına çekildiğinde bile istemeleri halinde kız öğrencilerin kendi odasında 

çalışmalarına müsaade eder. Nadiren de olsa bu özverili duruma aykırı hareket eden 

misyonerler de çıkar. Theresa Huntington, Harput’tan ayrılmadan önce misyonerlerin 

aşk ilişkileri, para harcama konusundaki başı bozukluklar, birbirleriyle istişare 

etmemeleri gibi konularda şikayetlerde bulunur. Dorothea ise kitabın sonuna doğru, 

1920 yılında Colombia’da eğitimini tamamlayıp bu kez yardım gönüllüsü sıfatıyla 

tekrar Türkiye’ye döndüğünde bu ruhun kaybedilmiş olmasını büyük bir teessürle 

anlatır. Artık Avrupa’dan ve Amerika’dan her çeşit insan gelmiş, yardım gönüllüsü 

olarak çalışmaktadır. Küresel kapitalizmin araçları olan çok uluslu marketler zinciri, 

Standard Oil petrol şirketi, Hotel Continental gibi kuruluşlar Adana bölgesinin çehresini 

değiştirmiştir. Sağlık hizmetleri iyi yürütülmektedir ama ilk kez insanlar Amerikalıların 

ahlakî zaaflarına şahit olmuşlardır. Sabahın ikisine kadar gezip eğlenen Amerikalı 

Yakındoğu Yardım Kuruluşu gönüllüsü ile hemşire, sarhoş bir hâlde bulunan başka bir 

Amerikalı görevli ve diğer ahlak dışı hareketleri olan insanlar ona göre, misyonerlerin 

                                                           
219Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.87. 

220Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.147. 
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yüzyılı aşkın zamandır yaratmaya çalıştıkları Amerikan ve Hıristiyan sempatizanlığını 

yıkmaktadır.221 Misyonerler arasındaki sürtüşmeler de aralarında yaşanan sorunlara ve 

çözülmeye işaret etmektedir.222 

Misyonerler yurtdışı görevlerinden dönünce Ermenilerle olan dostluklarını 

devam ettirmişler, Amerikan hükümetleri tarafından sahip oldukları deneyimlerden 

faydalanılmış, ülkelerinde akademik ve diplomatik görevlere getirilmişlerdir. 

Amerika’ya döndüğünde Dorothea Chambers Yurtdışı Ekonomik İşler Bakanlığı’nda 

çalışmış, Ermenilere verdiği destek nedeniyle Amerika’da yaşayan Ermeni toplumu 

tarafından şeref madalyasıyla taltif edilmiştir. Chambers ailesinin misyonerlik 

geleneğini Dorothea’nin misyoner kardeşi Kate devam ettirmiştir. Kate, eşi ve kızları 

İstanbul Robert Kolej’de ve Beyrut’ta Amerikan Üniversitesi’nde öğretmenlik 

yapmışlardır. Oğulları Talcott Ortadoğu’da Amerikan diplomatı olarak görev yapmış, 

Tunus ve Suriye’de büyükelçilik yapmıştır. Talcott’un kızı da Ortadoğu 

uzmanıdır. 223 Katchadourian’ın yaptığı araştırma ve aile üyeleriyle yaptığı 

görüşmelerden edindiği bilgilere göre, Theresa Huntington, Amerika’ya döndükten 

sonra da misyonerlerden kopmamış, Board of Managers of the Walker Home’da 

çalışarak emekli misyonerlere veya yurtdışı görevinde çalışan misyonerlerin çocuklarına 

hizmet etmiştir. 1945 yılında ölünceye dek Harput’ta yaşadıklarını konuşma 

programlarıyla halka iletmiştir. Kardeşleri Cornelia ve George, İstanbul Robert Kolej’de 

misyoner öğretmen olarak çalışmıştır. Ellsworth, Harput Fırat Koleji’nden ayrıldıktan 

sonra, önce Tibet’e gönderilmiş, Amerika’ya döndüğünde ise bir Protestan Üniversitesi 

olan Yale Üniversitesi’nde profesör olmuştur.  Huntington ailesinin bütün bireylerinin 

                                                           
221Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s.147, 

148. 

222  Bkz. Katchadourian,Great Need Over The Water, s.329, 330. 

223Chambers Blaisdell,  Irvine, Missionary Daughter: Witness to the End of the Ottoman Empire, s. 211. 
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aynı yolu izlediklerini söylemek mümkün değildir çünkü Theresa’nın küçük kardeşi 

Harry sonradan tamamen farklı bir yola girmiştir.  Yale ve Auburn Theological 

Seminary (İlahiyat eğitimi)’nden mezun olduktan sonra misyoner geleneğine uygun 

olarak evlenmiş, 6 çocuk babası olmuş ancak sonradan misyonerlikten ayrılmış, laik-

humanist bir yaşam tarzına geçmiş, eşinden boşanmış, “ çıplaklığın toplumu daha akılcı 

kılacağına” olan inancıyla Amerikan Sunbathing Society adıyla bir çıplaklar kampı 

kurmuştur.224 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Daha Osmanlı Devleti ile A.B.D. arasında diplomatik ilişkiler başlamadan önce 

Amerikalı misyonerler Osmanlı topraklarına ayak basmışlardır. 1830 yılında A.B.D. ile 

imzalanan  “Seyr-i Sefâin” ticaret anlaşmasıyla birlikte iki ülke arasında diplomatik 

ilişkiler resmen başlamış ve misyonerlik hareketleri de hız kazanmıştır.  

İncelediğimiz ilk kitabın yazarı Dorothea Chambers’ın ailesinin misyonerlik 

geleneği 1849 yılında dedesinin Orta Doğu’ya gelmesiyle başlamış, anne-babası ve 

kendisiyle Anadolu’da devam etmiştir. Anılarını, kızı Nesbitt Chambers “Missionary 

Daugther: Witness to the End of the Ottoman Empire” adında bir kitapta toplamıştır.  İkinci 

kitap olan “Great Need Over The Water”  Stina Katchadourian’ın yorumlarıyla Theresa 

Huntington’ın Amerika’daki ailesine yazdığı mektuplar ve American Board’a 

                                                           
224Katchadourian,Great Need Over The Water ,  s. 355, 362. 
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gönderdiği raporlardan derlenmiş bir araştırma kitabıdır.  Anılarını incelediğimiz her iki 

misyoner kadında en öne çıkan özellik onların “adanmışlık” ruhudur.  

Anadolu, onlar için her zaman geri kazanılması gereken bir İncil ülkesidir. Bunu 

hiç hatırdan çıkarmadan “fetihe çıkmış askerler gibi” binlerce mil uzaktan bilmedikleri 

bir kültür, coğrafya ve topluma gelerek, kendi inançlarını sevdirmek için ellerinden 

geleni yapmışlardır. Başlangıçta Protestan olmayan tüm insanlara ulaşmaya çalıştılarsa 

da Müslümanlar arasında başarılı olamadıklarını kabul edince Ermeni toplumu üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Onların tüm ihtiyaçlarını dikkate alarak çok yönlü çalışmışlardır. Bir 

taraftan eğitim, sağlık, meslek edindirme alanlarında hizmet ederken bir taraftan da dinî 

programlar, ayinler, İncil okumaları, ev sohbetleri, dinî günlere özel kutlama 

programları yapmışlardır. Ermenileri, piknikler, geziler, kamplar, Noel eğlenceleri ve 

hediyelerle kendilerine bağlamaya çalışmışlar ve onlara Protestanlığı sevdirmek için 

çaba sarf etmişlerdir. Bütün bunların yanında dikkat çeken önemli bir husus da bu 

insanların sadece dinî faaliyetlerle yetinmeyip aynı zamanda daha önce Osmanlı 

Devletiyle sorunu olmayan Ermenilerin milliyetçilik duygularını sürekli canlı tutmaya 

çalışmalarıdır. Bu amaçla I. Dünya Savaşı’nda ülkeleri karşı blokta olsa da başta 

Alman, İngiliz, Fransız ve Amerikan misyonerler olmak üzere Anadolu’daki tüm 

misyonerler işbirliği içinde olmuşlar, ortak hareket etmişlerdir. Misyonerler önce 

Hıristiyan birliğini, sonra kendi ülkelerinin menfaatini düşünmüşlerdir. Bu yüzden 

kendi devletleriyle her konuda yardımlaşmışlar,  Osmanlı Devleti’yle olan hukukî 

işlerinde kendi devlet adamlarının doğrudan desteğini almışlardır. Kendileri de başta 

Ermenilerle ilişkiler olmak üzere her konuda devletlerinin politikaları doğrultusunda 

çalışmışlar hiçbir zaman devletleriyle ters düşmemeye özen göstermişlerdir. Böylece 

her iki taraf birbirlerinin amaçlarına ve çalışmalarına destek olmuştur. 
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Amerikalı Protestan misyonerler entellektüel birikimleri, giyim kuşamları, ev 

düzenleri,  eşyaları ve zengin sofraları ile bilinçli olarak üstünlüklerini hissettirmiş ve 

hayranlık uyandırmışlardır.  

Geri kalmış ve gayri medenî gördükleri Osmanlı toplumunun ana unsuru olan 

Türklere karşı önyargılı davranmışlar, yakından tanımadıkları halde onlar hakkında 

Amerikan kamuoyunu yanlış bilgilendirmişler, olumsuz kanaatlerin oluşmasına neden 

olmuşlardır.  

Amerikalı Protestan misyonerlerin Anadolu’da uyguladığı eğitim sistemi genel 

anlamda başarılı olmuş ve bu okullardan mezun olan insanlar Protestan değerlere saygılı 

bireyler olmuştur. Ancak bu kolejlerde eğitim alan bazı Türk ve Müslüman gençlerin 

Hıristiyanlaştırılması üzerine misyonerlerin çalışmaları devlet tarafından mercek altına 

alınmıştır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden  “laiklik”  ilkesinin 

gereği olarak misyoner okullarında Hıristiyanlık propagandası yapılması yasaklanmıştır. 

1923 yılında Lozan anlaşmasıyla azınlıklara verilen ayrıcalıkların kaldırılmasını takiben 

T.C.’de faaliyet gösteren tüm ticarî kuruluşların T.C. yasalarına uyması zorunlu hale 

gelmiş, yabancı okullarda dinî ve siyasî eğitim yasaklanmış ve söz konusu okullar 

Tevhid-i Tedrîsat kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte (1924) Türkiye Cumhuriyeti 

Maarif Bakanlığı’na ( Bugünkü adıyla Millî Eğitim Bakanlığı) bağlanmıştır.225  Aynı yıl 

Harput Koleji kanunlara aykırı faaliyetleri nedeniyle kapatılmış, okul müdürü Henry 

Riggs ve ailesi sınırdışı edilmiştir. Görevlerine Beyrut’ta devam etmişlerdir. Bu 

gelişmeler üzerine Amerikan misyonerlerinin kararıyla Harput istasyonu da 

faaliyetlerine son vermiştir.  

1988 yılında Katchadourian ve Ermeni eşi, Fırat Koleji’nden ve Ermeni 

toplumundan arta kalanları yerinde görmek üzere Harput’a gelmişler, yaşanan savaş ve 

depremden (1939) sonra okuldan geriye sadece güçlendirilmiş ana binanın kaldığını, 

                                                           
225 Bkz. Haydaroğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar”, Türkler,  c. 14, s. 187. 
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diğerlerinin yıkıldığını ve Ermenilerin Harput’u terk ettiklerini görünce, yazar, üzerinde 

düşünülmesi gereken şu soruyu sormuştur: “ Acaba misyonerler buraya hiç gelmeseydi 

daha mı iyi olurdu? Batı etkisi ve provakasyonu olmasaydı,  Ermeniler burada kalırlar 

mıydı?” Eşi, bu soruya, “ Kim bilebilir ki?”226 diye cevap vermiştir. 
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ÖZET 

Bilgi, Mahinur, 20. Yüzyıl Başlarında Anadolu’da Faaliyet Gösteren Amerikalı 

Protestan Misyoner Kadınlar: Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa 

Huntington Ziegler, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Nahide Bozkurt,  

116 s. 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile A.B.D. arasında resmî ilişkilerin başlamasıyla 

birlikte (1830) Osmanlı topraklarında çalışan Avrupa kökenli misyonerlerin yanında 

Amerikalı Protestan misyonerlerin de çalışmaları hız kazanmıştır. Bu tez 

http://www.congregationallibrary.org,2018/
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/misy.htm
http://sahipkiran.org/2014/03/14/misyonerlik-yazi-dizisi/
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çalışmasında anılarını incelediğimiz Dorothea Chambers Blaisdell 1900-1922 yılları 

arasında Kilikya bölgesi olarak adlandırdıkları Adana ve çevresinde; Amerika’ya 

gönderdiği mektup ve raporlarını incelediğimiz Theresa Huntington Ziegler ise 1898-

1905 yılları arasında bugün Elazığ sınırlarında kalan Harput bölgesinde, başta 

Ermeniler olmak üzere Türkler ve Rumlar arasında misyonerlik faaliyetleri yürütmüş 

iki Amerikalı Protestan bayan misyonerdir. 

 Türkler- Kürtler ve Ermeniler arasında yaşanan çatışmaların bir kısmına 

şahitlik eden bu misyonerler, olayları tarafsız kalarak anlatma yerine dinî önyargıları 

ve devletlerinin siyasî politikaları doğrultusunda kaleme almayı tercih etmişlerdir. 

Amerikalı misyonerler eğitim ve sağlık hizmetleri vasıtasıyla özellikle Ermeni 

toplumunun sosyolojik dönüşümünde etkin bir rol oynamışlar ve çalışmalarında 

göreceli olarak başarılı olmuşlardır. Bu başarı üç boyutlu bir çalışmanın sonucudur: 

Kendi devletleri ve milletleriyle olan dayanışma, diğer Hıristiyan milletlerle olan 

yardımlaşma ve Hıristiyanlığa adanmış bir ruhla çalışma.  

Anahtar Kelimeler: Misyoner kadın, Protestan, Hıristiyanlık, Ermeni, Eğitim, Sağlık. 

 

ABSTRACT 

Bilgi, Mahinur, American Protestant Missionary Women in Anatolia in the Early 

20th Century: Dorothea Chambers Blaisdell and Theresa Huntington Ziegler, 

Master’s Thesis, Advisor: Prof. Dr. Nahide Bozkurt, 116 p. 

After the beginning of diplomatic  relationship between U.S.A. and Ottoman 

Empire in 19th century, (1830)  the work of American missionaries as well as the 

Europian missionaries gained momentum. 
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In this thesis, we examined Dorothea Chambers Blaisdell’s memoirs. She was 

an American Protestant missionary woman who worked among Turks and Greeks, 

especially Armenians in Adana province where they called “ Cilicia” between 1900-

1922, and also we examined letters of Theresa Huntington Ziegler who was another 

American Protestant missionary woman in Harput area of Elazığ between 1898-1905 

amongst those  people. 

These missionaries, witnessing some of the conflicts between Turks and Kurds 

and Armenians, chose to write the events according to their religious prejudices and 

political policies of their state instead of being impartial. 

American missionaries played an active role in the sociological transformation 

of the Armenian community through education and health services and were 

relatively successful in their work. This success is the result of a three-dimensional 

study: solidarity with their own State and nation, solidarity with other Christian 

nations, and work with a spirit dedicated to Christianity. 

Key Words:  Missionary woman,  Protestant, Christianity, Armenian, Education, 

Health. 


