OSMANLI IMPARATORLU~U'NDA AÇILAN
AMERIKAN OKULLARI ÜZERINE
BIR ~NCELEME
Yrd. Doç. Dr. ~LKNUR POLAT*
Osmanl~~ Imparatorlu~u topraklar~~üzerinde, Osmanl~~ e~itim-ö~retim
kurumlar~~ yan~nda faaliyet gösteren Yabanc~~ Devlet Okullar~~köken
itibar~yla iki boyutlu bir konudur. önceleri Osmanl~~tebaas~~gayr-~~müslim
cemaatler taraf~ndan aç~lan Millet Okullar~'m daha sonra Yabanc~~
Devletler tarafindan aç~lan Yabanc~~Okullar izlemi~tir. Bu oldukça uzun bir
zaman ve olaylar dizisi sonucu belli a~amalardan geçerek gerçekle~mi~~bir
olgudur. Bu süreci ve tarihsel geli~meyi görebilmek için de ~~453 lere kadar
dönmemiz gerekmektedir.
Fatih Sultan Mehmet I 453 te Istanbul'u fethetti~inde burada bulunan
Lâtin Cemaati'ne dillerinde ve dinlerinde serbestlik tan~m~~t~. Böylece
Fatih, kendinden önce varolan bir gelene~in devam etmesine, bu gelene~i
belli kurallara ba~layarak izin vermi~~oluyordu. Lâtinler'e tan~nan bu din,
dil ve ayin serbestisi, onlara dini adet ve geleneklerini sürdürüp, ö~retecek
ki~ilerin yeti~mesi gerekti~i dü~üncesi ile bulunmaz bir f~rsat haz~ rlad~. Bu,
yeti~tirilecek ki~iye e~itim verecek olan Kilise Okullar~'mn aç~lmas~~ için
yeterli bir neden oldu. Bu gerekçe ile ba~lang~çta bir-iki s~n~fil olarak
görülen, giderek geli~ip büyüyen Kilise Okullar~, her cemaate göre ayr~~ayr~~
organize edilerek birer Millet okulu yan~~ cemaat okulu halinde e~itimi
sürdürmeye devam etti. Zamanla büyüyen ve geli~en Millet Okullar~~ bunda
en büyük deste~i Yabanc~~Devletlerden gördüler.
Osmanl~~yönetimi ve topraklar~~üzerinde etkili olmaya çal~~an Yabanc~~
Devletler bunu sa~layabilmek için ç~kar yol olarak kendilerine yak~ n bir
topluluk belirleyerek onlara yard~m yoluyla, taraftar kazanmak ve bu
topluluklar~~ kullanmak eylemini seçtiler. Bunun için maddi manevi yard~m~~
da esirgemediler. Zamanla koruyucu devlet olarak bu topluluklar~~ ve
dolay~s~yla da onlar~n okullar~n~~ tam olarak denetimleri alt~na ald~lar.
Bunun yan~s~ra Yabanc~~Devletler Osmanl~~ topraklar~nda ya~ayan kendi
tebaalar~n~n çocuklar~n~~ e~itmek amac~yla çe~itli imtiyazlardan ve tabii
Kapitülâsyonlardan yararlanarak kendi okullar~n~~açmaya ba~lam~~lard~.
* Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yak~nça~~Tarihi Anabilim Dal~~
ö~retim üyesi.
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Cemaat Okullar~~ ve tabii dolay~s~yla da Cemaatler, Yabanc~~Devletler'in
elde ettikleri bu çe~itli haklardan, onlar~n kendilerine sa~layacaklar~~her
türlü yard~mdan faydalanabilmek için Yabanc~~ Devletler'in himayesine
girmek istiyorlard~. Yabanc~~ Devletler de kendi açt~klar~~okullar yan~ nda
Cemaat Okullar~'na yard~ mlar yaparak, onlar~~ himayeleri alt~na alarak
Osmanl~~ Imparatorlu~u üzerindeki etkilerini iki koldan sürdürmek ve
güçlendirmek amac~ndayd~lar. Bu kar~~l~kl~~istekler hedefine ula~makta
gecikmedi. Birçok Cemaat Okulu Yabanc~~Devletler'in himayesi alt~na girdi
hatta korumas~~ alt~ na girdi~i devletin ad~yla an~l~ r oldu. Frans~z-Rum
Okulu, Amerikan-Ermeni Okulu gibi. I~te önceleri cemaatlerin açt~klar~~
okullara yard~m ve destek yoluyla etki eden, sonralar~~kendi okullar~n~~açan
Yabanc~~Devletler, himayelerindeki milletlerle olan ili~kilerini daha bir
art~ rarak ve kar~~l~kl~~ ç~kar ve yararlar sa~layarak sürdürdüler. Bu
geli~melere en çarp~c~~ örneklerden biri de Amerikan Okullar~~ konusunda
görülmektedir. Amerikal~lar, Osmanl~~ Imparatorlu~u ile siyasal ili~kileri en
geç kuran devletlerdendir. XIX. y. y~l~n ilk yar~s~nda oldukça geç ili~ki
kurmu~~ve bu aç~~~~kapatacak ~ekilde etkinlik göstermi~tir. Öyle ki maddi
gücü ve izledi~i siyaset sayesinde, kendinden çok önceleri baz~~haklar elde
etmi~~olan Frans~zlarla boy ölçü~ecek hale gelmi~tir. Cemaat-Yabanc~~
Devlet ili~kisi çerçevesinde ticaret ve misyonerlik faaliyetleri yoluyla
ba~layan e~itim-ö~retim olgusu ve bu konular~n birbirine olan giriftli~i
Amerikal~lar aç~s~ ndan daima yararl~~ ve gündemde olmu~tur.
Amerikan Okullar~'na kö~eleri, Misyonerler, Okul ve Konsolosluk'tan
olu~an bir üçgen gözüyle bakmak ve bu temel ta~lar~n ortaya ç~kard~~~~
görünümü sergilemek, bu üçgenin olu~turdu~u Ermeni sorununu ortaya
koymak yaln~z e~itim olgusunun de~il, siyasi ve dini çal~~malar~n da
boyutlar~ n~~ meydana ç~ karacakt~ r.
T~ pk~~ di~er Yabanc~~ Devletler'in kendilerine yak~n (dini ve siyasi
aç~dan) bir topluluk belirleyip korumalar~~ alt~na almalar~~ve etki etmeleri
gibi Amerikal~lar da Ermeniler'i himayeleri alt~ na alm~~lard~ r.
Amerikal~lar~n, Ermenileri himayeleri alt~na almalar~ndaki en önemli
sebep, Amerikal~~ misyonerlerin Ermeniler'i Protestanl~~a kazand~ rma
gayeleri sonucu Ermeni-Amerika ili~kisi ve yak~nl~~~ n~ n ortaya ç~kmas~d~ r.
Ruslar'~n Ortodokslar'', Fransa ve Almanya'n~ n Katolik Ermeniler'i,
Ingilterenin Protestan Ermenileri himaye etmesi gibi Amerika da Protestan
mezhebine kazand~ r~lm~~~Ermeniler'i korumas~~ alt~na alm~~t~r. Böylece
onlar için çal~~man~n yan~s~ ra onlar~~ da kendi ç~ karlar~~ do~rultusunda
kullanma yoluna gitmi~lerdir. Bu kar~~l~kl~~ili~ki ve etkile~imin ba~lay~~~~ise

AMERIKAN OKULLARI

629

ticaret yoluyla olmu~ tur. Osmanl~~Ülkesine gelen ilk Amerikal~lar
tüccarlard~ . Ilk defa 1797 de görülen ticaret gemileri ve dolay~s~yla ticari
ili~kiler sonucu 1830 y~l~ nda Amerika ile Osmanl~~ Imparatorlu~u aras~nda
ilk Ticaret anla~ mas~~ imzalanm~~t~~1. Bu anla~ ma Amerika'ya en ayr~ cal~kl~~
devlet olma statüsünü tan~d~~~~gibi Amerikal~~ tüccarlara da Osmanl~~
Devleti'nde ve Osmanl~~ Devletinin müdahalesi olmadan her millet ya da
dinden simsar kullanma hakk~n~~ veriyordu 2. Simsar denince de akla
Rumlar ve Ermeniler geldi~inden Amerikal~~ misyonerlerin Ermeniler'i
Protestanl~~a kazand~rma çabas~~ sebebiyle ba~layan Amerika-Ermeni
yak~nla~mas~~sonucu Amerikal~~tüccarlar Ermeni simsarlarla i~birli~ine
girdiler. Bu ili~ kiyle Ermeniler ve Amerikal~lar aras~ ndaki yak~nla~ma
öylesine büyük boyutlara ula~ t~ki Amerikal~lar onlar~~ himayeleri alt~na
almakla kalmad~ lar onlara vatanda~l~ k hakk~n~~da tan~d~lar. I~te simsarlarla
ba~layan bu yak~nla~ man~n yan~ nda misyonerlerin etkin faaliyetleri sonucu
Protestan Ermeniler'in himayesi ve yard~m~~ e~itim alan~ nda da kendini
göstermeye ba~lad~.
Amerikan e~itim-ö~retim kurumlar~~ancak misyonerlerin yard~m~ yla
etkin olmu~, zaman içersinde geli~ erek istenen düzeye gelmi~tir.
MISYONERLIK HAREKETLERI VE DIN PROPAGANDASI:
Misyoner-okul ili~ kisini daha da iyi kavrayabilmek aç~s~ndan önce
misyonerlik hareketleri ve din propagandas~~üzerinde k~saca durmak
yerinde olacakt~ r.
Misyonerlerin gayeleri din e~itimi vermek, kendi mezheplerine mümin
kazand~ rmak ve okullarda okuyan ya da dairelerde çal~~an gençleri,
misyonerlik hareketinin geni~letilmesi için yeti~ tirmekti. Zamanla bu
amaçtan uzakla~~ p dini amaçlar yan~ nda siyasi amaçlara da yöneldiler ve
zaman zaman siyasi gayenin a~~r bast~~~~bir çal~~ ma temposuna girdiler. I~te
Amerikal~~ misyonerler de bu do~rultuda Ermenileri Protestanl~~a
kazand~ rma konusunda öylesine büyük bir çaba sarfettiler ki sonunda ~~848
de Osmanl~~Devleti Protestanlar~~ayr~~bir cemaat olarak resmen tammakla
kalmad~ , Ermeni milleti Gregoryan, Katolik ve Protestan diye üçe
bölündü 3. Misyonerleri destekleyen en büyük güç de 1810 da kurulan ve
1 Bi1â1 ~im~ir, Ermeni Propagandas~n~ n Amerika Boyutu Üzerine, Atatürk Üniversitesi
yay. 628, Erzurum, 1 g84, s• 79
2 Bilâ1 ~im~ir, a.g.e., s. 81
3 Bi1â1 ~im~ir, a.g.e., S. 94
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faaliyetlerinde etkin olan "American Board of Commisioners for Foreign
Missions" adl~~ Misyonerlik örgütüydü. Boston'da kurulan bu örgüt özellikle
de 1819 da Türkiye topraklar~ n~~ program~ na al~ nca 1821 den itibaren
misyonerlerini göndermeye ba~lam~~ t~~4. 183o larda Amerikal~~ misyoneler,
Istanbul merkez olmak üzere "4" çal~~ma bölgesi belirlemi~lerdi.
- Rumeli Bölgesi; Filibe, Samakov, Selanik ve Manast~ r yörelerini
içine al~ yordu ve amac~~ Bulgaristan'~ n ba~~ms~zl~~~ na kavu~mas~~ idi.
2 - Bat~~ Anadolu Bölgesi; Istanbul, Izmit, Bursa, Merzifon, Kayseri ve
Trabzon yörelerini içine al~ yordu.
3 - Orta Anadolu Bölgesi, Toros Da~lar~ 'mn güneyinden F~ rat Nehri
vadisine kadar olan yerleri kaps~yordu.
4 - Do~u Anodulu Bölgesi; Harput (Elaz~~ ) Erzurum, Van, Mardin ve
Bitlis ~ehirleri ile Rus ve Iran s~ n~ r~ na kadar olan yerleri kaps~ yordu 5.
Bu veriler Amerikal~~ Protestan misyonerlerin ülkeyi kar~~~kar~~~etki ve
çal~~ma alanlar~~içine ald~ klar~ n~~ ve çok kapsaml~~ bir çal~~ma ile American
Board örgütünün tüm misyoner te~kilatlann~~geride b~rakt~~~ n~~göstermektedir. American Board örgütünden daha sonra sözetmek üzere önce
misyonerlerin faaliyetlerine biraz de~inelim.
1 go ~~ tarihli Y~ld~z Saray Ar~ ivi'ne ait bir belgede misyonerlerin
Protestanl~~a mümin kazand~ rma çabalar~ ndan sözedilmektedir. Belgede
baz~~ ara~t~ rmalar için Izmir'de bir heyet topland~~~ ndan, bir rapor
haz~ rland~~~ ndan bahsedilmekte ve raporda misyonerlerin Osmanl~~
Devleti'ndeki halk~~ kendi dinlerine davet ettikleri bunda da ba~ar~l~~
olduklar~, oysa tan~ nan din serbestisinin sadece kendi dinini icra konusunda
geçerli oldu~u; yoksa halk~~ Protestanl~~a te~vik etmek anlam~ nda
olamayaca~~ , bu durum için gerikli tedbirin al~ nmas~, misyonerlerin
hareketlerinin herhangi bir istenmeyen olaya sebebiyet vermemesi için
dikkat edilmesi gibi hususlar belirtilmektedir 6.
Misyonerler maddi aç~ dan güçlü, birçok yönden bilinçli, planl~~ ve
programl~~ hareket etmi~ler adeta bir te~ kilat disiplini içinde çal~~malar~ n~~
sürdürmü~lerdir. Bu planl~, programl~~disiplin içinde göze çarpan önemli bir
olgu da, toplant~lar düzenlemi~~olmaland~ r. Bu toplant~lardan birinden
sözeden 1905 tarihli Y~ ld~z Ar~ivi belgesinden k~sa bir al~ nt~~ yapal~ m.
Bilal ~im~ir, a.g.e., S. 92
Fethi Teveto~lu, Amerika Birle~ik Devletleri ve Ortado~u, Türk Kültürü Dergisi, S.
266, s. 386
6 Erol K~r~ehirlio~lu, Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri, Istanbul 1963, s. 151.
5
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"Mara~'da mukim Amerika misyonerlerinden Mr. Mikalim tarafindan
Haçin'de mukim Amerikal~lar serlevhasiyle mah-i hal-i ruminin yirmiyedinci günü Mara~~merkezinden çekilmi~~telgrafta `va~zlar meclisi Mara~' ta
bulunacak ve müntehiplerinize de bildirilece~i' ibarat~n~n muharrer oldu~u
ve bundan maksat Halep ve Adana vilayetleri dahilinde de civarda bulunan
Protestan misyonerlerinin Mara~' ta tecemmü edeceklerinin hafiyyen icra
k~l~nan tahkikattan anla~~ld~~~..." 7 .
Görülüyorki misyonerler birbirinden kopuk de~il aksine birbiri ile
ba~lant~~ve düzen içersinde çal~~malar~n~~sürdürmektedirler. Bu toplant~lar
da buna örnektir. Yine, ikinci bir toplant~~ düzenlendi~ine dair olan
belgemiz 1906 tarihlidir. Belgeden k~sa bir al~nt~~ yap~yoruz.
"Bitlis, Erzurum, Harput, Mardin Amerika misyonerleri reislerinin
baz~~müzakeratta bulunmak üzere kariben Van'da içtima edecekleri arz ve
ihbar k~l~nm~~..."8.
Misyonerler çok yönlü olarak sürdürdükleri faaliyetlerinde, bu çe~it
toplant~lar yan~nda, etkilemek istedikleri ya da korumalar~~ alt~ na ald~klar~~
topluluklara destek olarak, telkinlerde ve yard~mlarda bulunarak, silah
vererek ve okul, yetimhane gibi kurumlar~~kullanarak da etki olmu~lard~r.
1906 tarihli bir belgede, Sivas Vilâyetinde ve civar~ nda bulunan baz~~
Amerikal~~misyonerlerin asl~ nda Amerikal~~misyonerler olmad~~~, o k~yafete
girmi~~kötü niyetli Ermeniler'in olduklar~~ve bunlar~ n misyoner bile olsalar
bu k~yafetle böyle ~ehir civar~nda dola~malar~mn halk için kötü örnek ve
olumsuz bir hareket olaca~~~belirtilmektedir 9 . Bu çe~it etkilemeler yaln~zca
telkin ya da görünü~~seviyesinde kalmam~~, maddi yard~mlar da yap~lm~~,
bunun yan~nda silah da sa~lanm~~t~r. Konu ile ilgili ~~893 tarihli bir belgeden
k~sa bir al~nt~~yapal~m.
"Protestan misyonerlerinin esliha ve evrak-~~ muz~rra tevziiyle ahaliyi
1987
ihtilâle tahrik hususunda vukua gelen mefsedetlerine kar~~....'5
tarihli bir belgeden daha al~nt~~ yaparak de~erlendirmemize geçelim.
"Bebek'te bulunan Robert Kolej nam mektebin müdiri ile mualliminin
Rumeli Hisar~~ile civar~ nda meskun bulunan Ermeniler'in hicretlerini teshil
ile beraber bunlara muavenet-i nakdiyede bulunmakta olduklar~~mesmu-~~
âli buyruldu~undan..." 1.
10

7

Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e, s• 1 49

8 Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 161
9

Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 147

I° Erol K~ r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 146
l ~~Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 145
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Al~ nt~lardan da anla~~laca~~~gibi özellikle de ba~ta misyonerler olmak
üzere Amerikal~lar taraf~ ndan Ermeniler'e hem para hem de silah yard~ m~~
yap~lm~~t~ r. Üstelik bir ihtilal te~viki yapmakla kalmam~~ lar, müslüman
halk ile Ermeniler aras~ nda bir Ermeni katliam~ na sebep olabilecek
durumdan endi~ e duyduklar~n~~ Amerika Senatosu'nda beyan etmi~lerdir ' 2.
Misyonerlerin en güçlü etkileme organ~~ ise okullard~ . Okullar ve
onlar~n yan~ nda yetimhane, hastane gibi bir çok kurum, dinlerini yaymak,
siyasi aç~ dan da topluluklar~~ etki alt~ na almak için en güzel vas~ tayd~. Bu
kurumlardaki ~srarl~~ çal~~malar~ na bir örnek te ~~go ~~ tarihli bir belgede
görülmektedir.
"Haçin kazas~ nda Amerika misyonerleri taraf~ndan mukaddema in~a
edilmi~~olan eytamhanenin gittikçe kesb-i vüs'at etmekte ve Ermeni
çocuklar~ n~ n cebren denilecek surette eytamhaneye ithâl edilmekte oldu~u
ve Protestan mezhebinin olhavalide tevsiine misyonerler tarafindan malen
ve bedenen çal~~ makta bulundu~u ve bu maksad için Kozan'da dahi bir
eytamhane ile sanayi mektebi nam~~ alt~nda bir mahal kü~ad edildi~i
maruzât-~~ vakiden malum-~~ âli buyrulmu~~olup..." '3. Verdi~imiz bütün
belge örneklerinde de görülece~i gibi Protestan misyonerler dine mümin
kazand~ rmak için özellikle de Ermeniler üzerinde çabalar~n~~
yo~unla~t~ rarak faaliyetlerini sürdürmü~ler, bu yolda maddi yard~mlar
yan~nda ba~ ta okullar olmak üzere çe~itli kurumlar~~ da gayeleri
do~rultusunda kullanm~~lard~ r. ~~ te ticaret ve tüccarlar yoluyla ba~lay~p,
misyonerler kanal~ yla süren Ermeni Protestanlar~~ himaye konusu daha
sonra Amerika Devleti'nin Osmanl~~ topraklar~~ için belirledi~i siyasetin
basamaklar~ ndan biri olmu~ tur. Amerika, Ermenileri, onlar~n istekleri için
çaba harc~yormu~~gibi bir görünümle yönlendirmi~~ama kendi ç~ karlar~~
do~rultusunda kullanmak amac~n~~gütmü~ tür. Çünkü Amerika için önemli
olan Ermeni milleti de~il onlar~ n kendilerine sa~layaca~~~imkânlard~. Bunu
do~rulayan görü~ ü ise yine Amerikal~~ bir Konsolos, Amerika'n~n Sivas
Konsolusu Mr. Jewet, sözkonusu etmi~tir.
"...Ermeniler karaktersiz ve yurt sevgisinden yoksun bir topluluktur.
S~ radan bir Ermeni göze girmek ve para kazanmak ve hatta intikam almak
için casus, muhbir ve çok zaman da sahte muhbir olmaktad~ r." 14
Erol K~ r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 157
Erol K~ r~ehirlio~lu, a.g.e., S. 150
14 Bilal ~im~ ir, Tarihte Ermeni Terörü ve Sivas Vilâyeti, Uluslararas
~~Terörizm ve Gençlik
12

13

Sempozyumu Bildirileri (24-26 Nisan 1985) Cumhuriyet Üniversitesi yay. No: 17, 1986 Sivas, s.
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"Ermeniler aleyhindeki dellileri, genellikle Türkler de~il, Ermeni
casuslar, paral~~ Ermeni muhbirler veya tutuklular~n Ermeni arkada~lar~~
toplamaktad~ r." 15
Amerikal~lar'~ n Ermeniler hakk~ nda bu kadar olumsuz dü~ünmelerine
ra~men onlar~~ korumak ya da yard~ mc~~ olmak için ellerinden geleni
yapmalar~~ nas~l aç~ klanabilir?. Bu ancak Türkiye'nin yeralt~~ ve yerüstü
zenginliklerinin kullamlabilmesi için bir hak sa~lamak, söz sahibi olmak
amac~~ ile Ermeniler'in arac~~ olarak kullan~lmas~~ dü~üncesi ile aç~klanabilir
ki, bunun için Ermeniler'in ba~~ms~ z bir varl~k olarak kendini göstermesi,
Türk topraklar~~ üzerinde bak~ms~ z bir devlet kurmalar~~ yolunda
Amerikal~lar u~ra~~vermi~ lerdir. Bunda hem siyasi hem de ekonomik
nedenler sözkonusudur. Amerikal~lar'~ n istedikleri ~ey Ermeniler'in
varl~~~ n~ n ortaya konmas~~ ya da güçlenmesi de~ildi. Önemli olan
Ortado~u'da yerle~ebilmek ve kendilerine sad~ k bir devlet yaratmak, Rusya
aç~s~ ndan da onlar~ n Akdeniz'e ini~ini engelleyebilecek bir tampon devlet
olu~turmakt~ . Bu siyasi sömürgecili~in hedefi ise biraz önce sözünü etti~imiz
yeralt~~ ve yerüstü kaynaklanyd~ . Osmanl~~ topraklar~~ üzerindeki zengin
kaynaklar hakk~ nda s~ k s~ k Konsolosluklar taraf~ ndan raporlar düzenlendi~i
b.linmektedir. Bu raporlarda biri de Amerika'n~ n Sivas Konsolosu Mr.
Jewet taraf~ ndan verilen 4 Kas~ m 1887 tarihli rapordur. Bir k~sm~ n~~
,tanyoruz.
"Anadolu'nun maden kaynaklar~~ zengin ama pek az geli~tirilmi~ tir. Bir
ba~ka hükümetin elinde olsayd~, bu maden kaynaklar~~ yüzy~l~ n en büyük
verimini ve servetini sa~lard~. Ama bugünkü ko~ullarda bunlar hemen
hemen hiç de~er ta~~ m~yor." 16 Kaynaklar~ n zenginli~i, bir ba~ka devletin
a cak bunu de~erlendirebilece~i aç~kca belirtilmi~ tir. ~~te bu ekonomik
ç~ kar, Amerikal~lar'~~ Ermeniler'in koruyucusu durumuna getirmi~, bu
yoldaki çabalar ve politik oyunlar büyük bir sorun yarat~ lmas~ nda önemli
bir etken olmu~ tur.
Amerikal~lar'~ n Ermeniler için verdi~i u~ra~~birkaç yönde geli~mi~ tir.
Osmanl~~ topraklar~~ üzerindeki Ermenileri himayesi alt~ na al~ p
etkilemi~ tir.
Amerika'da Ermeniler'i ezilmi~, zavall~~ bir toplum olarak tan~ tarak
hem duygusal yönde hem de maddi kaynak aç~s~ ndan onlara taraftar
toplam~~ t~ r.
15

Bilal ~im~ir, a.g.e., s. 102
Bilal ~im~ir, Ermeni Propagandas~ n~n Amerika Boyutu Üzerine, a.g.e., s. 111
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Propaganda arac~~lyla ile hem tüm Ermeniler aras~ nda yerini alm~~~
hem de bu dü~üncelerini her Devlete anlatabilme olana~~n~~ bulmu~tur.
Misyoner cemiyetleri sayesinde her Ermeni ile ili~ki kurabilmi~~her
Ermeniyi etkisi alt~ na alabilmi~tir.
Konsolosluklar kurarak kendi vatanda~lar~na yard~mc~~ olmak
yan~ nda, hem Ermeniler aras~ ndaki hem de kendisi ile Ermeniler aras~ ndaki
ba~~~sürdürmü~, daima canl~~ ve taze tutmu~tur.
Amerikan vatanda~lar~~için okullar açmak yan~nda, Ermeniler'in de
devam edebilecekleri okullar açm~~~ve onlar~~bilinçlendirmeye çal~~m~~t~r.
Okul konusundaki çabalar iki kolda geli~me göstermi~tir.
- Amerika Devleti'nin açt~ klar~~ okullardaki faaliyetler
2 - Amerikal~~ misyonerlerin açt~klar~~okullardaki faaliyetler
AMERIKAN MISYONER OKULLARI:
Amerikan Okullar~~ hakk~nda ayr~ nt~l~~bilgiyi daha sonraya b~ rakarak
Amerikan Misyoner Okullar~~üzerinde biraz durmak istiyoruz. Amerikal~~
misyonerlerin Ermeniler'i Protestanl~~a kazand~ rma amac~~ ile
gerçekle~tirdikleri faaliyetlerden biri de Okul açmakt~. Bu sayede e~itim
yoluyla okullarda okuyan Ermeni çocuklar~n~, hem çocuklara verilen e~itim
sayesinde hem de çocuklar arac~l~~~~ile onlar~n aileleriyle temas kurup
yard~ mc~~olarak Ermeni ailelerini etkileri alt~ na almak dü~üncesindeydiler.
Bunu özellikle de Ermeniler'in nüfus bak~m~ndan yo~un oldu~u yerlerde
okul açarak gerçekle~tirmeye çal~~malar~~ beklenen etkiyi göstermi~tir.
Burada önemli olan ~ey bu misyoner okullar~nda Ermenilere verilen
ideolojinin ne oldu~udur. Bu ideolojinin ne oldu~unu yine bir Amerikal~'n~ n
a~z~ ndan aktaral~m. Amerikal~~Prof. Earle "American Missions in the Near
East" adl~~ eserinde ~unlar~~söylemektedir:
"Amerikan misyoner okullar~ nda Ermeniler dillerini ve tarihsel
geleneklerini yeniden üstün tutmay~~ ö~rendiler. Bat~'n~n siyasal toplumsal
ve ekonomik ilerleme ideallerini tan~d~l~ r. Bulunduklar~~ duruma kar~~~daha
etkin bir ho~nutsuzluk duymay~~ ve köylü müslüman kom~ular~na kar~~~
keskin bir üstünlük duygusu beslemeyi elde ettiler." 17
Ermeniler için ilk misyoner okulu 1834 te Istanbul'da Beyo~lu'nda
aç~lm~~t~ r. Çal~~malar~n~~daha da h~zland~ ran misyonerler ~~ 852 de sonradan
çok önemli bir merkez durumunu alan Harput Misyoner Istasyonu'nu
17

Milliyet Gazetesi, Politika Kazas~~Kö~esi, 29 Eylül 1984 Kö~e yazan: örsan Öymen
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açm~~lard~ r ". Bundan "7„ y~l sonra da Harput'ta Amerikan Misyoner
Koleji di~er ad~yla "F~rat Koleji" faaliyete geçmi~tir. Ermeniler'in "Yeprad
Koleji" dedikleri okulun amac~~ önceleri Ermeni-Protestan din adamlar~~
yeti~ tirmekti. I 88o lerden sonra laik e~itime önem verilerek geli~tirilmeye ve
geni~letilmeye ba~lanm~~t~. Buradan mezun olan birçok Ermeni gencin
ö~retimine devam etmek üzere Amerikaya gönderildi~i, ço~unlukla da
Amerikan vatanda~l~~~na getikleri bir gerçektir '9.
AMERIKAN OKULLARI:
Amerikal~lar, özellikle 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin
yay~nlanmas~ yla okullar~n faaliyetlerine devam edebilmeleri için ruhsat
almalar~~ yükümlülü~ünden sonra istedikleri rahat ortam~~bulamam~~lard~.
Önceleri ruhsats~z ve izinsiz olarak rahatça açt~klar~~ ve faaliyetlerini
sürdürdükleri okullara nizamnamenin yay~nlanmas~ ndan sonra ruhsat
alma zorunlulu~u ortaya ç~k~ nca huzursuzluklar~m hem ülkelerinde dile
getirmi~ler, hem de resmi kanallar arac~l~~~~ile Osmanl~~ hükümeti'ne
duyurarak bu konuda ayr~cal~k istemi~lerdir. Konu ile ilgili 1903 tarihli
Washington'dan Istanbul'daki Amerika Sefiri Le~ man'a (okundu~u gibi
yaz~lm~~) gönderilen bir telgraf örne~i olan belgede 2°. Okul konusunda
Amerikahlar'~ n mü~külâta dü~tükleri, oysa bu müesseselerin Osmanl~~
Padi~ah~' na sad~ k bir ~ekilde faaliyetlerini sürdürdükleri, çal~~anlar aras~ nda
da bir fesada yolaçacak kimsenin bulunmad~~~~belirtilmi~, Amerika ile
Osmanl~~ Devleti aras~ ndaki ili~kinin devam~~ için Amerika Ba~kan~~
taraf~ndan gönderilen ve çekilen mü~külât~ n kalkaca~~na inand~~~~belirtilen
bir beyannameden de sözedilmi~tir. Bu beyannamede yer alan Amerika
Devleti'ne di~er devletlere tan~ nm~~~olan imtiyazIar~ n tan~ nmas~ n~~isteyen
dile~e gelince, önce belgeden k~sa bir al~ nt~~ yapal~m.
"... Reis'in (Amerika Ba~kan~ ) * ~ o~~ senesinde Fransa'ya ve olvakitten beri Rusya, Almanya ve Italya'ya bah~~buyrulan ayni teminat ve
müsaadat~ n Amerika tebaas~ na ve Amerikal~lar'~ n müessesat~ na da te~mil
,
buyrulmas~ n~~arzu ve intizar eyledi~i.... 21
Belgenin devam~ nda Beyrut'ta bulunan Fransa mektebine tan~ nan
müsaadenin Beyrut'ta bulunan Protestan T~ p Okuluna da tan~ nmas~~
Bilâ1 ~im~ir, Ermeni Propagandas~n~n Amerika Boyutu Üzerine, a.g.e., s. 94
Milliyet Gazetesi, 29 Eylül 1984. a.g. yaz~,
20 Erol K~r~ehirlio~lu, Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri, a.g.e., S. 154
* Beyannameyi gönderen ba~kan ~~go ~ -~~gog y~llar aras~ nda görev yapan THEODORE
ROOSEVELT olmal~d~r.
21 Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 154.
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gerekti~i, tan~nmamas~~için bir sebep bulunmad~~~, çünkü iki okul aras~ nda
bir fark olmad~~~, Protestan Okulu'nun da t~pk~~ Fransa okulu gibi müessesat-~~
milliye'den say~lmas~~gerekti~i (sebep olarak Protestan T~ p Okulu'nun New
York hükümetinin resmi mezuniyet belgesine haiz oldu~u gösterilmi~)
dolay~s~yla da di~er devletlere tan~ nan haklann Amerika Devleti için de
geçerli olmas~n~ n gerekli oldu~u belirtilmi~ tir. Bu telgrafa cevap olarak
Osmanl~~Hükümeti, Amerikan müesseselerinin say~lar~ n~n çok oldu~unu her
gün huzursuzluk ç~ kard~klar~n~ , bu müracattan önce konunun Hariciye
Naz~ r~~ ile zaten konu~uldu~unu, Misyonerlerin yan~s~ ra bu kurumlar~~
taraf~ndan birçok vas~ tayla fesad ç~kar~lmaya çal~~~ld~~~ n~~bildirmi~tir 22.
Daha sonra 1903 tarihli bir ba~ ka belgede ise, adeta bu fesad ç~karma
faaliyetlerine örnekler verilmi~, Amerika müesseselerinin di~er devlet
müesseselerine tan~ nan haklardan yararlanabilmesi için bütün Amerikan
kurumlar~n~~gösteren bir defterin gönderilmesi gerekti~i aç~ klanm~~t~ r. Bu
belgeden k~sa bir al~nt~~ yap~yoruz.
"... geçenlerde bir Ermeni taraf~ ndan bile Kastamoni'de islam
mahallesi aras~ nda bilahare kilise ve mektep haline ifra~~olunmak üzere bir
mesken-i hususi tedariki yolunda ne veçhile te~ebüsatta bulundu~u..." 23
"... Memalik-i ~ahanedeki Amerika müessesat~n~~ mübeyyin defter
henüz arz-~~ hakipay-~ 'an k~l~ nmam~~~oldu~undan..." 24
903 tarihli bir ba~ ka belgede ise yine bu defterler sözkonusu edilmi~~ve
Amerikal~larca izin istenen kaz~-ara~t~ rma faaliyetine dikkat çekilmi~ tir. Bu
belgenin bir k~sm~n~~ aktaral~ m.
"...memalik-i ~ahanedeki Amerika müessesat~~için iktizay-~~ hal emr-i
ferman buyrulmak üzere ana dair defterin bir an evvel arz ve takdimi
lüzumunun ve hafriyat i~ine gelince bu babda malumat olmay~ p sefaretce
hafriyat icras~~ istenilen mahal Musul Vilayeti dahilinde Koyuncuk nam tepe ise tetkikat ve tebligat-~~ mesbuka ile mütebeyyin oldu~u veçhile oras~~
mahalli-i mübarekeden olarak bittabi makrun-~~ müsaade-i seniyye-i mülukane olamayaca~~ ndan evvelce sefarete cevap verildi~i gibi..." 25

Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., S. 155, 158
Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 158
24 Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 158
25 Erol K~r~ehirlio~lu, a.g.e., s. 158-159
22

23
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Belgenin ekinden de k~ sa bir al~ nt~~ yap~ p yorumumuza geçelim.
"Amerika mekteplerinin miktar ve müfredat~~ hakk~ nda bir defterin
istihsali, varsa keyfiyetin Hariciye Nezaret-i Celilesine ve aran~lan talimat
müsveddesinin..." 26
Osmanl~~ Imparatorlu~u okul aç~lmas~~ konusunda dikkat etti~i bir çok
hususun yan~ nda özellikle de islâm mahallelerde ya da vak~f arazilerinde
yabanc~~ okul aç~lmamas~ na özen göstermi~ tir. Kastamonu'da bir Ermeninin
~ slam mahallesinde kilise ve okul olarak düzenlemek üzere bir mesken temin
etmesini bu sebeple dikkate alm~~~ve geli~ meler konusunda bilgi sahibi
olmay~~ dü~ünmü~ tür. Say~lar~ n~ n çoklu~ u ve huzursuzlu~a yolaçt~ klar~~
gerekçesiyle her devletten istedi~i ve bütün kurumlar~~ özellikle de okullar~~
içeren defterleri Amerikal~ lardan da istemi~ , Amerika Ba~kan~'n~ n di~er
devletlere tan~ nan hak ve ayr~cal~ klardan yararlanma iste~i üzerine bu
defterler gelmedikçe konunun gündeme gelemeyece~ini bildirmi~tir.
Amerikal~lar~ n izin istekleri yaln~ zca Okul açma konusunda olmam~~t~r.
Kurum açma (Konsolusluk, Hastane gibi) izni yan~ nda kaz~~ yapma gibi özel
izinlerin de sözkonusu edildi~i olmu~ tur. Bunu biraz önce verdi~imiz
örnekte de aç~ kça görüyoruz. Yine bu "hafriyat" i~ine kaz~~ yap~ lacak yerin
din aç~s~ ndan kutsal say~lmas~~ sebebiyle izin verilemeyece~i belirtilmi~tir. Bu
durumun bildirildi~i belgede Amerika Müesseselerini gösteren defterin gelip
gelmedi~ i konusuna yine dikkat çekilmi~tir.
Nihayet beklenen defter gelmi~~Amerikal~ lar "400" müessese için
Osmanl~~ Hükümeti'nden ruhsat istemi~ lerdir. Bu defter ve ruhsat istenen
"400" müessese hakk~ ndaki belgeden baz~~ al~ nt~ lar yaparak yorumumuza
geçelim.
"... k~ raat ve mütalaa olunun tezâkirde sefaret-i mezkûrenin birkaç
sene evvel Amerika müessesat~ n~~ mübeyyin vermi~~oldu~u cetvelde
münderic dörtyüzü mütecaviz müessesenin tasdiki taleb ve iltimas ile
te~ebbüsat-~~ m~s~ rrane devam etti~i halde müessesat-~~ müzkûre meyan~ nda
yerli tebaaya ait müesseseler bulunmas~ na binaen mezkur cedvelin suret-i
umumiyede tasdiki cihetine gidilemeyece~i beyan~ yla nezaretce sefire vaki
olan tebligat-~~ mukma üzerine müessesat-~~ mevcudeden herbirini yegân
yegân tedkik ederek senedat-~~ tasarrufiyesi muntazam olmayanlar~~ veya
yerli efrad ile mü~ tereken tasarruf olunanlar~~ ve yerli tebaaya ait olanlar~~
bizzat reddedece~ini ve ancak bi'l-cümle evrak-~~ tasarrufiyesi yolda olmak
26 Erol K~ r~ehirlio~lu, Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri, a.g.e., s. 15g
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üzere taleb edece~i müessesat~ n kendisine tebli~~olunan irade-i seniyye-i
cenab-~~ mülukâne hükm-i celiline tevfikan Hükümet-i Seniyyece muamele-i
tasdikeyesinin icras~ n~~ intizar ve müessesat-~~ mezkûre hakk~ nda bermantuk-~~
emr-i ferman-~~hümayun-, cenab-~~mülükâne di~erlerinden farkl~~ muamele
edilemeyece~i devlet-i metbuas~ nca da ümid edildi~ini 'beyan etmi~~ve
müddet-i medideden beri devam etmekte olan ihtilâf-~~ vak~a hüsn-~~surette
tesviyesi hususuna irae-i teshilata temayül göstermi~~olub ahiren sefir-i
mumaileyhin Nezarete tevdii eyledi~i muht~ rada münderic "on" kadar
müesseseye müteallik muamelenin icras~ n~~ iltimas etmi~~ve mezkür
muht~ ray~~ tevdii eyledi~i s~ rada sebk eden beyanat~~ vechile lâlettayin birçok
müessesat~ n kabul ve tasdikine çal~~ may~ p beynel-devleteyn münasebat-~~
hasenenin halelden vikaye maksad-~~mültezimanesiyle bu on maddeye hasr-~~
matlub eylemi~ ..." 27.
Belgeden de anla~~ laca~~~gibi 400'ü a~k~ n Amerikan müessesesine
ruhsat almak için elçilik taraf~ ndan Maarif Nezareti'ne ba~ vurulmu~tur.
Gönderilen cetvele yerel baz~~ müesseselerin de dahil olabilece~i belirtilerek
onaylanamayaca~~n~ n elçili~e bildirilmesi üzerinde elçilik belirttikleri " o"
Amerikan okuluna ruhsat istediklerini bildirmi~tir. Ayr~ ca bu on tesis
d~~~ nda ruhsat istemiyor yaln~zca onlar~~ me~rula~t~ rmak için ~srar ediyor.
Amerikal~lar'~ n bu 400 müessese üzerinde fazla israr etmeyip sadece I o
tanesi için ruhsat istemeleri Amerika ve Türkiye aras~ ndaki iyi ili~kilerin
bozulmamas~~ aç~s~ ndan bir jest olarak kabul edilmi~~görülmektedir. önce
hangi okullar için (belirtilen ~~o tanesi) ruhsat istendi~ini 1907 tarihli bir
belgeden görelim. Yorumumuza daha sonra devam edelim.
...
Kayseriye ve Talas'da kin zükür ve inas mektebleri ve s~ byana
mahsus bahçe mektebi ve hastahane ve misyoner ikametine mahsus haneler
ve eczahane,

2 - Tarsus'da kin kolej,
3 - Selanik'te kâin mabed ve misyoner ikametine mahsus hane ve
mü~temilât~ ,
4 - Van'da kin zükür ve inas mektebleri ve eytamhane ve hastahane
ve eczahane ve mabed ve misyoner ikametine mahsus haneler ve
mü~ temilât~,
5 - Selânik'te kin sanayii ve ticaret mektebi,
6 - Izmir'de kin züküra mahsus mekteb ile inas mektebi,
27
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7 - Adana'da kin misyoner ikametine mahsus hane ve inas mektebi,
8 - Sivas'ta kin zükûr mektebi ve inas mektebi ve mabed ve misyoner
ikametine mahsus haneler,
- Mara~ 'ta kin inas koleji ve teoloji semineri yani ulum-~~diniyye
tahsili için mekteb ve misyoner ikametine mahsus haneler,
~~ o - Beyrut'ta kin kolej ile mü~ temilât~" 28 .
Onaylanmas~~ istenen okullara dikkat edersek asl~nda 400 gibi bir
say~dan hiç itirazs~ z o'a ini~~görünü~te Osmanl~~ Hükümeti'ne boyun e~i~~
hatta en önemsiz konularda bile büyük kar~~~ç~ k~~lar gösterilen bir dönemde
ve özellikle bu gibi kurumlarda böylesine bir hareket, bir jest adeta karara
bir sayg~d~r. Ne yaz~ k ki bu kadar iyimser olam~ yoruz. Bu dönü~~ince politik
bir hesapt~r.
Sanki büyük bir fedakarl~k yap~lm~~~400 gibi bir say~~ ~~o'a indirilmi~tir.
Asl~nda say~~ bak~ m~ndan I o de~il, yerle~im merkezi bak~m~ ndan ~~o ayr~~
kurumdan sözediliyor. Ama to maddede belirtilen kurumlar~n yerine,
niteliklerine ve faaliyetlerine çok yönlü hizmetler veren ayr~ca bir de~il
birkaç kurumdan olu~an birimler oldu~una göz at~ld~~~ nda zaten politik
aç~dan as~l amaç için her bak~ mdan uygun olan kurumlar~ n bunlar oldu~u,
Amerikan ç~karlar~n~~ sa~lamak için yeterli deste~i sa~layacak önemli
istasyonlar durumunda bulunduklar~, di~erleri olmasa da bunlar~n istenen
hizmeti verebilecek kurumlar olduklar~~ aç~ kt~ r.
Hem 400 okulun verece~i hizmeti sa~layacaklar hem de Osmanl~~
Hükümeti'ne kar~~~bu ho~~görülü hareketle çok iyi bir puan da kazanm~~~
olacaklard~ r. Okuluyla, hastanesiyle, eczanesiyle, misyoner ikametiyle, mabedleriyle tam kadro tam te~kilat bir çok birimden meydana gelmi~lerdir.
Amerikal~lar~n ö~renciyi e~itmek yan~nda onlarla birlikte ailelerini de etkilemek amac~~ varken maddi yard~mlar yan~nda sa~l~k hizmetleri de sa~lanmas~~sempatizan kazanmak için en güzel yol de~il midir? Bu amaçlar bu
~~ o merkez sayesinde rahatl~kla gerçekle~tirilebilecektir. Burada önemli olan
Amerikal~lar'~n say~y~~indirmekle faaliyetlerinden ve etkinliklerinden hiç bir
~ey kaybetmemi~~olacaklar~n~n anla~~lm~~~olmas~d~r. K~sacas~~Amerikal~lar
faaliyetlerini me~rula~t~rmak yoluna gitmi~lerdir. Bunun için de ruhsat alma
i~lemine giri~tiler. Say~s~~bu kadar çok olan Amerikan Okullar~ndan birkaç~~
hakk~nda bilgi verip faaliyetlerine de~inmek bu konunun önemini daha da
vurgulayacakt~ r.
28
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HARPUT AMERIKAN KOLEJI:
Harput Koleji (Amerikal~lar'~ n FIRAT Koleji, Ermeniler'in YEPRAD
Koleji dedikleri okul) 1859 da aç~lm~~t~ r. Ilk amac~~ Ermeni Protestan din
adam~~yeti~tirmek olan kolej ~~ 88o y~l~ nda geni~letilerek laik ö~retime a~~rl~ k
vermi~tir. Bu okul hakk~ ndaki en sa~l~ kl~~bilgiyi Harput Konsoloslu~u'nun
okul hakk~ ndaki raporlar~ndan ö~reniyoruz. Yeri gelmi~ ken çok önemli bir
konu olan Konsolosluklar üzerinde durmak istiyoruz. Hemen hemen bütün
Yabanc~~devletler okul açt~klar~~ ya da yo~un bir ~ekilde yerle~tikleri veya
nüfuzlar~ n~~ art~ rmay~~ istedikleri yerlerde kendilerine destek olmas~~
bak~m~ ndan birer konsolosluk açm~~lard~ r. Konsoloslar resmi görevleri
yan~nda okullara da yard~ mc~~ olmu~lar, onlar~ n siyasi faaliyetlerine de
destek sa~lam~~ lar hatta okullar, faaliyetleri, yöre halk~~ve co~rafi durumu
hakk~nda raporlar yazm~~ lard~ r. Genellikle bu deste~i alan okullar
hakk~ ndaki bilgiler de Konsolosluk raporlar~ ndan ö~renilmektedir. Harput
Konsoloslu~u yeri ve etkinlikleri aç~ s~ ndan önemlidir. Konsoloslukta
çal~~anlar~ n say~s~~ ve milliyeti konsoloslu~un amac~~ya da özelli~i aç~s~ndan
yeterli bilgi say~lmal~d~ r. 13 Mart 1901 tarihli bir raporda Konsoloslukta
toplam 300 Amerikan vatanda~~ n~n ve ~~6 Ermeninin çal~~t~~~ n~ n belirtilmesi
bu aç~ dan dikkat çekicidir. Bu arada Konsoloslukta görev almak isteyen bir
Türk'ten kefil istendi~i ve kefil olarak ta bir Ermeninin yeterli olaca~~n~ n
belirtildi~i belge de çok önemlidir. Bunlar Konsolosluklar~n faaliyetleri
aç~s~ndan bilgi veren kaynaklard~ r 29.
Harput Koleji'nin Diploma törenini de düzenleyen Amerikan
Konsoloslu~u (Konsolos Thomas H. Norton) törende yap~lan konu~mada
hem yörenin problemleri üzerinde durmu~, hem de e~itim aç~s~ ndan bir
de~erlendirmesini yaparak Harput Koleji hakk~nda bilgi vermi~ tir.
Konu~ mada Harput Koleji'nde ~~ 000'in üzerinde ö~renci bulundu~u,
oldukça büyük boyutlarda yeni binalar yap~laca~~, kolejde ö~rencilere
Amerikan ticaret ya~ant~s~ n~ n, konfor ve servetinin tan~ t~lm~~~oldu~u
belirtilmektedir 30. Amerikal~lar yaln~z Harpueta de~il bir çok yerle~im
merkezinde Konsolosluk açm~~lard~ r. En önemli olanlar Izmir, Erzurum ve
Harput Konsolosluklar~d~ r. (Bulabildi~imiz belgeler ~~~~~ nda).
ROBERT KOLEJ:
1863 te aç~lan bu kolej modern e~itimi ve Yabanc~~ Dil ö~renimi
aç~s~ ndan yaln~z kendi ülkesinin vatanda~lar~ na de~il Osmanl~~ devletine de
29 American National Archives, Despatches from U.S. Consults in Harput (1895-1906)
Microcopy. T. 579, Roll 1, No: 44, 13 Mart 1901 tarihli rapor
30 American National Archives, Despatches..., No: 61, 1 Temmuz 1901 tarihli rapor
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yararl~~olmu~ tur. Kolej Dr. Cyrus Hamlin ve Christoper Rhinelander
Robert'in giri~imleriyle ve maddi manevi destekleriyle aç~lm~~t~r.
1863-64 ders y~l~nda (y~l sonunda) kolejde 20 ö~renci vard~. Ayn~~y~l Dr.
Hamlin tarafindan saat 6.30 dan 22.00 ye kadar sürecek dil kurslar~~
düzenlenmi~ti. Robert Kolej'i binas~n~n in~aat~~için izin istenmesine ait bir
belgeden baz~~al~nt~lar yapal~m.
‘`... arsay-~~ mezküre bedel-i malume ile Amerika tebaas~ndan
mumaileyh Hamlin'e mekteb in~a olunmak üzere terk ve keyfiyet edilmi~~
oldu~undan mezkür arsa baz~~emsaline tatbikan senevi üçyüz kuru~~bedel ile
mukataaya rabt k~lmarak mumaileyh yedinde evkaf-~~hümayun canibinden
ilmuhaber verilmi~~ve ledel-ke~f mekteb-i mezkurun üç kat~~nim kâgir olarak
tulen ve arzen 42 ~er ziraa murabbaül ~ekil ve kadden dahi yirmi ar~un
olmak üzere bina ve in~a olundu~u ebniye dairesinden bamüzekkere beyan
ve imba ve olbabda tersim k~l~nan harita dahi takdim ve ibra olunmu~~
olmakla bu cihetle ruhsat~~havi divan-~~hümayunumda i~bu emr-i celilü'lkadrim ~sdar ve ita olundu..." 31.
Belgede binan~n özelli~i, boyutlar~, arsan~n bedeli ve plân~n~n
onayland~~~~belirtilmi~, ruhsat verildi~i aç~klanm~~t~r. Böylece Rumeli
tepelerinde Robert Kolej Kompleksinden "Hamlin Holl" adl~~binan ilk ta~~~
Amerikal~~bakan Hon. E. Joy Monis taraf~ndan 5 Temmuz 1865 te konmu~~
oluyordu. Binan~ n biriket ve demirleri Ingiltere ve Avrupa'dan (Fransa,
Belçika gibi devletlerden) ithal edildi. Bu malzemeler gümrüksüz ve i~lemsiz
olarak getirilmi~tir 32 .
Hamlin çal~~malar~~ Rumeli Hisan'ndan izliyordu. Bina yang~na
dayan~kl~~bir tarzda in~a edildi. Bu ilk akademik bina 6o.000 dolara mal
oldu. Bir bodn~m kat~ndan ba~ka 4 kathyd~. Merkezde t~pk~~Türk hanlanna
benzer bir avlu bulunuyordu. S~n~flar, bürolar, laboratuvarlar, kütüpane ve
müze yan~nda müdür ve ailesi için de kalacak yerler vard1 33.
1891 de Dr. Hamlin'in o~lu Dwight Foster Hamlin taraf~ndan Bebek
Robert Kolej kampüsüne ikinci bir bina yapt~nld~. 35.000 dolara mal olan
bina "Science Holl" ad~n~~ald~~34.
Ba~bakanl~k Ar~ivi, Y~ld~z tasnif~, No: 1, s. ~~
Cyrus Hamlin, My Life and Times, Boston 1893, s. 451
33 The Story of Robert College Old and New (1863-1982), Complied by May N. Fincan«,
Istanbul 1983, s. 10
34 The Story of Robert College Old and New, a.g.e., s. 26
3I

32

Belleten C. LII, 41
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Yine 1891 de kolej müdürlerinden John Stewart Kennedy, Robert
Kolej Kampüsünde 15 odal~~profesörlerin ikamet için dü~ünülen "Kennedy
Lodge" adl~~ binay~~ yapt~ rd~. 1910 da 1.500.000 dolara ç~ kan mühendislik
bölümü binalar~~ "Gates Holl" ve "Anderson Holl" yapt~ r~ld~.
1912 lerde art~ k Robert Kolej ad~n~~ "Robert Akademisi" ~eklinde
de~i~tirmi~ti. 4 senelik lise ö~renimi Türk okullar~ nda oldu~u gibi 3 seneye
indirilmi~ti. Kolej düzeninde baz~~ de~i~iklikler yap~lm~~, birbirine ba~l~~ üç
e~itim bölümü olu~turulmu~ tu.
I - Mühendislik Okulu
2 - ~~~ Idaresi Okulu
3 - Fen ve Yabanc~~ Dil Okulu
1971 de Bo~aziçi Oniversitesi'ne geçen Robert Kolej Kampüsü Türk
Hükümeti'nce devr al~nm~~t~ r.
Robert Kolej'in bünyesinde aç~lan (187 1) "Home School" Dr.
Hamlin'in gayretleriyle çal~~malar~na önce Gedikpa~a'da kiralanan bir evde
ba~lam~~t~ r. K~zlar için aç~lan bu okulun ilk y~l~ nda ya~lar~~6 olan 3 ö~rencisi
vard~. Ilk akademik bina ~~875 te bitirilmi~ti. Okulun 1873 teki ö~renci say~s~~
40 idi. Akademik binaya geçinceye kadar kullan~lan site yak~n~ ndaki kiral~ k
binada, zemin kat~ nda mutfaklar, yemek odalar~, birinci katta bürolar,
kütüpane ve s~ n~flar ile çal~~ma salonlar~~ve di~er katlarda da yatak odalar~~
bulunuyordu 35. Bu Amerikan k~zlar okulunun müdürü Mary Mills
Patrick'di 36 . Kolejin ilk y~llar~nda müslümanlara yasak olmas~na ra~men
her nas~lsa birkaç müslüman k~z ö~renci bulunmaktayd~. "Home
School"dan ilk diploma alan müslüman k~z~~ Gülistan Ismet idi. Annesi
Sultan Abdülaziz'in saray~nda gözde babas~~ ise subayd~. 1884 do~umlu
Halide Edip Ad~ var ise Amerikan Koleji'nden lisans derecesi alan ilk
müslümand~. Kolej zamanla ba~~ms~z bir karekter kazand~~37.
MERZIFON AMERIKAN KOLEJI:
1863 te aç~lan bu okul ba~lang~çta bir "teoloji semineri"
görünümündeydi. 1881 de bir High School görünümüne girmi~ti. 1886 da
ise kolej düzeyine ula~m~~t~~38 . Merzifon Koleji ile ilgli 2 ayr~~ rapor okul ve
faaliyetlerine aç~kl~k getirecek belgelerdir. Önce 15 Eylül 1887 tarih ve 20
The Story of Robert College... a.g.e., S. 40
The Story of Robert College... a.g.e., s. 41
37 The Story of Robert College... a.g.e., s. 46
38 Milliyet Gazetesi, 24 Ekim 1984, s. 9
35
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say~l~~ konsolosluk raporuna de~inelim. Washington d~~i~leri Bakanl~~~~
sekreterli~ine James D. Parter'e gönderilen raporda Küçük Asya'daki
Amerikan Kolejleri hakk~ nda bilgi verildi~i belirtilmi~tir 39 .
Rapor Sivas Konsolosu H.M. Jewett taraf~ ndan yaz~lm~~t~ r. Jewett
raporunda Türkiye'nin önde gelen e~itim kurumlar~ n~ n Amerikan okullar~~
oldu~unu, bunlar~n Amerikan Hükümeti ve derneklerince desteklenerek
aç~ld~ klar~n~, Türk Hükümeti'nin destekledi~i ta~ra okullar~ n~ n ise çok basit
bir düzeyde ve yetersiz oldu~unu belirtmektedir. Ayr~ca Amerika
hakk~ ndaki kültür alan~nda zay~f olan bilgileri geli~ tirmek için Amerikan
bilirki~ilerinin(exper) bilgileri alt~ nda ilk ve orta dereceli okullarla, kolejlerin küçük Asya'n~n her tarafinda aç~lmas~~gerekti~ini, bu okullar~n büyük
geli~me göstereceklerini, yaln~z çocuklar üzerinde de~il aileleri üzerinde de
anaokullar~~ olarak etkili olacaklar~ n~, böylece de onlar~ n bilgilerinin ve
hayat standartlar~ n~ n yükselece~ini belirtmektedir.
Ayn~~ rapora devam ediyoruz: "Amerikan halk~~ American Board of
Commisioners for Foreign Mission derne~ine Türkiye'de e~itim ö~retim
amac~~ için harcamak üzere 200.000 dolar vermi~ti. Y~llardan beri bu
komisyonun çal~~ malar~~ ve (bu dernekle ilgili ayr~ nt~l~~ bilgiyi daha sonra
verece~iz) onun misyonerlerinin faaliyetleri büyük geli~meler göstermi~ ti.
Son olarak ta e~itim okullanna önem verilmeye ba~lanm~~ t~ r. Bu bran~~
~ imdiye kadar misyonerlik faaliyetlerinde büyük geli~meler kaydetmi~tir.
Ayn~~ zamanda lise düzeyindeki okullar~ n Küçük Asya'da kurulmas~~ da
Amerikan paras~yla geni~~ölçüde desteklenmeye ba~lam~~t~ r. ~~ te bu
komisyon arac~l~~~~ile Amerika Birle~ik devletleri halk~~ Türkiye'deki e~itim
çal~~malar~ na büyük bir para yard~ m~~ ve sempati ile destek
sa~lamaktad~ r." 4°
Küçük Asya'da 3 tane Amerikan Koleji bulunmaktad~ r. Antep'te
"Antep Koleji", Harput'ta "F~ rat Koleji" ve Merzifon'da "Anadolu
Koleji". 41
Bugün F~ rat eniversitesimize, Anadolu liselerimize ad olan bu okul
isimleri de bizce dikkat çekicidir.
Rapora devam ediyoruz:
39 American National Archives, Despatches from U.S. Consults in Sivas (1886-1966),
Microcopy No: T-681, Roll 1, 15 Eylül 1887 tarihli rapor.
40 Ayn~~ rapor
41 Ayn~~ rapor
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"... Merzifon Koleji A.B.D. ile Türk Hükümeti aras~nda yap~lan
görü~meler sonunda 1863 te kurulmu~tur. Ba~lang~çta American Board
komisyonu misyonerlerinden Marsovan tarafindan kurulan kurum teoloji
semineri diye adland~r~lm~~~fakat halk için hem dini hem de sosyal hizmetleri
yerine getiren bir yer olmu~tur. Kolej içinde büyük etkinlik gösteren
Marsovan hükümetle olan ili~kileri de yöneten bir ki~idir. Ayr~ca okulda
"mental disiplin" k~sm~n~n kurulmas~nda da görev alm~~t~r. Bu k~s~m 1881
den itibaren yüksekokul düzeyine getirilmi~tir. 1886 Eylül'ünden beri okul
büyük bir geli~me göstermi~tir. Bu kolej herhangi bir millet için kurulmu~~
olmay~p herkese aç~kt~r. Fakat as~l kayna~~n~~Ermeniler ve Rumlar aras~ nda
bulmaktad~r. Kolejin yasa ve yönetimi onun din anlay~~~ndan ve koydu~u
yararl~~kurallardan olu~maktad~r." 42
Kolej hakk~ndaki bu genel bilgiler verildikten sonra say~sal baz~~verilere
geçilmektedir. Raporda belirtildi~ine göre 1886 y~l~~sonunda kolejde "135"
ö~renci bulunmaktad~r ve bunun ~~o8'i Ermeni 27'si Rum'dur. Çevrede
"Marsovan Okulu" diye bilinen okulun ö~rencileri ~u ~ehirlerden gelmektedir:
"Samsun
Sivas
Trabzon
Kastamonu
Ankara
Konya
Istanbul
Iznik (Nikomedya)
Izmir

37
30
20

6
36
3

135" 4 3

".... Bina hem kolej hem de din e~itimi yani teoloji semineri için
kullan~lmaktad~r. Bütün yap~m ve donat~m masraf~~olarak 20.000 dolar
harcanm~~t~r. Bunun 4.4.00 dolar~~Milli ara~t~rmalar, Co~rafya kimya ve
benzeri ara~t~rma kurumlar~nca kar~~lanm~~t~r. Kolejde temel olarak
~ngilizce, Ermenice, Rumca yan~nda bazan da Frans~zca, Türkçe okuma42
43

Ayn~~ rapor
Ayn~~rapor
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yazma ö~retilmektedir 44. Raporun bundan sonraki k~sm~ nda ö~renci
harçlar~ na de~inilmektedir. Y~ll~ k ilk k~s~m çin 2.5 lira yat~p-kalkma için 6.5
lira Frans~zca için ekstradan ~~ lira toplam 8.5 Türk Liras~~-41-dolar ücret
al~ nmaktad~ r. Burada dikkatimizi çeken iki nokta oldu. Birinci nokta al~ nan
ücretin oldukça dü~ük olmas~d~r. (8.5 Türk Liras~~gibi) ikinci nokta ise 8.5
Türk Liras~ n~ n 41 dolar etmesidir ki bugünkü kurlar gözönüne al~ nd~~~ nda
durumun ilginçli~i kendili~inden ortaya ç~ kar. Raporda kolej ö~retmenlerine verilen ücretler de ~öyle belirtilmi~tir.
"Frans~ z ve Ermeni profesörler ayda
Rum ö~retmenler
Matematikçiler
Frans~z ve Ermeni asistanlar
Türkler
Fizikçiler

44 dolar
26-40 dolar
22 dolar
17.60 dolar
~~ 3.2o dolar
26.40 dolar

Ayr~ ca çocuklara yard~ m eden asistan her ay 1 .7o dolar al~ r'. Kolejde
~~., 2., 3. s~ n~f dersleri ingilizce verilmektedir. 4. y~lda ise Mant~ k felsefesi adl~~
ve Ermenice-Rumca verilen ders d~~~ ndakiler Ingilizce verilmektedir.
Raporun bundan sonraki k~sm~ nda bir ba~l~ kla devam eden k~sm~~ aynen
aktar~ yoruz:
KOLEJDE GELI~ME
"Kolej müdürü Mr. C.C. Tracy'nin yüksek himayelerinde okul çok
büyük geli~ me göstermekte Türk ve müslüman okullanyla k~yaslanamayacak derecede, yüksek bilgili eleman mezun etmekte ve yeti~ tirmektedir.
Sivas valisi S~ rr~~ Pa~a okulu son ziyaretlerinde bu okulun bölgedeki en güzel
ve en büyük okul oldu~unu, di~er ~ehirlerdeki Türk okullar~ nda Türkçe'nin
bu kolejde okutuldu~u kadar ö~retilemedi~ini belirtmi~tir." 46
Türk devlet adamlar~ n~ n da bu kadar övdü~ü kolej yaln~zca e~itimle
u~ra~an, siyasi faaliyetlerden ve fikirlerden uzak, topraklar~ nda bulundu~u
Osmanl~~ Imparatorlu~ u'nun aleyhine hiç bir hareketi bulunmayan
ö~rencilere sahip bir kurum de~ildi. özellikle Rum ö~rencilerin siyasal
faaliyetleri oldukça önemli boyutlardad~ r. Merzifon'da kurulan Merzifon
Pontus Te~kilât~ 'mn çal~~malar~ ndan sözetmek için önce bu te~kilât~ n nizamnamesindeki baz~~ maddeleri verelim.
Ayn~~ rapor
Ayn~~ rapor
46 Ayn~~ rapor
44
45
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"~~ - Merzifon Amerikan Koleji'nde mevcud Rum talebesini Maarif
klübü talebesiyle birle~tirerek Pontus ünvan~~alt~nda bir cemiyet te~kil etmek
5 - Mektep haricinde (Merzifon Koleji) bulunanlarla Merzifon
dahilinde ikamet eden Rumlar azay-~~ tabiinin bütün hukukundan istifade
eder.
6 - Rumca lisan~na a~ina olmayan anas~ r-~~saire ahalisinden heyet azas~~
oiarak toplant~lara kat~lmak zorunda de~ildirler." 47
Görülece~i gibi amaç Merzifon Koleji'ndeki Rum ö~rencileri ve
Merzifon'daki Rumca bilen ahaliyi etkilemek siyasi bir görü~~etrafinda
birle~ tirmektir. Burada Merzifon Pontus Cemiyeti'nin faaliyetlerine örnek
olarak gösterilebilecek 2 mektuptan sözetmek yerinde olacakt~ r.
Merzifon Pontus Te~kilât~'dan birinin bir Yunanl~'ya yazd~~~~ilk
mektubumuzda te~kilât~ n faaliyete geçmek üzere oldu~u, Yunanistan'dan
imdat bekledikleri ve kulland~klar~~ binan~ n Merzifon Amerikan Koleji
oldu~u aç~ kça belirtilmi~tir 4°.
Yine 1908 de Merzifon te~kilât~ ndan bir üyenin yazd~~~~ve Sasun'daki
Teceddüd ve Ihya Cemiyeti'ne gönderdi~i ikinci mektubumuzda ise
ümitlerinin gerçekle~me an~ n~ n yakla~m~~~oldu~undan bahsedilmektedir 49 .
Bu mektup ve belgeler 14 ~ubat 1921 de Merzifon Amerikan Koleji
Türkçe ö~retmeni Zeki Efendi'nin cesedinin kolej yak~n~nda bulunmas~~
üzerine okulda yap~ lan arama sonucu elde edilmi~~ve bu belgeler sayesinde
Pontus hareketinin binada (Merzifon Koleji) plânlan~ p, güçlendirilmeye
çal~~~ld~~~~anla~~lm~~t~ r.
Arama s~ ras~ nda bulunan belgeler aras~ nda, silahlar, madalyalar,
pontusçularla ili~ ki kuran çetelerin foto~raflar~~ ve pontusçulara ait bir
albüm ve Pontüs Klübü Nizamnamesi bulunmaktad~ r 5°.
AMERIKALILARIN ORTADO~ U'DAKI FAALIYETLERI VE
OKULLARI:
~imdiye kadar genel olarak Anadolu'daki Amerikan ö~retim
kurumlar~ na de~indik. Biraz da Anadolu d~~~ ndaki ve tabii özellikle
Ortado~u'daki faaliyetlere göz atmak gerekir. Amerikal~lar~ n Lübnan'a ilk
geli~leri 1820 y~l~ ndad~ r. Bunlar Prespiterian Kilisesi'ne ba~l~~misyonerlerdi.
Pontus Meselesi, Matbuat ve ~stihbarat Dairesi, Ankara,
Pontus Meselesi, Matbuat ve Istihbarat Dairesi, Ankara,
Pontus Meselesi, Matbuat ve Istihbarat Dairesi, Ankara,
50 Pontus Meselesi, Matbuat ve Istihbarat Dairesi, Ankara,

47

48

1338, s. 92
1338, s. 93
1338, s• 94
1338, s. 92-94

AMERIKAN OKULLARI

647

Bunlar~~Eli Smith ve e~i izlemi~tir. Yorulmak bilmeden 1857 de ölümüne
kadar Beyrut'ta çal~~ an misyoner Mrs. Smith bölgede kitap bas~m~n~~
geli~tirmesi bak~m~ ndan çok iyi bilinmektedir 5 °. Suriye'de ilk Amerikan
K~z Okulu'nu yapt~ran ve e~itime açan Mrs. Eli Smith'dir 52.
Özellikle Anadolu'ya ve Suriye'ye gönderilmi~~olan Amerikan
misyonerleri American Board te~kilat~ na mensuptular. Bu misyonerlerin
çabalar~~sonucu ortaya ç~kan en önemli olgu ise Ermeniler aras~nda Türk
dü~manl~~~~yaratmakt~. 1810 da Boston'da kurulan American Board
te~kilât~'mn 1821 den itibaren ilk misyonerlerini göndermeye ba~lad~~~ndan
ve 1830 larda ~stanbul merkez olmak üzere "4" çal~~ma bölgesi
belirlediklerinden sözetmi~tik. O zamana kadar Osmanl~~hristiyanlarmdan
Bulgarlar'la Ermeniler aras~nda henüz Osmanl~~Devleti'nden kopmak ve
ba~~ms~z olmak fikri uyanmam~~t~~53 . öyleyse uyand~ rmak gerekiyordu
(daha önce sözünü etti~imiz, tampon bir Ermen~~devleti kurmak, yeralt~~ve
yerüstü zenginliklerden faydanabilmek gibi amaçlar için) ve bu
bilinçlendirmeyle onlar~~Osmanl~~Devleti'nden koparmak laz~md~~54.
Bunun için planl~, programl~, te~kilath ve maddi olanakla desteklenmi~~bir
çal~~ma temposu ba~lat~lm~~t~. Misyonerlerin American Board Te~kilât~'mn
merkezi ile s~k~~ s~k~ya olan ba~lar~~devam ediyordu. Her yap~lan faaliyet
y~ll~k raporlarla te~kilâta bildiriliyordu. Amerikan misyonerleri (tabii
özellikle de American Board Te~kilat~~misyonerleri) özellikle SuriyeLübnan'da etkili olmu~lard~r. 186o y~l~nda Amerikan misyonerlerinin
yard~m~yla Lübnan'da aç~lan 33 okulda !000 kadar ö~renci bulunmaktayd~~ 5 5 . Be~te biri k~z ö~renciydi ve ö~rencilerin bütün masraflar~~A.B.D.
kaynaklar~ndan kar~~lan~yordu. Amerikal~lar'~n Suriye'deki en büyük
ba~ar~lar~~1886 da Beyrut'ta "Suriye Protestan Koleji"ni kurmalar~d~r. Bu
okul bugünkü "Beyrut Amerikan Üniversitesi" dir. Okulun kurucusu
Daniel Bliss 1902 ye kadar kolejin müdürlü~ünü de yapm~~t~r 56 . Bilindi~i
gibi bu kolej t~ p dahil çe~itli bilim dallar~nda faaliyet göstermi~~ve geli~erek
bugünkü Beyrut Amerikan Üniversitesi haline gelmi~tir. Osmanl~~

~~ Fethi Teveto~lu, Amerika Birle~ik Devletleri ve Ortado~u, Türk Kültürü Dergisi,
Haziran 1985, S. 266, s. 382
32 Fethi Teveto~lu, a.g.e., s. 386
33 Bilâl ~im~ir Ermeni Propogandas~ n~n Amerika Boyutlar~~ Üzerine, a.g.e., s. 93
34 Bilâl ~im~ir, a.g.e., S. 93
33 Fethi Teveto~lu, a.g.e., s. 386
56
Fethi Teveto~lu, a.g.e., s. 387
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Devleti'nce "Amerika T~ p Okulu" olarak isimlendirilen bu ö~retim kurumu
ruhsat için çok sonralar~~ müracaat etmi~~1903 lerde i~lemleri yap~ lm~~t~ r 7.
Amerikan misyonerlerinin Suriye, Irak'taki faaliyetleri Arapçaya önem
vermekle ba~lam~~ t~ r. Arapçan~ n ve Arap edebiyat~ n~ n ö~retilmesi için
büyük çaba harcam~~lar ilim adamlar~~yeti~ tirmi~lerdir. I~te yeti~tirilen bu
ilim ve sanat adamlar~ n~ n haz~ rlad~klar~~ zemin, Arap milliyetçili~inin
ye~erdi~i en elveri~i ortam olmu~tur. Amerikal~~misyonerlerin kendileriyle
ayn~~ gaye için çal~~t~ klar~~ bir di~er Amerikan H~ ristiyanl~~~~yayma kurulu~u
da "The Mason Memorial Hospital" adl~~ misyonerler ve masonlar
yönetimindeki hastaneydi 58 . 1893 y~l~ nda yaln~z Türkiye topraklar~nda
1317 Amerikan misyoneri görev yapmaktayd~~ ve bunlar~ n 223 ü Amerika'
dan gelmi~~1094. ü de Ermeniler aras~ ndan yeti~mi~ti. Misyonerlerin Türkiye'de 436 ibadet yeri vard~ . Bunlar~ n ~~ 55 i tam kadrolu kilise olup 281 i daha
küçük boyutlardaki ibadet yerleriydi. Buralarda 228 i papaz olmak üzere
1006 ki~i görev yapmak tayd~ . 1893 te Amerikan misyonerlerinin Türkiye'
deki kolejlerinin say~s~~ 5, buralardaki ö~rencilerin s~ y~s~~ da 4085 idi 59 ( 1907
tarihli Ba~bakanl~ k Ar~ivi belgesinde "400" kadar Amerikan okulu
bulundu~unu daha önce belirtmi~ tik, yukardaki say~~ yaln~zca misyoner
okullar~ na aittir).
Amerikal~ lar okullar~ nda 3 ~eye önem vermi~lerdir.
- E~itim:
Modern e~itim için hiç bir fedakârl~ktan kaç~ nmam~~lard~ r. Modern,
düzenli ve geli~mi~~ö~retim kurumlanyla di~er devletlere örnek olmu~lard~ r.
Bu arada Türk e~itim-ö~retim kurumlar~ na bu aç~dan olumlu katk~lar~~ da
olmu~ tur. Özellikle dil konusundaki önemi, e~itim aç~s~ ndan geli~mi~li~i
Osmanl~~ Devleti taraf~ nda hiç bir zaman gözard~~ edilmemi~~hatta Osmanl~~
Devleti kendi hesab~ na Robert Kolej'e e~itim görmek üzere ö~renci
göndermi~tir. 1912 tarihli 3 belgeden anlad~~~ m~z kadar~yla Osmanl~~ Devleti
Robert Kolej'de kendi hesab~ na 3 yat~l~~ Türk ö~renciyi okutmaktad~ r.
Ö~renciler hakk~ nda zaman zaman Osmanl~~Devleti'ne raporlar halinde ve
tabii okul idaresince bilgiler verilmektedir. Bu üç ö~renciden birinin sa~l~ k
nedeniyle okulu b~ rakmas~~ üzerine onun yerine yeni bir ö~renci al~ nmas~~ için
bir s~ nav aç~lmas~ n~ n dü~ünüldü~ünden ve bu üç ö~renciden ikincisinin
notlar~ ndaki yetersizlik nedeniyle ba~ar~s~z görülüp okula devam
BA. Mukteza defteri 21/402
Fethi Teyetoglu, a.g.e., s. 389-390
59 Milliyet Gazetesi, 24 Ekim 1984
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edemeyece~i okul idaresince kararla~t~r~ld~~~ ndan iki ki~i için s~nav aç~lmas~~
gerekti~inden sözedilen bir yaz~da, s~navla ilgili gazete ilan~~ da
verilmektedir. ~lânda biri yat~l~~ di~eri gündüzlü olmak üzere iki ö~renci
al~ naca~~~25 ki~inin ba~vurdu~u (bir ba~ka belgede bu say~~ 32 dir)" ve s~nav yeri ve saati bildirilmektedir'.
Burada önemli olan konu Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun bu yabanc~~
okula ne kadar önem verdi~i, iyi bir e~itim verildi~ine olan inanc~n~ n bu
~ekilde ifade edilmesidir. Gerçekten de ba~ta Amerikan okullar~~olmak üzere
bir çok Yabanc~~ okul zararl~~siyasi faaliyetlerinin yan~s~ra e~itim aç~s~ ndan
yararl~~ da olmu~tur. Yap~lan siyasi çal~~malara bak~larak zararl~~
kurumlard~ r damgas~n~~ vurmak hatal~~ olacakt~r. Çünkü de~i~ik konularda
çok çe~itli yönlerden zararl~~ da olmu~lard~ r yararl~~da. Biz burada yorumu
saptad~~~ m~z noktalar~~ belgeler ~~~~~ nda ve yans~z bir görü~le vererek
yapmaya çal~~t~ k. Önemli olan Amerikal~lar~n okullar~nda siyasi
çal~~malara oldu~u gibi e~itim çal~~malar~na da gereken önemi vermi~~
olmalar~d~ r. Zaten e~itim faaliyetleri, dini ve siyasi çal~~malar daima içiçe,
birbirine yard~ mc~~ ve etken olmu~tur.
2 - Siyasi Faaliyetler:

Az~ nl~klar~n sorunlar~ na e~ilmi~ler, onlar~~desteklemi~ler özellikle de
Ermeniler için ellerinden geleni yapm~~lard~r. Bu konu üzerinde yeterince
durdu~umuz için hemen üçüncü olguya geçiyoruz.
3 - Dine ve Mezhebe Mümin Kazand~ rma Giri~imleri:
~~te as~l bu dü~ünce Yabanc~~ okullar~n tabii bu arada da Amerikan
okullar~ n~ n aç~l~~~nedenlerinin en önemlisi olmu~tur. Din ve mezhep
propagandas~~ yaparak çe~itli dinden topluluklar~~ (özellikle Ermenileri)
kendi mezheplerine kazand~ rmak isteyen Amerikal~~ misyonerler birçok
taraftar edinmi~lerdi. Bu etkile~im zamanla himayedarl~~a kadar varm~~t~.
Fert olarak himayeye girmenin yan~nda topluluklar da yabanc~~devletlerin
himayelerine girmeye ba~lam~~lard~. Topluluklarla birlikte bunlar~ n
okullar~~ da himaye alt~na girmi~ti. Hem bu okullar~~ etkileri alt~na al~ p
kullanan Amerikal~lar hem de kendi okullar~ndan yararlanarak belirledikleri siyasi hedef için her çabay~~ göstermi~ler, siyasi zararl~~ (Osmanl~~Devleti
aleyhine olan) faaliyetlerinin yan~~ s~ra modern ve geli~mi~~ e~itim
60 Milli E~itim Bakanl~~~~Ar~ivi, 1913 tarihli belge (Ar~iv tasnifsiz oldu~u için belgeler
numaras~zd~r.)
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sistemleriyle Osmanl~~ Devletine faydal~~ da olmu~lard~ r. Ayr~~ bir ara~ t~ rma
konusu oldu~una inand~~~ = ve bunun için de de~inmedi~imiz
Cumhuriyet dönemi Amerikan Okullar~~ bu din propagandas~~nedeniyle
zaman zaman büyük skandallara da sebep olmu~ tur.
Faaliyete ba~lad~~~~günden buyana çe~itli olumlu olumsuz yönleri ve
etkinlikleriyle Amerikan Okullar~~ bugüne kadar varl~ klar~ n~~
sürdürmü~lerdir. Ancak bugün için Türk Hükümeti'nin gözetimi alt~ nda
belli kanunlar çerçevesinde kendilerine tan~ nan serbestlik içinde
çal~~ malar~ na devam etmektedirler. 1964 y~l~ nda yap~lan bir çal~~ maya göre
1964 y~l~ nda faaliyette olan Amerikan Okullar~~ ~unlard~ r:
Izmir Amerikan K~z Koleji (Göztepe), Istanbul Amerikan Koleji K~z
K~sm~~ (Arnavutköy), Istanbul Amiral Bristol Hastanesi Ebe ve Hem~ire
Okulu(Ni~anta~~ ), Istanbul Robert Kolej Lise Bölümü (Bebek), Istanbul
Robert Koleji Yüksek Okulu(Bebek), Amerikan K~z Lisesi(Üsküdar) 62 . Son
olarak konuya ili~kin verece~imiz 2 çizelgeden birincisi I. Dünya Sava~~~
öncesinde Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndaki ba~l~ca Amerikan okullar~n~~ ve
ö~renci say~lar~ n~~ vermektedir 63. Ikinci çizelge ~~ 845-19o4 y~llar~~ aras~ nda
Amerikan misyoner okullar~ 'mn, misyoner say~s~ n~ , okul ve ö~renci say~s~ n~~
göstermektedir 64 .
BATI ANADOLU MISYONU

ö~renci say~s~~

Istanbul /Gedikpa~a
Anadolu /Adapazar~~
Bursa
Izmir

Girls School
Girls High School
Girls High School
American Collegiate Institute for
Girls

Izmir
Kayseri
Kayseri

International College
Talas Boys School
Talas Girls School

268
293
~~69
3o ~~
380
147
~~26

62 Özel Okullar Rehberi, Milli E~itim Bakanl~~~'nca haz~ rlamp, yay~ nlatt~ r~ lm~~ t~ r. 1964,
S. 127-170.
63 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 1985, Istanbul, Ileti~im Yay. C. 2 S.
498
64
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, a.g.e., S. 496
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Sivas
Merzifon
Merzifon

726
280
250

Girls High School
Anatolia College
Anatolia Girls School

DO~U ANADOLU MISYONU
Harput
Harput
Diyarbak~ r
Mardin
Mardin
Bitlis
Van
Van
Erzurum
Erzurum

Euphrates College
Girls High School
Protestant School
Girls High School
Teachers School
Girls Boarding School
Boys School
Girls School
Girls School
Boys Boarding School

200

395
?
39
?
41
325
484
200

go

MERKEZI ANADOLU MISYONU
Antep
Antep
Mara~~
Adana
Haçin (Saimbeyli)
Tarsus
Urfa
g tl

Central Turkey College for Boys
Seminary for Girls
Central Turkey College for Girls
Seminary for Girls
Hadjin Home School for Girls
Saint Paul's Institute for Boys
Industrial Training School
27

Okul

247
156
118
~ 8o
267
~~7o
?

5852
Yakla~~k Olarak '3
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YILLAR MISYONER YERLI OKUL Ö~RENCI
SAYISI
GÖREVLI S. SAYISI
SAYISI
1845
~~ 85o
1855

34
38

12

7

135

25

7
38

363

71

2742

112

58
92

77
156

1865

89

294

114

~~879
1875

~~ ~~6

364

205

4160
5489

137

460

244
331

~~ 3°95

390

13791

~~ 86o

~~88o
~~885

146
156

548
768

~~8go

177

791

1895

177

~~ goo

153

1 904

187

8253

464

16990

867

449

20604

910
1057

42 5

23040
22867"

465

