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Özet 
 

Dersim, Doğu Anadolu Bölgesinde Alevilerin yoğun bir şekilde yaşadığı 

alandı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Doğu Anadolu Bölgesi, 

özellikle Protestan misyoner örgütü Amerikan Board’un (A.B.C.F.M.) 

Ermeniler arasındaki Protestanlaştırma faaliyetlerinden dolayı bu örgütün 

Anadolu’da en fazla yayıldığı alan olmuştu. Amerikan Board’a bağlı 

misyonerler, bir yandan özellikle Ermenilerin kazanılması amacıyla 

yapılacak okul, hastane, klinik ve yetimhane gibi kurumların oluşturulması 

için bölgede misyon, istasyon ve uç istasyon alanları meydana getirmeye 

çalışırken bir yandan da bölgenin coğrafi, etnik ve dinsel yapısı hakkında 

araştırmalar yapıyorlardı. Bu araştırmalar sırasında misyonerler Dersim 

bölgesinde Alevilerle karşılaştı. Sünni yerleşim bölgelerinden uzak ve 

ulaşılması güç alanları kendilerine yurt olarak tutan bu kitlenin dini 

anlayışının Hıristiyanlığa daha yakın olduğunu yorumlayan misyonerler 

sanki bir altın madeni bulmuş gibi sevinerek Aleviler arasında misyonerlik 

faaliyetlerini başlattılar. Fakat dönemin siyasi durumu ve Sultan II. 

Abdülhamid’in bölgede uygulamaya çalıştığı Sünnileştirme politikası, 

Amerikalı misyonerlerin geri çekilmesinde önemli rol oynadı. Bu bildirimizde 
                                                           
 Harran Üniversitesi, celaloney@gmail.com 
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Amerikan Board misyonerlerinin Anadolu Alevileri ile olan ilişkisini 

inceleyerek Alevilerin de Ermeniler gibi toplumdan ayrıştırılmasını 

engellemeye çalışan Sultan II. Abdülhamid’in misyonerlerle olan 

mücadelesini inceleyeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Amerikan Board, Dersim, Aleviler, Osmanlı, II. 
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Abstract 

 
Dersim was one of the regions of Eastern Anatolia where the Alevis had 

lived intensively in. From the second half of the 19th century, the Eastern 

Anatolia Region became the center of the missionary activities of American 

Board. As being accepted as focal point because of comprising the 

Armenians who lived every part of the region as scattered, the Eastern 

Anatolia Region surfaced out as the region on which American missionaries 

diffused mostly. While the American Board missionaries tried to establish 

mission areas which would contain the hospitals, schools i.e. for converting 

the Armenians into Protestantism, they also carried out many kind of 

researches about the region and also religion structure of the people who 

lived in the region for the purpose of reporting the results for new comer 

missionaries. One of these research attempts they encountered Alevis at 

Dersim region. Dersim’s Alevis, who preferred to live as isolated with the 

geography circumstances and also being far away from Sunnis 

settlements, were interpreted by the missionaries as new sources for 

conversion due to having resemblances with the Christianity rituals. 

American Board initiated missionary activity among the Alevis as being 

pleased, as if they found out a gold source. However, the political situation 

and the circumstances that Abdülhamid II followed at his reign, became an 

obstacle which had an important role for missionaries to recede. In this 
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article we concentrate on the relations of American Board with Dersim 

Alevis and Abdulhamid’s counter attack for hindering the missionaries to 

separate the Alevis from the community as they did it on the Armenians.  

Keywords : American Board, Dersim, Alevis, Ottoman Empire, Abdulhamid 

II 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Protestanlığın yayılmaya başlaması 

1820’li yıllardan sonradır. Misyonerlik faaliyetleri ile yayılan bu mezhep 

1850 yılında taraftarının fazla olması ve özellikle başta İngiltere olmak 

üzere birçok batılı devletlerin Osmanlı devletine baskı yapması sonucu bir 

millet olarak kabul edilmiş ve devletin uygulamaya çalıştığı millet sistemi 

içerisinde yerini almıştır. Osmanlı topraklarında Protestanlık, Amerika, 

İngiltere, Almanya ve bir takım İskandinav devletlerinin desteklediği 

misyoner kuruluşlar tarafından propaganda edilmiştir. Başta Ermeniler 

olmak üzere, imparatorluğun diğer doğu kiliselerine mensup olan Hıristiyan 

milletler olmak üzere Yahudi ve Ortodoks Rumlar arasında misyonerlik 

faaliyetinde bulunmalarına rağmen, imparatorluğun Aleviler gibi Sünni 

çoğunluk arasında kabul edilip fakat dini uygulamalar gibi farklılık gösteren 

heterodoks guruplar arasında da faaliyet göstermişlerdir. Anadolu Alevileri, 

Yezidiler, Nusayriler ve Dürzîler bu guruplardan bazılarıdır (Alkan, 2012: 

33-35, Şişman,2002: 318-319).  

 

Günümüze değin süregelen tarihte Anadolu Alevileri birçok defa 

misyonerlik faaliyetlerinin ana hedefi olmuşlardır. Protestan misyonerler ki 

özellikle Amerika kökenli misyoner örgütler, Aleviler ile en fazla ilgilenen 

guruplardır. 1850 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarında geniş 

bir faaliyet alanı meydana getiren Amerikan Board1 adlı Protestan misyoner 

                                                           
1 Amerikan Board, ABCFM, hakkında genel bilgi için bakınız: Danacıoğlu, Esra. 
2000. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Board Okulları Ve Ermeniler.” Dokuz 
Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmaları Dergisi 3 (9-10): 131–144., Yetkiner, Cemal. 2010. “American 
Missionaries Armenian Community and the Making of Protestantism in the 
Ottoman Empire 1820-1860”. Basılmamış Doktora Tezi, The City University Of 
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örgütü ise diğer misyoner örgütlere nazaran Anadolu Alevilerinin 

Protestanlaştırılması konusunda azımsanamayacak bir çaba gösteren 

Amerikalı misyoner örgüttü. Anadolu Alevilerinin kendilerini etkilemeye 

çalışan bu Protestan misyonerlere karşı göstermiş olduğu olumlu tepki, 

1890’lı yıllarda Sultan II. Abdülhamit’in uygulamaya koyduğu Sünnileştirme 

politikasının bir ürünü olan Sünni ya da bir diğer ifadeyle Hanefi 

misyonerlerin Anadolu’nun özellikle doğu bölgesinin ücra köşelerine 

sıkışmış bir şekilde yaşayan Aleviler arasında Sünniliği yayma faaliyetlerine 

karşı göstermiş olduğu olumsuz tepki ile çelişmekteydi (Kieser, 2002a: 

122). Bu çelişki, Anadolu Alevilerinin, yeni kurulan cumhuriyetin büyük bir 

istekle propagandasını yaptığı mefkûresinin içerdiği çağdaş medeniyetler 

seviyesine ulaşım ve yine Sünni ümmetle süslenmiş veya beslenmiş bir 

milli bütünlük söylemlerine karşı Alevilerin mevcut duruma soğuk 

bakmasına neden olmakla birlikte varlığını sürdürmekteydi (Kieser, 2002a: 

123-124). Elbette ki birçok Alevi, cumhuriyet sonrası Atatürk’ün ortaya 

koymuş olduğu eşitlik ve laiklik ilkelerine inandı. Fakat sonrasında yaşanan 

gelişmeler Alevilerde büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdi. Oysaki 

Alevilerin istediği dini serbestlik, çağdaşlaşma ve modern toplumsallaşma 

gibi unsurlar, Alevilere, cumhuriyet döneminden hemen hemen yüz yıl önce 

Amerika tarafından misyonerler aracılığıyla vaat edilmişti.(Yetkiner, 2010: 

24-25, Kieser, 2002a: 123) 

Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren Protestan misyonlar, sahip 

oldukları hastane ve okular ile devletin geri kalmış bölgelerinin 

kalkınmasında rol oynayan önemli bir faktör olmasının yanında özellikle 

Anadolu’nun Doğu vilayetlerinde Kürt ve Ermeni federalist hareketinin 

başlamasını da destekleyen bir güç olmaya çalışmıştır. Birinci Dünya 
                                                                                                                                                    
New York., YÜCEL, İdris. 2005. “Kendi Belgeleri Işığında Amerikan Board’un 
Osmanlı Ülkesindeki Teşkilatlanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)”. 
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü., Uygur Kocabaşoğlu. 1991. Kendi 
Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika: 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
Amerikan Misyoner Okulları. İstanbul: Arba Yayınları, Anderson, Rufus. 1872. 
History of the Missions of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions to the Oriental Churches. Boston: Congregational Publishing Society. 
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Savaşı sırasında ve sonrasında, misyoner harekete karşı tepki geliştiren 

devlet, öteden beri bir çıbanbaşı olarak gördüğü misyonları kapatmış ve 

misyonerleri ülke dışına sürmüştü (Haydaroğlu, 2002: 187, Sezer, 1999: 

178-180). 1923 yılında, Türkiye’nin bağımsızlığının kabul edildiği Lozan 

Antlaşması’nın imzalanmasından sonra ülke içinde varlığını sürdüren 

Hıristiyan misyoner örgütler, ülkenin dini ve milli birliğinin bozulmasında rol 

oynayabilecek bir tehdit olarak algılanmaya başlanmıştı. Hâlbuki, özellikle 

Anadolu’daki Amerikan Protestan misyonerinden bahsedersek, bu kişilerin 

Anadolu’nun bilinmeyen coğrafi bölgelerini gezerek, devletin bile hiç 

ulaşamadığı vatandaşlarına ulaşarak onlara hizmet götürmüş olduklarını 

görüyoruz. Bu konudaki çalışmaları ile tanınan tarihçi Uygur Kocabaşoğlu, 

bu konuda fikirlerini belirtirken şunları söylemektedir. “Osmanlı aydınları, 

yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu’yu merak edip tanımaya 

başladıkları zaman, Amerikalı Protestan misyonerler, Anadolu’nun her 

yerine çoktan ulaşmış ve bu coğrafya hakkında her şeyi öğrenmişlerdi.  Bu 

nedenle Anadolu’da yaşamakta olan insanların davranışlarını, sorunlarını, 

beklentilerini ve önyargılarını sahip oldukları etnik kimlik içinde Osmanlı 

aydınlarından daha iyi biliyorlardı.”(Kocabaşoğlu, 1991: 220) 

 

XX. yüzyılın başlarında bilinmeyen bazı nedenlerden dolayı özellikle 

Amerikan Board (American Board Of Commisioners For Foreign Missions) 

ya da diğer ismi ABCFM misyonerlerinin Osmanlı topraklarına karşı olan 

tutumu değişmeye başladı. Anadolu coğrafyasında misyonerlik 

faaliyetlerinde bulunan örgütler arasından en faali ve en güçlüsü olan 

Amerikan Board’un bölgede aktif olan misyonerleri, faaliyetleri için hedef 

aldıkları kitlelere, Osmanlı toplumunda sayıca üstün olan Sünnileri de 

ekleyerek Osmanlı toplumunun hemen hemen tüm unsurları ile ilgilenmeye 

başladılar (Makdisi, 1997: 690). 1908’e gelindiğinde Amerikan Board 

misyonerlerinden çoğunun, Osmanlı ülkesinde çoğulcu demokrasinin 

oluşması ve Osmanlı toplumunun daha da demokratikleşmesi için Jön 

Türkler ile aynı safhada propaganda faaliyetleri içinde olduklarını görüyoruz 

(Kieser, 2002b: 393-394). Her iki tarafta, sivil toplumun, oluşacak bu 

demokratik ortamdan elde edebilecekleri yararlılıkların önünü açmaya 
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çalıştıkları için kendilerince gurur duymaktaydılar. Ancak bu durum böyle 

devam etmedi. Jön Tükler ile Amerikan Board misyonerleri arasında 

gelişen iyi ilişkiler ancak I. Dünya Savaşının başlangıcına kadar sürebildi. 

Savaş sırasında iki taraf arasında var olan güven kaybolup yerini karşılıklı 

güvensizliğe bıraktı. I. Dünya Savaşının sona ermesi ve sonraki süreçte 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Doğu Anadolu’da etnik barışın sağlanması 

ve sosyal adaletin inşasında başarılı olamadı. Çünkü I. Dünya Savaşı 

öncesinde ve sonrasındaki dönemlerde Osmanlı topraklarında yaşayan 

Hıristiyan milletlerin genç nesilleri etnik milliyetçilik ideolojisi üstüne kurulu 

hayallere sahipti. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra özellikle 

Balkanlar’da ve Ortadoğu’da bu ideolojiye sahip topluluklar bağımsız sivil 

toplumların oluşmasını engelleyen unsurları ortadan kaldırmaya çalıştılar 

(Kieser, 2001: 94-95).  

 

Amerikan Board’un misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğu Anadolu 

sahasında, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine doğru ve Osmanlı sonrası 

kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında bu coğrafyada yaşayan farklı 

etnik toplulukların kimlik oluşumu sürecinde oynadıkları rolün kısa bir 

analizini vermeye çalışacağım. Bu analizde örnek olarak Amerikan Board 

misyonerleri ile Anadolu’nun merkezinde ve Doğusunda Kürtler ve Türkler 

arasında dini inanışlarıyla farklılık arz eden ve bu guruplar içerisinde az 

tanınan Aleviler ile misyonerler arasındaki ilişkiye yoğunlaşacağız.  

 

Amerikan Board’un 1819 yılında Osmanlı topraklarında başlayan 

misyonerlik serüveni içerisindeki Protestanlaştırma faaliyetleri bu örgütün 

azimli ve kararlı çalışmaları sonucunda Osmanlı Devleti topraklarında 

yaşayan Protestanların 1850 yılında ayrı bir Millet olarak kabul edilmesini 

sağladı (Boztemur, 2005: 45-47, Küçük, 2009: 165-168). Çalışmamızın 

başlangıç noktasını Protestanların ayrı bir millet olarak kabul edilme süreci 

oluşturacak. XIX. yüzyılın ilk yarısında Amerikan Board’un sahip olduğu dini 

görüşün gerçekleştirilmesi için, Protestan misyoner örgütleri arasında 

faaliyet sahalarının paylaşımında bu örgütün faaliyet sahasına alınan 
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Osmanlı topraklarının Ortadoğu’daki bölümünde, uygulaması gereken dört 

önemli amacı vardı. 

 
a) Protestan mezhebine ait İncilin yayılması. 

b) Hıristiyanlığın çıkış noktası olan Filistin bölgesinde başta Yahudiler 

olmak üzere bu bölgede yaşayan insanların gerçek Hıristiyanlıkla 

tanıştırılıp kurtuluşlarının tekrar sağlanması. 

c) Papalığın düşürülmesi. 

d) İslamiyet’in yok edilmesi (Hutchison, 1987: 183). 

 

Amerikan Board misyonerlerinin Protestanlaştırma faaliyetlerinin ilk 

yıllarında, Müslüman ve Yahudi topluluklarını hedef almış fakat bu 

toplulukların din değiştirmeye karşı göstermiş olduğu direnç, bu misyoner 

örgütün hedef kitlesini değiştirerek Doğu Kiliseleri üyesi olan Osmanlı 

Hıristiyan azınlıklarına yönelmesine neden olmuştu (Fendoğlu, 2002:193, 

Yetkiner, 2010: 39-43). Bu nedenle Protestanlık, imparatorluğun Hıristiyan 

olmayan toplulukları arasında yayılmadan önce Hıristiyan azınlıklar 

arasında hem dini hem de eğitim alanında birçok reformsal hareketin 

misyonerler tarafından uygulanmasını sağlamıştı. Böylelikle Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Millet Sistemi içerisinde yaşayan Doğu Hıristiyanları ve 

Millet Sistemi içerisinde ayrı bir millet olarak ayrılmayan, Sünni çoğunluğun 

arasında gösterilen bir takım radikal topluluklar, misyonerlerin daima bu 

topraklarda dini olarak kurtarılmasıgerekenler diye bakılmasına yol açmıştır 

(Ortaylı, 1982: 87-88). Diğer bir taraftan, Amerikan Board misyonerleri, 

imparatorluğun sahip olduğu nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan 

Müslümanlara ise yanlış ve bozulmuş bir dine inanan insanlar olarak 

bakmışlardı.  

 

Azınlıklar arasında faaliyetlerini yoğunlaştıran misyonerler, 

hedefledikleri sonuçları elde etmek için çok zaman beklemek zorunda 

kaldılar. Diğer bir taraftan Amerikan Board misyonerleri, Anadolu’daki 

azınlıklar arasında Ermenilerin, gelecekte hedeflenen aydınlanma 

seviyelerine katkı yapılmasının yanında, Ermenilerin geçmişi ile de 
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ilgilenerek bu azınlığın hem tarihi hem de dini konularında bilgi toplayıp, bu 

bilgilerin derlenerek basılıp ve yayınlanmasını da gerçekleştirdiler 

(Danacıoğlu, 2000: 144). Misyonerlerin uzun zaman diliminde 

gerçekleştirdikleri bu tür çalışmalar, azınlıklar arasında özellikle Ermenilerin 

dil ve kültür alanında devrim yaşamasını sağladı. Misyonerlik faaliyetleri 

sonucu oluşan bu önemli değişiklikleri, misyon, etnisite ve devlet üçgeninde 

inceleyerek ve tabii ki çalışma konumuzun ana teması olan Anadolu’nun 

merkezinde kırsal bir alanda yaşamakta olan Aleviler ile Protestan 

misyonerler arasındaki hiç bilinmeyen hikayesini, analiz etmeye 

çalışacağız.  

 

Protestan misyonerler ile Anadolu Alevileri arasında gelişen ilişkinin 

hikâyesi, Osmanlı Devleti’nde Protestanların millet olarak kabul 

edilmesinden (1850) hemen sonra başlamıştı (Kieser, 2002a: 122). Bu 

ilişkinin en önemli kaynağı, Protestan misyonerlerin Anadolu’daki 

seyahatlerinde karşılaşmış oldukları Alevilerin, içinde bulundukları durumun 

farklılık göstermesi ve bu farklılığa misyonerlerin sempati ile bakmasıydı. 

İmparatorluğun Sünni çoğunluğu arasında kabul edilip, ayrı bir millet 

statüsü verilmeyen Alevilerin, inanış ve bu inanışların sahip olduğu ibadet 

ritüelleri, misyonerlere büyük bir topluluğun kutsanarak Protestan 

yapılmasının umudunu vermişti. Fakat kısa bir sürse sonra misyonerlerin 

Alevi toplumundan beklentileri, Anadolu realitesiyle çakışmaya başladı. 

Ancak, özellikle Protestan misyonerlerin Alevilere olan ilgi ve alakası her 

zaman belli bir seviyede kaldı. Çoğunlukla Anadolu’nun kırsal kesimlerinde 

yaşayan ve etnik kimlik olarak kendilerini farklı tanımlayan Aleviler, Osmanlı 

millet sistemine dâhil edilmeye özellikle XV. ve XVI. yüzyıllarda karşı 

çıktılar. XVI. yüzyılda II. Selim döneminde ve Sünnilerin toplum içinde 

baskın oldukları dönemde,  Alevilere uygulanan baskı giderek arttı. 

Başlarına taktıkları kırmızı kuşaktan dolayı Sünni halk tarafından Kızılbaş 

olarak nitelendirilen Anadolu Alevileri, Osmanlı halkının çoğunluğunu teşkil 

eden Sünni Müslümanlar arasında umutlarını İran Şahı İsmail’e bağlayan 

birer vatan haini ve halk düşmanı olarak görülmekteydi. Aleviler, 

Anadolu’nun ücra köşelerinde topluma entegre olmamış alanlarda 
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yaşamlarını sürdürmekteydi. Alevilerin Anadolu’da en yoğun yaşadığı bölge 

ise Dersim, Sivas, Erzurum, Harput ve Elbistan arasında kalan bölgeydi. 

Alevilerin yoğunlukta yaşadığı bu bölgede, dağınık bir şekilde yayılan Alevi 

köyleri, yine aynı bölgede bulunan diğer Sünni köylerinden çok rahat bir 

şekilde ayırt edilebiliyordu. Çünkü bu köylerde Sünni ibadet yeri olan 

camiler yoktu. Sultan II. Abdülhamit dönemi dâhil günümüze kadar iktidarda 

bulunan hükümetler, Alevilerin yaşadığı bu köylerde Sünnileştirme politikası 

gereği camiler inşa etmeye çalıştılar. Osmanlı toplumunun içinde, Aleviler 

için kullanılan Kızılbaş kelimesi, kullanımını 1900’e kadar sürdürdü. Fakat 

bu tarihten sonra bu niteleme yerini Alevi kelimesinin kullanımına 

bırakmasına rağmen Sünni çoğunluğun Osmanlı’nın bu farklı topluluğuna 

olan önyargısını değiştiremedi. Aleviler, daima Osmanlı Devleti’nde ve 

günümüzdeki Türkiye topraklarında yaşayan Müslüman topluluğun önemli 

bir bölümünü oluşturmuştur. Bir başka deyişle Aleviler, öteden beri Sünni 

toplumun dörtte birini teşkil etmişlerdir.  

 

1850’lerde Amerikan Protestan misyonerleri, Anadolu’da Kızılbaş 

olarak nitelendirilen, Sünnilerden ayrı bir millet olarak kabul edilmeyen, dini 

inanış ve ibadet yöntemleri ile Sünnilerden farklılık arz eden Anadolu 

Alevilerini ziyaret eden ilk yabancı ziyaretçilerdi. Ayrıca, Alevi olmayıp, Alevi 

dini töreni olan Cem Törenine kabul edilen ilk gurupta bu misyonerlerden 

oluşmaktaydı (Missionary Herald, 1857: 395, 1861: 72). Amerikan Board 

misyonerleri, Alevilerin Cem törenlerinde kendilerine gösterilen ilgiden ve 

misafirperverlikten çok etkilenip bu farklı gurubun Protestanlaştırılması 

yönünde umutlarının çok yüksek olduğunu belirtmekteydiler. Hatta Kürt 

Alevilerinin çoğunluğu oluşturduğu Dersim’in Çemişgezek bölgesinde bir 

Kürt Alevi Şefi, kendisinin Protestan olduğunu iddia etmesi, misyonerler 

arasında hem şaşkınlıkla hem de cesaret verici olarak karşılandı. Çünkü 

hiçbir misyonerin etki etmediği bu Kürt alevi şefi, kendisini Protestan olarak 

tanıtması ve bu konudaki iddiasını inatçı bir şekilde sürdürmesi, 

misyonerlerin Aleviler içinde çalışmasını istekli kılıyor ve ayrıca 

misyonerlerin bu topraklarda ilk hedefi olan Müslümanları Protestanlaştırma 

fikri, belki de Müslüman olarak kabul gören bu gurup ile tekrar 
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başlayacaktı(Missionary Herald, 1855: 338-340, 1863: 116-118, Kieser, 

2005: 102-107, 2002b: 124).  

 

Çemişgezek’teki Kürt Alevi lideri, AliGakko ve çevre bölgeler olan 

Harput, Sivas ve Maraş’ta kendilerini Protestan olarak ifade eden Aleviler, 

Protestanlık hareketini, komşuları olan Ermenilerden öğrenmişlerdi (Kieser, 

2002a: 395). Fakat diğer taraftan bakıldığında durum öyle basit değildi. 

Anadolu Alevileri,  komşuları olan Ermeniler gibi Protestan hareketin içine 

girmeleri her ne kadar Alevilerin devlet içindeki kimliklerini ve sosyal 

statülerini değiştirir ise bu değişimin devletin çıkarlarına ters düşeceği de 

açıktı. Osmanlı Devleti’nin bu konudaki en büyük korkusu toplumsal birliğin 

dağılması ve devletin var olma gücünün yabancılar tarafından elinden 

alınması idi. Osmanlı Devleti, Alevileri her zaman baskı altında tutmayı 

istedi. Bu baskının en önemli nedeni dış güçlerin Ermenileri kullandıkları 

gibi Alevileri de kullanarak Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışıp Aleviler 

lehinde bir müdahaleye maruz kalmamak yönündeki isteğiydi (Riggs, 1911: 

741-743).  Osmanlı Devleti’nin Alevilerin bu girişimine hem de Amerikan 

Protestan misyonerlerinin bu girişimi destekleyici yöndeki faaliyetlerine 

karşı almış olduğu tedbir ve cephe, Amerikan misyonerlerinin özellikle 

1860-1870 yılları arasında Aleviler ile daha önceden sağlamış oldukları 

ilişkinin azalmasına neden oldu (White, 1913: 698). Bu ilişkinin 1870’ten 

sonra en az seviyeye inmesi misyonerler tarafından daha sonra fark edilen 

acı bir gerçek olacaktı. Amerikan misyonerlerinin özellikle Sivas 

bölgesindeki faaliyetlerinde, yanlarına kendilerine yardımcı olarak işe 

aldıkları yerel halktan olan Hıristiyanların, bu Alevi Meselesi nedeniyle 

hayatlarının devlet tarafından tehdit edilebileceğinden dolayı ölüm 

tehlikesinden korkuyorlardı. Bu korku, Amerikan Board misyonerlerinin, 

Anadolu’daki halklar arasında yer alan Alevilerin sosyal statülerinin 

geliştirilmesi yönünde yardımcı olunmasına engel oldu (Kieser, 2005: 114-

115). Özellikle, devletin yönetim kademesinde bulunan Sünni kadro ve 

Alevi yerleşim sahasında bulunan Sünni halk, Alevilerin 

Protestanlaştırılması yani Hıristiyanlaştırılması nedeniyle Alevilere 

uyguladıkları baskı, hem devlet tarafından hem de halk tarafından arttı. Bu 
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baskılara rağmen, birkaç Alevi halen kendilerinin Protestan olduğunu 

belirtmekteydiler (Kieser, 2002a: 405).  

 

Tanzimat sonrasında tahta geçen II. Abdülhamit, 1880’lerde, sosyo-

politik bir stratejiyi kapsayan “Ümmetleştirme” projesini yürürlüğe koyarak 

ülkede İslam Birliği’ni oluşturmayı ve sosyal adaletin yerleşmesi için 

çalışmaya başladı. Sultan II. Abdülhamit, kendisinden önceki diğer 

reformcu padişahlardan daha etkili bir şekilde yönetimin merkezileştirilmesi 

ve Tanzimat yönetiminin meydana getirmiş olduğu eğitim ve sağlık 

alanındaki reformları modernize ederek, bu kurumların sahip oldukları 

politikayı kendi merkezi yönetim anlayışı içinde eritmeye yöneldi. Padişah, 

aynı zamanda Sünni toplumun içinde yaşayan ve İslam olarak kabul edilen 

Aleviler gibi Anadolu’da yaşayan Yezidileri de Sünnileştirme politikası 

dâhilinde, bu gurupları Sünni çoğunluğa adapte etmeye çalıştı (Deringil, 

1998: 68-72). Sultan II. Abdülhamit, Sünnileştirme projesi içinde, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde, aşiret şeklinde yaşayan Kürtlerin, Sünni 

toplumun içine tekrar entegre edilmesi için onlara rütbeler verip, askeri 

birlikler oluşturarak bu Kürt aşiretlerinin merkeze bağlanması yönünde 

büyük adımlar attı. HamidiyeAlayları olarak bilinen askeri birlikler, devlet 

merkezinden gelen emirlere uyarak hareket ettirilmeye çalışıldı (Sunar, 

2000: 119-125). Amerikan Board Protestan misyonerlerine ve diğer 

Hıristiyan misyoner guruplarına karşı II. Abdülhamit’te kendi Sünni 

misyonerlerini, Anadolu’nun merkezine ve Doğu’suna göndererek Hıristiyan 

misyonerlere kaptırılan Hıristiyan azınlıklar gibi Kürt ve Alevilerin de 

misyonerler tarafından Osmanlı toplumundan kopartılmasına karşı çıkmaya 

çalıştı. Hanefi Misyonerlerin en önemli görevlerinden biri de faaliyet 

gösterdikleri sahada İslam’dan bahsedilerek, padişahın İslamiyet’i nasıl 

yüceltmeye çalıştığını anlatarak halkın bu konuda padişaha destek olması 

gerekliliği yönünde direktiflerde bulunmaktı (Deringil: 1998: 75-83). Öyle 

görünüyor ki bu yarı resmi Hanefi misyoner ağı 1890-1895 yılları arasında 

bölgede yaşayan Ermenilere karşı meydana gelen olaylarda önemli ve etkili 

bir rol oynamıştır. II. Abdülhamit’in Sünnileştirme faaliyetleri Müslümanlar 

arasında değer bulup gelişse bile, Aleviler ve Yezidiler için durum aynı 
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sonuçları vermedi. Aleviler ve Yezidiler, bu strateji gereği kazanılamadı 

ama uygulanan strateji bu gurupların Amerikan Board misyonerlerinin 

Protestanlaştırma faaliyetlerinin dışında tutulmasını sağladı.  

 

Amerikan Board tarafından Osmanlı ülkesinde yayılan Protestanlık, II. 

Abdülhamit’in gözünde en önemli ideolojik düşman olarak algılanmıştı. 

Anadolu’daki Ermeniler ve diğer Hıristiyanların kendi benliklerinin farkına 

vardırılmasında rol oynayan Amerikan Board misyonerlerinin sunmuş 

oldukları eğitim ve diğer hizmetler, bu toplulukların gelişmesinde ve 

Osmanlı’ya karşı tavır almalarında önemli bir faktördü. Ayrıca, bu misyoner 

hizmetler yine bu topraklarda yaşayan Alevilerinde ideolojik anlamda bir 

Rönesans yaşamalarına sebep olacak bir potansiyele sahip önemli bir 

nedendi (Kieser, 2005: 545-547). Bir takım tarihi nedenlerden dolayı 

Aleviler ile diğer Hıristiyan topluluklar arasındaki ilişki ki özellikle Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde, Aleviler ile Sünniler arasındaki ilişkiden daha sıkı ve 

iç içeydi. Protestan misyonerler tarafından eğitilmiş ve belli amaçlar 

çerçevesinde bir araya getirilmiş Alevi toplulukları, muhakkaktır ki komşuları 

Ermenilerin yanında olacaktı ve her iki topluluğun sosyal, eşitlik ve bölgesel 

otonomi gibi ortak paydalarda birleşeceği fikirleri savunup, bu amaçların 

gerçekleşmesi için devlete karşı mücadele vereceklerdi. Sultan II. 

Abdülhamit, bu durumun farkında olarak özellikle iç ve Doğu Anadolu 

Alevileri hakkında ayrıntılı bir inceleme başlattı (Öz, 1997: 145-150). Öyle 

görünüyor ki, II. Abdülhamit, I. Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde milliyetçi 

Jön Türklerin ileride kâbusu olabilecek Alevi-Ermeniİttifakı’nı önceden 

görüp bu konuda endişelenmekteydi. Gerçektende, böyle bir Alevi-Ermeni 

ittifakı, uzun süreden beri araştırılmaya çalışılan Doğu Anadolu’daki 

demografik dengenin bozulmasına neden olacaktı (White, 1908: 222-232). 

II. Abdülhamit, benzer bir tehlikeyi de misyonerlerin Kürtler ile oluşturmaya 

çalıştıkları ilişkide de görüyordu.  

 

Tanzimat’ın ilk yıllarından beri ki özellikle merkezi hükümetin Doğu’da 

oluşmuş Kürt otonom bölgelerini dağıtıp bu bölgeleri merkez yönetim 

kademelerinin içine dâhil edilmesine çalışıldığından beri, özellikle Sünni 
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Kürtler, imparatorluk içinde ne tür bir sosyal ve politik bir role sahip oldukları 

konusunda belirsiz bir düşünceye sahiptiler. Fakat aynı zamanda bu 

belirsizliği ortadan kaldırmak için yeni dayanak yolları arayışı içindeydiler. 

Bu dönemde dini ve politik liderler olarak Kürt Şeyhlerin ortaya çıkışı 

hızlandı. Amerikan Board misyonerlerinin Kürtleri kazanma amacı 

doğrultusunda Ermenice harfli Kürtçe ve daha sonra Arap alfabesi ile 

hazırlanan Kürtçe İnciller, Kürt köy okulları ve bu okullarda yapılan 

Hıristiyanlık propagandası, Hamidiye Alayları’nın gözünde İslam Birliğini 

bozmaya ve Anadolu’daki etnik birlikteliğin tehlikeye sokulmasında rol 

oynayan bir düşman olarak görülmeye başlandı (Yuvalı, 2009: 105-107). 

Bu perspektiften bakıldığında özellikle Protestan misyonerlerin misyonerlik 

faaliyetleri, Yıldız Sarayı belgelerinde, hakkında daha sonra birçok defa 

bahsedeceği bir fesat ocağı olarak algılanmaya ve algılatılmaya çalışıldığını 

görmekteyiz. Bu süreçte Anadolu’nun birçok yerinde Protestanlar ile hemen 

hemen aynı bölgelerde misyonerlik faaliyeti içinde olan Katolik misyonerler 

ise Protestanlara karşı devlet tarafından uygulanan olumsuz tutuma, devlet 

tarafından maruz tutulmadı. Sultan II. Abdülhamit’e olan bağlılıkları ile ün 

yapmış olan Katolik misyoner guruplar, Sultan ile Papa arasında 

gerçekleşen diplomatik ilişkilerin, iyi giden gidişatından yararlanmaktaydılar 

(Baktıaya, 30-31).  

 

Sultan II. Abdülhamit döneminde faaliyetlerini en üst seviyeye çıkaran 

Amerikan misyonerlik örgütü Amerikan Board, hedeflediği toplumu eğitmiş 

ve o toplumun bağımsız olabilmesi için onu bağımsızlık hareketlerine 

başlaması için olgun hale getirmişti (Kieser, 2005: 159). Sultan Abdülhamit, 

yönettiği toplumu iyi biliyordu, devletin hangi alanlarda çağın gerisinde 

kaldığını ve neden başarısız olduğunu tespit etmişti. Bu doğrultuda raporlar 

hazırlatmış ve bu yaraların iyileşmesi için de çabalar saf etmeye başlamıştı. 

Fakat Sultan Abdülhamit’in çalışma alanına kendisine rakip olarak özellikle 

Amerikan Board misyoner örgütü çıkmıştı. Örgüt, devletin başarısız olduğu 

can alıcı alanlarda kendisini kabul ettirmişti. Arkasına hem Amerika hem de 

Avrupa desteğini almıştı. Protestanlık mezhebini yayarak bağlı olduğu 

devletin otoritesini, faaliyette bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında artırmıştı. 
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İmparatorlukların en büyük yıkılış sebebi diye adlandırılan meşhur Fransız 

İhtilali’nin fikri sonucu olan milliyetçilik ve özgürlük fikirlerini Ermenilere 

telkin ederek onların bağımsızlık hareketlerine girişmesini sağladı. Hasta 

Adam olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin yıkılışı doğrultusunda hamle 

yapıp Amerika’nın bu bölgede hâkimiyet kurmasını hedeflemişti (Kieser, 

2005: 180). 

 

1908 Temmuz’unda gerçekleşen Jön Türk devrimi, Sultan II. 

Abdülhamit rejimini sona erdirdi. 1908 devrimi, yönetimin, orta sınıftan 

gelen genç, sadık subay ve diplomatların eline geçmesini sağladı. İttihat 

Terraki Partisinin tüm üyeleri büyük bir ölçüde dönemin Avrupa’sında etkili 

olan ideoloji ile fikir akımlarından Positivizim, SosyalDarvinizm ve ırka 

dayanan Milliyetçilik akımından etkilenmişlerdi. Belirtmiş oldukları parti 

hedefi, ülkede liberal sistemi kurmak ve Sultan II. Abdülhamit autokrasisini 

takip etmekti. Hâlbuki İttihat Terraki’nin ilk amaçları sınırsız bir şekilde birlik 

ve bağımsızlıktı. 1908’in yazında, Osmanlı Devleti için ütopik denilebilecek 

devrim gerçekleşti. Kozmopolit bir yapıya sahip olan imparatorlukta, 

anayasal sistem, etkin hale getirilerek dini ve etnik kimlik ayırımına 

gidilmeden Osmanlılık fikri tüm vatandaşları kapsayacaktı. Anayasal 

sistemin bir nebzede olsa Demokrasiye geçişin Osmanlı ülkesinde 

gerçekleşmesine, Amerikan Board misyonerleri kadar kimse sevinmemiş ve 

bu ütopyanın tam anlamıyla gerçekleşmesine katkı yapmayı kimse bu 

kadar istememişti. Amerikan Board, önemli bir konum teşkil eden Ermeni 

Meselesinin özgür bir Türkiye’de kolayca çözüme kavuşturulabileceğini 

umarak, örgüt elemanlarına devletin yönetiminde bulunan diplomatlar ile 

ilişki kurmasına izin verip, devletle olan bağlantılarını daha iyi ilişkiler 

üzerine oluşturmayı hedefliyordu (Kieser, 2002a: 408). 1890 yılında 

gerçekleşen Ermeni olayları, Protestan misyonerleri üzmüş ve devlet ile 

olan ilişkilerinde bir soğuma gerçekleştirmişti. İttihatçıların, Ermeni 

olaylarını kınaması, Anadolu’daki Hıristiyan guruplar ile kurmuş olduğu ilişki 

ve Ermeni Taşnak Sütyun örgütüyle kurmuş olduğu iş birliği, Osmanlı 

Devleti’nin demokratikleşmesi ve Ermeni olaylarının sona ermesi 

konusunda büyük umutların yeşermesine neden oldu. Bu süreçte, 
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Amerikan misyoner örgütü olan Amerikan Board’un Anadolu’daki 

misyonerlerine büyük önem atfedildi. Değişimin ve gelişimin öncüleri olarak 

kabul edilip saygı görmeye başladılar. Harput gibi önemli Amerikan misyon 

alanlarında, İttihat Terraki üyelerinin düzenlemiş olduğu toplantılara 

bölgede görev yapan Amerikalı misyoner liderler konuşmacı olarak çağrılıp 

ülkenin modernleşmesi konusunu tartışmak için kürsüye davet ediliyorlardı 

(Kieser, 2005: 555-560).  

 

Amerikan Board, Osmanlı toplumunda lider kadrolara hâkim 

olabilecek, birçok dine mensup öğrenciler yetiştirmekle birlikte, eşit haklara 

sahip ve iyi vatandaşların yetiştirilmesini, verdikleri eğitimin amaçları 

arasında olduğunu açıklamışlardı. İttihat Terraki üyeleri ile yapmış oldukları 

görüşmeler nedeniyle kendilerine verilen sosyal sorumluluk gereği 

toplumun modernize olabilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını 

belirtmişlerdi. Bununla birlikte Amerikan Board, Amerika’daki politik 

oluşumdan büyük destek gördü. Bu desteğin gerçekleşmesi içinde başta 

Amerikan başkanı olmak üzere Amerika’nın diğer misyoner örgütleri de 

Osmanlı toplumunun yeniden modern bir şekilde inşa edilmesi için kolları 

sıvadılar (Grabil, 1971: 263-265). Amerikan Board’un Osmanlı toplum 

yapısında hedeflemiş olduğu değişiklik, azınlık toplumundan sivil topluma 

geçiş için ortaya konan çalışmaları, İttihat Terraki’nin yapmış olduğu 

devrimin kısa sürmesi ve I. Dünya Savaşının arifesine gelinmesi nedeniyle 

fazla etkili olamadı. Müslümanların misyoner okullarına duymuş oldukları 

ilgi, her nasılsa biraz arttı fakat okullara kayıt yaptıran Müslüman 

öğrencilerin sayısı çok az bir seviyede kaldı. Bu sorunun çözümlenebilmesi 

ve kalıcı değişikliklerin yapılabilmesi için gerekli önlemler alınmaya 

başlandı. Misyonerler sahip oldukları enstitülerde verilen eğitim ve okulların 

savundukları dini fikirlerin Müslümanların bu okullara ilgi göstermesine ve 

ayrıca çocuklarını bu okullara kayıt ettirmesinin önündeki engelleri analiz 

etmeye başladılar (Grabil, 1971: 272). Bu nedenle misyonerlerin verdiği 

eğitim müfredatında Müslüman öğrencileri rencide edecek unsurlar 

çıkarılmaya çalışıldı.  
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XIX. yüzyılın ortalarına doğru özellikle Doğu Anadolu’da görev yapan 

modernizenin öncüleri olan Amerikan Board misyonerleri, faaliyetleri 

sırasında bölgede yer alan etnik durumun ne kadar kırılgan ve ne kadar 

tehlikeli sonuçlara gebe özelliklere sahip olduğunun farkındaydılar. Bu 

farkındalık sahip oldukları İslam görüşünün değişmesine neden oldu. Diğer 

misyoner guruplar da bu yönde bir tavır takınmaya başladılar. Amerikan 

Board misyonerleri, İslam’a karşı doğru bir siyasi dilin belirlenmesi talebini, 

örgüt merkezi olan Boston’a belirtmişti. Dönemin değişen şartları 

misyonerlik faaliyetlerini etkileyerek ülke gündeminde yer almaya başlayan 

SosyalGüç, Osmanlı Vatandaşlığı, İnsani liderlik, gibi anahtar kelimeler, 

Anadolu’da görev yapan misyonerlerin de gündemindeydi.  

 

1910-1914 yılları arasında Amerikan misyonerler tarafından 

İstanbul’da yayınlanan “The Orient” adlı gazete, okuyucuların Sivil Toplum 

kavramına odaklanabilmesi için önemli adımlar atmaya çalışmıştı. 

Osmanlıcılık ve Osmanlılık kavramları ele alınarak, bu kavramları içeren 

makalelerin yazılmasının yanında gazete, ayrıca kendi yayın ilkelerinin 

Osmanlı Devleti’nin çıkarları doğrultusunda Din, Eğitim, Politika ve Ticari 

yazılara yer vereceğini belirtmişti. Şu gerçekten de söylenebilir ki, Osmanlı 

İmparatorluğundaki hiçbir azınlık, Jön Türklerin başlatmış olduğu akımın 

sunduğu fikirleri Aleviler kadar desteklememiştir. Bu hareketin bünyesinde 

barındırdığı önemli sloganlardan olan Bağımsızlık, Eşitlik ve Adalet ne 

Müslüman ümmet içinde bir özerklik ve ayrıcalığa sahip ne de Osmanlı’nın 

Millet Sistemi tarafından ayrı bir millet olarak görülmeyip Millet Sisteminin 

garantisi altında olmayan Aleviler için cezp edici olmuştu.    

 

Orta Anadolu’da Sünni Müslümanların içinde marjinal bir gurup olan 

Aleviler, yine bu bölgede yer alan Dersim’de yoğun olarak yaşayan diğer 

Alevi toplulukları, devlete karşı olan tavırlarını göstermek için 1908 

Devrimini ilk tanıyan ve kabul edenler arasındaydı. XVI. yüzyıl Kızılbaş 

İsyanları’ndan bu yana ilk kez 1908 Devrimi ile birlikte kendi farklı 

kimliklerini gizleme gereği duymadan yaşadıkları köylerde okulların 

açılması konusunda ciddi ciddi düşünmeye başladılar. İttihat Terraki 
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Partisi’nin, Dersim bölgesindeki şubeleri ve yöneticileri, Dersim Alevi 

liderlerini ikna ederek onların bu yeni hareketten yararlandırılabilmesi için 

ellerinden geleni yapacaklarına bildirmekteydiler. Böylelikle birçok Alevi, 

İttihat Terraki Partisi’ne katıldı. Bölgede hüküm süren isyanlar sonuç olarak 

son bulmaya başladı. Aleviler ile yeni yönetim arasında başlayan Balayı 

Dönemi Amerikan Board misyonerlerinin önündeki hemen hemen bütün 

engelleri kaldırarak örgütün, misyonerlerine, Aleviler ile olan ilişkilerine 

yeniden başlamasına ve daha da güçlü hale dönüştürülmesine yol açacak 

şansı verdi. Amerikan Board misyonerleri Anadolu’daki Alevi yerleşim 

yerlerinde pek fazla misyonerlik materyali içeren misyon alanları 

oluşturmadı. Bu nedenden ötürü, Aleviler için misyoner okullarının açılması 

da örgütün gündemine getirilmedi. Fakat diğer taraftan, Protestan 

misyonerler, Alevilerin sorunlarına çözüm bulmak için gerekli görüşmeler 

yapmaya çalışarak ve bu sorunların her ülke içinde hem de ülke dışında 

gündemde yer alabilmesi için birçok dergide yayın yaptılar. “Contemparary 

Rewiev” bu dergilerden biri idi (White, 1913: 690-700). Aleviler gibi 

Anadolu’nun diğer Sünni kesiminden olan Kürtler de misyonerlerin hem 

ülke siyasetinde hem de uluslar arası politikada ağırlıklarını ve diğer 

devletlerin politikalarına etki edebileceklerini hep küçümsediler. Bu 

küçümseme,  belkide misyonerlerin bu guruplara vermiş olduğu desteğin 

hep sözlü olmasından kaynaklanıp, kendilerine verilecek resmi statüler ve 

ayrıcalıklara daha fazla önem vermelerinden kaynaklanıyordu.  

 

Çözümlenemeyen Ermeni Sorununun diplomatik bir mesele olarak 

tekrar ortaya çıkmasıyla birlikte, 1913 yılında vuku bulan Balkan Savaşı 

sırasında kendisini artık belli etmeye başlayan diktatöral İttihat Terraki 

yönetimi, başta Orta ve Doğu Anadolu’da çoğunlukta olup Kürtçe konuşan 

Aleviler olmak üzere, Anadolu’nun Alevi toplumuna şüphe ile bakmaya 

başladılar. Bu şüphe hızlı bir şekilde artmaya başladı. Gerçektende, Jön 

Türk hareketinin ve 1908 Devrimi’nin getirdikleri ile birlikte iktidarda tek parti 

olan İttihat Terraki, her ne pahasına olursa olsun milli birliği kurmaya 

hazırdı. Fakat hazırlanan senaryo hayal kırıklığına ve acı veren olaylara 

dönüşmeye başladı. Fuat Köprülü’nün gözünde Anadolu Alevileri, milli 
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kültürünü ve sarf Türklüğünü muhafaza eden tek Türkler olduğunu 

belirtmekteydi (Kieser, 2002a: 406). Alevilerin bu özelliğe sahip olması Jön 

Türk hareketinin kimlik konusunda oluşturmaya çalıştığı ideoloji tüm 

Osmanlı vatandaşlarının birliğini kapsadığı için bu durum Alevilerin bir Türk 

milliyetçiliği fikrine ters düşüyordu. Alevilerden birçoğu, Osmanlı 

İmparatorluğunda yaşamakta olan Ermenilerin devlete karşı sahip oldukları 

politik ideoloji ve sosyal fikirleri benimsemeye başladılar.  

 

1913’ten beri Ermeni Meselesi giderek önem kazanmaya başladı. 

Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne sahip olduğu topraklar üzerindeki hakka 

müdahil olabilmek için bu sorunu kullanan Batılı Devletler, İttihat Terraki 

yönetimini milliyetçilik yönünden etkileyen Ortadoğu’daki elitler kadar 

etkilemeye çalıştılar. İttihatçılar, önlenemeyen bir şekilde yükselen 

Protestan Ermenilerin meydana getirmiş olduğu propaganda faaliyetleri 

sonucu Ermeniler, Aleviler ve Amerikan misyonerleri ile olan sıkı ilişkilerini 

sona erdirdiler.  Osmanlı yöneticileri, 8 Şubat 1914 yılında Osmanlı 

Devleti’nin diplomatik baskılar altında imzalamış olduğu sözde 

ErmeniReformları diye tabir edilen bu istenmeyen kanunun Doğu 

Anadolu’da yaşayan Ermenilerin sahip olduğu hakların reforma edilmesini 

Alevilerin de desteklediğinden hiç şüphe etmiyordu. Ayrıca devlet 

yöneticilerinin korktuğu diğer önemli bir nokta ise Doğu Anadolu Alevilerinin 

Ermeniler ile bir olup, önceden belirlenen plan doğrultusunda yapılacak 

seçimlerde birbirini destekler yönde oy kullanmalarıydı.  

 

1914- 1915 yılları arasında İttihat Terraki partisi bazı üyelerini 

yetkilendirerek Aleviler arasında hem propagandanın hem de bazı 

soruşturmaların gerçekleştirilmesini istedi. Bu isteğin en önemli somut 

nedenlerinden birisi Merzifon’da Merzifon Anadolu Amerikan Koleji 

tarafından Aleviler arasında dağıtılan bir takım propaganda belgeler idi. 

İttihatçılara göre bu belgeleri yazan ve dağıtılmasında büyük rol oynayan ve 

Aleviler arasında Hıristiyanlığın yayılmasını hep gündemde tutan Merzifon 

Amerikan Anadolu Koleji öğretmenlerinden George Elly White idi (Kieser, 

2005: 580). Bu ve diğer çabalara rağmen savaş rejimi, Dersim Alevilerinin 
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Rusya’ya karşı oluşturulan aşiret alayları arasında yer almasında başarılı 

olamadı. Savaş, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Alevileri 

devletten yabancılaştırdı. Rusya ile yapılan bu savaş ve savaş sonrası 

oluşan ortam, Ermeni olaylarının en önemli nedenleriydi ve Aleviler bu 

olayların canlı tanığıydı. Aleviler de komşuları olan Ermeniler gibi kimlik ve 

hak talebinde bulunmuştular ve böylece komşularının başına gelen kaderin 

kendi başlarına gelmesinden korkmaktaydılar (Kieser, 2002a: 405, 200b: 

133-137).  

 

Dersim, meydana gelen Ermeni olaylarından kaçan Ermenilerin 

toplandığı bir mülteci kampına dönüşmüştü. Misyonerlerin ise Dersim ve 

Harput bölgesini faaliyet merkezi haline getirmelerine de şaşmamak gerek, 

bu bölgelere tehcirden kaçan Ermenilerin toplandığı biliniyor ve bu kişilerin 

yurt dışına çıkarılması için herkes el ele verip çalışıyordu. Malatya’da görev 

yapan Alman misyoner Christaffol’in tanık olduğu olaylarda Tehcire maruz 

kalan Ermenilerin oluşturmuş olduğu karavanlara, Dersim Alevilerinin 

saldırıp Ermeni arkadaşlarını özgür kılmak için vermiş olduğu mücadele 

görülmektedir (Missionary Herald, 1909: 210-215). 1916 yılının mart ayında 

Dersim Kürt Alevi aşiretlerinden bazı aşiretler komşu şehirlerde bulunan 

devlet binalarına saldırarak zarar verdi ve daha sonra Elazığ vilayetinde 

bulunan valiliğe saldırmak için yürüyüşe geçtiler. Fakat sonuç olarak 

bölgede yaşayan diğer Sünni Kürt ve Zaza aşiretlerinin de yer aldığı bir 

kuvvet oluşturulup bu isyan bastırıldı. İttihatçılar böylelikle intikam aldı, 

daha sonraki süreçte isyanda yer alan Dersim aşiretleri sürgüne maruz 

bırakılarak topraklarından başka bölgelere gönderildiler. Bu çözüm 1919 

yılının yaz aylarında belki mantıklı görülebilirdi. Fakat 1920-1921 yılında 

meydana gelen Dersim Koçgiri ayaklanması, Mustafa Kemal’in hazırlamaya 

çalıştığı birlik yapısına karşı çıkıp Ankara hükümetine zor anlar yaşatan 

Kürt Alevi aşiretlerini ilk kez bir iç düşman olarak ortaya çıkarmıştı. 

Yönetimsel ve yerel idare boşlukları süresince Kürt Aleviler her fırsatta 

Protestan misyonerlere başvurarak onların politik desteğini sağlamaya 

çalıştılar. Hem Kürt Aleviler hem de İttihat Terrakici Kemalistler, Protestan 

misyonerlerin politik etkisinin var olandan daha fazla olacağını tahmin 
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etmeye başladılar. Amerikan Board misyonerleri, devlet yöneticilerin 

hafızasında, isyan eden Kürtler ile ilişkide bulundukları için hep 

şüpheliydiler. Çünkü böyle bir etkileşimin olması pratik olarak imkânsızdı 

(Özkök, 1937: 100-110, Kieser, 2002a: 408).  

 

1924 yılına gelindiğinde Sünni Kürtler artık Kemalist yönetimin, 

kendilerine askeri olarak ihtiyaç duyuldukları sırada verilen otonomluk 

içeren sözleri tutmayacaklarını anlamaya başlamıştılar. Sünni Zaza Kürtler 

ise yeni oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı gelmek için tek 

başlarına Şeyh Said’in etrafına toplanmaya çalıştılar. Tek başlarınaydılar 

çünkü ne İttihat Terrakicilere güvenip, bu güvenlerinin boş olduğunu gören 

Kürt Alevilerinden nede Doğu ve Orta Anadolu’da Kürtlere ve Alevilere 

destek vermekte olan misyonerlik faaliyeti yürüten Anadolu’nun gizli 

Protestan ajanlarından destek aldılar. 1925 yılında Şeyh Said isyanı 

bastırıldı, fakat bu isyanın aynı zamanda bölgede devlet otoritesinin de 

ortadan kaldırılmasına hemen hemen neden olacaktı. Sonraki 13 yıl 

zarfında, devlet bu bölgede askeri kuvvetler sayesinde otoritesini tekrar 

kurdu. Ancak bölgede meydana gelen en önemli trajik olay ise 1936-1938 

yılları arasında Dersim bölgesinde bir halkın etnik olarak ortadan 

kaldırılması teşebbüsüdür (Kieser, 2002a: 409). Bu konuda tepkilerini 

belirtmek için Dersim liderleri 1937 yılının Temmuz ve Kasım aylarında 

Cenova’da bulunan Birleşmiş Milletlere başvuruda bulundular. Fakat bir 

sonuç elde edemediler.  

 

Sonuç 
 

Amerikan Board örgütün faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönem Osmanlı 

Devleti’nin içinde bulunduğu en zor dönemi kapsamakla birlikte devletin 

sosyo-etnik ve politik unsurları devlete problem oluşturabilecek bir milliyetçi 

yapılanma içerisine girdiğinden devletin yönetici kademesinde bulunan 

kişiler nazarında misyonerlik faaliyetleri ki özellikle de Amerikan 

misyonerleri birer hain konumunda algılanmaktaydılar. Özellikle 1915 yılı ve 

sonrasındaki dönemlerde meydana gelen olaylarda Amerikan ve diğer 
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misyoner guruplar Ermeni olaylarının yaşandığı bu süreçten yirmi yıl sonra 

bile, hakkında kimsenin konuşmaya pek istekli olmadığı bu olaylar 

hakkında ilk elden kayıtlara sahiptiler. Protestan misyonerlerin etkisi altına 

giren Aleviler ise bu misyonerlerin ayrıştırıcı etkisini en iyi şekilde 

örnekleyen Anadolu’nun önemli nominal Müslüman gurubudur. XIX. 

yüzyılın ortalarında Amerikan Board, Anadolu’nun bu sosyal marjinal 

gurubuna ilk kez dış dünyanın kapısını açmıştır. Protestanlık, öyle 

görünüyor ki bu gurubun yüzyıllarca süren ve halen devam etmekte olan 

ayırımcılıktan ve geri itilmişlikten kurtarılmasının tek yoluydu. Fakat Sultan 

II. Abdülhamit’ten önce ve Ermeni meselesinin ülke ve uluslar arası 

gündemde yer bulmasından evvel Alevi ve Protestan misyonerler 

arasındaki bağ, devleti her zaman korkutmuştu. Çünkü bu ilişki ülkedeki 

Müslümanların bir arada yaşamasına büyük engel teşkil edecekti. Devlet ve 

yönetim kademesinde bulunanlar her zaman Sünnileri desteklemiş ve 

Sünni destekli bir politika izleyerek ülkedeki İslam birliğini üstün tutmaya 

çalışmıştır. Kürt ve Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı alanlarda, Osmanlı 

Devleti Lübnan Dağlarında olduğu gibi bu bölgede halkların bütünleşmesi 

için üzerine düşen rolü oynayamamıştı  (Kieser, 2002a: 410).  
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