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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuz beşinci sayısı ile sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyorum.

 Öncelikle 10 Kasım 1938 Perşembe günü ebe-
diyete irtihal eden, Ülkemizin kurucusu Ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle yâd 
ediyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

 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

ORUÇOĞLU HAVLASI
 Kız kardeşim Şerife’den çocukluğumuza dair anı 
defterinin başka bir yaprağı.

 Daha o zaman koskoca evlerde çekirdek aileler ve 
hatta yalnız yaşayan “çekirdekçik aileler” yok, bencil-
lik bizi sarıp sarmalamamış henüz, herkes herkes için 
yaşıyor; herkes paylaşıyor sevincini acısını ve herkes 
bütünleşiyor sevdikleriyle...

 Şu anda “ıssız adam” kadar ıssız olan bu eve dış 
kapıdan içeri girince öndeki iki oda bizim, arkadaki 
iki oda ise “emmimgilindi.” “Örtmede” (Antrenin Av-
şar ağzındaki karşılığı) “Yuka (yufka) ekmek” pişirilen 
tandırımız vardı. 10 kişi emmimgil, 9 kişi de biz. Tabi 
evlenen, gurbete giden, okula giden derken bu sayı sa-
bit kalmazdı. Yemek zamanı, örtmeye bir sofra konu-
lur, kim ne pişirdiyse getirilir, kim gelirse otururdu. 

 Şimdi bahsedeceğim isimlerin hepsi bizim... Han-
gisi bizim kardeşlerden, hangisi emmimin çocukla-
rından, merak etmeyin. Zaten fark etmiyor da... Her 
şey ortada yaşanıyordu. Hacı abim ödevlerimizi yap-
mış, çok mu? Ya da İbrahim abim bize gurbetten ge-
lirken bayramlık almış... Alacak tabii, herkes o evde 
yaşamıyor mu? Herkes abi, herkes abla... Sıkıntı yoktu 
yani. Muhittin abim koyuna gidecek, saat 3-4 gibi ye-
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mek yiyor, hepimiz başındayız sofranın... Birisi man-
tı, dutmaç yapmış, fark etmez, kaşık bul gel... Herkes 
sığıyor sofraya. Sabahın soğuğunda tereyağı yapılıyor 
yayıkta... Eline ekmeğini al, bekle; koyacaktır onu ya-
pan senin ekmeğine de... Hele ki küçük olduğum için 
bana mutlaka.

 Emmim rahmetlik sert adam; çekiniyoruz hepi-
miz. Görünce “dilimiz boğazımıza kaçıyor”, kıkırdaş-
malar içimize gömülü. Özellikle kışın örtmede oyna-
yacağız ya... Yaş grubu yakın olan beş altımız odadan 
örtmeye -güya emmime çaktırmadan- çıkıyoruz; tek 
tek ama bir iki dakika ara ile. Sanki orada oynarken 
sesimizi duymuyor muydu ya da ne için çıktığımı-
zı anlamıyor muydu? Bal gibi anlıyordu. Ağam onu 
frenliyordu: “Elleme çocukları!” Ve o da o yaşta abisi-
ne karşı gelmiyor, sesi çıkmıyordu. Çok zıt iki kardeş-
tiler; yalnız biri birine o yaşta bile bağlı ve abinin sözü 
üzerine söz söylenmiyor.

 Örtmede karanlıkta oynuyoruz, elektrik yok çün-
kü. Oyun tamamen şiddet içerikli... Kim kimi karan-
lıkta yakalarsa dövüyor, vuruyor sırtına sırtına, gü-
lüşmeler gırla... En çok dayak atan Muhittin abim ve 
Nafiz abim; en çok dayak yiyen küçükler olarak Ben 
ve Suna. Aslan abim ve Allının durumu vasat. O kadar 
eğlenirdik ki oyun sonunda kimsenin yerinden kalka-
cak hali kalmazdı.

 Sonra bir gece karanlıkta oynarken Aslan abim 
tandıra düşmüş, böylece o oyunu oynamayı bırakmış-
tık.

 Hatın (Hatun) ablam halı dokur, bazen de acıkın-
ca beni çağırır “haydi Gelin Bacımın” (Avşar ağzında 
yenge demek) “havlasından” (helva) bana bir dürüm 
yap, getir.” derdi. Anam o zaman yıllarca mide ağrısı 
çekmiş ve 5 kilogramlık Oruçoğlu marka helva tene-
kesi hiç eksik olmamıştı. Tabi biz bu helvaların nasıl 
bittiğini, anamın derdinin mide olmayıp safra kesesin-
deki taşlar olduğunu öğrendiğimizde, yıllar sonra ona 
anlatmıştık. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Helva 
kıymetli, öyle herkeste yok, anam midesi ağrıdıkça yi-
yecek; o yüzden helva tenekesi ortalarda durmaz, du-
ramazdı. Yani bildiğin ilaç...

 Bizim evden helva dürümü yaparak kaçırıp Hatın 
ablama getirme görevini öyle başarıyla tamamlardım 
ki... Anam dışarı çıkınca yufka ekmeğe dürümü yapar, 
camın (pencerenin) önüne koyardım. Evden çıkarken 
elimde bir şey gören olmazdı, evden boş çıkardım. 
Açık camın önünden dürümü aldığım gibi fırlardım. 
Görev başarıyla tamamlanır, Hatın ablamın gözünde-
ki yerim iyice pekişirdi... Eee, o da benim sevdiğim 
şeyleri bana saklardı. Al gülüm, ver gülüm...

 Bugün ıssız kalmış bu evin o zamanki tek eğlen-
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cesi olan tandırda arada bir yufka ekmek pişiriliyor... 
Tandır başında yine bugün “ekmek eden” ve kendisi 
için defalarca helva “yürüttüğüm” Hatın ablama so-
ruyorum: “Havla dürümü ister misin?” “Yok,” diyor 
“istemiyorum...”

 Helva artık hiç tatlı değil, hiç kimse de öyle mutlu 
değil...



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

7 8

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)

Bilirim Azrail, yoğunsun amma
Ciğerim yanıyor… Bekletme beni.
Neyleyim bu canı gark olmuş gama
Ciğerim yanıyor… Bekletme beni.

Amenna her canlı yaşar ezayı
Anlatsam ben beni aşar fezayı
Eyvallah ki çektim türlü cezayı
Ciğerim yanıyor… Bekletme beni.

Deniz mi dalgalı başım mı döndü
Özüme kor düştü ışığım söndü
Kolumdan tutanlar omuza bindi
Ciğerim yanıyor… Bekletme beni.

Mazinin hançeri saplı bedende
Yaralar içinde terleyen tende
Cefakâr yüreğim bell’oldu bende
Ciğerim yanıyor… Bekletme beni.

Gülhan’ım gezerim koca âlemi
Gözlerim gizlemez gayrı elemi
Kırdırma zalimce kara kalemi
Ciğerim yanıyor… Bekletme beni

“AvşarBabamBenim” Gülhan Çabucak

AZRAİL!
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EŞKİYA GIR DURDU

 Tomarza’nın Çanakpınar köyünden, Eşkiya Gır 
Durdu, Kolluk kuvvetlerince vurularak öldürülür. Bu 
ağıt Anası tarafından söylenmiştir.

Y ı l m a z    I L I K

Müfrezeler çevirmişler
Davran sar’aslan davran
Bin atına şahan (1) oğlum
Gezbelini (2) aşar kervan.

Al at nenni, dor’at nenni (3)
Sizin sahibiniz ünlü
Böyle aslanınız var mı?
Avşar da çok ünlü.

Aziziye’ye vardımdı
Süvariler olmuş merkez (4)
Namusuma ar geliyor
Seni öldüren Çerkez (5)

Gadanı (6) alıyım Duran
İnmem konağına inmem
Hasan değil Battal değil
Vermem Memed’imi vermem

Atın gemin suya çektim
Üç bacısı kalmış yetim
Seni kağnıya vurmuşlar
Sol böğründe Şerif Hatın

Gır at yemiyor yemini
Takamıyorlar gemini
Memed’im olsa idi
Gümüş dövdürürdü nalını

1-Şahan: Şahin.
2- Gezbeli: Taf nahiyesinin yaylası.
3- Nenni: Ninni.
4- Merkez: Burada toplantı yeri anlamında.
5- Çerkez: Kendisi Çerkez olan jandarma eri vurmuş gır Durdu’yu.
6- Gada: Bela. 
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ATATÜRK’Ü BEKLİYORUZ
Bu asırda şu devirde bir doğsa
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz
Seyir etse bize çatanı görse
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz

Turan KORKMAZ

Soysuzlar çoğaldı bayrak yakıyor
Nöbette askere silah sıkıyor
Eski düşman yine arka çıkıyor
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz

Öğretmen okulu açamaz oldu
Çocuklar korkuyor seçemez oldu
Her gün beş, on şehit analar öldü
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz

Sözde Avrupa’ymış ahlak nerede
İnsanlık dersini alsın geride
Silahlar satıyor gözü parada
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz

Türkü, kürdü hepsi kardeş bir ülkü
Kanımız dökülsün vermeyiz bir mülkü
Gençliğe emanet vatan bilin ki
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz

Şehitler diyarı vatan bölünmez
Tarih yazar kara leke silinmez
En yüce tepede al bayrak inmez
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz

Turan der ki yaptığını bulacak
Koca dünya yüzünüze gülecek
Kemal Paşam hücum emri verecek
Al bayrakla Atatürk’ü bekliyoruz
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 Çocukluğumun en güzel hatıralarından biri de 
medeniyetle tek bağlantı noktamız olan köy otobüsle-
rine dairdir.

 Annemin akrabası Aslan dayım beş-altı yaşların-
da iken bizim köye gelen bir otobüsü kullanırdı. Bir 
motorlu aracı görmenin büyük bir ayrıcalık olduğu 
yıllardı. “Susa” ya çıkar beklerdik. Karamanlıdan çı-
kıp Hacı Emminin bezinin virajını dönünce ben bir 
nida tuttururdum “Otebis geliyor Aslan dayım geli-
yor”, Aslan dayım bazen beni görür şehirden aldığı bir 
şekerlemeyi yahut bisküviyi verirdi. Ben diğer çocuk-
lara galebe çalmış olmanın huşusu içinde verdiği şeyi 
yerdim. Tabi ki diğer çocuklara da vermedim.

 Otobüsler sabah 04.30-05.00 de gelirdi. Bizler oto-
büsü kaçırmamak için alacakaranlıkta yola en yakın 
Rahmetli Mustafa Amcamın evinde beklerdik. Mus-
tafa Amcamın (köydeki adıyla Mustiyemmim) evinde 
her zaman küçük bir demlikte çay demli olurdu.

 Bu küçük demlikten sanki haktan hiç boşalmı-
yormuş gibi her gelene bir bardak çıkarırdı. Musti-
yemmim olanca muzipliğiyle “sizin evlerde böyle çay 
demlenmez, için de kursağınız bir güzel çay görsün” 
diyerek, bir yandan caka satar, bir yandan da Anşa Ba-
cıma nazire yapardı.Necip TOPUZ

KÖY OTOBÜSLERİ
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“ohh, ohh” diye cevap verdi. O “ohh, ohh” öyle gönül-
den, öyle içten söylenmişti ki, yaşlı adamın dilinden 
değil de sanki akciğerlerinden geldiğini boğazındaki 
hırıltılara da takıldığını hissetmiştim.

 Yaş kemale erip, uzun yıllardır görmediğim eski 
dostlarımı görüp de çoluk çocuk ne var diye sorup ce-
vabını alınca, bizim pir-i faninin söyledi o içten “ohh, 
ohh” hep aklıma gelir.

 Köy otobüsleri medeniyetle tek bağlantı nokta-
mızdı; mesela acı-tatlı, hısım-akraba haberleri köy 
otobüsleri ile gelenden alınırdı. Bendeniz fakülteyi 
kazandığım haberini otobüsle gönderilen bir haber 
üzerine almıştım misalen…

 Şimdi yarım saat, kırk beş dakikada aldığımız yolu, 
köy otobüsleriyle aşağı yukarı dört saatte alırdık. Oto-
büsler Pazarören yakınlarındaki bir benzinlikte mola 
verirler, yolcuları birazcık da olsa nefeslendirirlerdi.

 Motorlu araca alışkın olmayanların midesinin 
dönmesi mi dersin, küçük çocukların gürültüsü mü 
dersin, hemşerilerimizin bağıra çağıra konuşarak se-
yahati mi dersin. Tabir yerindeyse tam bir curcunaydı 
otobüslerimiz.

 Nedense köy otobüslerindeki o seyahatleri bile öz-
ler olduk. Baki selam.

 Otobüs geldiğinde ise ayrı bir telaş alır yürürdü. 
Şehre satmak maksadıyla; koyun, kuzu, tavuk, hatta 
büyük baş hayvanlar otobüsün bagajına konur, şehir-
deki akrabalara süt, yoğurt, köyde yetişen Allah ne 
verdiyse alınır götürülürdü.

 Kışları otobüs yolculukları ayrı bir çile olurdu, ka-
lorifer olmadığından en rahat yolculuk şoförün sağın-
daki motorun üstünde olurdu. Motorun üstünde sıca-
cık giderdik.

 Otobüslerde, güzel sohbetlere şahitliğimiz de olur-
du.

 Bir gün arkadaşlıklarının nereye dayandığını ha-
tırlayamadığım iki pir-i faninin konuşmasına şahit ol-
muştum. Konuşmalarından çok uzun yıllardır görüş-
medikleri anlaşılıyordu.

 Biri diğerine halini, huzurunu soruyor. Diğeri diz-
lerindeki romatizmadan, gözlerinin artık iyi görmedi-
ğinden dem vuruyor, diğeri artık ellerinin titrediğini, 
bir yere otursa kalkamadığını anlatıyordu.

 Sonra biri diğerine “çiftini çubuğunu süren oğlun 
uşağın var mı?” diye sordu. Diğeri de oğullarından bi-
rinin köyde kendi yanında kaldığını, diğer çocukları-
nın şehre göç edip işlerini tuttuklarını söyledi. Soruyu 
soran, aldığı cevaptan o kadar memnun olmuştu ki, 
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ANA SEVGİSİ
Her ana yavrusun taşır karnında,
Öyle bir varlık ki canın canında,
Şefkat dolaşıyor her damarında.
Canda can yaşatan, ana sevgisi.

Acıya katlanır, bilmem kaç sefer?
Geceli gündüzlü gönüllü nefer,
Yavruları için canı da siper,
Gözünü karartan, ana sevgisi.

Analar mucize, birer melektir.
Gerçek ana olmak, büyük emektir.
Beşikten mezara çarpan yürektir.
Yaşamı donatan, ana sevgisi.

Anlasalar, anaların halini,
Yıkmasalar, şefkat dolu gönlünü,
Bedelsiz harcıyor, olan ömrünü,
Duyguyu kabartan, ana sevgisi.

Anasız bir canlı olur mu söyle?
Dünya var olalı hep olmuş böyle.
Allah gücenir sakın hor görme,
Huzuru yaratan, ana sevgisi.
Cennet anaların ayağı altında değil, yüreğinde.

A.Zeynep ŞAHİN
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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 AKŞAM RÜYAM DA

Bu akşam rüyamda yar seni gördüm
Terlemiştim benim terimi sildin
Ağlıyordun gözlerinde yaş gördüm
Uyandım yanımda yoktun sevgilim.

Hemen binadan aşağıya indim
Yürüdüm yola durakta durdum
Yolda yürüyen güzeller gördüm
Güzeller içinde yoktun sevgilim

İnsanlar serviste doldu araba
Yüreğimde kanar, kapanmaz yara
Dönüpte baktım ki hemen arkama
Görmedim arkamda yoktun sevgilim

Sevdalı Solmaz’ım yanıyor içim
Bu kuru sevdandan ağardı saçım
Yemek yiyemiyom günlerdir açım
Sensiz boğazımdan geçmiyor sevgilim

Solmaz ARIK
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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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FALDAN KİM ÇIKAR
Kar yağdı yollarına,
Bakıyorum gelmiyor,
Kurbanım hallarına,
Ne söylesem olmuyor.

Serviye benzer boyu,
Kimsede yoktur huyu,
Dağlar ardında köyü,
Haber dahi salmıyor.

Dinmez gözümün yaşı,
Kapladı dağı taşı,
Cihanda yoktur eşi,
Yar kıymetin bilmiyor.

Canım serem yoluna,
Şeker kaymak balına,
Gerdandaki gülüne,
Ayaz vursa solmuyor.

Hüsrani derdin döker,
Sevda bağrını yakar,
Bilmem faldan kim çıkar,
Niye dengin bulmuyor.

15.01.2018İbrahim MUCUK
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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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AVŞAR’IN
Dedemizden bize gelen nesildir
Doğruluk, dürüstlük özü Avşar’ın
Yiğitlik şanında soyu asildir
Senet, sermayedir sözü Avşar’ın

İlham aldım toprağından, taşın-
dan
Seyir ettim Goçdağı’nın başından
Soğuk sular içtim Pınarbaşı’ndan
Hiç durmadan akar gözü Avşar’ın

Yüce dağın başı dumandır, kardır
Yüksekler yerimiz, enginler dardır
Ardıçlı, meşeli yaylamız vardır 
Toros Dağların da izi Avşar’ın

Patoza verirler sarı samanı
Dolandım Keltepe, bir de Gamanı
Elleri iş yapar hasat zamanı
Çalışır gelini, kızı Avşar’ın

Hemi kelamıdır, hemi sözüdür
Hemi baharıdır, hemi güzüdür
Halil Daylak Avşarların özüdür
Derlenip te çalar sazı Avşar’ınHalil 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
Kılıç, R. (2009).Osmanlı devletinde Amerikan misyonerlerin Ermeni okul-
larında Ermeni milliyetçiliğine etkileri. 19. Yüzyıl’da Büyük Devletlerin 
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:
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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 
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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

DARA DÜŞÜNCE
Yalnızlık duygusu kapın çalacak 
Yangınlar içinde kora düşünce 
Bana yaptıkların eller duyacak 
Çok ararsın başın dara düşünce.

İnan son pişmanlık hiç fayda vermez 
Giden güzel günler geriye dönmez 
İçinde yaktığın ateşin sönmez 
Çırpınır durursun hara düşünce.

İyi gün dostları gidince bir gün 
Eyvahlar çekerek ağlarsın her gün 
Can bildiklerine olursun dargın 
Çok ararsın başın dara düşünce.

O yaşlı gözünde resmim saklarsın 
Gelecek diyerek yolum beklersin 
Toprağımı bir gün öpüp koklarsın 
Yüreğin ateşte zara düşünce...

20.09.2018 23.26
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Aziz DOLU

KERKÜK, ELDEN ELE DÜŞMEDEN
 İster Türk-i imandan gelsin, ister Türk-me-
nend’den; Türkmen demek, Türk demektir. Oğuz 
Türk’ü demektir. Bu nedenle, nerede olursa olsun; 
Türkmen toplumunun maruz kaldığı soykırım, hak-
sızlık, zulüm, insan hakları ihlâli… Türü ne olursa ol-

sun, büyük meseledir. Damarımda Türk kanı taşıyo-
rum diyen herkesin gütmesi gereken bir millî davadır. 
Türk-İslâm davasıdır.

 Bugün Irak’ta sayıları 2,5 milyonu aşan bir Türk-
men topluluğu bulunmaktadır. Üstelik bu topluluk, 
bin yıldan fazla bir tarihi geçmişe de sahiptir. Türkler, 
Musul ve Kerkük dolaylarını, Anadolu’dan çok önce-
leri yurt edinmiştir. Irak Türkleri, Anadolu Türkleri 
ile yüzlerce yıldır kader birliği içerisinde olmuştur. Ta 
ki 1. Dünya Savaşı sonrasında Irak, İngiliz sömürgesi 
olana kadar… O tarihten sonra Türkmenlerin kaderi 
kan ve gözyaşı ile yoğrulmuştur.

 Irak’taki Türklerin (Türkmenler) yaşadığı yerler, 
Türkiye sınırlarından başlayıp, Bağdat’a kadar uzanan 
geniş bir sahayı kapsamaktadır. Irak Türklerinin baş-
lıca yerleşim alanları Musul, Kerkük, Erbil, Altunköp-
rü, Telâfer, Diyala, Selahaddin, Mendeli gibi yerleşim 
birimleridir. Yine Bağdat’ın belli başlı mahallelerinde 
100 binin üzerinde Türk yaşar. Kısacası Türkiye sını-
rındaki Telafer’den başlayıp, İran sınırındaki Mende-
li’ye kadar uzanan coğrafyada üç milyona yaklaşan 
sayıları ile Türkler, ülkedeki üçüncü büyük etnik top-
luluğu oluşturmaktadır.

 Irak’taki Türkler, ülkenin her tarafında zengin bir 
kültür varlığı meydana getirmişlerdir. Özellikle Mu-
sul, Kerkük, Bağdat, Basra, Erbil, Telâfer gibi şehir-
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lerde Türklere ait mimari yapılar sayılamayacak ka-
dar çoktur. Ama ne yazık ki Arapların denetimindeki 
(control) Irak yönetimleri bu eserleri korumadıkları 
gibi, bu eserlerden rahatsız dahi olmuşlardır. Misal, 
Osmanlılar tarafından yaptırılan Kerkük’teki tarihî 
Taşköprü 1954 yılında yıktırılmıştır. Ama en büyük 
yıkım geçmişi M.Ö. 2600 yıllarına kadar uzanan, ne-
rede ise 4600 yıllık bir geçmişe sahip olan Kerkük Ka-
lesi ile birlikte Ulu Cami, Danyal Peygamber Cami, 
Yeşil Kümbet gibi tarihî yapıların, geleneksel sokakla-
rın, köşklerin, konakların kısacası Türklere ait kültü-
rel dokunun 1995 yılında yok edilmesi ile yaşanmıştır. 
Bu yıkımların ne anlama geldiğini havsalanızda can-
landıramıyorsanız, bir Antalya Kaleiçi’nin, bir İstan-
bul Sultanahmet’in, ya da bir Karabük Safranbolu’nun 
bir an için yok olduğunu düşünün. O zaman durumun 
vahametini daha iyi anlarsınız.

 Irak’taki Türklerin sadece kültürleri yok edilme-
miştir. Çeşitli tarihlerde binlerce soydaşımız da öl-
dürülmüştür. Bu toplu kıyımlardan (katliam) ilki 
1924’teki Teyyari toplu kıyımıdır. Bunu 1946’da Ga-
vurbağı toplu kıyımı izlemiştir. Ardından 14 Tem-
muz 1959’daki Kerkük toplu kıyımı yaşanan acıların 
en büyüğüdür. Toplu kıyım üç gün üç gece sürmüş ve 
Albay Ata Hayrullah, Hekim (doctor) Yarbay İhsan 
Hayrullah, işadamı Kasım Neftçi gibi Türk ileri gelen-
lerinin de içinde bulunduğu birçok soydaşımız şehit 
edilmiştir. Hatta vahşet öyle bir hâl almıştır ki, motor-

lu araçlara ayaklarından bağlanan cesetler sokaklarda 
sürüklenmiştir. Şehit edilen kimi Türklerin cesetleri, 
üç gün boyunca elektrik direklerinde asılı bırakılmış-
tır. Soysuz katiller insanlıktan o kadar çıkmışlardır ki, 
kimi Türkleri, ayaklarından farklı araçlara bağladıktan 
sonra bu araçları ters yönde hareket ettirmek sureti ile 
parçalamışlardır. Canlı canlı, kimilerinin gözleri oyul-
muş, kimileri de diri diri toprağa gömülmüştür. Irak 
Türklerini en çok yaralayan ise, devrin Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti’nin bu vahşete kayıtsız kalması ol-
muştur. Bu ülkede Kore’ye, Küba’ya, Peşmerge’ye gös-
terilen ilgi ne yazık ki kendi kanımızdan canımızdan 
olan insanlardan esirgenmiştir.

 1959 toplu kıyımı daha unutulmamış iken, 16 Ocak 
1980’de, Bağdat yönetimi tarafından Türk ileri gelen-
leri idam edilmiştir. Şehit edilenler arasında, merkezi 
Bağdat’ta bulunan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın baş-
kanı, emekli Albay Abdullah Abdurrahman, büyük 
dava ve bilim adamı Doç. Dr. Necdet Koçak, işadamı 
Adil Şerif ilk akla gelen kardeşlerimizdir. Yine bu top-
lu kıyımda, hekim (doctor) Rıza Demirci işkencede 
can verenlerden biridir.

 Körfez Savaşı ile birlikte, Iraklı Türkler yine bü-
yük acılar yaşamıştır. 28 Mart 1991’de Türklerin yaşa-
dığı Altunköprü’de tam bir toplu kıyım yapılarak, bir 
saat gibi kısa bir sürede, içinde öğrencilerin de olduğu 
yüzden fazla gencimiz kurşuna dizilmiştir.
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 Saddam sonrasını az çok biliyorsunuzdur sanırım. 
Peşmergeler tarafından Milli Eğitim Müdürlerine va-
rıncaya kadar yüzlerce Türk şehit edilmiş, binlercesi 
de yaşadıkları topraklardan göç etmeye zorlanmış-
lardır. Tapu daireleri, kütüphaneler, müzeler vb. ya 
yağmalanmış ya da yakılıp yıkılmıştır. Türklere ait ne 
varsa yok edilmeye çalışılmıştır. Irak Türkleri denin-
ce ilk akla gelen şehir olan Kerkük’ün nüfus yapısı ile 
oynanmış, büyük çoğunluğu Türk olan şehirde, Türk-
lerin azınlık durumuna düşmesi için her türlü baskı 
uygulanmıştır.

 Son zamanlarda olaylar Telâfer’e de sıçramıştır. 
Telâfer, nüfusunun tamamına yakını Türk olan ve ay-
rıca Türkiye’ye çok yakın olan bir yerleşim yeridir. Ay-
rıca zengin neft (petrol) ve doğalgaz yataklarına sa-
hiptir. Yine Telâfer, Kerkük-Yumurtalık boru hattının 
geçtiği güzergâhtır. 300 bini bulan nüfusunun büyük 
çoğunluğu Avşar olup; yarısı Şiî yarısı Sünnî Türkler-
den oluşmaktadır. Telâfer, son aylarda toplu kıyımlara, 
baskı ve tutuklamalara sahne olmaktadır. Misal mey-
dana gelen son bombalama eylemlerinden birinde 
onlarca soydaşımız ölmüş, bir o kadarı da yaralanmış-
tır. Son gelen haberler de şehrin yarı yarıya boşaldığı, 
Türklerin göç etmek zorunda kaldığı yönündedir. Yeri 
gelmişken Telâfer’in, Türkiye ile Irak arasında bir ge-
çiş bölgesi olduğunu ve Osmanlı’nın bölgeye yaptığı 
bütün askeri seferlerde bu yöreyi kullandığını da be-
lirteyim.

 Amerikalı General Mc. Arthur (Mek Artur) anı-
larında, Ankara’da yaptıkları görüşme sırasında, Ata-
türk’ün kendisine “Musul ve Kerkük’ü almadan ölür-
sem, gözüm açık gider.” anlamına gelecek sözler sarf 
ettiğini yazıyor. Haliyle Kıbrıs bizim için ne anlam 
ifade ediyorsa, Kerkük de aynı anlamı ifade etmelidir 
cancağızlar. Çünkü Gâzi Mustafa Kemal’in vasiyeti-
dir. Kıbrıs namus ise; On iki ada, Batı Trakya, Batum, 
Türkmeneli de namus olmalıdır. Çünkü misak-ı millî-
dir. Tarihimizin bize yüklediği bir millî sözleşme, millî 
antlaşmadır. Ünlü sanatçılarımızdan Mustafa Yıldız-
doğan Bey, bir eserinde “Kerkük, elden ele düştü.” di-
yor. Kerkük’ün elden ele düşmesi demek, atalarımı-
zın içtiği andın ayaklar altına alınması demektir. Şanlı 
tarihimizden bize bir miras, bir emanet olan Doğu 
Türkmeneli’ye (Kerkük ve civarı) sahip çıkmak, bizim 
hem görevimiz hem de şerefimizdir. Sahi şerefiniz ol-
madan yaşayabilir misiniz? Neyse, cancağızlar! Sözü, 
Anadolu Türklerine hitaben söylenmiş sitem dolu bir 
Kerkük türküsü ile noktalayalım:

Gül açdı hendən oldu.
Dermedim dendən oldu.
Men sendən ayrılmazdım,
Ayrılık sendən oldu.

Aziz Dolu Atabey
Serik-Ağustos 2007
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZLARA DAİR 6
 Oğuz (Türkmen) asıllı Osmanlı Hanedanı’nın 
Anadolu’da yaptığı İş, Bursa’dan Boğaziçi ne kadar 
olan Marmara bölgesini fethetmesidir. Osmanlı Ha-
nedanı tarih sahnesine çıktığı zaman Anadolu’daki 
Türk cemiyeti çoktan her şeye sahip bir topluluk hali-

ne yükselmişti. Bu hanedan Türk cemiyetinin başına 
geçince orada her şeyi hazır buldu. Osmanlılar batıda, 
Rumeli yakasında fetihlerde bulunurlarken doğuda 
da Karakoyunlular, Timur’un istilası ile geciken İran 
istikametindeki fetihlerini XV. yüzyılın başlarından 
itibaren tahakkuk ettirmeye (gerçekleştirmeye) giriş-
tiler… Anadolu’nun XVI. yüzyıldaki nüfusunun 4-5 
milyon arasında olduğunu biliyoruz1.

 İran yönündeki göç hareketi, Karakoyunlulardan 
sonra Akkoyunlular ve Safeviler zamanında da devam 
etti. Hatta Osmanlılar bütün Anadolu’ya hâkim ol-
duktan sonra, XVI. yüzyılın ikinci yarısında da, Ana-
dolu’dan İran’a göçmeler vuku buldu2.

 Türkler Rumeli’de yoğun bir şekilde bilhassa ku-
zeyde Varna, batıda Tatar Pazarı ve güneyde Kava-
la arasındaki bölgede yurt tutmuşlardı… Burada da 
Anadolu’da olduğu gibi şehir ve köylerdeki Türklerin 
yanında, göçebe yaşayışı sürdüren ehemmiyetli sayı-
da Türkler vardı ki, bunlara da Yörük denilmekte idi. 
Rumeli’de Yörükler, türlü kollara ayrılıyor ve yaşa-
dıkları bölgelerin adları ile anılıyorlardı. Tanrı Dağı 
Yörükleri (Gümülcüne, Karasu; Yenicesu, Drama ve 
Kavala’da), Naldöken Yörükleri (Bugünkü Bulgaris-
tan’da), Selanik Yörükleri (Makedonya ve Tesalya’da), 
Vize Yörükleri (Vize, Lüleburgaz, Çorlu ve Hayrabo-
lu), Kocacık Yörükleri (Edirne, Kırklareli, Babaeski ve 
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bugünkü Bulgaristan’ın bazı yerlerinde)3.

 Rumeli’deki Yörükler, Osmanlı askeri sistemi icabı, 
devletin kuvvetli bulunduğu XVI. ve XVII. yüzyıllar-
da daha ziyade yardımcı birlikler olarak kullanılmış-
lardır; ancak XVIII. yüzyılda asker sıkıntısı çekilmeye 
başlanınca gönüllerini okşamak için kendilerine Ev-
lâd-ı Fatihan (fatihlerin çocukları) adı verilerek silahlı 
kuvvetler arasına sokulmuşlardır4.

 Kuzey Afrika’daki üç ülke yani Cezayir, Tunus ve 
Trablus, Türkler tarafından ocak adı verilen askeri teş-
kilatla idare edilmiştir. Bu ocaklara alınacaklarda ara-
nılan en mühim vasıf, onların Anadolu Türk’ü olma-
ları idi. Araplar ve Berberiler ocaklara alınmadıkları 
gibi, babaları Türk ve anaları yerlilerden olanlar da 
yüksek memuriyetlere çıkarılmıyorlardı. Ocaklar, ih-
tiyaçtan olan Türkleri Batı ve Güney Batı Anadolu’dan 
temin ediyorlardı. Bu maksatla gönderilen heyetler, 
Batı Anadolu’daki şehir ve kasabaları dolaşarak pazar 
yerlerinde: “Yorulmadan akça kazanmak, terlemeden 
ölmek isteyenler bayrağımız altına gelsin” sözlerini 
nida ettirip asker devşiriyorlardı (topluyorlardı)5.

 Osmanlı Devleti’nin giriştiği uzun süren harplerde 
yenilgilere uğraması Anadolu’daki hâkimiyetini son 
derecede zayıflatarak bu ülkede irili ufaklı derebeyi de 
denilen ayanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

1  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.12.
2  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.12.
3  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.12,13.
4  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.13.
5  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.13.
6  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.13,14.
7  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.14.

Bunların devri, aşağı yukarı bir asır devam etmiştir. 
İşte bu ayanlar devrinde Batı Anadolu’da Aydın, İzmir 
ve Manisa vilayetlerinde zeybeklerin de ortaya çıktı-
ğı görülür. Bunlar devlet kuvvetine karşı geliyorlar ve 
zenginlerden sızdırdıkları paralar ile geçiniyorlardı… 
Zeybeklerin faaliyetlerine bir türlü son veremeyen 
devlet, savaşçılıklarından dolayı onları XIX. yüzyılda, 
ücretli asker olarak ordusunda kullanmıştır6.

 XVI. ve XVII. yüzyıllarda Arabistan’da Türkle-
re umumiyetle, Karamanı deniliyordu. Bu husus her 
halde oraya gönderilen askerlerin çoğunun Karaman 
eyaletinden olması ile ilgilidir… Yemen’e gönderilen 
Türklerin mühim bir kısmı vatanlarına dönemiyorlar-
dı. Bu Yemenli, Arap boyları ile çarpışmaktan ziyade 
salgın hastalıktan (bilhassa kolera) ve bakımsızlıktan 
ileri geliyordu7.




