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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuz yedinci sayısı ile sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyorum.

 Öncelikle 2019 yılının tüm halkımıza barış, mut-
luluk ve huzur getirmesini diliyorum. İnşallah 2019 
yılı tüm hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olur.

 Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 yılı Ocak ayın-
dan itibaren çıkarmaya başlamıştık. Ne mutlu bize ki 
kesintisiz olarak, istikrarlı bir şekil de devam etmek-
teyiz.

 Bizleri takip ettiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığı-
nız için hepinize, çok teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
(Editör)
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Aslan AVŞARBEY
AYRI RENKLERİZ

19.06.2017-Eskişehir
Fark ettim de seninle
Hiç bir şeyimiz denk değil 
Konuştuğumuz dili geçtim
Bizde renkler bile aynı renk değil

Kara mesela;
Senin kara gözlerin 
Almışken rengini kömürden 
Ben gözü kara bir deliyim 
Geçmeye hazır gözlerin için ömürden

Sarı da öyle;
Senin sarı saçların
Güneşten bir demet iken
Benim sarı benzim
Güneş hasreti çeken

Beyaz farklı mı sanki
Senin ak göğsün
Bilmem kime saklarken baharı
Benim ak saçlarım
Başımda taşır erken yağan karı

Kırmızının hatırı kalmasın;
Senin al yanakların
Nişanesiyken sağlık ve afiyetin
Benim seni görünce al al olan yanaklarım
Mihengi mahcubiyetin

Hasılı senin yüzün 
Bir parçayken gülden
Benim karmaşık çehrem
Çalıyor ayrı telden
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

ÖRDEKLERİN ÇAĞRIŞIRDI KAZINAN

 Dadaloğlu Hasibe Hatun sayesinde Yazıcıoğlu’nun 
elinden kurtulur. Bundan sonra Bozok’ta sürgünde 
bulunan Avşarların yanına gitmek ister. Ta Payas zin-
danından kaçalı beri çok zaman geçmiştir. Üstelik bu 
kılık kıyafetle aşiretin kendini tanıyıp tanımayacağı 
kuşkuludur.

 Yaya yapıldak Tanır beyi Yazıcıoğlu’nun yanından 
ayrılır, dağlardan dağlara gizlenerek Göksun’un kuze-
yindeki Dirgen dağına gelir. Bir hayli yol aldığından 
yorulmuştur, acıkmıştır. Bir soluk almak için oraya 
oturur.
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Dirgen Dağı: Binboğa dağlarının içinde, Afşin ilçesinin batısındaki dağ.
Koç Dağı: Sarız- Pınarbaşı yolu üzerinde, Tahtalı dağları içinde bir dağ.
Yalak: Sarız ilçesinin kasabası, şimdiki adı Yeşilkent.
Sağmal: Sağılır koyun, inek.
Yoz: Kısır, süt vermeyen koyun,

Çok göresim geldi Binboğa seni
Ne hoş olur baharınan yazınan
Dirgen dağı Koç dağının dengidir
Ördeklerin çağrışırdı kazınan

Ne kara yazılmış anlıma yazı
Varsak da aşiret tanımaz bizi
Sarız’dan aşağı Yalak’ın düzü
Sağmalların yayılırdı yozunan

 Bir de bakar ki biraz ötede bir Türkmen kadını sır-
tındaki şelekle karşıdan geçmektedir. Onun kendisini 
ihbar edeceğini sanır, bereket ki kadın kendisini gör-
meden geçip gider.

 Orada arkasına bakar Binboğa dağları tüm heybe-
tiyle sıralanmaktadır. Payas zindanında da gözüne en 
çok tüten bu dağlardı. O zamanlar bu dağlarda geyik 
sürüleri vardı, türlü kokulu çiçekler vardı, dünyanın 
en kıymetli gür ormanları vardı.

 Biraz ötede aşağıdaki düzlüğe bakınca Seyhan 
nehrinin bir kolu olan Sarız suyu ve Yalak köyü gö-
rünür. O sıralar Sarız suyu da Yalak çukuru da henüz 
tarıma açılmamıştır, otlaktır.

 Dadaloğlu duygulanmıştır, sazını alır ve Çukuro-
va’da çok yaygın olan şu Türkü’yü söyler:

 Türkü bitince doğru yoluna devam eder, Sarız su-
yunu geçer, Tahtalı dağlarının içinden geçen Kuruçay'ı 
da aştıktan sonra Yozgat - Bozok'ta bulunan Avşarların 
yanına varır. Burada kerpiç kestirip ev yaptırır. Fakat 
bu yeni yerlerine ne Avşarlar ısınır ne de Dadaloğlu.

Kuruçay’dan Delice’yi aşalım
Çapanoğlu eteğine düşelim
Elbistanlı kızı helallaşalım
Çok ekmeğin yediyidim tuzunan

Dadaloğlum der de bu nasıl haldir
Seneler sayılmaz kaç tane bıldır
Ayını bilmiyom tam dokuz yıldır
Puşt Osmanlı duralaştı biziynen
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

Uzaktan bakıp ta, şaşma, aldanma
Emmi’min, Bibi’min feryadıyım ben...
Her lafa karışmam, cahilim sanma
Avşar babamın Türk evladıyım ben...

Derin bakışlarım, yufka yüreğim
Korkusuz sözlerim, çelik bileğim
Ağa’lar, sorunda cevap vereyim
Avşar babamın Türk evladıyım ben...

TEK HECE İSMİM...
(Avşar babamın Türk evladıyım ben...)

Oğuz’un boyundan şan, şöhret bende
Avşar’ın soyundan güç, kudret bende
Allah’ım hücremde, canda, bedende
Avşar babamın Türk evladıyım ben...

Yüce dağ başında özüm bilinir
Yerinde söylenir sözüm bilinir
Padişah’tan ferman, sızım bilinir
Avşar babamın Türk evladıyım ben...

Dedelerim koca Avşar beyleri
Şalvar nakış desen süslü belleri
Bir kez olsun görsem öpsem elleri
Avşar babamın Türk evladıyım ben...

Atamla parlıyor yücede cismim
Pus çökmüş gecede üç hilâl resmim
Kanımla yazmışım tek hece ismim
Avşar babamın Türk evladıyım ben...

Mustafa Kemâl’im! Solumda atan
Gururum ecdadım toprakta yatan
Onlardan emanet Bayrakla Vatan
Avşar babamın Türk evladıyım ben...

Gerçekten çok öte, yanımda sandım
“Ali Osman” Babam! Rahmetle andım
Ben her daim hicran narında yandım
Avşar babamın Türk evladıyım ben...
Avşar babamın dört evladıyım ben...
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SARIÇİÇEK

 Sarıçiçek, sapsarı çiçek, tomurcukları karnı bahar 
gibi bittiği yeri kemirir, düştüğü yeri kurutur, ağaca 
düşse ağaç da biter, ağacı yiye yiye yok eder, kavakları 
dipten kurutur, insanların gözüne hoş görülmek için 
yalpalanıp boyun eğer nazlı nazlı sallanır, yeryüzü çi-
çeklerine leke sürmek için ilkbahardan evvel çiçek-
lerini açar. Evlerin kenarlarında pislik olan yerlerde 
biter. Kükürtsü bir koku saçarak, esen ilkbahar rüzgâ-
rını lekeler.

 Hüseyin Kâhya, yeryüzünde dikili taşı olmayan, 
çoban babası ve anası ile Pınarbaşı’nın Kurttepe kö-
yünden, dayısının yanına Alagazili Köyüne göç ede-Y ı l m a z    I L I K
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rek çocuk yaşta gelir.

 Hüseyin, Topraklara belenerek, küllerin içinde 
oynayarak büyüdü. Sarışın güzel görünüşlü bir yiğit 
oldu. Koç Dağından, elma çatından, kuru çaydan kağ-
nılar dolusu odun taşırdı. Satmak için Bünyan’a, Kay-
seri’ye.

 Evlendi odun satarak kazandığı para ile iki yılda 
iki çocuğu oldu biri oğlan biri kız. Hüseyin çocukla-
rını kimseye muhtaç etmeyecek, çok çalışacak, daha 
çok odun kesecekti dağlardan. Hafta da iki defa gide-
cekti Koç Dağına.

 Kağnılar geldi Koç Dağının koyağında ok kaldır-
dılar. Sicimleri ve baltalarını omuzlarına alarak Koç 
Dağının yükseklerinde babalarından arta kalan me-
şeleri kesmek için Koç Dağı yüce bir dağdır. Herkes 
kestikleri meşelerin dallarını budadıktan sonra küme 
yaptı, sicimle bağlayıp, dağın üstünden aşağı yuvarla-
dılar. Meşe kümeleri yuvarlanarak aşağı indi. Hüse-
yin’in meşe kümelerinden biri, küçük bir çukura düş-
tü dağın yörebinde. Çukurda kalan kümesini oradan 
çıkartıp, tekrar yuvarlamak için dağdan aşağı koştu. 
İniş çok düşüktü. Çarıklı ayağı taşa çarptı. Göksü üs-
tüne toprağa düştü, kendisi de meşe kümesi gibi yu-
varlandı. Yuvarlanırken bir çalıya takılıp kaldı. Çalı 
onu mutlak bir ölümden kurtardı. Eli yüzü çizilerek 

her yeri kan bere içinde kaldı. Arkadaşları yardımına 
koştular. Düştüğü yerden kaldırdılar.

-Hüseyin Kâhya: Niye geldiniz, benim hiçbir şeyim 
yok. Yalnız sağ ayağımın başparmağı biraz ağrıyor. 
Başka ağrım sızım yok,  beni bırakın ben kendim yü-
rürüm.

 Aksayarak yürüdü meşe kümesinin yanına vardı. 
Kümeyi çukurdan aldı tekrar aşağıya yuvarladı. Kes-
tikleri meşeleri kağnı arabalarına yükleyip bağladık-
tan sonra, Kuruçay’dan aşağı Artmak boğazından ge-
çerek Alagazili Köyüne geldiler. Hüseyin Kâhya’nın 
ayak parmağı şişti kurumuş çarığının içinde. Kağnı-
daki meşeleri karısı yıktı evinin ağılına. Karısı yanına 
gelince;

-Hüseyin Kâhya; bana yatak yap, hemen yatacağım. 
Batasıca (1) ayağım taşa değdi acısı ciğerime vuruyor. 
Öyle acıyor ki dayanamıyorum. Of şu parmağıma bir 
şeyler yapsak. Tuzlu hamur mu sarsak yoksa ezilmiş 
soğan mı ne etsek? Çok ağrıyor.

-Karısı: Sana hemen bir yatak edeyim de Elif bibime 
gideyim. O çok iyi bilir ne yapacağını. Doktor gibi ma-
şallah, sana bir ilaç yaptırıp gelirim.

 Elif, Hüseyin’in parmağının ağrıdığını, kızarıp ye-
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şerdiğini duyunca koşarak Hüseyin’in karısı ile evine 
geldi.

-Elif; Aman Hüseyin ocağın bata. Gözün yok mu idi 
bire gadasını aldığım, ne ettin ayağına öyle? Ne ede-
cek şimdi? Çok mu ağrıyor ulan batasıca? 

 Hüseyin, parmağının acısından sıtma olmuş gibi 
titriyor, elinin içine aldığı parmağını, sıkar gibi tutup 
tutup bırakıyor, arada bir of çekiyor.

-Elif: Herhalde çok ağrıyordur batasıca ben sana bir 
ilaç yapayım bir solukta hemen acısını keser. “Acıdan 
of çeken Hüseyin’e” Aman bire ulan ne o ayağı kırıl-
mış finolar gibi inleyip duruyorsun öyle? Kele gız (2) 
gelin, haydi şu evin duluğundan bir tutam sarıçiçek 
topla da getir.

 Gelin dışarı çıkıp, evin kenarın da yeni açmış sarı-
çiçeklerden toplayıp getirdi.

-Elif, çiçeklerin sapından tuttu kırptı kırptı bir tülben-
din üzerine koydu. Kırptığı sarıçiçeği, dibeğin içine 
doldurdu. Dibek havanı ile çiçeği dövdü dövdü biraz 
da tuz atarak maltçık yaptı. Tülbent den de biraz yırta-
rak, bir dua okudu. Hüseyin’in yaralı parmağına sardı. 
Sarıçiçek balçığı sarılırken;

-Hüseyin; Ah Elif Bibi eline sağlık, buz gibi oldu, içe-
rime serinlik geldi.

-Elif; Sakın ha sabaha kadar açma bu sardığımı, saba-
ha kadar ağrın sızın kalmaz.  Bunları rahmetli anam-
dan öğrenmiştim, diyerek çıkıp evine gitti.  

 Yorgun olan Hüseyin, sabaha kadar deliksiz uyu-
du. Sabahleyin acı bir sızı ile uyandı. Elif Bibi’yi çağır-
dılar. Elif Bibi gelip Hüseyin’e gadasını aldığım. Ben 
sana şimdi bir daha sarıçiçekten merhem yaparım. 

-Hüseyin: Elif Bibi senin sarıçiçek, benim ayağımı 
daha da kötületti. Hamur sarsa idik bundan daha iyi 
olurdu. İstemem sarıçiçeği de senin merhemini de is-
temem. Elif bibi... Sarıçiçek senin olsun istemem. İki 
güne kalmaz geçer bu yaranın acısı dedi.

 Elif bibi yapacağı güzel sarıçiçek merhemini, Hü-
seyin’in bir daha istemem demesine çok üzüldü. Ken-
di kendine; “batasıca ben olmasam sabaha kadar acı-
dan yatamazdın. Bir de benim sarıçiçek merhemimi 
beğenmiyorsun” diye söylene, söylene evine gitti.

 Hüseyin parmağının verdiği acılara on gün daya-
na bildi. Sabahlara kadar itler gibi uludu acı ve sızı-
dan. Daha fazla dayanamayıp, kağnı arabası ile iki gün 
de Kayseri’ye Doktora getirdiler. 
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 Doktor Hüseyin’in ayak parmağını görünce, hay-
ret etti. Parmak kendinden üç defa daha büyümüştü. 
Şiş parmağın derilerinin üzerin de Kızamık gibi sarı 
tomurcuklar vardı. Tomurcukların üzerinden su akı-
yor, yeni açmış çiçeklerdeki şebnem gibi.

-Hüseyin; Ayağım kangren mi olmuş, kurtulamaya-
cak mıyım Doktor bey?

-Doktor; Bu kangren falan değil, hiç böyle bir hastalık 
görmedim. Bildiğim bir şey varsa o da geç kalmışın 
gelmekte, parmağı kesersek belki de iyi olur. 

-Hüseyin; Benim parmağım kangren olmamış mı 
Doktor bey?

-Doktor; Hayır dedik ya.

-Hüseyin; Öyleyse desene sarıçiçek? 

-Doktor; Ne sarıçiçeği? 

Sebebim sarıçiçek diyerek, Elif bibinin balçıklı sarıçi-
çek merhemini anlattı.

 Doktor cevap vermeyerek başını olumsuz olarak 
salladı. Neyse çaresiz parmağını keseceğiz dedi. Hüse-

yin’in parmağını ameliyat ederek kestiler. Köye döndü 
kesik parmağının yeri iyi olmadan, birkaç gün son-
ra kesik parmaklı ayağı dizine doğru şişmeye başladı. 
Yine sarı sulu tomurcuklar çıktı. Yeniden Doktora ge-
tirdiler. Doktor muayene ettikten sonra, diz kapağın-
dan kesmemiz gerekir dedi.

-Hüseyin; Diz kapağımdan keserseniz kurtulacak mı-
yım Doktor Bey?     

-Doktor: Boynunu büktü, belki dedi. 

-Hüseyin; Bir of çekti acı ile karışık. Sebebim sarıçiçek, 
sebebim sarıçiçek, diyerek ameliyat haneye götürdü-
ler. Gözlerini açtığı zaman ayağının diz kapağından 
aşağısının yok olduğunu hissetti sebebim sarıçiçek 
diye diye inledi.

 Köye döndü Hüseyin kötürüm oldu kağnısı ile 
Koç Dağına odun kesmeye gidemeyecekti. Herkes ona 
zavallı gözü ile bakıyordu. Kapısında ne var ise ineği, 
koyunu hepsini sattı. Kayseri’de ki Doktor bilmiyor 
benim derdimi. Benim derdim sarıçiçek, sebebim de 
sarıçiçek. Şimdi de kalçama geçti bacağımı parça par-
ça verdim sarıçiçeğe. Ya öleyim ya da sarıçiçeğin elin-
den kurtulayım. Ah bir iyi olsam şu topal ayağımla sa-
rıçiçekleri kökünden sökerim. Nerede görsem üstüne 
basarım. Ah Yarabbi bir kurtula bilsem diyordu. Sat-
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tığı mallarından aldığı para ile Ankara’ya götürdüler. 
Ankara’da kalçasına kadar kesilmesini söylediler.

 Hüseyin, razı oldu sarıçiçeğin pençesinden kur-
tulmak için. Kalçasının da kesilmesine bacağını par-
ça parça hastahane de bıraktı. Dört yıl evin de güneş 
yüzü görmeden bekledi. Ama sarıçiçek onu bırakma-
dı. Bedenine dağıldı, gırtlağına, gözünün içine girdi, 
saçlarının dibinden sökün etti kafasında sarıçiçek bit-
ti. Hüseyin Dünyayı, ayı, güneşi, rüzgârı, karı, yağ-
muru, otları hatta kendini alıp götüren sarıçiçeği dahi 
çok severdi. Âşıktı tabiata. Kahretti dünyaya. Beddua 
etti sarıçiçeğe. Artık yaşamaktan bıkmıştı sarıçiçek ile 
kucak kucağa yatmaktan.
 Köyde sevdiği herkesi çağırttı, yaralı gözü çiçekli 
yüzüyle seyretti sevdiklerini dünya gözüyle son defa. 
Aşağıdaki kahrını hazır olanlara söyledi. Ağladı ağlat-
tı herkesi. Köylüler evden gittikten sonra çok sevdiği 
arkadaşı Sarı kelle lakabı ile anılan Durdu Çetin’e şun-
ları nasihat etti.

-Hüseyin; Durdu beni sarıçiçek aldı götürüyor. Sana 
vasiyetim, benim küçük yavrularıma şaplak vurdur-
mayacaksın. Öbür dünyada elim yakanda olur. Ben 
ölünce avradımı sen alacaksın bu iki vasiyetimi yerine 
getir. Şimdi bana yemin et bunları yapacağına dair.

-Durdu; Kardeşim Allah sana uzun ömürler versin, 

vaki olursa söz veriyorum dedi.

-Hüseyin; Öyleyse şimdi git evine.

 Hüseyin, Durdu evine gittikten sonra karısı ve ço-
cuklarının uyumasını bekledi. Onlar uyuduktan son-
ra sürüne sürüne ahıra gitti ve kendisini asarak intihar 
etti.

 Hüseyin Kâhya Türk halk edebiyatına çok güzel 
mısralar katkıda bulunarak veda etti bu dünyaya.

 Bu şiiri aldığım Durdu Çetin 99 yaşında idi.

Kuyucuk’a çıktım, kışla görünür
Kırıldı mazım, teker sürünür
Eller göçtü gitti, gönül yerinir 
Sebebim sarıçiçek, kime ne deyim

Çiçeği sorarsan, yüksekte biter 
Güz gelince onun vadesi yeter
Mevla bir dert vermiş, ölümden beter
Sebebim sarıçiçek, kime ne deyim

Kuşkayası derler, güvercinler öter
Delikkaya derler, sümbüller biter
Bana bir dert oldu, ölümden beter  
Sebebim sarıçiçek, kime ne deyim
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1- Batasıca: Ölesice anlamında ilenç
2- Gız: Kız.
3- Gö: Mavi, masmavi.
4- Gövermek: Yeşermek.
5- Koç Dağı: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bir dağ.
6- Almaçatı: Koç Dağı yakınlarında yayla.

Hasanca gelmiş de merhem yazıyor
Başhemşire, başucumda geziyor
Zalim doktor, dizlerimi kesiyor
Sebebim sarıçiçek kime ne deyim

Bir tepe var da koyunlar yatar
Koç dağ (5) derler de sümbüller biter
Mevla’m bir dert verdi ölümden beter
Sebebim sarıçiçek, kime ne deyim

Elimden gelse de çiçek bitirmem 
Dizlerim tutsa da böyle oturmam
Lokman hekim gelse ben kurtulmam
Sebebim sarıçiçek, kime ne deyim

Karşıda görülen gö kuşak dağlar
Üstünde gezer bedeni sağlar
Oturmuş kapıya bir garip ağlar
Sebebim sarıçiçek, kime ne deyim

Almaçatı (6) derler, meşe ocağım
Bir sürü doldurur, benim kucağım
Dizlerim kesildi, söndü ocağım
Sebebim sarıçiçek, kime ne deyim

Gö(3)kuşağa baktım gövermiş (4)kalmış
Yağmamış yağmur, gülleri solmuş
Önde giden kağnı arkada kalmış
Sebebim sarıçiçek kime ne deyim
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ELLER BENİ
Tohumdum düştüm toprağa
Sele verdi eller beni
Katmer katmer açılmadan
Yele verdi eller beni

Turan KORKMAZ

Bir sevda eline düştüm
Nice tepelerden aştım
Kaynar kazanlarda piştim
Küle verdi eller beni

Yara söyledim halimi
Toplayamadım gülümü
Lal eylediler dilimi
Tele verdi eller beni

Aklım yetmiyor atıldım
Gücüm kalmadı itildim
Ucuz pahaya satıldım
Ele verdi eller beni

Aşığım çilem bitmiyor
Ataş var bacam tütmüyor
Gülümde bülbül ötmüyor
Dile verdi eller beni

Turan der ki sevdam bitti
Namert geldi mertlik gitti
Leyla canını terk etti
Çöle verdi eller beni
27/06/2002
TURAN KORKMAZ 10
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 Eski hikâyelere muhabbetimizi dostlarımız öteden 
beri bilir. Bu belki, çocukluğumda ve gençliğe ilk adım 
attığımız yıllarda büyüklerin meclisinde çok oturmuş 
olmaktan kaynaklanıyor. Zaman zaman aklımıza gel-
dikçe de burada kaleme alıyoruz. Yaşar Kemal roman-
larının da etkisi olabilir.

 Yine yaşanmış hoş bir hadiseyi yazalım:

 Eskiden özellikle düğünlerde oyunlar çıkarılır, 

Necip TOPUZ
ALİBAZ AĞA

türlü muziplikler yapılırdı. Bunların bir kısmına bi-
zim de şahitliğimiz vardır. Oğlan tarafına cezalar ve-
rilir, kağnı tekerine sarılıp yuvarlananları mı dersiniz, 
deve oyunu oynayanları mı? Serçe ya da yumruk oy-
nayıp bir kasat afiyetle sopa yiyenlere mi?

 Karamanlı köyünde bundan yaklaşık 150 yıl kadar 
önce bir düğünde benim diyen Avşar ağaları beyleri 
toplanmışlar, o sırada ortaya bir köpek leşi atmışlar. 
Yarenlik ediyorlar. Köpeğin kaşını birilerine, gözünü 
birilerine benzetiyorlar. O sırada biri de köpeğin kıçı 
(affınıza sığınarak) da Alibaz Ağa’nın lülesine benzi-
yor. Alibaz Ağa Paşalı Köyünden ünlü ağalardan. Es-
kiden lüle taşından pipo olurmuş. Alibaz ağa da bu 
lülesi ile ünlü imiş. Alibaz Ağa’nın oğlu da düğünde, 
köpeğin gerisi babasının Lülesine benzetilince çok 
bozulur. Eser, yağar, Gürler ve tehditler savurur: ben 
adamı asarım, keserim, falan, fistan. O sinirle çıkar 
kendi köyüne, yani Paşalı’ya döner. Babasının yanına 
çıkar. Ona hakaret edildiğini düşündüğü için hala si-
niri geçmemiştir. Şöyle böyle kızıp çağırıp bağırır. O 
sırada Alibaz Ağa’dan unutulmaz bir azar! Unutulmaz 
bir söz sadır oluyor. Oğluna dönüp:

-Sus köpoğlu köpek adam olanın menciliste (meclis-
te) adı anılır. Onda ne varmış…

 Güzel meclislerde adınızın anılması dileğiyle... 
Baki selam...
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SARIKAMIŞ
Enver Paşa emir etmiş
Eli silah tutan gitmiş
Hazırlıksız askerleri
Zemheri’ye teslim etmiş

Birlik yeri Sarıkamış
Çetin olmuş orada kış
Asker kara kışa teslim 
Görülmemiş böyle bir düş

A.Zeynep ŞAHİN

Oğlunu cepheye salmış
Bir gün döner gelir sanmış
Mehmetçikler kar altında
Derin uykulara dalmış

Sevenleri yol bekliyor
Hasrete umut ekliyor
Mektupsuz koymaz Mehmetçik
Donmuş elleri tutmuyor

Tarla hozan sürülmemiş
Öyle yokluk görülmemiş
Çocuk yetim gelinler dul
Kara kış halden bilmemiş

Ağıt yakmış anaları
Bürünmüşler karaları
Giden asker dönmeyince
Gelin sürmüş tarlaları

Türkiye’me çökmüş bir yas
Yetişmemiş Hızır İlyas
Mehmetçikler sana teslim
Sarıkamış bağrına bas

Ne demeli Enver Paşa
Dayanılmaz böyle işe
Büyütür asker ederiz
Yaşa Türk ordusu yaşa
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SİNSİN HALAYI

 Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde Avşarlar 
arasında yaygın olarak davul-zurna ile oynanan halay 
tarzında hareketli bir oyundur. Kadın-erkek beraber 
oynanabildiği gibi, erkekler ve kadınların da ayrı ayrı 
oynayabilirler.

 Sinsin oyunu aynı zaman da seyirlik bir oyundur. 
Oyunun adı da bu oyunda ortadaki oyuncunun sin-
mesinden kaynaklanabilir. Sanki oyunda sinen, sakla-
nan birinin veya bir avın, avını arayan avcıdan saklan-
masını tasvir ediyor gibi. Avcı avını bulup, darbesini 
vurduktan sonra roller değişiyor, avcı av oluyor ve 
böylece oyun devam ediyor.

 Ayrıca bu oyun Türkiye’nin birçok yöresinde fark-
lı müziklerle oynanmaktadır.

 Oyunun müziği müzisyen davul-zurna sanatçısı 
Hayrullah Erkip’in icrası dinlenerek; Kayseri ili, Pı-
narbaşı ilçesinin Kızılören köyünden Okan Avşarko-
caoğlu tarafından; Çargâh Makamında, 4/4 ölçü ile 
notaya alınmıştır.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
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OYUNUN OYNANIŞI:

Oyuncular oyuna başlamadan önce serçe parmakla-
rıyla el ele tutuşurlar:

1.Adım da sağ ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
(1,2,3) oyuna başlanır.
2.Adım da sol ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
(1,2,3) oyuna devam edilir.
3.Adım da sağ ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
(1,2,3) oyuna devam edilir.
4.Adım da sol ayak sağ ayağın (Çift) hizasında yere 

basılır.
5.Adım da sağ ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
(1,2,3) oyuna başlanır.
6.Adım da sol ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
(1,2,3) oyuna devam edilir.
7.Adım da sağ ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
(1,2,3) oyuna devam edilir.
8.Adım da sol ayak sağ ayağın (Çift) hizasında yere 
basılarak oyun bitirilir.
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BU AŞKIN YÜZÜNDEN YOLLARA DÜŞTÜM
Şu gönül bağımın gülleri çoktur
Gülü koklayacak sevgilim yoktur
Uğraşma boşuna ey sayın doktor
Bulamazsın çare derdim başkadır

Solmaz ARIK

Doktor sözlerime sakın alınma
Derdim başkadır ne olur kırılma
Anla beni doktor boşa yorulma
Bulamazsın çare derdim başkadır

Yârin hayaline her gün dalarım 
Gönül yarasına çare ararım
Bilesin diye sana söylerim
Gel yorma kendini derdim başkadır

Bedenim yoruldu vücut titriyor
İçimde acılar çıkıp gitmiyor
Vefasız o yâre gücüm yetmiyor
Gel uğraşma doktor derdim başkadır

Gönül defterime bir cızık çektim
Adını silerken gözyaşı döktüm
Bu aşkın yüzünden yollara düştüm
Bu hali ellere söyleme doktor

Bilmez ki Solmaz’ım kime ne söyler
Ben yanıp tutuşur o gönül eyler
Hemşire karşımda doktorda dinler
Yürekte yarayı göremez doktor
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

300 Gram Kuru Kayısı
1 Çay Bardağı Toz Şeker (Şekerpare Kayısı da şeker 
konmaz)
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
1 Su Bardağı Sıcak Su

KAYISI KAVURMASI
(6 Kişilik)

HAZIRLANIŞI:

 Kayısılar bir saat önceden sıcak suda ıslatılır. Tere-
yağı bir tencerede eritilir. Yumuşayan kayısıların suyu 
süzülerek eritilen tereyağın üzerine eklenir. Kavrulan 
kayısılardan nefis kokular çıkmaya başlayınca toz şekeri 
kayısıların üzerine döküp, karıştırılır. Daha sonra 1 su 
bardağı sıcak su ilave edilir. Kayısılar hafif suyunu çekip 
parlak bir görüntü alıp yumuşayınca ocağın altı kapatı-
lır.

Kayısılar tabağına alınıp, üzerine ceviz içi serpilerek ser-
vis yapılır.

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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SARIKAMIŞ DAĞLARINDA
Erzurum’dan çıktık yola,
Palandöken gelsin dile,
Bülbüller konmuyor güle,
Sarıkamış Dağlarında...

Kara tren kara tren,
Sizi acep var mı gören,
Günün şavkı yüze vuran
Sarıkamış Dağlarında...

Yürüdü tüfengi çekip,
Yaş dökmedi geri bakıp,
Nice Osman, nice Yakup,
Sarıkamış Dağlarında...

Bitmeden Yemen’in derdi,
Vatanımı Urus sardı,
Enver Paşa hücum verdi,
Sarıkamış Dağlarında...

Ağıt yaktık, türkü dizdik,
Tabyaları bir bir gezdik,
Düşmanı donarak süzdük,
Sarıkamış Dağlarında...

İbrahim MUCUK
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Analarım yas tutmasın,
Mavzerimiz pas tutmasın,
Duyguları küs tutmasın,
Sarıkamış Dağlarında...

Eski düşman dost olur mu?
Ayı gönü post olur mu?
Vatan sahipsiz kalır mı?
Sarıkamış Dağlarında...

Anadolu dile geldi,
Bülbül öttü güle geldi,
Sanmayınız çile geldi,
Sarıkamış Dağlarında...

Vatanımın ocağında,
Gül Nebinin kucağında,
Böyle yürüdüler Hakk’a,
Sarıkamış Dağlarında...

Allah’ım kader etmesin,
Sevdası serden gitmesin,
Düşman borusu ötmesin,
Sarıkamış Dağlarında...

Hüsrani destanın yazdı,
Sizlere methiye dizdi,
Şehitlerim adın yazdı,
Sarıkamış Dağlarında...

13.12.2015
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

BEREKET MOTİFİ 
 Dut, karpuz, kavun, nar, incir, üzüm, bitki ve  yı-
lan, ejder, koç, boğa, geyik, kelebek, balık gibi hayvan-
lardan oluşan formda bereket motifleri sonsuz mutlu-
luğu ifade eder1.

Ağaç, çiçek, yaprak motiflerinden oluşur. Lotus Tan-
rıçalara uğur ve bereket sağlayan çiçektir. Hayat ağacı, 
bereket ve bolluk simgesidir.  Nar, bereket sembolü-
dür. Persophene’nin insanların iyiliği için çaldığı Ent-
homan ateşinin kıvılcımlarını sembolize etmektedir. 
Ateşin yeryüzüne dönüşü doğuda, bereket demektir2.

Cansız kayalar, sular, dağlar ve bazı doğa varlıkların-
dan oluşur3.

Dokumalar; evrenin yapısını ve hareketini simgeler. 
Ege Dionisos törenleri bunu sembolize eder. Dioni-
sos: doğar, ölür ve yeniden doğar. Ölüm-dirim dön-
gülü bereket sembolüdür4.

Kurban Bayramlarındaki kurban da bu törenlerin de-
vamıdır5.

Motif genelde kadın erkek ilişkisini ve üremeyi sim-
gelemektedir. Bereket motifi olarak buğday, arpa ba-
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU

şağı, nar, haşhaş, karpuz, kavun, incir, üzüm, dut, çok 
taneli, çok çekirdekli, meyve ve tahıllar da kullanılır. 
Ana ve babayı simgeleyen motiflerde dokumalarda 
kullanılır6.

Birlikte kullanılmış “elibelinde” ve “koçboynuzu” mo-
tifleri bir erkek ve bir kadını belirtir. Bereket deseni, 
dişiyi gösteren iki adet “elibelinde” motifi ve erkeği 
gösteren iki adet “koçboynuzu” motifinden oluşur. 
Kompozisyonun ortasındaki göz motifi, aileyi kem 
gözlere karşı koruması için kullanılmıştır7.

1  Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
2  Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
3  Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
4  Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
5  Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
6  T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, El Sanatları Teknolojisi, Karışık Motif Çi-
zimleri, 211GS0084, Ankara, 2011, Sayfa 9.
7  T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, El Sanatları Teknolojisi, Sarız Kilimi Do-
kumaya Hazırlık,215ESB376, Ankara 2011, Sayfa 21.
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AKLIMA DÜŞTÜ

Kimse bulgur, setik elemez oldu,
Şehirde ki köye gelemez oldu,
Gayrı koyun, kuzu melemez oldu,
Gene eski günler aklıma düştü.

Ömrüm geçti gam, kasavet bitmiyor,
Pınarında keklikleri ötmüyor,
Yaylasında kara duman tütmüyor,
Gene eski günler aklıma düştü.

Sevdiğim yar içerimi yakardı,
Bak Guruçay boz bulanık akardı,
Goçdağı da Keltepe’me bakardı,
Gene eski günler aklıma düştü.

Halil DAYLAK nedir bilmez suçunu,
Bir vefasız yaktı senin içini,
Sevdiğim yaylaya çekmiş göçünü,
Gene eski günler aklıma düştü.

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Yüzyıllar boyu çeşitli toplulukları bir arada yöne-
ten Osmanlı Devleti, farklı etnik yapıdan gelen, farklı 
din ve kültür sahibi olan toplumlara karşı, geniş bir 
barış ve hoşgörü anlayışı içerisinde bulunuyordu. 
Bünyesinde çeşitli din ve millet mensuplarını yaşatan 
Osmanlı devleti yönetiminde, 1839 Tanzimat Ferma-
nından sonra yalnızca Müslümanlar görev almamış-
lardır. Ermeniler, Yunanlar, Slavlar, Bulgarlar, Rumlar, 
Yahudiler ve daha bazı topluluk mensupları da, Os-
manlı devlet yönetiminde üst düzey görevler almışlar-
dır. Bu geniş ve her kesime hitap eden yönetim anlayışı 
farklı kesimlerin bir arada bulunmasını kolaylaştırmış 
ve değişik unsurlardan bir bütünlük meydana getir-
miştir.

 19. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından pek çok deği-

OSMANLI DEVLETİNDE AMERİKAN 
MİSYONERLERİN ERMENİ OKULLA-
RINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE 

ETKİLERİ
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Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (22-24 
Mayıs 2008), Kayseri, C. IV, ss. 61-80.

*Prof. Dr. Remzi KILIÇ, remzikilic@mynet.com
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Özet:



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

49 50

edebiyatları, kültürleri ve diğer müspet ilimler okutul-
maktaydı. Ermeni okullarında eğitim bütünüyle din 
adamlarının elindeydi.

 Araştırmamızda, 19. Yüzyıl boyunca Osmanlı top-
raklarında 1811 yılından itibaren teşkilatlanan Ame-
rikan Board misyonerlerinin, Ermeni okullarındaki 
faaliyetleri, Ermeni Milliyetçiliğine etkileri, Osmanlı 
Devletine karşı Ermeni toplumuna verdiği destek ve 
katkılarını ortaya koymak istiyoruz. 19. yüzyıl Osmanlı 
Devleti yönetiminde Ermeniler, Amerikan misyoner-
lerinin eğitim yoluyla Ermeni Milliyetçiliğine etkileri 
nelerdir? Bu hususlara değinilecektir.

Giriş:

 Osmanlı Devletinde 1299’dan 1839’a kadar sü-
ren beş yüz kırk yıl, bir Ermeni Meselesi yoktu. İlk 
defa 1839’daki Tanzimat Fermanından sonra Osmanlı 
Devleti bütün tebaasını hukuken eşit kabul etmiştir. 
19. yüzyılın ikinci yarısında Gülhane Hatt-ı Hüma-
yunundan sonra Ermeni cemaatinde canlı bir ıslahat 
hareketi görülmüş ve Ermenice gazeteler çıkarılmış-
tır. Ermeni Meselesi; için bir başlangıç noktası aramak 
gerekirse, bunu 1856 Islahat Fermanı ya da 1877-1878 
Osmanlı-Rus Harbi ve bunu izleyen Ayastefanos An-
laşması ve Berlin Konferansında bulmak mümkündür. 
Islahat Fermanından sonra bir Ermeni Meselesinden 

şikliğin söz konusu olduğu bir yüzyıl olmuştur. Mısır 
isyanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Yunan isyanı, 
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kırım savaşı, Vi-
layet Nizamnamesi Teşkili, Ermeni Milleti Nizamna-
mesi, I. Meşrutiyetin ilanı, Osmanlı-Rus harbi (1877-
1878) gibi, gelişmeler de bu yüzyıl içerisinde cereyan 
etmiştir.

 19. yüzyılın başlarında, II. Mahmut (1808-1839) 
dönemi dâhil Ermeni toplumu, Osmanlı Devleti bün-
yesindeki diğer unsurlar gibi, tam bir serbestlik, huzur 
ve imkan içerisinde bütün şartlardan ve fırsatlardan 
yararlanarak yaşamlarını sürdürmüşlerdi. II. Mahmut: 
Tebaamdan Müslümanları Camide, Hıristiyanları Ki-
lisede, Yahudileri de Havrada görmek isterim; diyerek, 
Osmanlı vatandaşlarının istedikleri ve mensup olduk-
ları dinin gereklerine hürriyet içerisinde uyabilecekle-
rini belirtmiştir. İnanç ve ibadetlerini serbestçe devam 
ettiren Ermeni toplumu, kendi dillerini, kültürlerini, 
dinî yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini açmış oldukları 
cemaat okullarında öğreniyorlar ve öğretiyorlardı.

 19. yüzyıl içerisinde Ermenileri ayrı bir siyasî güç 
olarak, Osmanlı Devletine karşı kullanmak isteyen 
Rusya Çarlığı, bu konuda İngiltere Krallığı ve Fran-
sa tarafından da desteklenmiştir. Ermeniler başta ol-
mak üzere, azınlık okullarında Gayrimüslim gençleri-
ne; kendi dilleri, dinî inançları ve ibadetleri, tarihleri, 
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lar gerçekleştirmişlerdir. 1830 yılındaki bu anlaşma, 
Amerikan tüccarlarına Türkiye pazarını açarken aynı 
zamanda Türkiye Ermenilerine de Amerika ufkunu 
açıyordu. Amerikalılara simsarlık yapan Ermeniler, 
zamanla onlarla ortak oldular ve yavaş yavaş Ame-
rikan vatandaşlığına geçtiler. Amerika’da, Türkiye ve 
Türkler aleyhine olumsuz iddiaların ilk tohumlarını 
Gregoryan Ermenilerini din değiştirmeye zorlamak 
için Türkiye’ye gelmiş olan Amerikan misyonerleri 
atmıştır. İzledikleri politikanın temel taşlarından biri 
Osmanlı Devletindeki Hıristiyan unsurları ve özellik-
le Ermenileri, Osmanlılara karşı kullanmak olmuştur. 
Yüzyıllardır Osmanlı ülkesinde inanç ve ibadetlerini 
serbestçe devam ettiren Ermeni toplumu, kendi dille-
rini, kültürlerini, dinî yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini 
öteden beri açmış oldukları cemaat okullarında öğre-
niyorlar ve öğretiyorlardı.

 Osmanlı ülkesindeki misyonerlerin büyük çaba-
larının yanı sıra yabancı devletlerin her türlü imtiya-
zı kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayarak bütün 
fırsatları değerlendirdiklerini görmekteyiz. Yabancı-
lar dinî faaliyetler dışında Osmanlı Devletinde okul 
açma hakkına da kavuşmuşlar, bununla da yetinme-
yerek kendilerine yakın olan Gayrimüslim cemaat 
okullarını himaye altına alarak, bu okullar üzerindeki 
etkilerini de sürdürmüşlerdi. Aslında yabancı devlet-
lerin baştan beri izlediği politikanın gayesi Osmanlı 

söz edilmeye başlandığını söylemek gerekir.

 Evvelâ, Rusya Çarlığı kendisini Osmanlı Devleti 
içerisinde yaşayan Hıristiyanların hamisi gibi görmek 
istemiştir. Bununla kalmamış, İngiltere ve Fransa’da 
Osmanlı Ermenilerini Protestanlık ve Katolikliğe ka-
zanmak gayesini ortaya koymuşlardır. Bu amaçla 
1830’da İstanbul’da Ermeni Katolik Kilisesi, 1847’de 
de Ermeniler için Protestan Kilisesi kurulmuştur. An-
cak ne bu gelişmeler, ne de 1856’da Islahat Fermanı 
öncesi henüz bir Ermeni Meselesi; söz konusu değil-
dir. Toplumsal düzenin Batı tarzında yeniden yapılan-
ması anlamına gelen Islahat Fermanı, Müslümanlarla 
Gayrimüslimleri aynı statüye getiriyor ve Gayrimüs-
limlere tanınmış bulunan ayrıcalık ve ruhani muafi-
yetlere de bu nedenle son veriliyordu. Bundan sonra 
Ermeniler yeni bir nizamname hazırladılar ve 1863’de 
Babıâli bunu onayladı. Bu nizamname ile Ermeniler 
genel meclis tarafından seçilen ve din işleri yanında 
eğitim, sağlık, evkaf, vergi ve kısmen adalet işlerinin 
daimi komisyonlarca yürütülmesini sağlayan Teşkilat 
Kanununa kavuştular.

 1830’da Osmanlı Devleti ile imzaladığı ticaret an-
laşmasıyla ABD’de Ermenilerle yakın işbirliği içerisi-
ne girmiştir. Türkiye’ye ilk gelen Amerikalılar, tacirler 
ve misyonerlerdir. Amerikalı Misyonerler özellik-
le Ermenilerin yaşadıkları yerlerde yoğun çalışma-
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 Osmanlı Devletinde eğitim geriledikçe, Ermeni-
ler ve Rumlar sahip olacaklarını sandıkları Anadolu 
şehirlerinde, gerçek anlamda bir eğitim seferberliği-
ne başlamışlardı. Anadolu coğrafyasına açılmış olan 
Gayrimüslim okullarını, yabancılar tarafından açılmış 
okullardan ayrı değerlendirmek hayli zordur. Çünkü 
Gayrimüslimler kendi çıkarları doğrultusunda, mis-
yoner faaliyetler sonucu kendi iradeleri ile yabancı-
larla işbirliği yapmaktaydılar. Osmanlı ülkesinde Mis-
yonerler serbest olarak hareket edebiliyorlardı. Hem 
yabancı okullarında hem de Gayrimüslim cemaat 
okullarında faaliyetlerini sürdürüyorlardı.

 Araştırmamızda, 19. yüzyıl boyunca, Osmanlı 
topraklarında 1811 yılından itibaren 1897 yılına ka-
dar açılmış bulunan, Ermeni toplumuna ait okulları 
ve bu okullarda Amerikan misyonerlerinin faaliyet-
lerini ortaya koymak istiyoruz. Ermeniler tarafından 
açılmış bulunan her seviyedeki Ermeni okulları, bun-
ların öğretmen ve öğrenci sayıları, bu okullarda Er-
meni çocuklarına Amerikan misyonerlerin Ermeni 
milliyetçiliğini teşvikleri, Ermeni toplumunun sosyal 
ve kültürel yaşamına katkıları ortaya konulmaya çalı-
şılacaktır.

Amerikan Misyonerlerin Ermeni Okullarında Faa-
liyetleri:

ülkesinde Müslüman olmayan toplulukları denetim 
altına almaktı.

 Yabancı devletler için önemli olan şey Osmanlı 
ülkesinde tüccarlara yardım edecek konsoloslukların 
açılmasıydı. Böylece etkilerini göstermeye başladılar. 
Latin zümrelerin her biri milliyetine göre bir Hıristi-
yan-Katolik devletin himayesine girmeye başlamıştı. 
Katoliklerin en büyük hamisi Fransa idi. Ortodoksla-
rı Rusya, Protestanları ise İngiltere ve Amerika hima-
ye ediyordu. Yabancı okullar, Osmanlı topraklarında 
1700’lü yıllardan itibaren çoğalmaya başlamış ve 1850 
yıllarında oldukça yaygın hale gelmiştir.

 Osmanlı Devletinde yabancı okulların yanı sıra; 
Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerine ait çok sayıda 
Gayrimüslim cemaat okulları da açılmıştır. Osman-
lı Devletinin güçlü olduğu zamanlarda zararlı olma-
yan bu Gayrimüslim okulları kapalı cemaat şeklin-
de, dil ve din tedrisatlarını serbestçe yapmışlardır. 
Osmanlı Devleti zayıflama sürecine girdikten sonra, 
Misyonerlerinde etkisiyle devlet bünyesinde yaşayan 
Gayrimüslimlerin, ayrılıkçı hareketlere yönelmiş ol-
duklarını görmekteyiz. Osmanlı Devletini yıkmak ve 
parçalamak isteyen Emperyalist devletler ile iş birliği 
yapan Gayrimüslimler, yabancıların misyoner okulla-
rına eleman ve siyasi gayelerine destek vermişlerdir.
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üç bin millik bir geziden sonra hazırladıkları raporlar 
ile daha sonraki yıllarda birçok misyonerin bu bölge-
lerde yapacakları çalışmalara ışık tutmuşlardır. Bu iki 
Amerikan misyoneri, daha sonra İstanbul’a gelerek 
Kirkor Peştamalciyan’ın müdürlüğünü yaptığı üç yüz 
öğrenci kapasiteli bir Ermeni Cemaati okulunda ince-
lemelerde bulunmuşlardır.

 Amerikan Board misyonerlerinin eğitim alanın-
da, 1831 yılında attığı bir diğer önemli adım da, Wil-
liam Goodell ve ailesinin Malta’dan gelerek İstanbul’a 
yerleşmesidir. Goodell, Ermeniler arasında misyoner-
lik faaliyetleri yapmak için görevlendirilmişti. Bu se-
bepten yanında Ermenice alfabe ile yazılmış bir İncil 
bulunuyordu. Ermeni cemaatinin eğitim alanındaki 
misyonerler tarafından teşkilatlanması, 18. yüzyılın 
sonlarında başlamıştır.

 Amerikan misyonerleri Board’ın emri ile Osmanlı 
Türkiye’sini (Anadolu topraklarını) üç ana Misyon böl-
gesine ayırmışlardı. Trabzon-Mersin arasına çekilen 
çizginin batısında kalan bölge; Batı Türkiye Misyonu, 
Sivas’ın güneyinden Mersine, Mersin’den Halep’e çe-
kilen doğru çizgiler içinde kalan bölge; Merkezi Tür-
kiye Misyonu; bölgesini oluşturmaktaydı. Antep, Ha-
lep, Adana, Urfa, Antakya ve Maraş bölgesi bu sahayı 
oluşturuyordu ve Antep merkezdi. Bu iki Misyonun 
doğusunda kalan alanlar ise; Doğu Türkiye Misyonu 

 Osmanlı-Amerikan münasebetlerinin başlangıcı 
ticari temellere dayanır. 18. yüzyılın son çeyreğinde 
Amerikan gemileri Osmanlı limanlarında görülmeye 
başlanmıştır. 1786 yılında İstanbul, 1797 yılında İzmir, 
1800 yılında İskenderun limanlarına gelen Amerikan 
gemileri bunların ilk temsilcileridir. 1800’lerin başla-
rında hızlanan Osmanlı-Amerikan ilişkileri, 1811’de 
İzmir’de Amerikan Ticaret Odasının açılmasıyla 
önemli bir aşamaya gelmiştir. 1830 yılında imzalanan 
Kapitüler haklar ile Amerikalıların Anadolu’daki tica-
ri trafikleri iyice yoğunlaşmıştır.

 Osmanlı Devleti bünyesinde yoğun olarak faali-
yette bulunan Amerikan misyonerleri, Ermeni Cema-
atine yönelik faaliyetlerini artırmışlardır. Protestan 
misyonerler bu dönemde devreye girerek, birçok Er-
meni vatandaşın Protestan saflarına çekilmesine se-
bep olmuştur. Amerikan misyonerleri, Ermeni okul-
larında Ermeni çocuklarının eğitiminde ve onları 
Protestanlaştırma faaliyetlerinde hayli başarı kazan-
mışlardır. Milliyetçilik anlayışı, Osmanlı toplumları 
arasında önce Türk olmayan unsurlar arasında yayıl-
mıştır. Bunların başını da Amerikan Misyonerleri et-
kisiyle Ermeni toplumu çekmektedir.

 Amerikan Board misyonerlerinden Eli Smith ve 
H.G. Dwight; Anadolu, Ermenistan ve Kuzeybatı 
İran’ı incelemek üzere, Board’ın tam on altı ay süren 
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ğunu açıkça göstermektedir.

 Ermeniler için ilk misyoner okulu, İstanbul Be-
yoğlu’nda 1834’de açılmıştır. 1852 Yılında Harput’ta 
Fırat Koleji; olarak bilinen Amerikan Harput Misyo-
ner Koleji faaliyete geçirilmiştir. Amerikan misyoner-
leri Harput gibi, 1854 yılında Kayseri’ye gelmişlerdir. 
Talas Amerikan Misyoner Kolejini açmışlardır. Aynı 
dönemde Trabzon, İzmir, Bursa’da okullar açan mis-
yonerler, 1863 yılında İstanbul Bebekte Robert Koleji-
ni, daha sonra Amerikan Kız Kolejini açmışlardır.

 1897 yılında Osmanlı Devletinde; Amerika 131, 
Fransa 127, İngiltere 60, Almanya 22, İtalya 22 Avus-
turya 11 ve Rusya 7 okula sahip bulunuyorlardı. 1910 
yılarında ise, Türkiye toprakları üzerinde; 209 yaban-
cı misyoner, 1299 yerli çalışan, 163 Kilise, 15348 üye, 
450 okul ve 25.922 öğrenci bulunuyordu.

 Gayrimüslim okullarından bir hayli öğrenci Av-
rupa’ya yüksek tahsile gönderilirdi. Okullarda eği-
tim bütünüyle din adamlarının (ruhaniler) elindeydi. 
Roma Katolik misyonerleri de büyük görevler almış-
lardı. Ortodoks Rumlar, azınlık okulları açmada Rus-
ya’dan da büyük teşvikler gördüler. Hatta Rus büyü-
kelçisi Ege adalarını gezerek Rumları okullar açmaya 
teşvik etmekteydi.

sınırları içerisinde yer almıştır. Bu Misyon bölgesinin 
merkezi ise; Harput’tur. Harput ile birlikte Bitlis, Er-
zurum, Van, Diyarbakır, Mardin şehirleri ve havalisi 
bu merkezin faaliyet sahası idi.

 Batı Türkiye Misyonu çeşitli istasyonlara ayrılmış-
tı. 1831’de İstanbul, 1834’de İzmir, 1835’de Trabzon, 
1848’de Bursa, 1852’de Sivas-Merzifon, 1854’de Kayse-
ri misyoner istasyonları kurulmuştu. Bu misyoner is-
tasyonlarına Amerika Birleşik Devletleri başta olmak 
üzere, İngiltere ve Fransa’da destek veriyordu.

 Misyonerlik kaynaklarının verilerine göre 1893 
yılına gelindiğinde; Türkiye’de 1317 adet misyoner 
görev yapmaktaydı. Bunların 223’ü Amerikalı Protes-
tan misyonerlerdi. 1893 yılı itibariyle 4085 öğrenci-
ye hizmet veren beş kolej vardı. Seksen (80) adet orta 
dereceli, beş yüz otuz (530) adet ilkokul seviyesinde 
misyoner okulu vardı. 1897 yılında ise, Türkiye’de top-
lam 624 adet misyoner okulu ve bu okullarda toplam 
27.400 öğrenci bulunuyordu.

 Amerikalı Dr. Earle; Misyonerler ve din adamla-
rı dünyanın hiçbir ülkesinde, Türkiye’deki kadar em-
peryalizme hizmet etmemişlerdir, demektedir. Bu da 
Anadolu’nun ne kadar stratejik öneme sahip bir vatan 
olduğunu, Amerikalı misyonerler tarafından bile iki 
yüzyıl önce tespit edilmiş ve hedef seçilmiş bulundu-
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 Rum azınlık okulları, Ortodoks ve Katolik din 
adamları ve Rusya’nın gayretleriyle Osmanlı Devleti 
aleyhine birer fesat ocakları haline gelmişlerdi. Ders 
müfredatları; Türk düşmanlığı, Türk milletini ve Os-
manlı Devletini nasıl yok edeceklerine dair konular 
ile doldurulmuştu. Yabancı misyonerler bunu cemaat 
okulları yöneticileri ile işbirliği içerisinde gerçekleşti-
riyorlardı.

 Çoğu Amerikalı misyonerler tarafından hazırla-
nan, Ermeni Cemaat okullarının müfredatlarında ise; 
Türklerin ezeli düşman olduğunu propaganda etmek, 
Avrupa’yı Türklere düşman etmek, ekonomik olarak 
zayıflatmak, Türk milletini ahlak, milliyet, din ve ge-
lenekleri bakımından çürütmek, küfrü öğretmek, 
küfretmeyi Türkler arasında yaymak, Türkleri zinaya 
ve diğer ahlaksızlıklara teşvik etmek, Türk gençleri-
ne külhanbeyi ruhu aşılamak, aralarında sevgi-saygı 
bağlarını koparmak, hocaları içkiye alıştırmak gibi 
konular yer almaktaydı.

 Misyonerler Osmanlı ülkesinde, Hıristiyanlığın 
bir sonucu olarak kabul ettikleri, Batı Uygarlığının nü-
fuz alanını genişletmek, eskiden kendilerine ait olan 
yerlere yeniden sahip olmak, dünyayı Hıristiyan-Ba-
tı kültürü ile etkilemek ve dünyadaki bütün rejimle-
ri değiştirmek, amacını gütmekteydiler. Misyonerler, 
Türklere karşı ise; İslam’dan soğutmak, kendi kim-

likleriyle çatıştırmak, Türk devletine ve Türk milleti-
ne düşman unsurlar yetiştirmek suretiyle, Türkiye’de 
Azınlık ırkçılığını ve bölücülüğü yaygınlaştırmak için 
gayret gösteriyorlardı.

 19. yüzyıla gelindiğinde nüfusu otuz milyonu aşan 
ve bünyesinde çeşitli din ve millet mensuplarını yaşa-
tan, Müslüman ve Gayrimüslim toplulukları barındı-
ran Osmanlı ülkesinde; Ermeniler, Yunanlar, Slavlar, 
Bulgarlar, Rumlar, Araplar, Yahudiler, Romenler, Ma-
carlar ve diğer topluluk mensupları da, yönetiminde 
görevler almışlardır. Bu geniş ve her kesime hitap eden 
yönetim anlayışı farklı kesimlerin bir arada bulunma-
sını kolaylaştırmış ve değişik unsurlardan bir bütünlük 
meydana getirmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında 
yaşayan toplulukların, kendi inançları, gelenekleri ve 
anlayışları doğrultusunda, kendi kendilerini ifade et-
melerine müsaade edilmiştir. Osmanlı Devleti, Türk 
ve Müslüman olmayan toplulukların alt kimliklerinin 
korunmasına ve sürdürülmesine izin vermiştir.

 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, insan hak ve hürri-
yetleri konusunda Avrupa’nın da tesiri ile II. Mahmut 
devrinde birtakım köklü yenilikler ve değişimler ger-
çekleştirmiştir. Esasen, Tanzimat dönemi ile birlikte 
Osmanlı toplumunda hızlı bir değişim süreci başla-
mıştı. Bütün Gayrimüslim cemaatlere, bu arada Erme-
nilere de en geniş haklar ve özgürlükler sağlanmıştır. 
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Millet-i Sadıka konumunda olan Ermeniler, Ermeni 
Milleti Nizamnamesi ile Osmanlı devletinin en güve-
nilir unsuru olma özelliğini korumaya devam etmiş-
lerdir. Ermeni toplumu tarihinde hiçbir devletten ve 
hükümdardan görmedikleri ilgiyi Osmanlı devletin-
den görmüştür. Ermeniler, millî kimliklerini ve var-
lıklarını ancak Türk idaresinde koruyabilmişlerdir. 
Ermeniler, Osmanlı toplumu bünyesinde yüzyıllardır, 
huzur içerisinde yaşamışlardı.

 Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren yaklaşık ola-
rak dört yüzyıla yakın çok çeşitli etnik kökeni ve dinî 
inançları farklı milletleri bir arada yönetmeyi başaran 
Osmanlı devletinde Gayrimüslimlerin ve bu arada Er-
menilerin de, dinî ve toplumsal işlerine kesinlikle ka-
rışılmamıştı. Osmanlı yönetiminde Ermenilere birçok 
okullar, kütüphaneler ve hatta matbaalar açılmasına 
müsaade edilmiştir. Ayrıca Ermeni gençler, 19. yüzyıl 
boyunca tahsil amacıyla eğitim öğretim için Avrupa 
üniversitelerine serbestçe gönderilmiştir.

 Ermeniler, Osmanlı Devleti yönetiminde hem dinî 
hem de millî açıdan hür ve rahat bir dönem yaşamış-
lardır. Osmanlılar zamanında Ermeni Patrikliği çok 
geniş yetkiler ile donatılmıştı. Ermeni Kültürü, özel-
likle Gregoryan Kilisesi vasıtasıyla korunarak sürdü-
rülmüştür. Ermeni halkta, Osmanlı halkları arasında 
refah düzeyi en yüksek halklardan bir olarak yaşamış-

tır. Ermenilerin Hıristiyan mezhepleri içerisinde ken-
dilerine has ayrı bir yeri vardı.

Osmanlı Devletinde Ermeni Okullarında Ameri-
kan Misyonerleri:

 Ermeni okulları konusunu inceleyen Azadyon’a 
göre, 1790 yılına gelinceye kadar Osmanlı devleti için-
de, okul niteliği taşıyan bir Ermeni kurumuna rast-
lanmamıştır. Ancak, Rahip Mateos, Kumkapı Erme-
ni Kilisesinde Ermeni çocuklarına ve gençlerine ders 
verdiğini belirtmektedir. Tespitlerimize göre ilk res-
mi Ermeni Okulu, 1790’da Şinork Mığırdıç ve Amira 
Miricinyan tarafından Galata’da izin alınmak suretiy-
le açılmıştır. Yine 1790’da açılan Ermeni okulların-
dan biri de Mesropyan okuludur. Kumkapı Kilisesi 
Başpapazı ve Kumkapı mektebi Ermenice öğretme-
ni Erzurumlu Papaz Mesrop tarafından, 1808 yılında 
yayınlanan gramer muhtırasında, Patrik Ohannes Ça-
maşırcıyan’ın devrinde (1803-1812) İstanbul’un bütün 
semtlerinde Ermeniler, ücretsiz cemaat mektepleri aç-
mışlardı, diye belirtilmiştir.

 1824 yılında Patrik Karabet, Ermenice gramer oku-
tan tek okul olan Kumkapı Mektebini Patrikhanenin 
himayesi altına almıştır. Patrik Karabet, 10 Temmuz 
1824 tarihinde, Anadolu’daki diğer Ermeni cemaatle-
rine birer talimatname göndererek bölgelerinde yeni 



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

63 64

Ermeni okulu açmalarını emretmiştir. Ermeni toplu-
munun okullarının sayısı arttıkça ve okul eğitim siste-
mi geliştikçe, Ermeniler eğitim kadrosunun kalitesini 
artırmak için 1810 yılında Paris’e, 1816 yılında Mos-
kova’ya ve 1823 yılında da Tiflis’e öğrenci göndermiş-
lerdi. 1834 yılına gelindiğinde Anadolu coğrafyasında, 
Ermeni okulu sayısı 120’ye ulaşmıştır. Okulların sayı-
sının artmasıyla birlikte oluşan maddi ihtiyacı Erme-
ni esnafı üstlenmiş ve eğitim işlerinin sorumluluğunu 
ise bir heyet üzerine almıştır.

 Çeşitli Ermeni kaynaklarına göre Patrik Karabet, 
1831 yılında Ermeni ileri gelenlerini toplayarak sayıla-
rı hızla artan okulların masraflarına katkıda bulunma-
larını; istemiştir. Bunun için de Ermeni iş adamlarına 
masrafları ödetmek için bazı senetler imzalatmıştı. Bu 
okullar mezun verdikçe, yüksek okullar açmak gereği 
ortaya çıkmış, sorunu çözümlemek için de 13 Eylül 
1838’de Üsküdar’daki Cemeran Okulu; inşa edilerek 
faaliyete geçirilmiştir.

 Amerikalı misyonerler, Amerikan Ermeni teşki-
latlarının yardımı ve Ermeni tüccarların desteği ile 
Ermeni eğitim kurumlarının, Anadolu’da hızla yay-
gınlaşmasını sağlamayı amaçlıyorlardı. Bu yöntemle, 
Ermenileri Protestan mezhebine kazandırmak, siyasî 
nüfuz elde etmek, hem de Osmanlı topraklarına yer-
leşmek için Ermeni okullarını kullanmak istemişlerdi. 

19. yüzyılda Osmanlı topraklarında Protestan Erme-
ni sayısı altmış bin kadar olmuştu. Ermeni Cemaati 
Protestan, Gregoryan ve Katolik olmak üzere üç kıs-
ma ayrılmıştı. Amerikan misyonerleri 1834’de İstan-
bul Beyoğlu’nda Ermeniler için bir ilkokul açmışlardı. 
Ayrıca, Ermeni eğitim sistemini ilkokul, lise ve yükse-
kokul şeklinde yeniden düzenlemişlerdir.

 Amerikalı misyonerler, Ermeni çocukları için 
1834 yılında Pera’da bir Erkek Lisesi açmışlardı. Bu 
okulda eğitim alanında, aktif ve katılımcı eğitim yön-
teminin yanı sıra, çok daha gelişmiş eğitim araç gereç-
lerinden yararlanılmaktaydı. Pera’daki okulu model 
alarak, Goodell’in ilk öğrencilerinden Ermeni Papazı 
Der Kevork, Hasköy’de mevcudu dört yüz öğrenciyi 
bulan bir okul açmıştı. Bu arada Ermeni Patrikhane-
sine bağlı Papaz Bogos Pisika, Üsküdar’da bir başka 
okul açmıştı. Bogos, ayrıca zengin Ermeni bankerler-
den Hasköy’deki okula maddi destekte sağlamıştı.

 Amerikan misyonerleri İstanbul’da sürdürdükleri 
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, İzmir’de de Gayrimüs-
limler için inanç, dini eğitim, özgürlüklerin arttırıl-
ması gibi faaliyetlere yönelmişlerdi. Özellikle, Hıristi-
yanlık inancı ve kültürünün yayılması için Malta’dan 
İzmir’e naklettikleri matbaayı kurarak, açmış oldukları 
okullara daha çok yayın ve doküman sağlayabilecek-
lerdi. Ayrıca, İzmir’de 1836 yılında kırk öğrencisi olan 
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bir Ermeni kız ilkokulu açılmış ve yönetimini Ermeni 
Cemaati mensupları kendi üzerlerine almışlardı.

 Bu arada Ruslar da, Ermeniler ile ilgili Osmanlı 
Devletine karşı siyasetini, Ermenilerin eğitim kurum-
ları üzerinde yoğunlaştırmıştı. 19. yüzyılda bir kısım 
Ermeniler, İran’dan Rusya’ya göç etmişlerdi. Rusya, 
1816 yılında Moskova’da Ermeni Şark Dilleri Ensti-
tüsünü kurarak, Ermeniler konusunda daha sistemli 
bir çalışma başlatmıştı. Rusya, 1826-1828 yıllarında 
İran’la yaptığı savaşları kazandıktan sonra 1828’de im-
zaladığı Türkmençay Antlaşması ile elde ettiği Revan 
ve Nahcivan hanlıklarını birleştirerek, Ermeni Vila-
yetini kurup, ardından İran’dan yeni bir Ermeni göçü 
gerçekleştirmişti. Ruslar, Kafkasya hâkimiyetini sağla-
dıktan sonra, kurmuş olduğu Ermenistan Vilayetine, 
Anadolu’daki Ermenilerin de göç etmelerini istemiş-
lerdir.

 Ermeni toplumunda, yoksul öğrencilere yönelik 
ilk yatılı okul, 1838’de İstanbul’da Bezciyan tarafın-
dan açılmıştır. Bezciyan tarafından hazırlanan yönet-
menlikte; Ermeniceden başka dil konuşulmaması, öğ-
rencilere dayak atılmaması, okuyan öğrencilerin okul 
idaresinin izni olmadan alınıp sanata verilmemesi 
gibi, kurallar konulmuştu. Ermeniler, 1840 yılında ilk 
kez Kumkapı’da Lusaviriç; adlı bir Kız okulu açmış-
lardır. 1853’ten sonra ise, on dört kişilik bir Ermeni 

Maarif Komisyonu; oluşturmuştu. Ermeni Anayasası 
niteliğindeki 1863’teki Nizamname-i Millet-i Ermeni-
yan; adlı çalışmayla Ermeni eğitim sisteminin deneti-
mi, Osmanlı yönetimi tarafından yirmi kişilik Ermeni 
Maarif Komisyonuna verilmişti. Böylece Ermeni eği-
tim anlayışı dini motiften kurtarılarak, millî ve siyasî 
bir görünümüne bürünmüştür.

 1859’da Ermenilerce yapılan bir istatistiğe göre, İs-
tanbul’da kırk iki tane Ermeni okulu ve bu okullarda 
toplam beş bininin üzerinde öğrenci bulunduğu belir-
tilmiştir. 1871’deki bir araştırmaya göre de, İstanbul’da 
kırk sekiz Ermeni mektebinde toplam olarak altı bin 
civarında öğrenci bulunmaktaydı. Yine Ermeni Ma-
arif Komisyonunun 1874 yılı verilerine göre, Anado-
lu’da toplam 469 tane ilk ve ana mektebi, Ermeni okulu 
mevcut bulunuyordu. Ermeni okullarında uygulanan 
eğitim programında; daha çok siyasî eğitime ve beden 
eğitimine önem verilmiş, öğrencilerin kişisel beceri ve 
yeteneklerini geliştirmeleri ve hayatta kendi kendile-
rine yeterli olmaları amaçlanmıştı.

 1893 yılı itibariyle Türkiye’de 4085 öğrenciye hiz-
met veren beş kolej vardı. Bunlar; 1852’de Harput’ta 
Fırat Koleji, 1854’de Kayseri’de Talas Koleji, 1854’de 
Mersin’de Tarsus Koleji, 1856’da Samsun’da Merzifon 
Koleji, 1863’de İstanbul Bebekte Robert Koleji olarak 
açılmış eğitim kurumlarıydı. Lise düzeyinde eğitim 
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veren bu kolejlere ilaveten, ayrıca, seksen adet orta 
dereceli okul bulunuyordu. Bu okulların ise on altısı 
yatılı kız okulları idi. İlkokul seviyesinde 530 ilkokul 
vardı. Toplam 624 okulda 27400 civarında öğrenci bu-
lunmaktaydı.

 Osmanlı Devleti üzerinde emperyalist emelleri 
olan her devlet, Türkiye’de bir azınlık cemaatini âdeta 
himaye altına alarak onları kendi maksatları doğrul-
tusunda kullanıyorlardı. Azınlık unsurlara çeşitli va-
atlerde bulunarak istismar ediyorlardı. Bu acı gerçeği 
gören Osmanlı padişahları ve devlet adamları, zaman 
zaman bunları durdurmaya, etkisiz hale getirmeye 
çalışıyorlardı. Yabancı Okulları ile Azınlık Cemaat 
Okullarının müşterek hareketleri gösteriyor ki, Os-
manlı ülkesinde yaşayan Gayrimüslimler kendilerine 
tanınmış olan hak ve hürriyetlerini olumsuz yönde 
kullanmışlardır.

 Amerikan Board Misyonerleri, Yahudilerle ilgi-
lenmeyi de ihmâl etmemişlerdi. Yahudilerin Osmanlı 
Devletindeki durumu incelendikten sonra, Yahudiler 
arasında Protestanlığı yayma çabaları başlatılmıştı. 
Dinî amaçlara ulaşılmamasına rağmen, İstanbul’daki 
Yahudi okullarında okutulmak üzere bir imlâ kılavuzu 
ve bir de İbranice gramer kitabı hazırlanmıştı. Ayrıca 
Emeniler ve Rumlar için yazılmış bir aritmetik kitabı, 
coğrafya ve İncil Tarihi, Yahudiler için de uyarlanmış-

tı.

 Selânik’te 1849 yılında Yahudiler için bir misyo-
ner istasyonu açılmış, fakat şehirde sıtma hastalığının 
yaygın olması sebebiyle üç yıl sonra, Selânik’te bulu-
nan misyonerler, İzmir’e gelmişlerdi. Amerikan Board 
personelinin sayıca yetersiz oluşu, ayrıca Yahudilerin 
misyoner eğitimine itibar etmemelerinden dolayı, Ya-
hudilere yönelik misyoner faaliyetlerine 1856 yılında 
son verilmişti.

 Ermeniler ve Yahudiler gibi Rumlarda 19. yüzyıl-
da, Osmanlı Devletinin zayıflama sürecinde, Amerika 
dâhil olmak üzere Batılı devletler ile Cemaat okulla-
rı açma hususunda bir gayrete girmişlerdir. Rumlar, 
Tanzimat’tan önce de kendi çocuklarını kendi okulla-
rında eğitebiliyorlardı. Yine Ermenilerin Anadolu’nun 
şehir ve kasabalarında bulunan okullarından; Adapa-
zarı’nda dört, İzmit’te üç, Merzifon’da üç, Manisa’da 
iki, Bafra’da iki, Kayseri’de iki, Ağın’da iki, Erzurum’da 
iki, diğer şehir ve kasabalarda ise birer adet olduğunu 
görüyoruz.

 Batı Medeniyetinin 19. yüzyılda ulaştığı, siyasal, 
toplumsal ve ekonomik ideallerini Ermeniler, Ameri-
kan misyoner okullarında tanıdılar. Bulundukları du-
rum karşısında daha etkin bir hoşnutsuzluk duymaya 
ve Köylü-Müslüman komşularına karşı keskin bir üs-
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tünlük duygusu beslemeye başladılar. Ermeniler için 
ilk misyoner okulu İstanbul Beyoğlu’nda 1834 yılın-
da açılmıştır. Çalışma sahalarını biraz daha genişleten 
misyonerler, 1852 yılında Harput’ta okul açmışlardır. 
Bu okul sonraları çok önemli bir merkez haline gel-
miştir. 1859 yılında Harput’ta Fırat Koleji; olarak da 
ifade edilen Amerikan Harput Misyoner Koleji faa-
liyete geçmiştir. Ermeniler tarafından Yeprad Koleji; 
denilen okulun amacı önceleri Ermeni Protestan din 
adamları yetiştirmekti. Bunun için misyonerler 1880 
yıllarından sonra laik öğretime önem vererek eğitim 
faaliyetlerini, geliştirmeye ve genişletmeye başlamış-
lardı.

 Amerikan misyonerlerinin Harput gibi seçtiği bir 
önemli merkezde Kayseri’dir. Amerikan misyonerleri 
Kayseri’ye ilk defa 1854 yılında gelmişlerdir. Burada da 
Harput misali kendilerine önemli bir üs yapma yoluna 
gittiklerini görüyoruz. Amerikan misyonerleri 1909 
yılına gelinceye kadar Kayseri’de bir Hıristiyan-Pro-
testan kiliseler ve ilkokullar ağı oluşturmuşlardır. Bu 
tarihlerde Kayseri ve civarında toplam kırk dört okul-
da iki bine yakın öğrenci ile faaliyet göstermekte ol-
dukları ifade edilmektedir. Kayseri Talas’ta misyoner-
lerin çalışması sonucu Ermeni cemaatinin desteği ile 
1889 yılında bir yatılı kız ve erkek okulu açılmıştır.

 Henry K. Wingate adlı bir Amerikan misyoneri, 

1893 yılında Talas erkek okuluna, yöneticilik yapmak 
ve daha büyük bir bina yapmak üzere Merzifon’dan ta-
yin edilmiştir. 1906 yılında Wingate tarafından okul 
binası yaptırılmaya başlanmış, tamamen yerli mal-
zeme kullanılarak iki yıl içinde okul inşaatı tamam-
lanmıştır. Yeni açılan bu okulun öğrencileri Rum ve 
Ermeni cemaatlerin çocuklarından oluşmaktaydı. Ta-
las’ta bu okulun bütün masrafları mahalli Gayrimüs-
lim zenginlerin yardımlarıyla karşılanmıştır.

 Harput’taki Fırat Koleji için Crosby H. Wheeler; 
1875 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 140.000 
dolar yardım toplandı ve buna ilaveten yerli halkta 
40.000 dolar bağışta bulundu; demektedir. 1877 yılına 
gelinceye kadar Harput ve çevresinde yirmi iki kilise, 
otuz Protestan papaz ve 5612 kişilik bir cemaat bulu-
nuyordu. Bütün bu faaliyetler Amerikan misyonerleri 
tarafından yürütülmüştür.

Sonuç: 

 Ermeniler, 19.yüzyılda Osmanlı Devletinin Avru-
pa devletleri karşısında gerilemeye başladığı fırsatını 
kendi lehlerine değerlendirerek, Hıristiyanlık ve Or-
todoksluk özgürlüğü düşüncesiyle ciddî mesafeler al-
mışlardır. Esasen Osmanlı ülkesindeki, her bir azınlık 
grubu yönlendiren Batılı Hıristiyan devletler, eşitlik, 
hürriyet, adalet; sloganı ile bütün Gayri Türk ve Gayri-
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müslim unsurları kışkırtıyorlardı. Amaçları, Osman-
lı ülkesinden koparacakları toplulukları kendilerine 
sözde bağımsız sömürge yapmak ve dünya yüzeyin-
deki pazar paylarını artırmaktı. Ne yazık ki, yüzyıllar-
ca barış, inanç ve ibadet özgürlüğü içerisinde yaşayan 
Ermeniler ve diğer toplulukların çoğu ise, bu ayrılıkçı 
rüzgârlara yelken açıyorlardı.

 Osmanlı Devleti yönetiminde gerek Gayrimüs-
lim, gerekse yabancılara eğitim kurumu açma imkânı 
verilmiş, hatta bu okulların açılması teşvik edilmiş-
tir. Bu durum her geçen gün artarak gelinen noktada, 
Ermeni okullarına İstanbul ve Anadolu’da 1901-1902 
yıllarında toplam 104.300 öğrenci devam etmekteydi.

 Osmanlı Devleti kendi bünyesindeki Gayrimüs-
limlerin eğitim işlerini düzenliyor, onlara geniş bir 
müsamaha gösteriyordu. Cemaat eğitimi; cemaat 
veya millet ismi verilen ve Müslüman olmayan top-
lulukların sahip olduğu eğitim teşkilatı idi. Osmanlı 
ülkesinde yüzyıllar boyunca Gayrimüslimler, ibadet 
ve eğitimlerini istedikleri gibi yapıyorlardı. Bu eğitim 
teşkilatına dâhil her dereceden okullar, Gayrimüslim 
cemaatleri tarafından kurulmakta ve cemaat parasıyla 
işletilmekte idi. Osmanlı devleti 1856 yılından itiba-
ren -Islahat Fermanıyla- sadece bu okulların öğretim 
usullerini tespit ediyor ve öğretim elemanlarını tayin 
ediyordu.

 Osmanlıların yenileşme çabaları ve emperyalist 
devletlerin Hıristiyan tebaaya yönelik kışkırtıcı bir 
milliyetçilik propagandası bu sebeplerin başında ge-
lir. Meselâ; Viyana Ermeni Akademisi ve Ermeni Şark 
Dilleri Enstitüsü; matbaalarında değişik zamanlarda 
basılan Ermeni toplumuna dair araştırmalar da Er-
meni milliyetçiliğinin tezahüründe önemli bir yere 
sahiptir.

 Osmanlı Devleti içerisinde, Yabancı Okullar ile 
Gayrimüslim Okulları ortak çerçevede hareket ede-
rek, ayrılıkçı hareketlere destek vermişlerdir. Ermeni 
okullarında Milliyetçilik düşüncesiyle hareket eden 
Ermeni gençleri, Misyonerler ile birlikte, Türk millî 
varlığına zararlı faaliyetleri sonucu, Osmanlı Devleti-
nin yıkılışını hızlandırmışlardır. Ermeni Okulları baş-
ta olmak üzere, diğer Gayrimüslim Okulları da, Türk 
eğitim sisteminin modernleşmesine, Batılı ülkeler 
tarzında eğitim yapılmasına, müspet bilimlerin öğre-
tim kurumlarında geliştirilmesine katkı sağlamıştır. 
Türkiye’de, Türk toplumunun değişimi, demokrasinin 
gelişmesi, kadın hakları ve eğitimde fırsat eşitliği gibi 
konularda yararlı etkileri olmuştur.

 Amerikan Board Misyonerleri başta olmak üze-
re, Ermeni Milliyetçiliği Ermeni Cemaat Okullarında 
Misyonerler tarafından öğretilmiştir. Osmanlı Devle-
tini yıkmak için çoğu Yabancılar ve Misyonerler işbir-
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liği içerisinde hareket etmişlerdir. Yüz yılı aşkın faa-
liyetleri sonucunda Osmanlı Devleti, diğer bazı iç ve 
dış değişik etkilerin de tesiriyle yıkılıp parçalanmıştır.

 19. yüzyılın son dönemlerine gelindiği zaman, 
Amerika misyonerlerinin, Rusların, Fransızların, İn-
gilizlerin vs. milletlerin tahrik ve teşvikleriyle, Erme-
niler; Hınçak, Taşnaksutyan, Ramgavar ve Anelka gibi, 
terör örgütleri kurmuşlardır. Emperyalist devletlerin 
teşvik ve tahrikleriyle, git gide Millet-i Sadıka olmak-
tan çıkmışlardır. Ermeni militanları tarafından, 1890 
yılında Erzurum İsyanı, Kürt Musa Bey Hadisesi, Mer-
zifon, Kayseri, Yozgat hadiseleri, 1894 Maraş-Zeytun 
İsyanı, 1894 Sason İsyanı, 1895 Bab-ı Âli Olayı, 1896 
Osmanlı Bankası Baskını, I. Van İsyanı, 1898 II. Sason 
İsyanı, 1904’de Sultan II. Abdülhamid’e suikast, 1909 
yılında Adana’da ortaya çıkan Ermeni İsyanı vb. olay-
lar çıkarılmıştır. Nisan 1915 II. Van isyanı, Halep, Er-
zurum, Bitlis, Sivas, Diyarbakır illerinde kanlı olaylar 
meydana gelmiş on binlerce insan ölmüştür.

 Bu Ermeni olayları, Ermeni komitecilerin dış güç-
lerle yaptığı işbirliği sonucu, yıkıcı ve bölücü faaliyet-
lere dönüşmüş, yabancı devletler açık ve örtülü bir 
biçimde Ermenileri desteklemiş ve tahrik etmişlerdir. 
Türkler, I. Dünya savaşı boyunca, Ermeni terör örgüt-
lerinin yoğun baskın ve saldırıları ile masum beş yüz 
yirmi bin sivil Türk evladını kurban vermiştir. Bir o 

kadarı da Doğu Anadolu’dan İç Anadolu ve Batı Ana-
dolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.

 Amerikan misyonerlerinin örgütlediği, Rusya 
Çarlığı, İngiltere ve Fransa krallıklarının da açıkça 
desteklediği Ermeni komitacıları, Osmanlı ülkesinin 
Doğu bölgesinde bağımsız bir Ermeni devleti kurmak 
istemiş, bu nedenle de birçok terör eylemi gerçekleş-
tirmiştir. Yüz binlerce sivil masum Türk insanının öl-
dürülmesine rağmen bağımsız bir devlet kuramamış-
lardır.
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

BENİM BABAM

Kamil olan bir insanın sohbetine doyum olmaz 
Edep-Erkanlı olanın şerefine uyum olmaz 
Tarih dersi verse sana söz üstüne deyim olmaz 
Benim babam saraylarda Sultan Süleyman’ın Şahı!

Hasbihal edeyim babam, Kaanlar gibi insansın 
Bütün âlem duysun methin, insanlar seni kıskansın 
Hastalara ilaç olan, çareler veren dermansın 
Benim babam saraylarda Sultan Süleyman’ın Şahı!

Avşarlar boyundan gelme, Çabucak Mustafa adı 
Yoktur şu koca âlemde, sohbeti damaklar tadı 
Ayfer der benim babamın, sevgisi ruhumu sardı 
Benim babam saraylarda Sultan Süleyman’ın Şahı!

29.08.2018 21.20
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Aziz DOLU

SARIKAMIŞ;
YARIM KALAN SELÇUKLU HAYALİ

 Sarıkamış Harekâtı, Anadolu ve Güney Kafkasya 
hatta Güney Azerbaycan Türkleri için sonsuza kadar 
sürecek derinden bir iç geçirmedir.

 Sarıkamış’ta başarılı olunsaydı, yeni bir Selçuklu 
Devletimiz olacaktı. Ama olmadı… Daha da kötü-
sü bu harekât dincisinden, liberaline; sosyalistinden, 
etnik özürlüsüne varıncaya değin her kesimin telkin 
(propaganda) malzemesi oldu.
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 Yemen’de şehit olan -kimi kaynaklarda 300 bin, 
kimi kaynaklarda 500 bin- Mehmetçikler ise hiç sor-
gulanmadı bu ülkede. Sarıkamış’ta 27 bin; bilemediniz 
30 bin vatan evladının donarak şehit olmasını ise tem-
cit pilavı gibi ısıtıp durdular. Şehitlerin ruhları incin-
miş, incinmemiş kimin umurunda. Kaldı ki, donarak 
şehit olan Mehmetçiklerin sayısı oldukça abartılıdır. 
Öyle ki, şehit sayısı üç katından fazla şişirilmiştir.
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 Sözde “büyük Ermenistan” hayali ile kuduran Hın-
çak ve Taşnak adlı katiller sürüsünün yol açtığı katli-
am, tecavüz, yağma diye giden Ermeni vahşeti ile yüz 
yüze kalan Azerbaycan’ın ve hatta “Bizi de kurtarın!” 
diyen Dağıstan’ın imdadına yetişmek isteyen Enver 
Paşa’ya; Türk Birliği fikrine düşman o kadar çok şer 
odağı var ki! Ve bir o kadar da kanı bozuk vatan haini! 
Okuyup-araştırmayan; daha da kötüsü her duyduğu-
na inanan sürü sürü koyunlar da cabası!

 Noktayı, Atatürk’ün 1930’da söylediği bir sözle 
koyalım: “Türk çocuğu, artık Arap çölleri için kanını 
dökmeyecektir!”
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZLARA DAİR 7
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 Şehir halkı zikredilen olaylardan yani Celali hare-
ketlerinden pek zarar görmedi. Köylülere gelince, asıl 
darbeyi yiyen bu kitle olmuştur. Bu olaylar köylülere 
yoksulluk ve nüfus kaybı gibi büyük felaketler getir-
miştir2…

 Göçebe unsur, hareket kabiliyeti sayesinde iç ka-
rışıklıklar, harpler, salgın hastalıklar, sıtma ve kıtlık-
ların tesirlerine, köylü ve şehirlilere nazaran daha az 
maruz kalmıştır. Bu sebeple onlar nüfus bakımından 
daha çok artmışlardır3.

 Türk göçebe toplulukları Osmanlı devrinde de 
Orta Asya’dan getirdikleri koyun ve atı besliyorlar ve 
yine onlar gibi deveyi de taşıma vasıta (yüklet) olarak 
kullanıyorlardı. Osmanlı Devleti’nin de seferlerde as-
kerin azığını develer ile taşıttığını biliyoruz4.

 Türk topluluklarının mühim bir kısmının çadırla-
rı XIX. yüzyılda dahi, anayurttan getirilmiş olan umu-
miyetle ak keçeden yapılmış “değirmi” çadırlardı… 
Hatta Hazreti Peygamberin bile seferlerde Türk çadı-
rında oturduğu söylenir. Kıldan mamul kara çadırla-
rın kullanılması yoksullaşma ile ilgili görünüyor. Kıl 
çadırları münhasıran keçi besleyen, oturdukları yer-
ler sarp ve otlakları dar olan yörükler kullanıyorlardı. 
Fakat Türklerin asıl milli çadırları, işaret edildiği gibi, 
ak keçeden yapılmış “topak ev” de denilen yuvarlak 

 
 Osmanlı devleti, bugünkü sınırları içinde Türki-
ye’yi ancak Kanuni devrinde idaresi altına alabilmişti. 
Bu idarenin mahiyeti icabı Anadolu’da girdiği yerde, 
bilhassa köylüler ve göçebeler tarafından memnun-
lukla karşılandığını ileri sürmek güçtür. Bu sebeple 
XV. ve XVI. yüzyıllarda görülen mezhebi ayaklan-
malarda bile Osmanlı idare sisteminin mahiyetinin 
ve onun kötü uygulanmasının büyük bir payı olduğu 
şüphesizdir. XVI. yüzyılın son çeyreğinde çıkan İran 
ve Avusturya harpleri ve onunla yakından ilgili bulu-
nan korkunç Celali ayaklanmaları Anadolu’daki umu-
mi hatlarını muhafaza ederek gelen, eski içtimai dü-
zeni tamamen ortadan kaldırdı. Memleket harap bir 
duruma, halk da derin bir yoksulluk içine düştü. Her 
yerde köklü ailelerin, yani bey zümresinin pek büyük 
bir kısmı yok oldu, geri kalanları da iktisadi bakımdan 
fazla bir zarara uğramadılarsa da devlet karşısında ol-
duğu gibi, çevrelerindeki halk içinde de itibarlarını 
kaybettiler. Hatta bunların birçokları basit davranış-
lı, sefahate meyyal ve yoksullara yardımdan uzak İn-
sanlar haline geldiler. Bu sonuncuların zamanımıza 
kadar gelen mensuplarında da aynı hal görülür. Hâl-
buki “Beylik vermekle, yiğitlik vuruşmakla olur” ata-
lar sözünde de ifade edildiği gibi, Türk halkı, en eski 
zamanlardan beri han, sultan ve beylere kendilerine 
faydalı olmak ve yardımlarda bulunmakla görevli in-
sanlar gözü ile bakıyorlardı1.
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1  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. İstanbul, 2016, s.14.
2  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. İstanbul, 2016, s.15.
3  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. İstanbul, 2016, s.15.
4  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. İstanbul, 2016, s.15.
5  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. İstanbul, 2016, s.15.
6  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. İstanbul, 2016, s.15,16. 
Bugün Doğu Anadolu’da şu deyiş hala hatırlanmaktadır:
“Şalvarı şaltak Osmanlı
Eğeri kaltak Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yemede ortak Osmanlı  
Orta Anadolu’da da şu deyiş söyleniyordu:
“Kara çadır ismi tutar
Beylik martin pas mı tutar
Ağlarsa anam ağlar
Osmanlı’dır yas mı tutar.”
7  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. İstanbul, 2016, s.16. 

palı seyyahlar “Anadolu Türklerinin yoksulluklarına 
rağmen asil ruhlu, namuslu insanlar olup, kötü idare-
ciler elinde yoksul ve geri kalmış” bir duruma düştük-
lerini yazarlar ki, bunun bir gerçek olduğu şüphesiz-
dir7.

“değirmi”  çadırlardır5.

 Anadolu’daki Türk cemiyeti birbirini izleyen uzun 
ve yorucu harpler, salgın hastalıklar ve kıtlıklar sebe-
bi ile bir daha eski kuvvetini elde edemedi… XVI. ve 
XVII. yüzyıllarda çoğu Türk aslından olmayan Os-
manlı müellifleri (yazarları), Anadolu Türklerine ve 
bilhassa köylülere Etrak-i bi-idrak (akılsız Türkler) 
demişlerdir. Fakat bu müellifler ve bütün Osmanlı ida-
recileri, Anadolu Türklerinin devletin asıl dayanağını 
teşkil ettiklerini idrak edememişlerdir. Böylece Türk 
cemiyetine zaaf gelince Osmanlı devleti de kudreti-
ni kaybetti. Osmanlı, son asırlara kadar Anadolu’nun 
İnsanını ve servetini görülmemiş bir israfla harcamış 
fakat ona hiç bir şey vermemiştir. Bu yüzden Anadolu 
Türkleri yoksul ve geri kalmış bir cemiyet, Anadolu 
da harap bir memleket haline gelmiştir. Anadolu halkı 
arasında idarecilere Osmanlı adı veriliyordu. Bu adın 
verilmesi, mensuplarının saray ve ocaktan yetişmele-
ri ile kavmi bakımdan Türk halkından çıkmamaları 
ile ilgilidir. Anadolu Türkleri bunlara adeta yabancı ve 
istilacı bir zümrenin mensupları gözü ile bakıyorlardı. 
Osmanlı sınıfının mensupları, Anadolu halkına bil-
hassa köylü ve göçebelere göre mağrur, haşin, hilekâr, 
sözünde durmaz, vefasız ve gayri adil ve benlikçi in-
sanlardır6.

 Gerçekten XIX. yüzyılda Anadolu’yu gezen Avru-




