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ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR
İki yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Türk-Amerikan ilişkileri, Türk
siyasi tarihi çözümlenirken göz ardı edilmemesi gereken bir öneme sahiptir. Siyasi,
ekonomik, askerî vs. işbirlikleriyle sürdürülen bu ilişkilerin şekillenmesinde, Amerikalı
Protestan misyonerlerin Anadolu coğrafyasında yaptıkları misyonerlik çalışmalarının da
etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Kısa adı Amerikan Board olarak da bilinen ABCFM örgütünün, 1820’den
itibaren Osmanlı topraklarında sürdüreceği misyonerlik faaliyetlerinin ilk başlangıç
noktası ise İzmir olmuştur. Misyonerler, gelecekteki büyük hasatın en özel meyvesini
İzmir’de alabilmek için bu kentte yüz yılı aşkın bir süre mücadele etmişlerdir. İzmir ya
da batılı kaynaklarda ifade edildiği üzere Smyrna, Anadolu’nun Batı’ya açılan önemli
kentlerinden birisidir. Binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan bu yerleşim yeri,
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, demografik yapısı ve kültürel
zenginliği ile her zaman Levantın cezbedici kentlerinden birisi olmuştur.
Bu çalışmada ise Amerikan Board misyoner örgütüne ait arşiv belgeleri esas
alınarak Board misyonerlerinin bölgedeki faaliyetleri incelenmiş, böylelikle yakın
dönem İzmir kent tarihine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, eğitim, din, şehir,
sosyal ve kültürel birçok tarihi olgusal temelde değerlendirilmesi gerektiği
düşünüldüğünden, çok yönlü bir araştırılma olmasına azamî gayret gösterilmiştir.
Araştırma süreci ise bilgi ve ilgilerini esirgemeyen insanların destekleri ile
tamamlanmıştır. Bu bağlamda, 135 yılı aşkın bir süredir eğitim faaliyetlerini sürdüren
Özel İzmir Amerikan Koleji (American Collegiate Institute / ACI) arşivinden
yararlanmama ve Göztepe’de bulunan kampüs alanında incelemeler yapmama yardımcı
olan okul müdürü Anet GOMEL hanımefendiye teşekkür ederim.
Türkiye Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü’nün (The American Research
Institute in Turkey / ARIT) Arnavutköy / İstanbul’daki arşivinden yararlanmama ve
bazı değerli kaynaklara ulaşmama vesile olan Dr. Brain JOHNSON’a yakın ilgilerinden
dolayı teşekkürlerimi sunarım.
Çalışmamız sırasında ziyaret etme fırsatı bulduğumuz birçok arşiv ve
kütüphanede görev yapan personelin, göstermiş olduğu nazik ve ilgi dolu yaklaşımları
araştırma sürecimizi kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla öncelikle İstanbul’da bulunan T.C.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve ARIT çalışanlarına, Ankara’daki T.C. Başbakanlık
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Cumhuriyet Arşivi, Milli Kütüphane ve çeşitli Üniversite kütüphanelerindeki görevli
personele, İzmir’deki APİKAM, ACI ve çeşitli kütüphane çalışanlarına güler yüzlü
yaklaşımları ve alakalarından ötürü teşekkür ederim.
Gerek yüksek lisans gerekse de doktora eğitimim sürecince danışmanlığımı
yapan, tez konusunun belirlenmesinden, tezin tamamlanmasına kadar geçen süre
içerisinde kıymetli desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Gülbadi ALAN’a teşekkür etmek
malumun ilamından başka bir şey değildir. Ancak yine de malumları ilam etmek
gerektiğini bilerek kendisine şükranlarımı sunmak isterim. Bu çalışmanın, tamamlanma
aşamasında değerli görüş ve desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Mehmet Metin
HÜLAGÜ’ye, Prof. Dr. Ahmet KANKAL’a, Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI’ya ve Prof.
Dr. Şakir BATMAZ’a, teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışmanın çeşitli aşamalarında
yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR’e ise müteşekkirim.
Bu çalışmanın araştırma sürecinde ve yazım aşamasında kendilerini zaman
zaman ihmal etmeme rağmen destek ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen çok
kıymetli anneme ve kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Son olarak nicelik açısında
az, nitelik olarak dolu dolu bir hayat yaşamış olan, gerek özel gerekse de akademik
hayatıma yön verirken feyz aldığım örnek insan babam Namık Kemal DEMİR’i ise
rahmetle anmak isterim.
Cenk DEMİR
KAYSERİ, 31 Mart 2014
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AMERİKAN BOARD’UN İZMİR’DEKİ FAALİYETLERİ VE
İZMİR ULUSLARARASI KOLEJ

Cenk DEMİR
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Tezi, Haziran 2014
Danışman: Doç. Dr. Gülbadi ALAN

KISA ÖZET
Bu çalışma, ABCFM misyonerlerinin 1820 yılında İzmir’de başlayan ve yüz
yılı aşkın bir süre bu kentte yürüttükleri misyonerlik faaliyetlerini ele almaktadır.
ABCFM, Tanrı’nın kelâmını ve Hz. İsa’nın öğretilerini dünyaya yayma düşüncesiyle
1810 yılında ABD’de kurulmuş bir Protestan misyoner örgütüdür. Bu örgüt, okyanus
ötesindeki birçok coğrafyada olduğu gibi Asya’nın kilidini açacak bir anahtara
benzetilen Küçük Asya’da (Anadolu) da misyonerlik çalışmalarında bulunmuştur.
İzmir’de görev yapan Amerikalı misyoner Maria A. West’inde dediği gibi, Güven,
yavaş büyüyen bir bitkiydi! Board misyonerleri, bu bitkinin en özel meyvesini almak ve
büyük hasat gününe kavuşmak için ise İzmir’de uzun bir maceraya girişecekti.
Bu tez, giriş kısmından sonra dört ana bölümden oluşmakta olup Amerikan
Board örgütünün, dinî, matbaa ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde İzmir’deki
örgütlenmesini incelemektedir. Misyonerlerin nüfuz sahası, İzmir ve çevresindeki dinî
etkinliği, matbaa faaliyetlerinin kapsamı, eğitim faaliyetleri ile bölgede açılan Amerikan
okullarının misyoner çalışmalarındaki yeri ve önemi, sınanan hipotezler arasındadır.
Ayrıca bu çalışma ile birlikte İzmir’deki iki önemli Amerikan eğitim kurumu: İzmir
Amerikan Kolej Enstitüsü (ACI) ve İzmir Uluslararası Kolej’in (IC), kuruluşları,
faaliyetleri ve akıbetleri kronolojik düzen içerisinde ayrıntılı bir şekilde incelenip
Amerikan Board’un İzmir’deki misyonerlik faaliyetlerinin dinî, eğitim, sosyal, kültürel,
fikrî ve siyasi etkileri belgeler ışığında aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Board, İzmir, Misyoner, Eğitim, Kolej
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THE ACTIVITIES OF THE AMERICAN BOARD IN IZMIR AND
IZMIR INTERNATIONAL COLLEGE
Cenk DEMIR
PhD Thesis: June 2014
Supervisor: Assoc. Prof. Gülbadi ALAN

ABSTRACT
This study discusses Missionary activities which was started by ABCFM
Missionaries in İzmir, in 1820 and was conducted by them in this city more than a
hundered years. ABCFM, which was established in 1810 in USA, is a Protestan
missionary organization, whose aim and thinking to spread the word of god and gospels
to world,. This organization carried out missionary activities in many regions and also
in Asia Minor which was seen as the key opens the doors of Asia. As American
Missionary Maria A. West, who worked in İzmir said, “confidence is a plant of slow
growth”. The Board missionaries would start a long journey in İzmir to harvest this
plant’s the best fruit and to reach the great harvest day.
This dissetation is composed of four main sections from start to end examines
in the framework of American Board’s religious, publishing and education activities in
İzmir. The influence of missionaries in the area their religious missions around İzmir,
the content of publishing activities, their educational missions and the place and
importance in missionary works of established American colleges in the region are
tested hypotiesis. Additionally, this study will chronologically analyze the establisment,
activities and future of İzmir American College Institutue (ACI) and İzmir International
College (IC) which are the two major educational Institutions in İzmir in detail. The
findings will illuminate the religious, educational, social, cultural, intellectual and
political effects of missionary activities of American Board in İzmir in the light of
documents.

Keywords: American Board, İzmir (Smyrna), Missionary, Education, College
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GİRİŞ
A. Konu
İnsan ile devlet arasında bir benzerliğin olduğuna inanan ve devleti büyük bir
canlı organizmaya (insana) benzeten Platon’a (Eflatun) göre, devletin her organı ancak
bütün yapı içinde yaşamını sürdürebilirdi.1 Herhangi bir yapı içerisindeki bozulmadan
kaynaklı sorunların, genele sirayet etmesi ise hiç de zor değildi. Siyasi, askerî, iktisadi
vs. açılardan birkaç yüz yıldır mütemadiyen Batı karşısında edilgen bir yapıya bürünen
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı bu sancılar da devlet içerisindeki aksaklıkların bir
sonucuydu. 19. yüzyıl boyunca sıkıntıları daha da artan Osmanlı Devleti,
kapitülasyonların ve siyasi müdahalelerin bir yansıması olarak bağışıklık sistemini
yitirmiş ve savunmasız kalmıştır. Aydınlanma çağının meyvelerini yemeye başlayan
Batı ise gürbüzleşmiş, kapitalist düşünce ile makine dişlilerini parlatarak etkin konuma
gelmiştir. Artık gelişen Batılı Hristiyan beyaz adam, savunmasızlaşmaya başlayan
Osmanlı topraklarını, kurduğu misyoner örgütleri aracılığıyla 19. yüzyıl boyunca yoğun
bir şekilde istila edebilecekti.
Osmanlı böyle bir yapı içerisindeyken 19. yüzyılda henüz büyük güçler
arasında siyaset arenasına çıkmamış olan Amerika ise gelecek adına yatırımlarını
yapıyor, misyonerler aracılığıyla büyük hasatın ürünlerini almak adına dünya üzerinde
tohumlarını ekmeye başlıyordu. Bu bağlamda Amerika’nın ve Amerikalı Protestan
misyonerlerinin hedeflerindeki ülkelerden birisi ise Osmanlı Devleti olacaktır. Aslında
1784 yılında Amerikan Kongresi’nin kararı ile Osmanlı Devleti ile ticari bir antlaşma
yapılmak istenmiş ancak daha sonra bu fikirden vazgeçilmişti. İki ülke arasında ticari
bir antlaşma olmamasına rağmen Amerikalı tüccarların gemilerine çektikleri Amerikan
bayrağı ile ilk defa bir Amerikan ticaret gemisi, 1797 yılında İzmir Limanı’na giriş
yapmıştır.2 Hala ABD’nin Osmanlı Devleti ile yaptığı herhangi bir ticari antlaşma
1

Platon, Devlet I-II, (Çev. Azra Erhat, Samim Sinanoğlu, Suat Sinanoğlu), Cumhuriyet Yayınları,
İstanbul 1998, s. 90.
2
Amerikan Ticaret gemileri 1786’da İstanbul’u, 1797’de İzmir’i, 1800 yılında ise İskenderiye’yi ziyaret
etmiştir. Ayrıca ilk kez 1803 yılında Amerikan Maliye Bakanlığı’nın ithalat-ihracat istatistiklerinde
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bulunmamasına karşılık, Amerikan Başkanı Jefferson tarafından William Stewart, 1802
yılında İzmir’e ABD konsolosu olarak atanmıştır.3 1811 yılına kadar İngiliz Levant
Company çatısı altında sürdürülen Osmanlı-Amerikan ticareti, İngilizlerden bağımsız
bir şekilde devam etmesi adına, David Offley’in öncülüğündeki Amerikalı işadamları
1811’de İzmir’de ilk Amerikan Ticaret Odası’nı açmışlardır.4
19. yüzyılda, Osmanlı-ABD ilişkileri bakımından çekingen ve ihtiyatlı bir
politika izleyen Osmanlıya karşılık; ABD hevesli ve atak bir dış politika izlemeye
çalışıyor,

Avrupalı rakiplerinin çok önceden doldurduğu Osmanlı pazarında

tutunabilmek için Osmanlı Devleti’ne karşı yumuşak ve dostane bir tavır takınıyordu.5
Aslında Amerikalıların ticaret ve diplomasi alanlarında sergilediği girişken ve atılgan
tutum içinde birçok faktör barındırırken bunlar içerisinde etkili olan bir diğer faktör ise
Protestanlık olmuştur. Kendi içerisinde ayrıldığı Kalvinizm, Presbiteryanizm,
Anglikanizm gibi cemaatlerin Hristiyanlığı yorumlayışlarında bazı ufak farklılıklar olsa
da Protestanlık, insanın kurtuluşunda ruhban sınıfının ve kilisenin aracılığını reddeden,
sorumluluğu bireysel temele oturtan bir inanç sistemiydi. Dolayısıyla bu inanca sahip
insanlar, Protestan ahlak (Püriten ahlak) olarak nitelendirilen bir hayat tarzını
barındırıyordu. Bu ahlaki anlayış, insanın bu dünya da aklını kullanması, iyi hesaplar
yaparak var gücüyle çalışmasını, tasarruf etmesini ve Tanrı’ya yakışan bir kul olmasını
öngörüyordu.6 Bu nedenle Protestan ahlak anlayışı ve dinî yorumlayışı Amerikalıların,
ticari ve diplomasi alanları dışından misyonerlik faaliyetlerinde de girişken ve atılgan
bir tavır sergilemelerine neden olmuştur.
19. yüzyıl boyunca Amerika menşeli birçok Protestan misyoner örgütü
kurulmuştur. Ancak bu örgütler içerisinden mali ve örgüt yapısı bakımından en
önemlilerinde ve en büyüklerinden birisi American Board of Commissioners for
Foreign Missions’ın (Amerikan Board)7 olmuştur. Dünyanın pek çok bölgesinde
Türkiye için ayrı bir sütun açılmıştır. Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika: Kendi Belgeleriyle 19.
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İmge Kitabevi, 3. Baskı, Ankara
2000, s. 9.
3
Orhan F. Köprülü, “Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri”, Belleten, C. 51, S. 200, Ankara Ağustos
1987, s. 927-929.
4
Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 10.
5
Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Kitabevi, Ankara 2001, s. 94.
6
Erhan, s. 82-83.
7
Bu misyoner örgütüyle ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalarda, örgüt isminin yabancı kökenli olmasından
dolayı Türkçe karşılığı konusunda bir belirsizlik göze çarpmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu örgüt
tanımlanırken ABCFM (Uygur Kocabaşoğlu), Amerikan Board (Gülbadi Alan) ve Amerikan Kurul
(Dilşen İnce Erdoğan) gibi isimler kullanılmıştır. İdris Yücel’in 2011’de hazırladığı doktora tezinde de bu
konuya dikkat çekilmiştir. Özellikle Cumhuriyet döneminde Türkçe olarak yayınlanan örgüte ait basılı
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misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuş olan bu örgüt kuruluşunun üzerinden on yıl
geçtikten sonra Osmanlı topraklarında da misyonerlik faaliyetlerini başlatacaktır. Saha
araştırmaları, hedef kitlelerin belirlenmesi ve misyonların kurulması şeklinde geçen ilk
kırk yılın sonunda örgütün Anadolu’daki teşkilat yapısı büyük ölçüde şekillenecektir.
Bu çalışmanın konusu, Board misyonerlerinin Batı Türkiye Misyonu içerisinde
kurduğu yedi istasyondan biri olan İzmir istasyonundaki faaliyetlerini ele almaktadır.
ABD’nin Osmanlı topraklarında açtığı ilk konsolosluğa ve ilk Amerikan Ticaret
Odası’na ev sahipliği yapan İzmir, Amerikalı Protestan misyonerlerin 1820’de
Anadolu’ya ilk ayak bastıkları şehir olma özelliğini de taşımaktadır. Dolayısıyla
İzmir’de uzun yıllar boyunca misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuş olan Amerikan
Board misyonerlerinin yürüttükleri misyonerlik çalışmaları, faaliyet alanları ve etkileri
gerek kent tarihi açısından gerekse de 19. ve 20. yüzyıl Türk-Amerikan ilişkileri
bakımından, İzmir şehri örnek alınarak bu çalışma konusu kapsamında incelenmeye
çalışılmıştır.
Bu bağlamda Amerikan Board’un özellikle 1820-1934 yılları arasında İzmir ve
çevresinde yürüttüğü dinî, eğitim, sosyal ve kültürel misyonerlik faaliyetleri kronolojik
sırayla çalışma dâhilinde incelenmiştir. Ele alınan konular içerisinde, Amerikalı
misyonerlerin İzmir’e ilk gelişleri ve yaptıkları saha araştırmaları irdelenmiştir. Daha
sonra dinî faaliyetler ve 1833-1853 yılları arasındaki matbaa çalışmalarına yer
verilmiştir. 1850’lerin ortasından itibaren önce Akhisar’da kurulan, çeşitli zaman
aralıklarında ise Batı Anadolu’nun 10 farklı yerleşim yerinde tesis edilen dış
istasyonlar, ana hatlarıyla ele alınıp İzmir istasyonunun mali yapısı ve bölgede görev
yapan misyonerler hakkında genel bilgilere yer verilmiştir.
Çalışmanın odak konularından biri olan ve Board misyonerlerinin İzmir’de en
etkili oldukları faaliyet kolu olan eğitim çalışmaları, İzmir Amerikan Kız Kolej
Enstitüsü (ACI) ve İzmir Uluslararası Kolej (IC) başlıkları altında söz konusu tez
çalışmasında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Okulların kuruluşları, tesisi, finansman

kaynaklarda örgütün adı Amerikan Bord olarak kullanıldığından kendisi tarafından bu ismin kullanılması
uygun görülmüştür. Bkz. İdris Yücel, Anadolu’daki Amerikan Hastaneleri ve Tıbbi Misyonerlik (18801930), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 2011 (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), s. 3. Mevcut paradoksal durum hakkında Doç. Dr. Gülbadi Alan ile yapılan görüşme
sonucu; Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünde Bord kelimesinin Türkçe bir anlamının
olmaması ve Board’un Türkçe karşılığından biri olan kurul kelimesinin indeks taramalarında yaygın
kullanılmaması nedeniyle bu kelimenin orijinal haliyle kalmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu örgüt,
çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde kısaca Amerikan Board veya yalnızca Board şeklinde
tanımlanacaktır.
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kaynakları, yönetim yapıları, eğitim-öğretim sistemleri, öğrenci ve öğretmenlerin
özellikleri vs. bu ayrıntılar içerisinde yer almaktadır.
Son olarak bu çalışmada, Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’deki
faaliyetlerinin ve kentte açtıkları Amerikan okullarının gerek azınlıklar gerekse de
Türkler üzerindeki sosyal, kültürel, dinî, fikri ve siyasi etkileri ele alınan bir başka konu
başlığını oluşturmaktadır.

B. Amaç ve Kapsam
Bu çalışmada, binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan İzmir’in, 19. ve 20.
yüzyılın ilk yarısındaki dinî, eğitim ve sosyal yapısında Amerikanlı Protestan
misyonerlerin etkileri açıklayıcı araştırma yöntemiyle, mekân ve zaman sınırlandırması
yapılarak aydınlatılması amaçlanmıştır.
Bilindiği üzere Amerikan Board tarafından, dünyanın birçok bölgesinde
misyonerlik faaliyetleri yapılmış, aynı şekilde Osmanlı topraklarında da bu misyonerlik
çalışmaları yürütülmüştür. Osmanlı coğrafyasının geniş yüz ölçümü göz önüne
alındığında araştırmanın mekân bakımından sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu
kapsamda, Amerikan Board’un Anadolu’daki misyonerlik çalışmalarının başlangıcı
olan İzmir hedef mekân olarak tayin edilmiştir. Ayrıca Board misyonerlerinin
İzmir’deki faaliyetleri ve bu faaliyetlerinin bir kolu olan eğitim çalışmaları dâhilindeki
Amerikan okullarının, bölgedeki etkileri konunun sınırlarını oluşturmuştur.
Araştırmanın bir diğer sınırlaması ise zaman bakımındandır. Amerikan Board
misyonerlerinin 1820’de İzmir’e gelmesiyle başlayan ve Uluslararası Kolej’in kapandığı
1934’e kadar olan dönemi kapsayan yaklaşık 114 yıllık bir dönem bu bağlamda
incelenmiştir.
Söz konusu çalışma, temelde dört hipotez (varsayım) üzerine kurgulanmıştır.
Bu hipotezlerden ilki, İzmir’e 1820 yılında ayak basan Amerikan Board misyonerlerinin
bölgedeki ilk tetkikleri ve Levant’ın Parlayan Yıldızı8 İzmir’in, misyonerlerin gözü ile
8

Bülent Şenocak tarafından kullanılan bu ifade de yer alan Levant kelimesi, “Fransızca güneşin doğması
anlamında da kullanılan lever sözcüğünden türetilmiş ve doğu anlamına gelmektedir. Günlük dilde bu
adın yaygınlaşması, Venedikliler ve öteki Avrupalı tüccarlar aracılığıyla, Haçlı Seferleri sonunda Sur ve
Sayda gibi kentlerle ticaretin geliştiği döneme rastlar. Küçük Asya (Anadolu) ve Suriye kıyılarını
kapsayan Levant, bazen Yunanistan ve Mısır’ı da içine alacak biçimde geniş tutulmuş, bazen de Anadolu
anlamında ya da Ortadoğu ve Yakın Doğu ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır.” Bülent Şenocak,
Levant’ın Yıldızı İzmir: Levantenler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler, Şenocak Yayınları, 4. Baskı, İzmir
2011, s. 12-13. Yine Levant kelimesinden türeyen Levanten kelimesinin ise kesin bir tanımı olmamakla
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Batı’ya yansıması ile ilgilidir. Neredeyse bugünkü Ege Bölgesi’nin tamamını kapsayan
İzmir

istasyonu9

içerisinde

Amerikan

Board

tarafından

yapılan

misyoner

müdahalelerinin ve yatırımlarının, bölge insanı üzerinde ne düzeyde etkili olduğu
sorgulanmalıdır. Bu müdahalelerin ilkini oluşturan dinî faaliyetlerin neden Rum ve
Ermeniler üzerinde yoğunlaştığı, kronolojik olarak faaliyetlerin gelişim ve yansımaları
aydınlatılması gereken bir husustur. Ayrıca misyoner çalışmalarının önemli bir faaliyet
kolu olan matbuat faaliyetleri kapsamında Amerikan Board’un Anadolu’da kurduğu ilk
matbaanın İzmir’de kurulmasının şehir ve misyonerler açısından önemi bilinmelidir.
İkinci hipotez, Amerikan Board’un bölgedeki eğitim faaliyetleri üzerinedir.
Board misyonerleri, Osmanlı topraklarına ulaşmalarının ardından detaylı saha
araştırmaları neticesinde kendilerini dinleyecek insanları bulmuşlardır. Ancak eğitim
düzeyi bir hayli düşük olan bu insanların, en azında İncil’i okuyabilecek kadar
eğitilmesi gerekmekteydi. Böylece misyonerler, ilk eğitim faaliyetlerine kiliselerde
açtıkları Pazar Okullarıyla başlamışlardır. Aynı şekilde İzmir’de de açılan Pazar
Okulları, Board misyonerlerinin kentteki ilk eğitim faaliyetlerini oluşturmuştur. Fakat
Amerikan Board örgütü, yarım asırdan fazla bir süre İzmir’de süreklilik arz eden ve
etkili olan eğitim kurumları kuramamıştır. Bu süreçte Board misyonerlerinin ne gibi
eğitim faaliyetlerinde bulunduğu, bu faaliyetlerin uzun süre etkili olamamasının
nedenleri ve 19. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde İzmir’deki Amerikan okullarının,
kentin nasıl önemli eğitim kurumlarından biri oldukları sorgulanmalıdır. Bu sorgulama
ile Amerikan Board’un İzmir’de açtığı Amerikan Kız Kolej Enstitüsü (American
Collegiate Institute for Girls / ACI)10 kuruluşu, gelişimi, Eylül 1922’de yaşanan büyük
İzmir yangınının etkileri ve ACI’nın Cumhuriyet dönemi ile birlikte genel yapısını
kapsayan 135 yıllık tarihi geçmişinin yanı sıra İzmir eğitim tarihi açısından bu okulun
ne gibi bir öneme sahip olduğu mevcut kaynaklar ışığında aydınlatılmalıdır. Ayrıca
Türkiye’de ilk anaokulu eğitim sisteminin Board misyonerlerince İzmir’de başlamış

birlikte, Avrupalı bir aileden gelmiş ve Osmanlı Devleti’ne yerleşmiş kişilerin tümüne Levanten
denmekteydi. Gerçekten de Osmanlı Devleti döneminde Avrupa kökenli yabancıların tümü bu ad altında
tanımlanmaktaydı. Ayrıca Levanten, bir yerde yerli azınlık gruplarıyla Batılı insanlar arasında bir ara
eleman gibi algılanmışlar ama bunun yanı sıra Avrupalı orijinlerinden gurur duydukları için yerli diye
nitelendikleri Rumlar ve Ermenilerle karıştırılmaktan hiçbir zaman hoşlanmamışlardır. Rauf Beyru, 19.
Yüzyılda İzmir’de Yaşam, Literatür Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 2000, s. 13.
9
İstasyon kelimesi ile ifade edilmek istenen anlam ile ilgili açıklayıcı bilgi teorik çerçeve başlığı altında
yer almaktadır.
10
Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde Amerikan Kız Kolej Enstitüsü (American Collegiate Institute for
Girls) ifade edilirken zaman zaman [ACI] kısaltması ile referansta bulunulacaktır.
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olması ve bu kapsamda bir öğretmen okulunun kurulduğu, vurgulanması gereken
konular arasındadır.
Araştırmanın üçüncü hipotezi, Osmanlı döneminde İstanbul’dan sonra
Anadolu’nun önemli eğitim merkezlerinin biri olan İzmir’de, Amerikan Board
misyonerleri tarafından erkek öğrencilere eğitim vermek amacıyla açılan İzmir
Uluslararası Kolej11 (Smyrna International College / IC)12 ile ilgilidir. 19. yüzyılın
sonlarına doğru kurulan ve 20. yüzyılın başlarında Amerikan Board tarafından kolej
derecesine yükseltilen bu eğitim kurumu, 43 yıl boyunca yaptığı bütün faaliyetlerin bir
sonucu olarak kentin eğitim, din, sosyal ve kültürel tarihine önemli izler bırakmıştır. Bu
çerçevede, Amerikan Board’un Anadolu’daki yükseköğretim düzeyinde eğitim veren
yedi okulundan birisi olan IC’nin, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde ne gibi
faaliyetlerde bulunduğu, kolej tesislerinin ve finansmanının nasıl yapılandığı, eğitimde
izlenen müfredat ile kullanılan ders araç-gereçleri, okulun öğrenci ve öğretmen yapıları,
öğrencilere sağlanan sosyal imkânlar, okulunun kapanışına neden olan olaylar, okulun
kapanışı ve sonrası gelişmeler özellikle İzmir’in yakın dönem kent tarihi açısından
sebep ve sonuç bağlantısı kurularak tarihsel bir perspektifle aydınlatılması gereken bir
husustur.
Dördüncü hipotez ise Osmanlı toplumunun Amerikan Board misyonerleri ile
ilk karşılaştığı İzmir’de, Board misyonerleri tarafından yüz yıldan fazla sürdürülmüş
olan faaliyetlerin bölgenin dinî, sosyal, kültürel ve iktisadi hayatına etkilerinin genel
değerlendirmesiyle ilgilidir. Kozmopolit bir şehir olan İzmir’de, Türklerin dışında
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Levantenler yoğun olarak yaşamaktaydı. Farklı etnik
ve dinî aidiyetleri içinde barındıran İzmir’in demografik yapısı Protestan, Katolik vs.
birçok misyoner örgütünün ilgisini çekmiştir. Bu açıdan kendi inanç sistemlerini ve
kültürlerini nüfuz edilen toplumlara aşılamaya çalışan misyonerlerin, özellikle eğitim
kurumları ile hedefe yönelmeleri, bunun sonucunda Rum, Ermeni, Yahudi gibi
azınlıklar ile ülkenin aslî unsuru olan Türkler arasındaki dinî, sosyal ve kültürel etkileri
sorgulanmalıdır. Aslında bu sorgulama, Osmanlı’daki çok uluslu ve farklı inanç
11

Osmanlı arşiv vesikalarında ve kolejin Türkçe okul kataloglarında kurumun ismi, yaygın olarak
Enternasyonal Kolej veya İzmir Amerikan Enternasyonal Kolej şeklinde ifade edilmektedir. Hatta bazı
kolej kataloglarında ise İnternaşonal Kolec şeklinde yazıldığı da görülmüştür. Yine birtakım Türkçe
tetkik eserlerde okul,
Milletlerarası Kolej olarak da isimlendirilmiştir. Ancak bu çalışmada,
enternasyonal ve milletlerarası kelimelerinin karşılığı olan uluslararası kelimesinin günümüzde yaygın
olarak kullanılması dikkate alınarak okulun ismi Uluslararası Kolej şeklinde ifade edilecektir.
12
Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde Uluslararası Kolej (International College) ifade edilirken zaman
zaman [IC] kısaltması ile referansta bulunulacaktır.
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sistemlerine haiz demografik yapının İzmir’den yola çıkarak mikro düzeyde sosyal
tahlili ile ilgili izleri içinde barındırmaktadır.
Bu çalışmanın muhteviyatında, Amerikan Board üyesi iki misyonerin 1820’de
İzmir’e gelmeleriyle birlikte, söz konusu örgütün Anadolu’da başlattığı misyonerlik
faaliyetlerini, İzmir sahasıyla sınırlandırarak 1934 yılına kadar kronolojik bir
değerlendirilmesi yer almaktadır. İzmir istasyonun merkezi olan İzmir şehri odak
noktası alınmış, misyonerler tarafında bölgede yapılan dinî, eğitim, basım, sosyal,
kültürel vs. alanlardaki misyonerlik faaliyetleri çeşitli istatistiki veriler ve görsellerle
kuvvetlendirilip tarihsel olgu içerisinde ayrıntılı bir şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır.

C. Literatür Özeti
Mekânsal bir sınırlama içerisinde yapılan bu tezde, İzmir şehri çalışma
sahamızı oluşturmuştur. Dolayısıyla belirli dönemi kapsayan ve farklı unsurların
gözüyle bir kentin tarihine ışık tutmaya çalışılan bu çalışmada, İzmir’i tanımak ve
tanıtmak gerekmekteydi. İzmir ile ilgili bugün birçok tetkik eser mevcuttur. Ancak bu
eserler içerisinde titiz çalışmaları, akademik değerleri ve orijinallikleri bakımından
bazıları ön plana çıkmaktadır. İzmir ile ilgili Türkçe olarak hazırlanan eserlerden
birkaçına örnek verecek olursak: Tuncer Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi (İzmir 1974),
M. Çınar Atay, Tarih İçinde İzmir (İzmir 1978), Mübahat S. Kütükoğlu, XV ve XVI.
Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisâdî Yapısı (İzmir 2000), Rauf Beyru, 19.
Yüzyılda İzmir’de Yaşam (İstanbul 2000) gibi çalışmalar İzmir şehri ve tarihi açısından
öne çıkan çalışmalardan sadece birkaçıdır.
Bu çalışmada ele alınan Amerikan Board misyoner örgütüne ait belgeler
ışığında, Board misyonerleri ile ilgi olarak Türkiye’de yapılan ilk monografik çalışma
ise Anadolu’daki Amerika başlığı altında 1989 yılında Uygur Kocabaşoğlu tarafından
yayınlanmıştır. Bu çalışmada, örgütün genel yapısı ve Anadolu’daki teşkilatlanması ile
misyonerlerin faaliyet alanları ana hatlarıyla ele alınmıştır. 1990’lardan itibaren ise
Amerikan Board’un Anadolu’daki faaliyetleri ile ilgili olarak Türkiye’de bazı lisansüstü
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.13 Ancak bu çalışmalarda Amerikan Board’a ait
birinci arşiv belgelerine ağırlık verilmediği görülmektedir.

13

Söz konusu lisansüstü çalışmalara örnek olarak bkz. Erdal Açıkses, Tanzimat Sonrası Harput
(Mamuratül-Aziz)’ta Amerikan Misyoner Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü,
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Amerikan Board’un Anadolu’da yaptıkları faaliyetler ile ilgili olarak
Türkiye’de hazırlanan akademik çalışmaların birçoğu ise 2000’li yıllardan itibaren
Amerikan Board’un kendi arşiv belgelerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu arşiv
belgelerinden istifade edilerek yapılan ilk tez, Merzifon Amerikan Koleji ve
Anadolu’daki Etkileri (Erciyes Üniversitesi 2002) isimi ile Gülbadi Alan tarafından
hazırlanmış doktora tezidir. Bu çalışmadan sonra Amerikan Board teşkilatı, faaliyet
alanları ve bu örgütün çeşitli bölgelerdeki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan
lisansüstü çalışmaların bazıları şunlardır: İdris Yücel, Kendi Belgeleri Işığında
Amerikan Board’un Osmanlı’daki Teşkilatlanması (Erciyes Üniversitesi 2005), Dilşen
İnce Erdoğan, Osmanlı Devleti’nde Amerikalı Misyonerler ve Van Ermeni İsyanı (1896)
(Dokuz Eylül Üniversitesi 2007), Özgür Yıldız, Türkiye’de Amerikan Protestan
Misyonerlerinin Faaliyetleri Çerçevesinde Bursa Şubesi (İstasyonu) 1834-1928
(Erciyes Üniversitesi 2007), Cenk Demir, Kayseri, Nevşehir, Niğde Üçgeninde
Amerikan Board’un Eğitim Faaliyetleri (Erciyes Üniversitesi 2008). Lisansüstü bu
çalışmaların dışında, Amerikan Board’un din, eğitim, sağlık vs. alanlarda yaptığı
faaliyetler ilgili olarak bazı çalışmaların da yapıldığı ve günümüzde de yapılmaya
devam ettiğini belirtmekte yarar vardır.
Öte yandan Amerikan Board ile ilgili olarak Türkiye’de yapılan akademik
çalışmaların yanı sıra yurtdışında yapılmış önemli çalışmalar da mevcuttur. Bu
çalışmalara bir örnek olarak William E. Strong’un The Story of the American Board
(Boston 1910) adlı çalışması gösterilebilinir. Strong, bu çalışmasında Amerikan
Board’un kuruluşu, dünya üzerindeki teşkilatlanması ve faaliyet alanları hakkında
okuyucularına genel bir çerçeve çizmektedir. Yine ABCFM ve örgütün Anadolu’daki
faaliyetleri ilgili önemli bilgilere yer veren eserler arasında Joseph Tracy, History of
The American Board Of Commissioners For Foreign Missions (New York 1842), S.C.
Bartlett, Sketch of The Mission of The American Board (Boston 1872), James L. Barton,
Daybreak in Turkey (Boston 1908), Julius Richter, A History of Protestant Missions in
the Near East (New York 1910), Joseph Greene, Leaving the Levant (New York 1916)
isimli çalışmalar önem arz etmektedir.
Tez çalışmamızın

nüvesini oluşturan Amerikan Board’un İzmir’deki

faaliyetleri ve İzmir Uluslararası Kolej ile ilgili olarak Alexander MacLachlan’ın hatırat

Ankara 1991(Doktora Tezi); Hasan Özsoy, Kayseri’de Amerikan Misyoner Faaliyetleri ve Talas
Amerikan Koleji, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1995 (Doktora Tezi).
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niteliği taşıyan A Potpourri of Sidelights and Shadows from Turkey (Kanada 1938)
isimli kitabı dikkat çekmektedir. Bu hatırat, 35 yıl İzmir’de yaşamış ve bu süre
içerisinde Uluslararası Kolej’in müdürlüğünü yapmış bir misyonerlerin İzmir ve
Türkiye izlenimleri açısından önemlidir.14 Bir başka dikkat çekici çalışma ise İzmir
Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından yayına
hazırlanan ve Mehmet Emin Elmacı tarafından kaleme alınan Bir Semt Bir Bina: Nato
Binası, Amerikan Koleji’nden Kızılçullu Köy Enstitüsü’ne isimli kitaptır. Elmacı’nın bu
kitabı, İzmir Uluslararası Kolej’in Şirinyer / Buca’daki yeni yerleşkesinin oluşumu,
1934 yılında kolejin kapatılması, yerleşkenin Kızılçullu Köy Enstitüsü tarafından
kullanımı ve 1952’den günümüze kadar Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO)
denetiminde olan bu saha ve binaların tarihçesinin, arşiv belgeleri ve dönem
gazetelerinde yer alan haberlerin derlenmesiyle ele alındığı akademik bir çalışmadır.
Öte yandan ABCFM tarafından yayınlanan Missionary Herald15, The Orient,16
Life and Light for Woman17 gibi süreli yayınlar aracılığıyla da Amerikan Board’un
Anadolu’da ve İzmir istasyonunda yürüttüğü misyonerlik faaliyetlerine ait yazılara ve
fotoğraflara ulaşmak mümkündür.
Tetkik eserler, akademik çalışmalar ve süreli yayınların dışında misyonerlik,
Amerikan Board örgütü, Protestan misyonerler hakkında yayınlanmış Türkçe ve
yabancı birçok yazılı ve görsel dokümana internet (çevrimiçi yayınlar) üzerinden her
geçen gün kolayca ulaşılmakta olduğu ise bilinen bir gerçektir.

D. Kaynaklar
Amerikan Board’un İzmir’deki faaliyetleri ve İzmir Uluslararası Kolej ile ilgili
yaptığımız araştırmada öncelikli başvurduğumuz kaynak Amerikan Board’un kendi
14

Alexander MacLachlan tarafından kaleme alınan bu kitap basılmamış olup bu çalışmanın bazı
bölümlerine, “http://www.levantineheritage.com/note14.htm#4” internet adresinden ulaşılabilinir.
15
Profesyonel olarak hazırlanan, yıl sonlarında ayrıntılı bir indeksle desteklenen bu dergi, özellikle 19.
yüzyılın sonlarından itibaren misyon mektuplarından alıntılar yapan, onları birbirleriyle ilişkilendiren ve
ağırlık noktalarını belirleyen güçlü bir editörlük çalışması sonrası hazırlanmaktaydı. Hans-Lukas Kieser,
Iskalanmış Barış: Doğu Vilayetleri’nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938, (Çev. Atilla
Dirim), İletişim Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul 2010, s. 44.
16
1910-1922 yılları arasında İngilizce ve haftalık olarak İstanbul’daki American Bible House tarafından
yayınlanan, olaylar, siyasi gelişmeler ve Anadolu’daki Amerikan Board misyonları hakkında bilgiler
veren bir misyon gazetesidir. Bu gazetenin çeşitli sayılarına ulaşmak için bkz. http://www.dlir.org/aritabsc-about/201.html.
17
Woman’s Board of Missions (WBM) tarafından ilk sayısı 1871 yılında yayınlanmaya başlayan,
özellikle WBM’nin destekliği kadın misyoner faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı aylık misyon
dergisidir. Bu derginin çeşitli sayılarına ulaşmak için bkz. https://www.archive.org.
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arşiv belgeleri olmuştur. Örgüte ait bu arşiv belgelerinin tamamı Amerika’daki Harvard
Üniversitesi Houghtan Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Yine bu arşivin bir bölümü ise
mikrofilm formatında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde yer almakta olup aynı
formattaki kayıtlar Erciyes Üniversitesi envanterinde de bulunmaktadır. Çalışmamız
sırasında Erciyes Üniversitesi’nde yer alan Amerikan Board’a ait mikrofilmler taranarak
yararlanılmıştır. Öncelikli olarak ise ABCFM’ye ait misyoner raporlarını, tutanaklarını,
istatistiklerini vs. içeren 2000’den fazla birincil kaynak değeri taşıyan İngilizce belge
Türkçeye çevrilip tasniflenmesi yapılmıştır. Böylece söz konusu bu misyoner belgeleri
sayesinde çalışmanın temel dayanağı oluşturulmuştur.
Bir başka önemli arşiv kaynağı ise İstanbul’da bulunan T.C. Başbakanlık
Osmanlı Arşivi’dir (BOA). BOA’da yer alan arşiv belgeleri, konunun aydınlığa
kavuşturulması açısından tek başına yeterli olmasa da bu çalışmanın desteklenmesine
açısından önemli kaynaklar arasındadır. Burada yapılan araştırma sonucu, 19. yüzyılın
ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde İzmir’deki Protestan dinî yapılanma ve
Board misyonerlerinin şehirde açtığı eğitim kurumlarına ait çeşitli vesikalar,
ruhsatnameler ve haritalar temin edilmiştir. Yine bu arşiv belgeleri içerisinde İzmir
istasyonu dâhinde yer alan Afyon, Burdur, Isparta ve Manisa gibi bölgelerde Board
misyonerlerinin yaptığı dinî ve eğitim faaliyetleri ile misyonerlerin yerel halk ile
yaşadığı sorunlara dair vesikalar yer almaktadır. Bu çalışmanın odak noktasında
Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’deki faaliyetleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Dolayısıyla konu bütünlüğünün dağılmaması adına söz konusu belgeler değerlendirme
dışında tutulmuştur. Ancak yukarıda adı geçen şehirlerde, Amerikan Board
misyonerlerinin faaliyetleriyle ilgili yapılacak çalışmalar için Osmanlı arşiv belgeleri,
başvurulması gereken birincil kaynaklar olarak ileride değerlendirilebilir.
Ayrıca çalışmamız sırasında Ankara’da bulunan T.C. Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivi’nde (BCA) de araştırma yapma imkânı bulunmuştur. Ancak burada araştırma
konusunun muhteviyatına uygun sınırlı sayıda belge bulunmuştur. Temin edilen bu
belgeler, Uluslararası Kolej’in kapatılmasından sonra kampüs arazisinin ve tesislerinin
önce Millî Eğitim Bakanlığına daha sonra ise NATO’ya devredilmesi ile ilgili arşiv
belgeleridir.
Çalışmamız dâhilinde yer alan ve bugün Özel İzmir Amerikan Koleji adı ile
anılan bu okula ait arşivde, araştırma yapılması konunun bütünlüğü açısından
önemliydi. Bu araştırma öncesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda
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yapılacak araştırma ve araştırma desteğine yönelik izin ve uygulama yönergesi
kapsamında İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmıştır. Bu
izin ve sonrasında kolej müdürü Anet GOMEL’in de oluru ile Özel İzmir Amerikan
Koleji Arşivi’nde araştırma yapma fırsatı elde edilmiştir. Yapılan araştırma sonrası
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde bu okula ait çeşitli yazılı ve görsel dokümanlara
ulaşılmış, ulaşılan bu belgelere çalışma içerisinde yer verilmiştir.
Bir diğer müracaat ettiğimiz kuruluş ise Arnavutköy / İstanbul’daki Türkiye
Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü’dür (The American Research Institute in Turkey /
ARIT). ARIT binasının alt katında yer alan mevcut arşivde yapılan inceleme neticesinde
bazı tetkik eserlere ulaşılıp fotoğraflandırılmıştır. Ayrıca bu incelmemiz sırasında
Amerikan Board üzerine çalışmalar yapan Dr. Brain Johnson ile tanışma fırsatı bulunup
kendisinden Uluslararası Kolej’e ait bazı okul katalogları ve bu kataloglarda yer alan
kolej fotoğrafları Brain Johnson’ın özel arşivinden temin edilmiştir.
Araştırmamız sırasında en eskisi 1834 yılında kaleme alınmış olan kitap, makale
vs. tetkik eserlerden ve yayınlanmamış tezlerden yararlanılmıştır. Özellikle 19. ve 20.
yüzyılın ilk yarısına ait eserlerin neredeyse tamamı yabancı kaynaklara aittir. Ayrıca
süreli yayın olarak Misyoner Herald, The Orient ve Life and Light for Woman adlı
misyoner dergileri ile The New York Times’ın birkaç sayısı başvurulan yayınlar
arasındadır.
Bunun dışında Ankara Milli Kütüphane’de yapılan araştırmalarda ise çeşitli
tetkik eserlerin yanı sıra Cumhuriyet, Yeni Asır, Anadolu ve Millî Birlik gibi Türk
basınına ait yerel ve ulusal gazetelerde, Uluslararası Kolej ile ilgili çıkan haberlere
ulaşılmıştır. Bu haberlere ise Uluslararası Kolej’in kapanışıyla ilgili gelişmelerin
aktarımında yer verilmiştir. Yine bu çalışma süresince Amerikan Board ve Board
misyonerlerinin İzmir’deki faaliyetleri ile ilgili olarak zaman zaman internet tabanlı
kaynaklardan da istifade edilmiştir.

E. Teorik Çerçeve
Amerikan Board misyonerlerinin din, eğitim, sağlık gibi birçok alanda yaptığı
faaliyetlerle ilgili Türkiye’de yapılmış akademik çalışmaların birçoğunda, ABCFM’nin
kuruluşu, örgüt yapısı, Osmanlı topraklarındaki teşkilatlanması, bu topraklar üzerinde
kurduğu misyonlar ve bu misyonlara bağlı olarak kurulan istasyonların sistematik ve
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kronolojik gelişimi ile bilgiler ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.18 Bu çalışmada ise konun
anlaşılması için ana hipotezlerimizden çok fazla uzaklaşmamak adına bazı kavramlar
Teorik Çerçeve başlığı altında genel bir çerçeve içerisinde ifade edilmeye çalışılmıştır.
Bu bağlamda bilinmesi gerekir ki Katolik, Ortodoks veya Protestan
Hristiyanların Osmanlı Devleti coğrafyasına ilgi duymalarının pek çok sebebi vardır.
Öncelikli olarak bu topraklar içerisinde üç büyük din adına kutsal sayılan mekânlar yer
almaktadır. İncil’de ismi geçen bütün mekânlar bu coğrafyada bulunmaktadır.
Dolayısıyla Hristiyan literatüründe bölgenin adı Bible Land’dir.
Bilindiği üzere Haçlı seferleri ile Selçuklular durdurulamamış, devamında ise
Osmanlı Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu’nu yıkarak bütün Orta Doğu, Anadolu ve
Balkanlara sahip olmuştur. Bu toprakların yeniden Hristiyan hâkimiyetine geçirilmesi
düşüncesiyse Batı dünyası açısından daîma önem arzetmiştir. Öte yandan Osmanlı
topraklarında 19. ve 20. yüzyıllarda sürdürülen misyonerlik faaliyetlerinin Şark
meselesi ve ekonomik bakımdan sanayileşen batı ülkelerinin kendilerine Pazar
arayışları bakımından da değerlendirilmesi gereken bir husustur.19
Misyoner Asrı olarak adlandırılan 19. yüzyılın başlarından itibaren, dünyaya
yayılmış, iş birliği ve rekabet arasında yalpalayan çok tarzlı bir Protestan hareketinden,
bir Protestan Enternasyonal’inden söz etmek mümkündür.20 Dolayısıyla 19. yüzyılın
misyoner faaliyetlerinin altın çağı olduğunu söylemekte de beis yoktur. Bu çağın
yıldızları ise Protestan misyoner örgütleri olmuştur. İngiliz Protestan misyonerler ise
dünya çapındaki Protestan misyoner örgütlenmesi içinde birinci sırada yer almıştır.
Ancak 20. yüzyılla birlikte İngiliz misyonerlerin elindeki bu bayrağı Amerikalı
Protestan misyonerler almış ve birinci sıraya yerleşmiştir. Amerikalı misyoner örgütleri
içerisinde ise gelir, misyoner sayısı, gelişme hızı vs. verilere göre en güçlülerden birisi
kısa adı ABCFM olan American Board of Commissioners For Foreign Missions adlı

18

Bkz. Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, Ankara 2000; Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput’taki
Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003; Dilşen İnce Erdoğan, Amerikan
Board Misyonerleri’nin Faaliyetleri ve Van Ermeni İsyanları (1896), IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul 2008; Yücel, “Anadolu’daki Amerikan Hastaneleri”, Ankara 2011.
19
Ömer Turan, “Osmanlı Devleti’nde Faaliyet Gösteren Protestan Misyonerlik Kuruluşları ve Arşivleri”,
Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu Tebliğleri 17-19 Kasım 2005, İstanbul 2006, s. 207. Ayrıca 17.
yüzyılda başlayan ve 19. yüzyılla kadar Yakın Doğu coğrafyasında ağır aksak yürütüen Protestan
misyonerlerlik girişimlerinin başlangıcı ve bu dönemdeki faaliyetleri için bkz. Julius Richter, A History
of Protestant Missions in the Near East, Printed Horace W. Carpentier, USA 1910, s. 89-103.
20
Kieser, s. 70.
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örgüttür.21 Bu örgüt, Massachusetts Cemaatçi Kiliseler Birliği’nin onayı ile 27 Haziran
1810 tarihinde Amerika Yabancı Misyon Temsilcileri Birliği (American Board of
Commissioners For Foreign Missions / ABCFM) adıyla kurulmuştur.22
Aslında

Amerikan

Board’un kuruluşuna

öncülük

eden

ilk

hareket,

Massachusetts’in batısındaki Williams Kolej’deki ufak bir öğrenci grubu arasında
gerçekleşmiştir. 23 yaşındayken 1806 yılında Williams Kolej’e gelen Samuel J. Mills’in
yönlendirdiği bir grup genç, kendilerini kâfir memleketlere misyoner olarak gitmeye
adamışlardır.23
Ağustos 1806’da Samuel J. Mills ve diğer dört öğrenci arkadaşı buluştukları bir
gün aniden başlayan şiddetli yağmur sırasında, korunaklı bir saman yığınının altına
sığınmak zorunda kalmışlardır. Olayın bir şahidine göre gençler burada, “Asya’nın
ahlaki bakımdan karanlıklar içerisinde bulunduğundan” bahsetmişler ve “Asya’daki
putperestlere

ve

Muhammed’in

havarilerine”

özel

elçiler

göndermeyi

kararlaştırmışlardır. Yurtdışında misyonerlik yapmaya söz vermiş olan Samuel J. Mills
ve destekçileri, Ekim 1808’de gizlice Kardeşler Cemiyetini (Society of Brethren)
kurmuşlardır. Williams Kolej’i bitirdikten sonra Andover Teoloji Fakültesi’ne giden
dört arkadaş: Samuel J. Mills, Adoniram Judson, Samuel Newell ve Samuel Nott
tarafından yeni cemiyetin kuruluş dilekçesi imzalanmış, 27 Haziran 1810 yılında ise
ABCFM vücut bulmuştur.24
Bir süre sonra Prudential Committee adıyla anılan 12 kişilik yönetim kurulunu
belirleyen örgüt, misyonerlik faaliyetlerinin dünya çapında yaygınlık kazanması adına
ilk yurtdışı faaliyetlerini 1812 yılında Hindistan’da başlatacaktır. Hindistan’da çeşitli
zorluklar altında çalışmalarını yürüten Board misyonerleri, nihayetinde burada bir
misyon örgütlenmesi kurmayı başarmışlardır.25 Fakat Amerikan Board’un temellerinin
21

Uygur Kocabaşoğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. Yüzyılda Amerikan Matbaaları Ve
Yayımcılığı”, Murat Sarıca Armağanı Kültür Dizisi, No. 2, Aybay Yayınları, 1889.
22
Frank A. Stone, Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi Anadolu’da Amerikan Misyoner Okulları, (Çev. Ayşe
Aksu), Dergâh Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2011, s. 48.
23
Stone, s. 46. Hristiyan misyonerliğinde, Matta İncili 28:19-20’de vurgulandığı gibi misyonerlik
faaliyetlerine maruz kalan kişilerin İsa Mesih öğrencileri yapılmalı ve vaftiz edilmelidirler. Aynı şekilde
ilk Hristiyan misyoner Pavlus’un bir mektubunda vurguladığı gibi ne yapıp edip insanların kazanılması
amaçlanmalıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere Hristiyan misyonerliğinde hedef, inancın insanlara beyan
edilip duyurulması değil, insanların bir şekilde Hristiyanlaştırılmasıdır. Gerçekten de bu anlayış ve amaç
doğrultusunda Hristiyanlar, tarih boyunca gittikleri bölgelerde nüfuz ettikleri insanlara Hristiyan mesajını
duyurmayı değil, onları Hristiyanlaştırmayı hedeflemişlerdir. Şinasi Gündüz, Misyonerlik, Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2007, s. 25.
24
Stone, s. 47-48. William E. Strong, The Story of The American Board, The Pilgrim Press, Boston
1910, s. 3-9.
25
Strong, s. 17-20.
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atıldığı ilk günden beri örgüt üyelerinin en önemli amacı, kutsal topraklarda (Bible
Land) misyonerlik faaliyetlerini başlatmaktı. Bu topraklar ise Osmanlı Devleti’nin
sınırları dâhilinde yer alıyordu. Dolayısıyla Protestan mezhebine göre Hristiyanlığı
dinsiz toplumlara yaymak amacıyla Amerika’dan yola çıkıp dünyanın pek çok
bölgesine giden misyonerlerin ulaşacağı noktalardan birisi ise Osmanlı toprakları
olacaktır. Geniş bir coğrafya ya sahip olan bu devletin sınırları içerisinde, üç din
açısından da kutsaliyet arz eden topraklar ve Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kurulmuş
kiliseler bulunmaktaydı. Bu yüzden Amerikan Board örgütü, 1819 yılında Osmanlı
topraklarında misyonerlik faaliyetlerinde bulunma kararı almış, 1820 yılında Osmanlı
topraklarına ayak basarak bu kararı uygulamaya başlamıştır.
Pliny Fisk ve Levi Parsons adındaki iki misyonerin 1820 yılında İzmir’e
gelmesiyle birlikte Amerikan Board misyonerleri Osmanlı coğrafyasında misyonerlik
faaliyetlerine başlamıştır. Bu iki misyonerleri daha sonraları öncü misyonerler: Elnathan
Gridley, Josiah Brewer, Eli Smith, Hanry G. O. Dwight, William G. Schauffler ve Eli
Riggs takip etmiştir.26 Söz konusu misyonerlerin Osmanlı ülkesinde yaptıkları saha
çalışmaları sonucunda bölge hakkında elde edilen verilerden yararlanılarak bu ülkedeki
teşkilat yapısı şekillenmeye başlamıştır. 1835 yılına gelindiğinde Amerikan Board
örgütü tarafından Osmanlı toprakları üç misyon bölgesine ayrılmıştır. Bunlar, SuriyeFilistin Misyonu, İstanbul Misyonu ve Küçük Asya Misyonu’dur. Ancak 1839 yılında
İstanbul Misyonu ve İzmir, Bursa, Trabzon ve Sakız Adası’ndan oluşan Küçük Asya
Misyonu birleştirilerek Türkiye Misyonu ismini almıştır. Ancak 1844’ten itibaren
özellikle Ermeniler arasında misyonerlik faaliyetlerine ağırlık veren Amerikan Board
örgütü, 1849 yılında misyonun ismini Ermeni Misyonu olarak değiştirmiştir. 1856
yılında Osmanlı ülkesindeki teşkilat yapısını tekrar değiştirme gereği duyan örgüt,
Ermeni Misyonunu, Kuzey Ermeni Misyonu ve Güney Ermeni Misyonu olmak üzere
yeniden ikiye ayırmıştır.
1860 yılı ise Amerikan Board’un Osmanlı topraklarındaki teşkilatlanma
yapısına son şeklini verdiği yıl olmuştur. Aynı yıl örgüt tarafından Harput’ta yapılan
yıllık toplantıda alınan kararlar neticesinde Anadolu’da yürütülen çalışmalar üç misyon
çerçevesinde teşkilatlandırılmıştır. Yeni teşkilatlanma çerçevesinde; Trabzon’dan
Mersin’e doğru çekilecek bir hattın batısında kalan bölge Batı Türkiye Misyonu olarak
adlandırılmış, bu misyon içerisinde İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Merzifon, Kayseri,
26

Stone, 49.
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Sivas ve Trabzon şehirlerinde kurulan istasyonlar yer almıştır. Sivas’ın güneyinden
Mersin ve Halep’e çekilen doğrular içerisinde kalan bölge ise Merkezi Türkiye Misyonu
şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Bu misyon dâhilinde ise Maraş, Adana, Antep ve Haçin
istasyonları kurulmuştur. Batı Türkiye ve Merkezi Türkiye Misyonları’nın doğusunda
kalan ve Harput, Erzurum, Van, Bitlis ve Mardin istasyonlarını kapsayan bölge ise
Doğu Türkiye misyonu olarak isimlendirilmiştir. Örgütün Osmanlı Devleti’ndeki
teşkilatlanması ise son olarak 1871 yılında tamamlanmıştır. Amerikan Board tarafından
1871 yılında yapılan toplantı sonucu İstanbul’un batısında yer alan topraklar Avrupa
Türkiyesi Misyonu adı altında teşkilatlanmıştır.27
Öte yandan Amerikan Board’un teşkilat sınıflandırılmasında misyon, istasyon,
dış istasyon vs. kavramları bilmek konun anlaşırlığı açısından önemlidir. Bu bağlamda
ABCFM, örgütsel yapısı içerisinde örgütün başta dinî ve eğitim çalışmaları olmak üzere
tüm faaliyetlerinin sistemli bir biçimde yürütüldüğü bölgeler misyon28 şeklinde
tanımlamıştır. Söz konusu misyon, ABCFM’nin tüzük, yönetmelik, kural ve teamül
sınırları içerisinde özyönetim esasına dayalı bir örgütsel birim hüviyetindeydi. Başka bir
ifadeyle, misyoner faaliyetlerinde temel birim ülke değil misyondu. Bir ülke içerisinde
bir den fazla misyon olabiliyor (örneğin Osmanlı Devleti beş misyona ayrılmıştı) ve bu
misyonların her biri örgütsel ve yönetsel bütünlük içerisinde doğrudan Boston’daki
ABCFM’nin genel merkezine bağlı oluyordu.
Misyonlar,

yine

örgütsel

hiyerarşiye

göre

istasyon

(station)

olarak

isimlendirilen alt birimlere ayrılmışlardır. Genellikle kentlerde kurulan bu istasyonlarda
en az bir misyoner bulunmaktaydı. İstasyon sınırları içerisinde yer alan kasaba ve
köylerde yaşayan yerli Hristiyan ahali içerisinden seçilmiş bir yerli yardımcının (native
helper) yönetimindeki alt birimlere ise dış istasyon / uç istasyon (out-station) adı
verilmiştir. Bu dış istasyonlar karar almaktan çok alınan kararları uygulan birimlerdi.29
Dış istasyonlarda genellikle vaizlik yapan bir yerli yardımcı ya da sadece İncil’i okutan
bir kişi bulunuyordu. Bu kişiler yerli Protestanlar olup ABCFM’nin genel merkezinden

27

Gülbadi Alan, Osmanlı’da Protestan Okulları, Meydan Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 25-27. Ayrıca
Amerikan Board’un Osmanlı’daki teşkilat haritaları için bkz. Ek-1 ve Ek-2.
28
Latince missio teriminden gelmekte olan misyon, sözlük anlamı itibariyle görev ve yetki anlamlarına
gelmektedir. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, Baba (Tanrı) tarafından Oğul’un (İsa Mesih), Baba ve Oğul
tarafından da Kutsal Ruh’un (Tanrı’nın Ruhu) gönderilişine yönelik ilahi iradeyi ifade ederek Baba, Oğul
ve Kutsal Ruh üçlemesine dayalı Teslis öğretisiyle ilgili olarak taşıdığı teolojik anlamının yanı sıra, kilise
tarafından resmen vaaz için görevlendirilmeyi ifade eden misyon terimi, 16. yüzyıldan itibaren Cizvitler
tarafından daha özel bir anlamda kullanılmaya başlamıştır. Gündüz, s. 14
29
Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 42-44.
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atanmış resmî misyonerler değildiler. Misyon toplantılarında oy hakları yoktu. Bu
kişiler, misyon tarafından seçiliyor ve ücretleri misyon tarafından ödeniyor, dolayısıyla
doğrudan misyonlara bağlı oluyorlardı. 30

30

Rufus Anderson, Memorial Volume of The First Fifty Years of The ABCFM, Published by ABCFM,
Boston 1861, s. 225.

BİRİNCİ BÖLÜM

AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN
İZMİR’E YERLEŞMELERİ VE FAALİYETLERİ
1.1. Amerikan Board Misyonerlerinin İzmir’e Yerleşmeleri
1.1.1. İzmir Şehri
İzmir, Batı Anadolu’da Ege Denizi’nin (Adalar Denizi) Anadolu içlerine
sokulan ve aynı adı taşıyan körfezin sonunda kurulmuştur. Şehir, 5 km eni ve yaklaşık
20 km’lik boyu ile İzmir körfezinin çevresine tamamen yerleşmiş durumdadır. İzmir
körfezinin doğusundan devam eden Bornova ovası, düzlüğü ile birlikte kuzeyinde yer
alan Yamanlar ve Manisa dağları, güneyde Kızıldağ, doğuda Tahtalı dağlarının
çevrelediği, batıda ise Ege Denizi ile birleştiği bu çukurluk alan, İzmir’in kurulduğu
bölgeyi oluşturur.31
Son yıllarda yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte M.Ö. 6500’lü yıllara kadar
uzanan tarihi bir geçmişi olan İzmir, çeşitli dönemlerde farklı isimlerle anılmıştır. İzmir
ismi, Smira, Smire, Semire, Lesmire, Lesmirr, Le Smirle, Ksimire, Zmirra, Asmira,
Esmira, Esmire, İsmira, İsmire gibi şekillere giren Smyrna32 isminin Türkçeleşmiş
şeklidir. Yerli bir Anadolu diline ait olan Smyrna kelimesinden Türkçeleşen İzmir
ismine zaman zaman Gâvur sıfatı eklenerek kentin Gâvur İzmir olarak da anılmasına
neden olmuştur. Genel bir kanı olarak İzmir isminin önüne gelen bu sıfatın, İzmir’deki
Hristiyanların çokluğundan verilmiş olduğu sanılsa da gerçekte İzmir’deki Hristiyan
nüfus ancak XVII. yüzyıldan sonraya artmaya başlamıştır. Daha 1402’lerde, Timur’un
31

Tuncer Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi, Ege Üniversitesi Rektörlük Yayınları No: 38, İzmir 1974, s.
22.
32
İncelenen Amerikan Board belgelerinde yer alan raporlar, mektuplar, istatistikler vs. gibi yazışmaların
tamamında da şehir ve istasyon adı olarak Smyrna ismi kullanılmıştır.
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tarihçileri, o zamanlar Hristiyanların elinde bulunan Aşağı Kale’den, Gâvur İzmir diye
bahsetmişlerdir. Bu tabir 1344’te Hristiyanlarca ele geçirilen Aşağı Kale’yi, Türklerin
elinde bulunan Kadifekale’den ayırt etmek için kullanılmıştır.33
Milattan sonra sırasıyla Roma, Bizans, Arap ve tekrar Bizans hâkimiyetine
giren İzmir, daha sonra ise birkaç kez Selçuklular ve Bizanslılar arasında el
değiştirmiştir. İlerleyen yıllarda Çaka Bey’e ev sahipliği yapmış, Bizans ve Anadolu
Beylikler devrini yaşamıştır. Ayrıca kentin üst kısmına Türklerin, deniz kıyısındaki alt
kısımlara ise Rodos Şövalyeleri’nin egemen olduğu bir devre de geçirmiştir. Timur’un
istilasına uğramış ve sonunda kesin olarak Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altına
girmiştir. Bu kadar çeşitli devletlerin ve uygarlıkların yönetimine geçen, bu kadar
istilaları atlatan bir kent, elbette, bunların hepsinden birtakım izler taşıyacak ve 17.
yüzyılda gelişmeye başlayan ticaret olanaklarının yarattığı çekim gücü nedeniyle, daha
sonraları çeşitli bölgelerden insanların akınına uğrayacak, böylece etnik yönden
karmaşık bir yapı kazanacaktır.34
İzmir körfezinin en ucunda kurulmuş olan bu şehir, aynı zamanda önemli bir
limana da ev sahipliği yapmaktadır. Limanı ve şehri denizden gelebilecek düşman
saldırılarına karşı Osmanlı döneminde körfezin en dar kısmının güney kıyılarında
bulunan bir burun ucuna, 17. yüzyılın ikinci yarısında Sancak Kale adıyla bir kale inşa
edilmiş, böylece tarih boyunca saldırılara maruz kalmış olan şehir güvenlik altına
alınmaya çalışılmıştır.35
İzmir, Levant’a giden yol üzerinde en güzel limanı içinde barındırırken en
büyük donanmaları içinde alabilecek kadar büyük bir körfeze de sahipti. Bu kent,
Levant’ın en büyük ve en zengin kentlerinden biriydi. Anadolu’ya gelen malların
yükleme ve boşaltımı için burada bulunan liman, büyük bir önem arz etmiştir. Söz
konusu İzmir Limanı, bütün tüccarların buluşma yeri olduğu gibi, dünyanın birçok
bölgesinden gelen malların toplandığı bir merkez durumundaydı. 36 İzmir’in ve İzmir

33

Baykara, s. 21.
Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti, Literatür Yayınları, No. 619, Birinci Basım, İstanbul 2011, s. 23. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girinceye kadar İzmir’e hâkim olmuş devlet ve uygarlıklar
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve
İktisâdî Yapısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir 2000. s. 11-18.
35
Necmi Ülker, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda İzmir Şehri Tarihi-I, Ticaret Tarihi Araştırmaları, Akademi
Kitabevi, İzmir 1994, s. 3.
36
İlhan Pınar, Gezginlerin Gözüyle İzmir, XVIII. Yüzyıl, Akademi Kitabevi, İzmir 1996, s.9-10.
34
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Limanı’nın önemini 18. yüzyılda yaşamış olan bir Fransız seyyahı ise şöyle ifade
etmiştir:37
“İzmir bugün ister deniz ister kara yolu ile olsun, Levant’ın önemli bir ticaret
merkezidir. Buna ek olarak Avrupa’dan Asya’ya ve Asya’dan Avrupa’ya giden bütün
ticaret malları için en doğal bir liman durumundadır.”
19. yüzyılın başlarında İzmir, Batılıların gözünde Peti Paris’tir. Levant’ın
İncisi, Anadolu kıyılarının Marsilya’sıdır.38 Yine 19. yüzyıla gelindiğinde şehir
kapılarını, okyanus ötesinden gelen Amerikalı misafirlerine açacaktır. Türk-Amerikan
ilişkilerinin başlangıcı ve Amerikan Board örgütünün Anadolu’da yaptığı misyonerlik
faaliyetlerinin ilk kilometre taşı olması bakımından İzmir, dikkat çeken bir şehirdir.
İzmir’in bu önemi ve güzelliği Amerikan Board misyonerlerinin de ilgisini çekmiş ve
şehir hakkındaki izlenimlerini hazırladıkları raporlar aracılığıyla Boston’daki örgüt
merkezine iletmişlerdir.
Artık bir cazibe merkezi haline gelen İzmir, Amerikan Board misyonerleri
açısından da dünya modasının ve sosyetik yaşamın merkezi olan Paris’e çok benzeyen
bir metropoldür. Ayrıca bu kent, deniz kenarında, çok güzel bir kordona ev sahipliği
yapmaktaydı.39 İstanbul ve Kudüs’le birlikte Osmanlı Devleti’ndeki en gelişmiş
şehirlerden birisi İzmir’di. Şehrin sahip olduğu liman, birçok yolcunun transit geçiş
amacıyla kullanmasından dolayı canlı bir limandı. Bu canlılık ise şehrin önemini
artırmıştır.40
İzmir ve İzmir Limanı, Amerikan Board misyonerleri açısından ayrı bir yere
sahipti. Anadolu’daki ve İran’daki örgütün çeşitli misyonları için Amerika ve
Avrupa’dan getirilen bazı mallar İzmir Limanı’na indiriliyor, burada bulunan büyük bir
ambarda muhafaza ediliyordu. Daha sonra ise bu mallar, büyük kervanlar eşliğinde
Anadolu’nun içlerine taşınıyordu. Ayrıca İzmir, Amerikan Board’un çeşitli kargo ve
posta işlemlerinin ikmal yeri olmuştur. 1833-1853 yılları arasında Amerikan Board
matbaasının ve örgütün mali işleri açısından Amerikan Ticaret Odası’nın İzmir’de
bulunması misyonerler açısından şehri mühim kılmıştır. Bunların dışında bu kent,

37

Ülker, s. 45.
Esra Danacıoğlu, “Anglo-Sakson Misyoner Kaynaklarına Göre XIX. Yüzyılın İlk Yarısında İzmir ve
Batı Anadolu (Demografik Yapı, Eğitim Kurumları)”, Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu
Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, Akademi Kitapevi, İzmir 1998, s. 267.
39
Papers of the American Board of Commissioners for Foreign Missions (PABCFM), Unit 5, Item:
(ABC 16.9.3), Reel 589, No: 490.
40
PABCFM, Reel 618, No: 521.
38

20

Amerika’dan, Anadolu’ya gelen birçok Board misyonerinin ilk uğradığı şehir ve önemli
bir aktarım noktası olmuştur.41
1860 sonrası İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolu hatlarının
faaliyete geçmesi hem İzmir hem de bölgede faaliyet gösteren Amerikan Board örgütü
açısından önemli bir gelişme olmuştur. Zamanla yapılan eklemelerle söz konusu
demiryolu hatları uzatılmış, Aydın, Manisa, Alaşehir ve Afyon gibi bölgelerle İzmir
arasında hızlı bir ulaşım ağı oluşturulmuştur. Bu durum kentin ticari canlılığını
artırırken misyonerlerin Batı Anadolu’nun iç kısımlarına daha kolay nüfuz etmesine
katkı sağlamıştır.42 Aziz Pavlus (St. Paul)43 tarafından Ege Bölgesi’nde kurulan Yedi
Kilise44’den birisinin İzmir’de bulunması da Amerikan Board misyonerlerinin gözünde,
şehrin manevi değerini artıran bir başka husustu.45
Amerikan
coğrafyasına

giriş

Board

misyonerlerinin,

yaptıkları

dönemde

1820’de
şehir,

İzmir
Osmanlı

üzerinden

Anadolu

Devleti’nin

idarî

teşkilatlanmasında, Aydın Eyaletine bağlı bir sancak durumundaydı.46
Demografik yapı bakımında İzmir’in nüfus hareketleri, şehrin kurulduğu
günden bugüne kadar oldukça büyük değişiklikler göstermiştir. Jeopolitik konumu
açısından cezbedici bir kent olan İzmir’e, tarih boyunca birçok medeniyetin sahip olmak
için verdiği mücadeleler nedeniyle şehirde değişkenlik gösteren bir nüfus yapısı
gözlenmiştir. Ayrıca İzmir’de sıklıkla görülen depremlerin, yangınların ve salgın
hastalıkların kentin demografik yapısına etki etti söylenebilir.
Bu çalışmanın tarihsel sınırlılıkları içerisinde İzmir’in 19. yüzyıl ve 20.
yüzyılın ilk çeyreğindeki nüfus yapısı gözden geçirildiğinde farklı verilere
41

PABCFM, Reel 589, No: 482; Reel 618, No: 521.
PABCFM, Reel 606, No: 494.
43
“Hristiyanlık tarihindeki en önemli (hatta sistematik olması anlamında ilk) ve gelmiş geçmiş en büyük
misyoner Aziz Pavlus’tur (St. Paul). Dolayısıyla onun tüm tavır ve davranışları geçmişten günümüze
bütün misyonerlik aktivitelerinde bir başvuru ve ilham kaynağı olarak görülmüştür.” Gündüz, s. 47.
44
Ege Bölgesinde yer alan bu yedi kilisenin isimleri şöyledir: Efes (Ephesus), İzmir (Smyrna), Bergama
(Pergamos), Akhisar (Thyateira), Alaşehir (Philadelphia), Sart (Sardis) ve Denizli (Laodicea). Kilise
burada Hristiyanlığın yoğun olarak yaşadığı yer anlamındadır. Yeni Ahit’e göre Hz. İsa, hizmetkârı
Patmoslu John’a öngörülerini bir kitapta yazmasını ve Asya’daki yedi kiliseye yollamasını söylemiştir.
Giles Milton, Kayıp Cennet, Smyrna 1922: Hoşgörü Kentinin Yıkılışı, (Çev. Esra Aktuğlu), Şenocak
Yayınları, İzmir 2009, s. 264. Ayırca bu kiliseler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. M. M. Ninan, The
Seven Churches, Published by Global Publishers, San Jose-California 2005.
45
PABCFM, Reel 589, No: 491; Reel 618, No: 454.
46
1811 yılında Osmanlı Devleti, yönetiminde yeni bir düzenlemeye gitmiş, bu düzenleme ile birlikte daha
önce Saruhan Sancağına bağlı olan İzmir yeni kurulan Aydın Eyaleti’ne bağlı bir sancak haline gelmiştir.
Bir süre sonra ise İzmir, Aydın Eyaleti’nin merkez sancağı konumuna yükselecektir. 1864 yılında
yayınlanan Teşkil-i Vilayet Nizamnâmesi ile eyalet ismi kaldırılarak Aydın (İzmir) Vilayeti ismini
alacaktır. Mübeccel B. Kıray, Örgütleşemeyen Bir Kent: İzmir, Bağlam Yayınları, İkinci Basım, İstanbul
1998, s. 24.
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ulaşılmaktadır. İzmir’in 19. yüzyıldaki nüfus yapısına dair bilgiler genellikle yabancı
seyyahlardan öğrenilmektedir. Ancak söz konusu seyyahların bölgedeki nüfus
istatistikleri, kentte bulunan konsolosların kayıtlarına ve gözlemlerine dayalı
olduğundan dolayı bu rakamların çok doğru ve sağlıklı olduğu söylenemez. Dolayısıyla
1831, 1837 ve 1844 yıllarında yapılan değişik amaçlı sayımların da gerçekliği tartışılır.
Buna karşılık 19. yüzyılın başından, bu yüzyılın ikinci yarısına kadar İzmir’in nüfusu
100.000-110.000 civarlarında, ortalama olarak ise 130.000 dolaylarına çıktığı
söylenebilir. 47
Bonaventure F. Slaars’a göre, 1868 yılında İzmir’in nüfusu toplam
187.000’dir. Bu toplam içerisinde 40.000 Türk, 75.000 Rum, 12.000 Ermeni, 40.000
Yahudi ve 20.000 Avrupalı yer almaktaydı.48 B. F. Slaars gibi Joseph Bargigli (1840),
Shepherd (1854) ve İmpartial Gazetesi (1861) tarafından verilen İzmir şehri nüfus
istatistiklerine göre Rum nüfus oranı Türk nüfusa göre ya daha fazla ya da birbirine çok
yakın durumdadır. Fakat bu noktada söz konusu kaynakların siyasi kaygılarla yanlı
davranarak Rum nüfusunu Türklerden fazla gösterme çabası içerisinde olduklarını da
belirtmekte fayda vardır.49
19. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde 1881 / 1882-1893 genel nüfuz sayımına
göre, İzmir merkezde: 79.288 Müslüman, 53.086 Rum, 14.909 Yahudi, 6.810 Ermeni,
1.050 Latin, 737 Katolik, 128 Protestan, 20 Bulgar ve 51.520 çeşitli yabancı ülke
vatandaşı olmak üzere toplam 207.548 kişi yaşamaktaydı.50
M. Çınar Atay’ın Türk, Rum ve yabancı kaynakları esas alarak hazırladığı
İzmir’in nüfus tablosuna göre, kentin 1891-1919 yılları arasındaki demografik yapısı ise
şöyledir:51
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Beyru, İzmir’de Yaşam, s. 49.
Konstantinos Oikonomos and Bonaventure F. Slaars, Destanlar Çağından 19. Yüzyıla İzmir, (Çev.
Bilge Umar), İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul 2001, s. 215.
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Sadiye Tutsak, İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950), T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri,
Başbakanlık Basımevi, Ankara 2002, s. 20-21.
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Kemal H. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, The
University Of Wisconsin Press, First printing, Wisconsin 1985, s. 122-123.
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Tablo 1. 1891-1919 Arası İzmir Merkez Kaza Nüfus İstatistikleri
Yıl

Kaynak

Toplam

1891

Türk Kay.

1.352.119

1892

V. Cuinet(1)

1.390.783

1894

V. Cuinet

1.404.000

Türk

Rum

Musevi

Ermeni

Yabancı

1.118.496

191.431

22.273

13.940

1.979

1.100.000

210.000

23.000

15.000

56.000
(2)

1910

A. Gotha(3)

1.702.911(4)

1912

Türk Kay.

1.594.848

1.239.792

298.373

35.784

20.890

1915

Rum Kay(5)

1.720.000

440.000(6)

877.000(7)

25.200

27.800

1919

Yabancı K.

940.843

706.563(8)

35.200

16.419

(1) Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilmiştir.
(2) Yunan uyruklu Rumlar da bu sayı içine dâhil edilmiştir.
(3) Aynı sayılar “Bereau de Longititudes” tarafından da verilmiştir.
(4) Bu toplam içinde İzmir Merkez Kazası’nın payı şu şekildedir. Türk: 754.046, Rum: 219.494,
Musevi: 18.130, Ermeni: 11.395, Yabancı: 55.586.
(5) Bu toplam içinde tabloda gösterilmeyenler: 1.600 Çingene, 8.200 İranlı, 4.800 Arnavut, 415
Bulgar.
(6) Türkler değişik gruplar altında tasnif edilmiştir. Bundan amaç Türkleri az göstermek olup
dağılım şu şekilde yapılmıştır: (440.000 Türk’e ilâveten) 37.000 Zeybek, 10.000 Tatar, 188.000
Yörük (Türk ırkı olarak tasnif edilmiş bu toplam 235.000’dir). Göçmen adı altında ise 5.200
Derviş, 2.000 Eritin, 20.000 Boşnak, 16.000 Romen, 22.000 Çerkez olmak üzere toplam 65.000
kişi bulunmaktadır.
(7) Rumlar üç ayrı grupta mütalaa edilmişlerdir: 748.700 Osmanlı uyruklular, 98.200 Yunan
uyruklular, 2.800 diğer tabiiyettekiler.
(8) Türk kaynakları bu sayıyı 622.810 olarak gösterirler.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerden de anlaşılacağı üzere 19. yüzyılda
İzmir’de birçok etnik ve dinî unsurundan insanın bir arada yaşadığı görülmektedir. Bu
noktada gerek Avrupa sermayesinin gerekse de misyonerlerin Batı Anadolu’ya girmesi
ve yerleşmesinde Rumların ve Ermenilerin büyük payı olduğunu belirtmekte fayda
vardır. Yöreyi iyi tanıyan, Türk halkının dilini bilen ve ticari deneyimleri olan Rum ve
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Ermeniler, üreticilerle Avrupa sermaye sahipleri arasında vazgeçilmez bir bağ
kurmuşlardır.52 Öte yandan İzmir’de Türklerden sonra ikinci sırada Rum nüfusun yoğun
olması, Amerikan Board misyonerlerinin bölgedeki ilk misyonerlik faaliyetleri sırasında
Rum toplumuna yönelik çalışmalar yapmasında etkili olmuştur.
Amerikan Board misyonerlerine göre İzmir, Anadolu, Ege Adaları ve
Avrupa’nın birçok bölgesinden göç alan, birçok dilin konuşulduğu ve birçok inancın
yaşandığı kozmopolit bir nüfusa sahipti. Yine Board misyonerlerin tahminlerine göre
ise İzmir körfezinin ucuna kurulmuş olan bu kentte, 1900’lerin başında 325.000 kişi
yaşamaktaydı.53

1.1.2. Amerikan Misyonerlerinin İzmir’e İlk Gelişleri ve İzmir İstasyonunun
Kuruluşu
Osmanlı Devleti’nin sınırları dâhilinde Protestan misyonerlerin ilk faaliyeti
1815 yılında İngiliz Church Missionary Society’e bağlı bir papaz olan Mr. Jowett’in
Mısır’a gönderilmesiyle başlamıştır.54 Mr. Jowett’i, Amerikan Board’a bağlı olarak 3
Kasım 1819’da Levant’a (Doğu Akdeniz’e) gitmek üzere Boston’dan gemi ile yola
çıkan Pliny Fisk ve Levi Parsons takip etmiştir. Bu iki genç misyoner, güzergâhları
üzerindeki meslektaşlarını ziyaret etmek için Malta’da karaya çıktıktan kısa bir süre
sonra ise 15 Ocak 1820’de55 İzmir Limanı’na ulaşmışlardır.56
Asya’nın kilidini açacak olan bir anahtara benzetilen Anadolu, misyoner
faaliyetleri açısından önemli bir coğrafya olmuştur.57 1820 yılında bu coğrafyaya gelen
Fisk ve Parsons, Anadolu’ya gelirken henüz yeni kurulmuş olan Amerika Yabancı
Misyon

Temsilcileri

Birliği

Karar

Komitesi’nin

talimatlarını

da

yanlarında

getirmişlerdir. Bu iki misyonere, “Şu iki önemli soru daima aklınızda bulunacak!” diye
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Tutsak, s. 21.
PABCFM, Reel 618, No: 455.
54
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55
Pliny Fisk ve Levi Parsons’ın İzmir’e geldikleri tarih bazı kaynaklarda 14 Ocak 1820, bazı kaynaklarda
ise 15 Ocak 1820 olarak gösterilmektedir. Pliny Fisk’in kimlik bilgilerinin yer aldığı ABCFM
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tembihlenmişti: “Neler yapılabilir?” ve bunlar “Ne şekilde yapılabilir?”. 58 Bu
düşüncelerle İzmir üstünden Osmanlı topraklarına ayak basan Fisk ve Parsons’un son
hedefleri ise Kudüs olarak tayin edilmiştir. Kutsal kent Kudüs’e gidilecek ve oradan
başlayarak tüm dinsizler, Müslümanlar, Museviler ve Protestanlık dışındaki tüm sözde
Hristiyan mezhep ve tarikat mensupları doğru yola davet edilecekti.59
İşte bu düşüncelerle 1820’de İzmir’e gelen Amerikan Board misyonerlerinin
ilk merkezi İzmir olmuştur. 1831 yılında İstanbul misyon istasyonunun kuruluşuna
kadar da İzmir, Amerikan Board misyonerlerinin Anadolu’daki en önemli merkezi olma
konumunu elinde tutmuştur.
Haziran 1831’de William Goodell’in İstanbul’a gelmesiyle birlikte Amerikan
Board’un Anadolu’daki misyon ve istasyon şeklinde örgüt şeması oluşmaya başlamıştır.
Böylece Anadolu’daki ilk misyon İstanbul olurken 1833’te İzmir, 1834’te Bursa ve
Trabzon istasyon olarak seçilmişlerdir. 1835 yılında ise Türkiye, İstanbul ve Küçük
Asya olarak iki misyona ayrılmış, Amerikan Board’un İzmir’deki misyonerlik
faaliyetleri istasyon düzeyinde devam etmiştir.60 1840’lardan itibaren Amerikan Board
misyonerlerinin Anadolu’daki çalışmaları genel olarak Ermeni misyonu olarak ifade
edilirken 1856’de Kuzey ve Güney Ermeni Misyonu diye ikiye ayrılmıştır. Amerikan
Board’un 1860 yılında Harput’ta yaptığı yıllık toplantı neticesinde ise misyonerlerin
Anadolu’da yaptığı tüm faaliyetler yeni bir düzenleme ile üç misyon bölgesine
ayrılmıştır: Batı Türkiye Misyonu (Western Turkey Mission), Doğu Türkiye Misyonu
(Eastern Turkey Mission), Merkezi Türkiye Misyonu (Central Turkey Mission).61
Buna göre Trabzon-Mersin doğrultulu çekilen çizginin batısında kalan bölge,
Batı Türkiye Misyonu olarak isimlendirilmiştir. Bu düzenleme sonrası ise İzmir, Batı
Türkiye Misyonu sınırları içerisinde yer almıştır. Dönem dönem bazı değişiklikler
geçirmekle birlikte merkezi İstanbul (1831) olan Batı Türkiye Misyonu, içerisinde İzmir
(1820), Bursa (1834), Trabzon (1835), İzmit (1846), Sivas (1851), Merzifon (1852) ve
Kayseri (1854) istasyonları yer almıştır.62
İzmir istasyonunda görev yapmış olan Marcellus Bowen’in raporlarında da
belirtiği üzere Amerikan Board’un İzmir’deki faaliyetlerini dört ana döneme
58
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ayırabiliriz. Bu dönemler: 1- Başlangıç Dönemi 1820-1833 (Introductory Period), 2Rum Dönemi 1833-1844 (Greek Period), 3- Ermeni Dönemi 1842-1870 (Armenian
Period), 4- Karma Dönem 1870 ve sonrası (Mixed Period).63

1.1.2.1. Başlangıç Dönemi (1820-1833)
15 Ocak 1820’de İzmir’e ayak basan Pliny Fisk ve Levi Parsons, ilk olarak
İzmir’de yaşayan İngiliz papaz Mr. Williamson, Mr. Lee, Mr. Perkins, Mr. Van Lennep
gibi kişiler tarafından evlerinde konuk edilmişlerdir. Bu iki miyoner, kısa bir süre sonra
ise Mr. Williamson ve kendileri ile aynı inanca sahip yabancılarla birlikte 7 Şubat
1820’de İzmir’deki ilk aylık dua toplantısını gerçekleştirmişlerdir. 64 Ayrıca Fisk ve
Parsons, İzmir’de bulunan basit müfredatlı eğitim veren Rum okullarını ziyaret etmiş,
bölgede yoğun olarak bulunan Rumlarla etkili bir şekilde iletişime geçmek ve İncil’in
çağdaş Rumcaya çevrilmesi için Rumcayı öğrenmek için çalışmalara başlamışlardır.
Bunun için Fisk ve Parsons, 1 Mayıs 1820’de İzmir yakınlarındaki Sakız Adası’na geçip
buradaki ilahiyat okulu Profesörü Bambas’tan Rumca dil eğitimi almışlardır. 65 Aynı
zamanda Aziz Chysostom’un Yunan diline çevrilen eserlerinden seçmeleri içeren
Kutsal Kitabı Okumak adlı risaleyi Haziran 1820’de bu okulunun matbaasında
bastırmışlardır. Bu risaleyle ile birlikte Dr. Watt’ın Zamanın Sonu adlı eserinden
çevrilen bir diğer risale ise o yörede bulunan okullara ve manastırlara dağıtılmıştır. Beş
aylık bir süre içerisinde Fisk ve Parsons, 41 adet İncil’in yayında bu iki risalenin 3.700
nüshasını dağıtmışlardır.66
Ekim 1820’de İzmir’e geri dönen Fisk ve Parsons, Kasım ayında Ayvalık,
Bergama, Akhisar, Sart, Alaşehir, Turgutlu, Manisa, Efes ile bu bölgeler dâhilinde yer
alan ve Hristiyanlık açısından kutsal sayılan yedi kilisenin de ziyaret edildiği geniş
kapsamlı bir tur gerçekleştirmişlerdir. 67 Yaklaşık 483 km’den68 fazla süren bu tur
63
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sırasında yirmi yıldır eğitim veren, 4 öğretmeni ve 300 öğrencisi bulunan Ayvalık’taki
bir Rum kolejini de ziyaret etmişlerdir. Yerel Rum cemaati tarafından desteklendiği için
ücretsiz olan bu okul gelişmişlik açısından da dikkatlerini çekmiştir. Ayrıca Bergama’da
derslerin bir papaz tarafından verildiği 20 öğrencili bir başka Rum okulunda da
incelemelerde bulunmuşlardır. Batı Ege’de yapılan bu tur esnasında yerli öğrenim
kurumlarına rastlamaları, İlk Amerikan Board misyonerlerinin sadece dinî değil aynı
zamanda eğitim faaliyetlerine dair de bilinçli bir çalışma yaptıklarını göstermektedir.69
Pliny Fisk ve Levi Parsons, Batı Ege’de gerçekleştirdikleri bu tur sonrası
İzmir’e döndüklerinde, kentteki İngiliz şapelinin papazlık makamının bir süredir boş
olmasından dolayı Hollandalı bir tüccar olan Jacop Van Lennep tarafından İzmir’deki
İngiliz şapelini ve papaz odasını karşılıksız olarak kullanmaları teklif edilmiştir. Bu
teklif karşısında Fisk, İzmir’de kalmaya karar verirken Parsons, nihai hedef olan kutsal
şehir Kudüs’e tek başına gitmek üzere bir Rum gemisine binerek 6 Aralık 1820
tarihinde İzmir’den ayrılmıştır.70 İzmir’de kalan Fisk, bu süre zarfında Malta’daki
Amerikan misyon matbaasında basılmaya başlanan dinî risaleleri ve İncil bölümlerini
şehrin muhtelif yerlerinde dağıtmaya devam etmiştir. Ayrıca kendisi Yunanlıların
bağımsızlık savaşında (1821 Yunan İsyanı) İzmir’deki Rumlar ile Türkler arasında
yaşanan ve gelecekte bu iki toplum arasındaki çatışmaların habercisi olan bir sokak
çatışmasına da şahit olmuştur.71
Bu arada Parsons, 5 Mayıs 1821’de İzmir’e dönmek için Kudüs’ten ayrılmıştır.
Ancak karşılaştığı bir Rum gemi kaptanından Türk-Yunan savaşı nedeniyle Sakız
Adası’ndaki okulun kapandığını, Profesör Bambas’ın ise adadan ayrıldığını duymuştur.
Bunun üzerine Parsons, Suriye’de kalıp buradaki İngiliz konsolosunun himayesi altında
tutmuşlardır. Söz konusu misyonerlerin notlarına göre, “Bergama’da bir Rum ve bir Ermeni kilisesi ile bir
sinagog bulunmaktaydı. Toplam nüfusu 15.000 olan kasabada 1.500 Rum, 200-300 Ermeni, 100 kadar
Musevi yaşamaktaydı ve nüfusun geri kalanı Türk’tü. Soma, 70 kadar Rum aile dışında tamamen
Türklerden oluşmaktaydı. 11 camiye karşılık bir Rum ve bir Ermeni kilisesinin yer aldığı Kırkağaç’ın,
10.000 nüfusundan 8.000’inin Türk, 1.000’inin Rum, bir o kadarının da Ermeni olduğu, Akhisar ve
Sart’ta da birer kilise bulunduğu anlatılmaktaydı. Daha sonra Tatarköy üzerinden Alaşehir’e giden
misyonerler, kasabanın toplam 3.000 kadar olan evinin yalnız 250 kadarının Rumlara ait olmasına karşılık
burada 5 kiliseyle karşılaştıklarını açıklamaktaydılar. Buradan Kasaba (Turgutlu) üzerinden Manisa’ya
geçerek İzmir’i anlatan misyonerler, 100 saati at üstünde geçen yaklaşık 300 millik 21 günlük bu gezi
sırasında, rastladıkları kiliselerde ya da Hristiyan okullarında görev yapan rahip ve öğretmenlere, hatta
öğrencilere İncil dağıttıklarını bildirmektedirler.” Beyru, İzmir’de Yaşam, s. 57.
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bir süre ikamet etmeye karar vermiştir. 5 Eylül - 1 Ekim 1821 tarihleri arasında ciddi bir
rahatsızlık geçiren Parsons, yeniden sağlığına kavuştuktan sonra bir gemi ile 21
Kasım’da 1821’de İzmir’e hareket etmiştir. Öte yandan iletişim halinde olan Fisk,
Parsons, Mr. Williamson ve İzmir’deki diğer dostları, Ocak 1821’de Amerikan
Board’un Boston’daki merkezine İzmir’de veya benzer bir bölgeye bir matbaanın
kurulmasını önermişlerdir.72
Bir süre sonra yeniden sağlığı bozulmaya başlayan Levi Parson, hava
değişikliğinin iyi geleceğini düşünerek Pliny Fisk ile birlikte 9 Ocak 1822’de İzmir’den
ayrılıp İskenderiye’ye geçmiştir. Ancak sağlık durumunda iyileşme yaşayamayan ve iki
yıllık bir misyoner olan 29 yaşındaki Levi Parsons, 10 Şubat 1822’de hayatını
kaybetmiştir. Parsons’ı ölümü sonrasında yalnız kalan Fisk, İskenderiye, Beyrut ve
Kudüs’te incelemelerde bulunduktan sonra 23 Şubat 1822’de Daniel Temple’in
Malta’ya geldiği ve kendisiyle birlikte çalışacağı haberini veren Dr. Naudi imzalı bir
mektup almıştır. Bunun üzerine Fisk, 13 Nisan 1822’de bulunduğu bölgeden ayrılıp
Malta’ya geçmiş ve Daniel Temple ile buluşmuştur.73
Pliny Fisk, Malta’da iken Paris’te ünlü bir oryantalist olan De Sacy’in
gözetiminde çalışmalar yapan arkadaşı Jonas King’e bir mektup göndermiştir. Fisk’in
misyonerlik seyahatlerinde ve çalışmalarında birlikte çalışmayı teklif eden bu mektubu
değerlendiren Jonas King, Fisk’in teklifini kabul edip 3 Kasım 1822’de Malta’ya
gitmiştir.74
1823 yılında Fisk, bu defa Jonas King’in refakatinde bir başka keşif
yolculuğuna çıkacaktır. Bu inceleme gezisi genel itibariyle bugünkü Türkiye sınırları
dışında kalan Ortadoğu coğrafyasını kapsamaktaydı. Yaklaşık üç yıl Ortadoğu
coğrafyasında misyonerlik faaliyetinde bulunan King, 26 Eylül 1825 yılına geldiğinde
İstanbul’a gitmek için Beyrut’tan ayrılmıştır. 75 Tarsus’tan başlayarak sırasıyla Konya,
Akşehir, Afyon, Kula, Alaşehir, Manisa’ya uğrayan Jonas King, 89 günlük meşakkatli
bir yolculuk sonrası 4 Aralık 1825’te İzmir’e ulaşmıştır. Bu seyahat sayesinde King,
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ileride İzmir istasyonunun sınırları dâhilinde yer alacak olan söz konusu bölgelerde de
inceleme yapma fırsatı bulmuştur.76
Öte yandan Amerikan Board tarafından iki yeni misyonerlik projesi başlatmak
düşüncesi ile örgütün iki misyoneri: Elnathan Gridley ve Josiah Brewer, Eylül 1826’da
bir yelkenli ile Boston’dan ayrılmışlardır. Cebelitarık ve Malta’ya yapılan kısa bir
ziyaret sonrası 27 Aralık 1826 tarihinde ise bu iki misyoner İzmir’e varmışlardır.77
Gridley, Amerikan Board Karar Komitesi tarafından Rumlar arasından çalışmak ve bir
misyon kurmakla görevlendirilmişti. Yahudiler arasında Hristiyanlığın gelişmesi için
Boston Kadın Cemiyeti’nden doğrudan destek alan ancak Amerikan Board tarafından
görevlendirilen Brewer ise Yahudilere yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulunması
için gönderilmişti. 78
Gridley, bölge halkı arasında yer edinebilmek, daha da önemlisi etkili bir
şekilde misyonerlik çalışmalarını yürütmek için dil çalışmalarına önem vermiş, Rumca
ve Türkçe öğrenmeye başlamıştır.79 Dil çalışmalarının ardından Gridley, İzmir’de
bulunan Rum okullarını ve Rum çocuklarının eğitim gördüğü çevre köylerdeki Rum
okullarını da ziyaret etme fırsatı bulmuştur.80 Daha sonra ise Anadolu’nun içlerinde
yaşayan Rumlara yönelik çalışmalar yapmak ve haklarında önemli bilgilere ulaşmak
adına Haziran 1827’de İzmir’den ayrılmıştır. Ünlü Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof
Strobon’un (M.Ö. 63 - M.S. 24) “…açık bir havada Erciyes Dağı’nın zirvesinden,
Karadeniz ve Akdeniz görülebilinir…” sözlerinden etkilenen Gridley, Kayseri
yakınlarındaki bu dağa 13 Eylül 1827’de tırmanmıştır. Ancak bu tırmanış sonrası
yorgun düşen Gridley, 28 Eylül 1827 tarihinde Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan
Endürlük kasabasında yaşamını yitirmiştir. Bu nedenle Gridley’in çalışmalarıyla ilgili
raporları, Boston’daki Amerikan Board merkezine asla ulaşamamıştır.81
Elnathan Gridley’in

yaşamını yitirdiği tarihlerde Josiah Brewer

ise

Türkiye’deki İspanya Yahudilerinin (Sefarad / Sephardi Jews) kullandığı Ladino dilini
öğrenmek için İzmir’den ayrılıp İstanbul’a gitmiştir. Fakat Brewer, bu dili öğretecek
yetenekli bir öğretmen bulamayınca modern Rumca ve Türkçe öğrenmeye yönelmiş,
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İstanbul ve Büyükada’da bir süre Rumlara yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Esas
itibariyle Brewer, Türkiye’de yaşayan İspanya Yahudilerine yönelik misyonerlik
faaliyetlerinde bulunmak üzere gönderilmişti. Dolayısıyla bu görevi gerçekleştirmek
adına Brewer, Nisan 1828’de Yahudilerin büyük bir kesiminin yaşadığı İzmir’e geri
dönmeye karar vermiştir. İstanbul’a oranla İzmir’de yaklaşık 12.000 kişilik bir Yahudi
cemaati ve bu cemaate ait birkaç küçük ilkokul bulunmaktaydı. Bu okulların her birinde
20 ila 40 öğrenci okuma yazma öğreniyor, bazı Yahudi kızları ise ya özel
öğretmenlerden ya da ebeveynlerinden ders alarak evlerinde eğitimlerini sürdürmeye
çalışıyorlardı. Brewer’in hazırladığı raporda, İzmir’de genel ya da özel eğitim veren
yüze yakın hahamın, bu sayede geçimlerini sağladığı belirtilmiştir. Brewer yine aynı
raporunda, İzmir’deki Yahudi kolejini görünüş itibariyle geleneksel İslami medreselere
benzediğini belirtmiştir.82
Haziran 1828 tarihinde İzmir’den Yunanistan’a geçen Brewer, burada da saha
incelemelerinde bulunmuştur. Yunanistan’da Amerikan Board tarafından bir okul
açılması düşüncesiyle bu ülkeden ayrılıp Boston’a dönen Brewer’in bu projesi,
Amerikan Board Karar Komitesi tarafından kabul görmemiştir. Bu anlaşmazlık sonucu
ise bir eğitim projesi başlatmak arzusundaki Brewer ile Amerikan Board arasındaki
resmî bağlar kopmuştur.
Öte yandan 1820’lerden itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı Yunanlıların
giriştikleri bağımsızlık mücadelesi Amerika ve İngiltere’deki çeşitli çevrelerden destek
görmüş ve sayısız Yunanistan dostu (Greekophile) dernek ortaya çıkmıştır. Amerika’da
bulunduğu sırada Miss Emilia Field ile evlenen Josiah Brewer ise Rumlara yönelik okul
kurma projelerini New Haven / ABD’de bulunan bir grup hanıma kabul ettirmiştir.
Brewer ve eşi söz konusu okulu İzmir’de kurmak için New Haven Hanımları Yunan
Derneği’nin (New Haven Ladies Greek Association) desteği ile Şubat 1830’da
Amerika’dan İzmir’e doğru yola çıkmışlardır. Bu iş birliği sonucundaysa Amerikan
Bağımsız İzmir Misyonu oluşturulmuştur.
Brewer ve eşi İzmir’e geldikten bir ay sonra yetimlere yönelik bir okul
açmışlar ve öğretmen olarak ise Antonio Dalessius görevlendirmişlerdir. Brewer ise
İzmir’de yaşayan Avrupalı çocukların eğitim gördüğü bir başka okulda öğretmenlik
yapmıştır. Buradan elde ettikleri ders ücretleri kendileri için önemli bir gelir kaynağı
olmuş, bir süre sonra ise şehir merkezinde bir Rum okulunu daha hizmete açmışlardır.
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Ayrıca bu çalışmalara, New Haven’lı hanımlar da finansal destek sağlamışlardır. Bir
süre sonra ise Pittsburgh Batı Yabancı Ülke Misyonları Cemiyeti (The Western Foreign
Mission Society of Pittsburgh) ve Amerikan Denizci Dostları Cemiyeti’nden (The
American Seaman’s Friends Society) de Brewer çifti yardım almıştır. Ege kıyalarında
yürütülen eğitim misyonerliğinin bir ürünü olarak İzmir’de açılan bu okul, Protestan
Amerikalıların Anadolu’da açtıkları misyoner okullarının ilk örneklerinden birisi olması
açısından önemlidir. Ayrıca ABCFM’den kovulan bir misyoner tarafından kurulmuş
olması bakımından da dikkat çekicidir. 83
Bu gelişmelerin dışında Anadolu, Ermenistan ve Kuzeybatı İran coğrafyasında
Amerikan Board adına keşif yapmak için yola çıkan Eli Smith ve Harrison G. O.
Dwight adındaki misyonerlerin de 26 Mart 1830’da İzmir’e geldiklerini çeşitli
belgelerden öğrenmekteyiz. Söz konusu iki misyoner İzmir’e geldiklerinde 16 gün
boyunca Josiah Brewer tarafından ağırlanmışlardır. İzmir’de incelemelerde bulunan bu
misyonerler, kentte yaklaşık olarak 8.000 bin Ermeni’nin yaşadığını ve burada bir
Ermeni Akademisi’nin bulunduğunu, Ermenistan’da Misyonerlik Araştırmaları adıyla
basılan raporlarında belirtmişlerdir. Smith ve Dwight’in raporlarına göre, yaklaşık otuz
yıldır faaliyette olan Ermeni Akademisi, bölgedeki tek Ermeni okuluydu. Raporda, beş
yıl önce kilise avlusuna inşa edilen bu akademi, bırakılan miraslar neticesinde gelir
kaynağı bakımından zengin ve dolayısıyla da ücretsiz bir okul olduğu ifade edilmiştir.
Her yaş ve düzeyde öğrenciye eğitim veren akademide, iki yüz civarında öğrencinin
eğitim aldığı yine bahsi geçen raporlarda ifade edilen hususlar arasındadır. İzmir’deki
incelemelerini tamamlayan Smith ve Dwight ise 12 Nisan 1830’da İstanbul’a gitmek
üzere şehirden ayrılmışlardır.84
Amerikan Board misyonerlerinin dört bölümden oluşan İzmir istasyondaki
faaliyetlerinin ilk dönemi olan Başlangıç Dönemi (Introductory Period), görüldüğü
üzere ağırlıklı olarak Rum toplumu üzerine yoğunlaşmıştır. Yine bu dönem içerisinde
Amerikan Board tarafından Yahudiler üzerinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak
amacıyla görevlendirilen Josiah Brewer’in

(1826-1828)

İzmir

istasyonundaki

çalışmaları ise kısa ve etkisiz olmuştur.85
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1820’den itibaren İzmir’de misyonerlik faaliyetlerini başlatan Amerikan Board
teşkilatının bölgede uzun süreli misyoner bulunduramaması ve sistemli bir faaliyet
programı oluşturamamış olması gibi nedenler İzmir sahasının 1833 yılına kadar düzenli
bir şekilde ilerlemesini engellemiştir. Bununla birlikte söz konusu dönem içerisinde
Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikada yaşadığı sıkıntılı süreç de Amerikan
misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki çalışmalarını doğrudan ya da dolaylı yoldan
etkileyen faktörler arasında sayılabilir.
Amerikan Board’un İzmir istasyonuna ait istatistiki raporlarının büyük bir
bölümünde, İzmir istasyonunun kuruluş tarihi 1820 olarak ifade edilirken bazı
raporlarda kuruluş tarihi olarak 1833 yılı gösterilmiştir.86 Her ne kadar ABCFM
misyonerleri 1820 yılında İzmir’de misyonerlik faaliyetlerine başlamış olsa da örgütün,
bu tarihlerde Anadolu’da sistemli bir teşkilat yapısının oluşturamadığı dikkate
alınmalıdır. Dolayısıyla ABCFM’nin, 1830’lardan sonra Anadolu’daki teşkilat yapısının
şekillenmeye başlaması ve Amerikan Board tarafından 1833 yılında İzmir’in resmî bir
istasyon statüsüne kavuşması göz önüne alındığında, İzmir istasyonunun 1833 yılında
kurulduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 1833 yılının sonlarına doğru Malta’da bulunan
Amerikan Board’un misyon matbaasının, İzmir’e taşınmış olması da İzmir’in resmî bir
istasyon haline dönüşmesinde önemli bir etken olmuştur.87

1.1.2.2. İzmir İstasyonuna Bağlı Dış-İstasyonlarının Gelişimi
İzmir İstasyonu, 1860’tan itibaren Batı Türkiye Misyonu şeklinde ifade edilen
misyon içerisinde yer alan yedi istasyondan birisidir. İzmir istasyonun sorumluluk
sahası coğrafi ve tarihi açıdan çok önemli bir bölgeyi kapsamaktadır. Eski Anadolu
medeniyetlerinden Lidya, Karia, Likya’nın tamamı ve Misya, Frigya ve Pamfilya’nın
ise bir kısmı İzmir sahasının sınırları dâhilindedir. Akdeniz ve Ege Denizi ise bu
sahanın güney ve batı sınırlarını oluşturmaktadır. İzmir sahası yaklaşık 435 km88
uzunluğa ve 241,5 km genişliğe sahip olup bir başka ifadeyle yaklaşık 103.599 km² bir
alanı kapsamaktadır. Bu genişliği ile İzmir istasyonu, misyonerlerin ifadesiyle, Ohio
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eyaletinin tamamına eşit veya Maine bölgesi hariç New England eyaletinin bütününe
denk gelmekteydi. 89
İzmir istasyonunun sınırları dâhilinde Amerikan Board misyonerleri tarafından
İzmir dışında on dış istasyonda kısa ya da uzun vadeli olmak üzere misyonerlik
faaliyetinde bulunulmuştur. Bu dış istasyonlar ve kuruluş tarihleri ise şu şekildedir:
Akhisar (1854), Aydın (1860), Manisa (1866), Afyon (1873), Bayındır (1875), Uşak
(1877), Akşehir (1877), Ödemiş (1880), Burdur (1882), Isparta (1906).90
1820 yılında Anadolu’ya gelen ilk Amerikalı misyonerler Pliny Fisk ve Levi
Parsons’ın İzmir’e ayak basmalarıyla birlikte İzmir ve çevresinde yaşayan farklı inanç
ve etnik yapıya sahip insanlar hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları daha önce ifade
edilmişti. İlerleyen yıllarda ise yine İzmir İstasyonunda görev yapan misyonerler
tarafından bugünkü Ege bölgesinin iç kısımlarını kapsayacak şekilde zaman zaman uzun
turlar gerçekleştirilmiştir. Bu turlar sayesinde misyonerlerin gözlemlerine dayalı olarak
elde ettikleri bilgiler, ileride İzmir istasyonunda kurulacak olan dış istasyonların bir nevi
ön hazırlığını oluşturmuştur.91 Ancak İzmir istasyon sahasının genişliği, ulaşım
imkânlarının yetersizliği, yeterli sayıda misyonerin olmayışı,

yerel Hristiyan

cemaatlerin engellemeleri vb. nedenler İzmir istasyonuna bağlı dış istasyonların
oluşumunu geciktirmiştir.
İzmir istasyonunda kurulan bu dış istasyonlar hakkında kısaca bilgi verilecek
olursa: İzmir istasyonu içerisindeki ilk dış istasyon oluşumu 1854 yılında Akhisar’ın
işgal92 edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. İzmir İstasyonuna bağlı Amerikalı misyoner
Daniel Ladd’in girişimleri ile Ekim 1854’te beş üyesi ile birlikte Akhisar (Thyateira)
Protestan Kilisesi kurulmuştur. Kilisenin kurulmasıyla birlikte Atina’da eğitim almış
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olan ve Ödemiş’te bulunan yerel bir vaiz bölgeye çalışmak üzere görevlendirilmiştir.
Akhisar’daki Hristiyan nüfusun büyük bir kısmını Rumlar oluşturduğundan bölgedeki
dinî çalışmaların yürütülmesi için hem Rumca hem de Türkçe bilmesi, söz konusu Rum
vaizin tercih edilmesinde önemli rol oynamıştır. Ağırlıklı olarak Rumların bağlı olduğu
Akhisar’daki Protestan kilisesinin üyeleri arasında az sayıda Ermeni de yer almıştır.
Akhisar dış istasyonu, Daniel Ladd’in ve yerel vaizin çabalarıyla gelişme kaydetmiş,
1860 yılına kadar İzmir istasyonunun tek dış istasyonu olarak faaliyetlerini
sürdürmüştür.93
1860’ların başından itibaren misyonerlerin girişimi ile Akhisar’da ilköğretim
düzeyinde eğitim veren ve otuz öğrencisi bulunan küçük bir okul açılarak dinî
faaliyetlerin yanı sıra bölgede eğitim faaliyetleri de verilmeye başlamıştır.94 Ancak
ilerleyen yıllarda Akhisar’daki Protestan cemaat içerisinde yaşanan huzursuzluklar
kilise üyeleri arasında bölünmelere neden olmuştur.95 Bu durum ise Akhisar’daki
misyonerlik çalışmalarını zaman zaman kesintiye uğratmıştır. Amerikan Board
misyonerleri tarafından 1876 yılında faaliyetleri durdurulan Akhisar’daki misyonerlik
çalışmaları 1882 yılından itibaren yeniden başlatılmıştır.96
Öte yandan Osmanlı arşiv vesikalarında, Akhisar’da Amerikan Board’a ait bir
okul ve bir kilise bulunduğu belirtilmektedir. Bu belgelere göre, Saruhan sancağına tabi
Akhisar kazasının Yenice mahallesinde satın alınan 25 numaralı hanede kız ve erkek
öğrenciler için karma eğitim veren bir Amerikan İlkokulu açılmıştır. 21 Ocak 1895 (9
Kânunusani 1310) tarih ve 15 numara ile Hasan Fehmi Paşa’nın valiliği zamanında ise
bu okula ruhsatname verilmiştir.97
Düzenli bir misyonerlik hareketinin görülmediği Akhisar dış istasyonu,
bölgede yoğun olarak Rumların yaşamasından dolayı 1888 yılından itibaren, Amerikan
Board’a bağlı olarak İzmir istasyonu merkezli kurulan Rum Protestan Birliği’nin
(Greek Evangelical Alliance / Union) sorumluluğu altına girmesine dair düşünceler
oluşmuştur. Ancak bu devir teslim işlemi ancak 1901 yılında gerçekleşmiştir. Bu
tarihten itibaren özellikle bölgedeki Rumlara yönelik misyonerlik faaliyetleri Rum
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Protestan Birliği’ne bağlı olarak yürütülmüştür.98 1907 yılına kadar Akhisar ile ilgi
olarak bilgilere istasyon raporlarında yer verilirken bu tarihten sonra Akhisar’daki
misyonerlik faaliyetleri zamanla etkisini yitirmiştir.
İzmir istasyonuna bağlı olarak Akhisar’dan sonra kurulan ikinci istasyon ise
Aydın dış istasyonudur. 1860 yılının sonlarına doğru beş üyesi ve Papaz Agop
Çarpçıyan’ın öncülüğünde faaliyetlerine başlayan Aydın Protestan Kilisesi ile birlikte
Aydın’da misyonerlik çalışmaları başlatılmıştır. Aydın’ın, İzmir-Aydın demiryolu
hattının önemli bir durağı olması ve misyonerlerin ulaşımda yaşayacakları rahatlığın
dikkate alınması, misyonerlerin bölgeye olan ilgisinin zamanla artmasına neden
olmuştur. Aydın’da Hristiyan cemaat içerisinde Ermenilere oranla Rumların yoğun
olarak yaşaması nedeniyle bölgedeki misyonerlik faaliyetleri ağırlıklı olarak Rumlara
yönelik sürdürülmeye çalışılmıştır. Ancak zaten az sayıda olan kilise üyelerinin,
bazılarının ölmesi ya da bölgeden göç etmeleri zamanla Aydın’daki misyonerlik
faaliyetlerinin durma noktasına getirmiştir. 99 Bu olumsuzlukların yanı sıra Aydın
kilisesi ve bölgedeki misyonerlik faaliyetlerinin yaşadığı bir başka sıkıntı ise Pazar
günleri şehirde kurulan ve civar köylerden de birçok kişinin geldiği şehir pazarı ile
kilisede gerçekleştirilen Pazar ayinlerinin aynı gün ve aynı saatlere denk gelmesidir.
Hristiyanların ticaret yapmak amacıyla Pazar günleri dükkânlarını açması kilise
faaliyetlerine olan ilginin azalmasına neden olmuştur. Kent pazarının başka bir gün
kurulması için Hristiyanlar tarafından yapılan çeşitli girişimler ise Hristiyanlar ile
Müslümanlar arasında sıkıntıların yaşanmasına sebep olmuştur.100 Aydın’da Amerikan
Board’a bağlı olarak düzenli bir yerel yardımcının (vaizin) bulunmayışı bölgede etkili
bir misyonerlik faaliyetinin gelişmesini engelleyen nedenlerden bir diğeridir. Bütün bu
gelişmeler sonucunda ise Amerikan Board misyonerleri, Aydın’daki misyonerlik
faaliyetlerini 1885 yılından itibaren sonlandırmak durumunda kalmıştır.101
İzmir istasyonunda oluşturulan üçüncü dış istasyon ise 1866 yılında kurulan
Manisa (Magnesia) dış istasyonudur. Manisa’da Amerikan Board öncülüğündeki
misyonerlik faaliyetleri bölgenin dış istasyon olarak tesis edilmesinden öncesine
dayanmaktadır.102 Amerikan Board misyonerleri, bölgeye gönderdikleri Ermeni yerel
98
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yardımcılar aracılığıyla şehir hakkında bilgi sahibi olurken zamanla Manisa’da bir
Protestan cemaatin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İzmir sahası içerisinde yer alan ve
Aziz Pavlus (St. Paul) tarafından oluşturulup Hristiyanlık açsından kutsal sayılan yedi
kiliseden üçünün: Akhisar, Alaşehir ve Sart kiliselerinin, Manisa şehir merkezinin
yakınlarında yer almaları ise bölgenin dinî açıdan önemini artıran bir başka özellik
olmuştur.
Kısa sürede Manisa’da yaşayan Rumlar ve Ermeniler üzerinde etkili
misyonerlik hareketlerinin başarıya ulaşması neticesinde Amerikan Board misyonerleri
açısından Manisa, dikkat çeken bir bölge haline gelmiştir.103 Amerikan Board
idaresinde olan İzmir’deki Protestan kilisesi cemaatinin, özellikle de Ermenilerin,
kilisenin Ermeni papazı ile yaşadıkları anlaşmazlıklar 1860’ların sonlarına doğru İzmir
Protestan Kilisesi’nin zayıflamasına neden olmuştur. Ayrıca İzmir istasyonuna bağlı
olan başta İzmir, Manisa, Aydın ve Akhisar gibi bölgelerde Hristiyan nüfus olarak
Ermenilere göre Rumların yoğun olması ve bu bölgelerdeki Rumlara yönelik
misyonerlik çalışmalarının olumlu sonuçları Board misyonerlerini cesaretlendirmiştir.
Neticesinde ise İzmir istasyonun merkezi 1870 yılında itibaren Manisa’ya taşınmıştır.
1870 yılında İzmir istasyonu atanan misyoner Theodore A. Baldwin’in
öncülüğünde

Manisa,

merkez

istasyon

haline getirilmiştir.

Amerikan Board

misyonerlerinin Manisa’ya yerleşmeleriyle birlikte burası, 1870-1881104 yılları arasında
İzmir istasyonun merkez istasyonu olarak önemli misyonerlik çalışmalarına hizmet
etmiştir.105 İlk yıllarda misyonerlerin ikamet edecekleri bir ev, ibadet etmek için bir
şapel ve eğitim amacıyla bir okul arayışları sonucunda şehirdeki Türk ve Rum
mahallerinin ortasında, aşağıda ve yukarıda bulunan iki Ermeni köyünün arasında yer
alan merkezi bir ev 600 liraya 1872 yılında satın alınmıştır. Evde yapılan tadilat
istasyon üyelerin destekleri ile bölgede Protestanlık adına yapılan misyonerlik çalışmaları yavaş yavaş
genişletilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise İzmir Protestan Kilisesi’nin üyelerinden bazıları Manisa’da
ikamet etmeye başlamıştır. PABCFM, Reel 522, No: 144; Reel 523, No: 17, 30, 38, 39, 41, 45; Reel 582,
No: 406.
103
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çalışmaları sonucunda burası misyonerlerin ikamet ettiği bir yer olma özelliğinin
dışında içinde bir şapelin ve bir okulun bulunduğu geniş bir konut haline
dönüştürülmüştür.106
1870 yılından itibaren Manisa’da 17 öğrencisi ile birlikte eğitime başlayan
misyoner okulunda, öğrencilere Rumca ve Ermenice eğitimlerin yanı sıra Bayan
Baldwin’in eğitmenliğinde İngilizce ve vokal müzik eğitimi de verilmiştir. 107 1872
yazında 6 kız öğrencinin yatılı olarak okula kayıt edilmesiyleyse Manisa’daki kız okulu,
hem yatılı hem de günübirlik eğitim veren bir okul halini almıştır. Daha sonra ise
erkekler için de ayrı bir okul tesis edilmiş ancak kız okulundaki öğrenci sayısına göre
erkek okulda daha az öğrenci eğitim almıştır. Eğitim ruhsatı olmadan faaliyetlerine
başlayan bu okullar zamanla büyüyüp gelişmişlerdir. Özelliklede Manisa’daki yatılı kız
okulunun gelişiminde Miss. Phoebe L. Cull ve Miss Powers’ın büyük katkılarının
olduğu Amerikan Board belgelerinde belirtilmiştir.108
Amerikan Board misyonerlerinin girişimleri ile faaliyete geçen bu eğitim
kurumu, resmî ruhsatnamesi olmadan çalışmalarına başlamıştır. Osmanlı kayıtlarına
göre okul, 1873 (1289) yılında Manisa’nın Çaprazkebir mahallesinde satın alınan 20
numaralı hanede iptidai derecesinde ve eğitim süresi 4 yıl olmak üzere karma eğitim
vermek amacıyla açılmıştır. Osmanlı tebaasına bağlı Rum ve Ermeni öğrencilerin
eğitim gördüğü okula, 21 Ocak 1895 (9 Kânunusani 1310) tarihinde Hasan Fehmi
Paşa’nın valiliği zamanında ise ruhsatname verilmiştir.109
Öte yandan kız ve erkek okullarına hem Rum hem de Ermeni öğrencilerin
kaydolması ve ilerleyen yıllarda öğrenci sayılarının artmasından dolayı eğitim dilinde
sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bundan dolayı bir süre sonra Manisa’daki kız
ve erkek okulları kendi içerisinde Rum ve Ermeni okulları olarak ikiye ayrılmışlardır.110
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Manisa’daki okulun Rum ve Ermeni olmak üzere iki bölümden oluşan tek bir okul
olduğu bazı Osmanlı belgelerinde de yer almaktadır.111
Söz konusu kız ve erkek okullarının dışında Manisa’daki üçüncü bir eğitim
projesi ise bölgedeki dinî çalışmalara destek vermek ve yerel papazlar yetiştirmek
amacıyla açılan istasyon sınıfı’dır (station class). Eylül 1875 yılında açılan bu sınıfa ilk
olarak Manisa’dan ve Akhisar’dan dörder öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci kayıt
olmuştur. Özellikle genç Rumların eğitilmesine önem veren istasyon sınıfında eğitim
alan bu 8 öğrencisinin 7’si Rum, bir öğrenci ise Ermeni’ydi. Misyoner Charles
Brooks’un denetiminde eğitim alan bu öğrencilere Rumca ve Türkçe dersler verilmiştir.
Nisan 1876’da yapılan genel sınav sonunda ise başarılı olan öğrencilerin çoğu istasyon
içerisindeki farklı noktalarda dinî amaçlı çalışmak üzere görevlendirilmişlerdir. Aslında
bir Rum Ruhban (İlahiyat) Okulu oluşturma projesi olan bu çalışma, Merzifon Ruhban
Okulu’nun özellikle İzmir istasyonunun Rum papaz ihtiyacını karşılayamamasının
yaşattığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Bursa
istasyonundaki misyonerlerden destek beklenmiş ancak beklenilen ilgi gösterilmemiştir.
Neticesinde

ise

sürdürülememiştir.

yeterli

donanıma

sahip

olunmasına

rağmen

bu

proje

112

Manisa’da eğitim adına açılan ve dikkat çekici bir başka girişim ise gece okulu
(night school) projesidir. Deneme amacıyla 1877-1878 eğitim döneminde faaliyete
geçen bu okulda gündüzleri tezgâhtarlık, marangozluk vb. mesleklerle uğraşan gençlere
okuma-yazma ve dinî eğitimler verilmiştir. Manisa erkek okuldan bir öğretmenin
gönüllü olarak verdiği bu derslere büyük ilgi olurken 30 ila 40 genç okuldaki derslere
katılmıştır. Bu eğitim projesi sonunda daha önce alfabeyi bile bilmeyen yaklaşık 15
Rum’a okuma-yazma öğretilmiştir. Fakat deneme amacıyla oluşturulan gece okulu
çalışmaları da kısa bir süre sonra son bulmuştur.113
1879 yılında ise Amerikan Board misyoneri Marcellus Bowen’in ailesiyle
birlikte Manisa’dan İzmir’e taşınmasıyla birlikte İzmir’deki misyonerlik çalışmaları
canlanmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra İzmir, hem dinî hem de eğitim açısından
tekrar İzmir istasyonun merkezi haline dönüştürülmüştür. Bu gelişmelerin sonucu
111
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yıllık gündüzlü eğitim vermekteydi. Ermeni bölümü ise iptidai (3 sınıf), rüşdi (3 sınıf) ve idadi (2 sınıf)
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olarak Manisa’daki eğitim çalışmalarının ağırlık merkezi İzmir’e kaymıştır. Amerikanlı
misyonerlerin Manisa’dan ayrılmasının bir sonucu olarak doğrudan Amerikan Board’a
bağlı olan Manisa’daki kız ve erkek okullarındaki eğitim faaliyetleri de 1885’te
Amerikan Board tarafından durdurulmuştur. Bölgede bulunan okul binaları ise yine
Amerikan Board bünyesinde kurulan Rum Protestan Birliği’ne devredilmiştir.114
Manisa istasyonunda 1880’li yılların başına kadar Amerikan Board tarafından
hem Rumlara hem de Ermenilere yönelik misyonerlik faaliyeti yürütülmüştür. 1883
yılından İzmir merkezli olarak kurulan Rum Protestan Birliği aynı yıl Manisa’daki
Rumlara yönelik misyonerlik faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmiştir.115 Böylece
Manisa’daki Ermenilere yönelik misyonerlik faaliyetleri Amerikan Board denetiminde
sürdürülürken Rumlara yönelik çalışmalar ise Rum Protestan Birliği tarafından
yürütülmüştür.116
İzmir

istasyonun

dâhilinde

kurulan

dördüncü

dış

istasyon

ise

Afyonkarahisar’dır. Batı Türkiye Misyonu içerisinde yer alan Bursa istasyonuna bağlı
bir dış istasyon olarak Afyonkarahisar’da, 1868’den itibaren Amerikan Board tarafından
misyonerlik çalışmaları başlatılmıştır. Ancak 1870 / 1871 yılında Bursa istasyonundan
ayrılan Afyonkarahisar, 1873 yılında İzmir istasyonun sorumluluğu altına girmiştir.117
Dönemin ulaşım şartlarına göre İzmir’in yaklaşık 400 km doğusunda bulunan
Afyonkarahisar’a, 1890’lardan itibaren yapılan demiryolları sayesinde İzmir ve
İstanbul’a daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmaya başlamıştır. Zamanla gelişen ulaşım
imkânları ile birlikte şehrin öneminin artması ve İzmir sahasındaki Ermeni nüfusun en
yoğun yaşadığı bir bölge özelliğine sahip olmasından dolayı şehir, giderek Board
misyonerlerinin ilgisini çekmiştir.118 Afyonkarahisar’daki Hristiyan nüfus içerisinde
Ermenilerin Rumlara oranla daha yoğun olmasının bir sonucu olarak ise Manisa, Aydın
ve Akhisar dış istasyonlarından farklı olarak burada ağırlıklı olarak Ermenilere yönelik
misyonerlik faaliyetleri yürütülmüştür. Yerli bir Ermeni yardımcı (vaiz) ve bir kutsal
kitap satıcısının bölgede Protestan cemaati oluşturma girişimleri neticesinde Afyon’da
misyonerlik faaliyetleri başlamıştır. Ancak gerek şehirdeki Protestan Ermeniler ile bazı
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yerli yardımcılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar gerekse de Amerikan Board adına
bölgede görev yapan yerli yardımcıların beklenmedik ölümleri veya bölgeden
taşınmaları gibi nedenlerden dolayı ilk yıllarda Afyonkarahisar’da düzenli bir
misyonerlik faaliyeti oluşturulamamıştır. 119
Daha sonraki yıllarda faaliyete geçen erkek ve kız okulları sayesinde ise
bölgedeki misyonerlik çalışmaları güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Efdim Hanım
adındaki bir Ermeni bayanın kız okuluna verdiği destek ve şehirdeki Ermeni kadınlara
yönelik düzenlediği İncil toplantıları bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine katkı
sağlamış, bu durum Amerikan Board misyonerleri tarafından da takdirle karşılanmıştır.
Ancak yürütülen misyonerlik faaliyetleri nedeniyle Protestan Ermeniler zaman zaman
şehirdeki Gregoryen Ermenilerin baskılarına maruz kalmış, bu durum ise misyoner
raporlarında üzüntüyle ifade edilmiştir.120
1881 yılına gelindiğinde misyonerlerin Afyonkarahisar’daki eğitim faaliyetleri
durdurulmuştur. Protestan kilisesinin üyeleri arasında yaşanan huzursuzluk nedeniyle
ise bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine bir süre ara verilmiştir. 121 1884 yılında eğitim
faaliyetlerinin tekrar başlaması ve 1887 yılında bölgeye bir yerli yardımcının atanması
sonucu

Afyonkarahisar’daki

misyonerlik

çalışmaları

ise

yeniden

canlanmaya

başlamıştır. 122
Amerikalı misyoner Miss Cornelia S. Bartlett’in öncülüğünde İzmir’de kurulan
Anaokulu ve bu okulun / okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için faaliyete
geçirilen Öğretmen Okulu’ndan (training school) mezun olan Afyonkarahisar’daki
Protestan vaizin kızı, 1889 yılında Afyon’da bir anaokulu açılmıştır. Ancak
Afyonkarahisar’da açılan bu okullar, resmî izinleri olmadığı gerekçesiyle bir süre sonra
yerel yöneticiler tarafından kapatılmıştır.123
Afyonkarahisar’daki misyonerlik çalışmalarını sıkıntıya düşüren bir başka olay
ise 25 Mart 1900’de yaşanmıştır. 1890’dan beri bölgedeki Protestan cemaate dinî
hizmetler sunan Ermeni vaiz Agop Yeranyan’ın124 resmî olarak dinî açıdan kamu
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hizmeti verme yetkisi olmadığı gerekçesiyle Afyon mutasarrıflığı tarafından çalışmasına
izin verilmemiştir. Türk idarecilerle iyi ilişkiler içerisinde olan birkaç Gregoryen
Ermenin bu yasaklama kararında etkili olduğunu düşünen misyonerler, meseleyi daha
önce Babıali’de Protestan milletini temsilen görev yapmış olan Boyacıyan adındaki bir
Ermeni’ye iletmişler, o da konuyu Adliye Nazırı’na aktarmıştır. 125 On beş aylık bir
bekleyiş sonucunda ise Protestan kilisesi ve vaizin faaliyetlerine devam etmesine, ayrıca
eğitim kurumlarının yeniden açılmasına izin verilmiştir.126
Ayrıca 1902 yılında Afyonkarahisar’da çıkan büyük bir yangın sonucu
misyoner kayıtlarına göre 800 ila 1000 Ermeni hanesi yanmış, birçok insan evsiz kalmış
ve birçoğu ise şehri terk etmiştir. Yaşanan bu durum Amerikan Board’un bölgedeki
misyonerlik çalışmalarını da olumsuz yönde etkilemiştir.127 1908 yılında ise daha önce
Amerikan Board tarafından satın alınan bir arsaya şapel, okul ve konut yapılması
konusunda resmî izinin çıkmasıyla birlikte kısa sürede bu binaların yapımı
tamamlanmıştır.

Böylece

Afyonkarahisar’daki

misyonerlik

çalışmaları

tekrar

canlandırılmaya çalışılmıştır. 128 Ancak Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu kaos
ortamı ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı’nın ülkede yarattığı derin tahribat birçok
dış istasyonu etkilediği gibi Afyonkarahisar’daki misyonerlik faaliyetlerinin de
sonlanmasına neden olmuştur.
İzmir istasyonundaki bir başka dış istasyon ise Ödemiş’tir. Burası İzmir’in
yaklaşık 80 km güneydoğusunda bulunan ve o tarihlerde bir gün süren bir yolculuk
sonucu ulaşılabilen bir dış istasyondur.129 Ödemiş dış istasyonun kuruluş tarihi
Amerikan Board belgelerinde yaygın olarak 1880 yılı gösterilmekle birlikte, 1878 yılına
ait İzmir istasyonu yıllık tablosunda Ödemiş ile ilgili ilk bilgilere yer verilmiştir.130
1878 yazında Aydın’dan Ödemiş’e giden K. Pandeli adındaki yerli Protestan vaiz bir
süre bölgede Protestanlık adına çalışmalar yapmış ancak burada bulunan diğer Hristiyan
unsurların baskı ve tepkilerine maruz kalması nedeniyle kalıcı bir sonuç alamamıştır.131
1880 yılında Ödemiş’e yerleşen ve 1882 yılına kadar bölgede vaizlik yapan Garabed
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Mancıyan ise kendisinden önce bölgede misyonerlik çalışmalarında bulunan K.
Pandeli’ye göre daha olumlu sonuçlar almayı başarmıştır. Hatta Müslümanlarla kurduğu
yakınlaşma sonucu kendisine Ödemiş’teki bulunan bir Müslüman okulunda aritmetik
derslerini vermesi teklif edilmiştir. Teklifi kabul eden Mancıyan, her gün bu okulda 1-2
saat aritmetik dersleri vermiştir.132 Ancak kendisinin 1882 yılında Ödemiş’ten
ayrılmasından

sonra

Ekim

1884’e

kadar

bu

bölgede

misyonerlik

faaliyeti

yürütülememiştir. 1884’ün sonlarına doğru Agop Konstantinyan’ın Ödemiş’e
gelmesiyle birlikte Protestan misyonerlik faaliyetleri canlanmıştır. Konstantinyan’ın
eğitmenliğinde bölgede bir ilkokul ve yetişkinlere dinî eğitim vermek adına ise bir
Pazar Okulu (Sabbath / Sunday School) faaliyete geçirilmiştir.133 Ödemiş’te faaliyete
geçen bu ilkokul, kentteki Ermeni mahallesinin Kilise sokağındaki 21 numaralı hanenin
satın alınması sonucu kız ve erkek öğrencilere 4 yıllık eğitim vermek üzere 1884 (1301)
yılında açılmıştır. Genellikle Osmanlı vatandaşı Ermeni, Rum ve Protestan öğrencilerin
eğitim gördüğü bu okula, 21 Ocak 1895 (9 Kânunusani 1310) tarihinde Hasan Fehmi
Paşa’nın zamanında ruhsatname verilmiştir.134
Zamanla Ödemiş’te gelişen eğitim faaliyetlerin bir sonucu olarak ise 1900’de
bir de anaokulu açılmıştır. Küçük çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla
kurulan Ödemiş’teki bu anaokulunda, bir bayan öğretmenin denetmenliğinde çalışmalar
yürütülmüştür. Söz konusu bayan öğretmen ise anaokullarına öğretmen yetiştirmek için
İzmir’de açılan öğretmen okulunda eğitim almış ve bu okuldan mezun olmuş bir
eğitmendi. İlerleyen yıllarda Ödemiş’teki anaokuluna bölge halkı ilgi göstermeye
başlamış, 1903-1904 eğitim dönemi süresince söz konusu okula 16 ila 18 öğrenci kayıt
olmuştur.135
İzmir’e bağlı diğer dış istasyonlarda olduğu gibi Ödemiş’teki Protestan cemaat
de özellikle Gregoryen Ermeniler ve Ortodoks Rumlar tarafından baskıya ve zaman
zaman da şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca yine diğer dış istasyonlarda yaşanan
Amerikan Board’a ait resmi izinli ibadet ve okul yeri sorunlarıyla Ödemiş istasyondaki
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Protestan cemaatte karşılaşmıştır.136 1892 yılında ise barınma ve ibadet ihtiyaçlarını
karşılaması açısından memnun edici bir ev, iki yıllığına toplam 50 lira ödenerek
kiralanmıştır.137
Ayrıca İzmir’de bulunan Amerikalı misyonerlerden Lyman Bartlett ve James
P. McNaughton tarafından zaman zaman Ödemiş’e ziyaretler gerçekleştirilmiş,
Protestan cemaate yönelik dinî vaazlar verilip misyonerlik faaliyetleri canlandırılmaya
çalışılmıştır.138
Ödemiş’teki Ermenilerin ve Rumların, Hristiyan öğretilerinde uzak oldukları
ve bu topluluklar arasında alkol tüketimin yaygın olduğuna dair bilgiler misyoner
raporlarında belirtilen bir başka husustur. Ayrıca şehrin ana caddesi üzerinde bulunan
biri Ermeni, diğeri Rum kiliselerine ait iki dükkânın içki salonu olarak işletilmesi,
gelirlerinin ise söz konusu kiliselere ve bu cemaatlerin okullarına aktarılması Amerikalı
misyonerler tarafından eleştirilmiştir. Buna karşılık 1893 yılında Protestan cemaate
bağlı bir genç adamın girişimleri ile kurulan ve kısa sürede üye sayısı 20’ye ulaşan
İçkiyle Mücadele Cemiyeti (Temperance Society) hakkında misyoner raporlarında
övgüyle bahsedilmiştir.139 1910 yılından itibaren ise diğer dış istasyonlarda olduğu gibi
Ödemiş ile ilgili bilgiler Amerikan Board belgelerinde yer verilmeyip zaman içerisinde
buradaki misyonerlik faaliyetleri de sonlandırılmıştır.
İzmir’e bağlı önemli dış istasyonlardan bir diğeri ise Burdur’da kurulmuştur.
Manisa’da görevli olan yerli Protestan papaz Haroutune Agopyan’ın ailesiyle birlikte
1882 yılında Burdur’a gitmesiyle birlikte Protestanlık adına bölgede misyonerlik
çalışmaları başlamıştır.140 Ancak Burdur, Eylül 1884 tarihinde İzmir istasyonuna bağlı
bir dış istasyon haline gelebilmiş ve ilk kez 1885 yılına ait yıllık istasyon tablosunda
Burdur ile ilgili istatistiki bilgilere yer verilmiştir.141 Buradaki misyonerlik faaliyetleri
ise hem Ermenilere hem de Rumlara yönelik yapılmıştır. Ermeni vaiz Haroutune
Agopyan’ın kızının girişimleri ile Burdur’da bir Protestan Ermeni Kız Okulu’nun
açılması sağlanmış ve böylece bölgede eğitim faaliyetleri başlatılmıştır. İlk yıl için ise
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bu okula 20 kız öğrenci kayıt olmuştur. Fakat okulun öğrenci sayısının düzenli olarak
artmaması Burdur’da etkili bir eğitim faaliyetinin sürdürülmesini engellemiştir.142
İlerleyen dönemlerde Burdur’da görev yapan Protestan papaz tarafından
misyonerlik adına etkili çalışmaları yürütülmüşse de Burdur’daki Protestanlar zaman
zaman bölgede bulunan Gregoryen Ermenilerin ve Ortodoks Rumların baskılarına
maruz kalmışlardır.143
Ocak 1891’e gelindiğinde Amerikan Board’un desteği ve şehirdeki Protestan
cemaatin katkılarıyla Burdur’da bir arsa satın alınmıştır. Aynı yılın sonunda ibadet ve
okul hizmetlerinin sunulacağı, ayrıca papazın da ikamet edeceği bir konut inşaatına
başlanılmıştır. Birkaç ay içerisinde söz konusu yapının kaba inşaatı tamamlanmış ancak
kısa bir süre sonra inşaat çalışması yerel yönetim tarafından durdurulmuştur. Amerikan
Board misyonerlerinin, inşaat yapımı için hazırladıkları izin belgelerinde kilise ve okul
bölümlerini belirtmemesi, başka bir ifadeyle misyonerlerin belgelerde yaptıkları
tercüme hatasından dolayı bu yapılar resmî belgelerde gösterilmemiştir. Dolayısıyla
yerel yönetim tarafından inşaatın durdurulması yönünde karar alınmıştır. Yerel
yöneticilerle yaşanan sıkıntılar üzerine Amerikan Board misyonerleri, İzmir ve
İstanbul’daki Amerikan konsolosluklarına durumu aktarmış ve sorun Babıali’ye intikal
etmiştir.144
İnşaat çalışmalarının durdurulmasının yanı sıra şehirde bulunan Gregoryen
Ermenilerin ve Ortodoks Rumların da söz konusu kilise ve inşaat çalışmalarını
engelleme girişimleri giderek artmış, yapımı durdurulan inşaat 17 Ağustos 1892 gecesi
kundaklanarak yakılmıştır.145 Çıkan yangından sorumlu oldukları düşünülen üçü Rum,
ikisi Ermeni toplam beş kişi tutuklanmıştır. Ayrıca on gün içerisinde Osmanlı Devleti
tarafından Amerikan Board’un İstanbul’daki genel mali departmanına 600 Türk liralık
bir ödeme yapılarak Amerikalı misyonerlerin maddi kayıpları karşılanmıştır. Bir süre
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sonra ise Burdur’daki kilise ve okul inşaatları ile ilgili gerekli izinler alınmıştır. Böylece
yeniden başlatılan inşaat çalışmaları sonucunda Burdur’daki Protestan cemaat, kısa süre
sonra arzuladıkları kilise ve okullarına kavuşmuştur.146
Zamanla ilerleme kaydeden Burdur’daki misyonerlik faaliyetleri yaklaşık yirmi
yıla yakın bölgede papazlık yapan Haroutune Agopyan’ın öncülüğünde sürdürülmüştür.
Ancak kendisi, Isparta’da bir Protestan cemaat oluşturma düşüncesiyle 1906 yılında
Isparta’ya taşınma kararı alarak bölgeden ayrılmıştır.147 İki yıl papazsız kalan
Burdur’daki Protestan kilisesine 1908 yılında Pavlides adında bir vaiz atanmıştır.148
Vaiz Pavlides ile birlikte tekrar toparlanma sürecine giren Burdur’daki misyonerlik
faaliyetleri bir süre sonra ise sona ermiştir. 149
1875 yılında Sarkis adında Ermeni yerli bir vaizin öncülüğünde açılan Bayındır
dış istasyonu, İzmir istasyonuna bağlı dış istasyonlardan bir başkasıdır. İzmir’e trenle üç
saatlik mesafede bulunan Bayındır, 1875-1882 yılları arasında üç farklı yerli yardımcı
tarafından işgal edilmiş ve burada bir Protestan cemaat oluşturulmaya çalışılmıştır.150
Bölgede ağırlıklı olarak Rumların yaşamasından dolayı Bayındır dış istasyonu, 1886
yılında Protestan Rum Birliği’nin kısmen denetimine bırakılmış, 1900’de ise Amerikan
Board misyonerleri bölgeden tamamen çekilmiştir.151
Afyonkarahisar’ın yaklaşık 75 km güneydoğusunda bulunan Akşehir 1877
yılında dış istasyon olarak İzmir istasyonuna dâhil olmuştur. Bölgede Protestan
cemaatin sayısını artırmak için yapılan misyonerlik faaliyetleri sadece dinî alanda değil,
aynı zamanda eğitim alanında da gerçekleştirilmiştir. Akşehir’in dış istasyon
olmasından kısa bir süre sonra ise hem kız hem de erkek öğrenciler için ilkokul
düzeyinde eğitim veren iki misyoner okulu bölgede faaliyete geçirilmiştir. Ancak çok
geçmeden burada yürütülen misyonerlik faaliyetleri de diğer Hristiyan unsurlar
tarafından engellenmeye çalışılmış ve Protestan cemaate baskılar yapılmıştır. Kısa bir
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süre sonra ise Akşehir’deki Protestan vaiz Sarkis Boyacıyan’ın Mayıs 1879’da
ölmesiyle birlikteyse Akşehir’deki misyonerlik çalışmaları tehlikeye girmiştir.152
Mayıs 1879’dan 1881 yılına kadar yerli bir Protestan yardımcının bulunmadığı
Akşehir’de, daha sonra Merzifon Ruhban Okulu’ndan mezun olan Haroutune
Garabedyan çalışmaya başlamış, 1883 sonbaharında ise kendisi vaiz olarak Akşehir’e
atanmıştır. Ancak kısa bir süre sonra Garabedyan’ın Akşehir’den ayrılmasıyla birlikte
Akşehir dış istasyonunda misyonerlik faaliyetleri de sona ermiştir.153
Yine 1877 yılında İzmir istasyonuna bağlanan Uşak dış istasyonu, sağlık
sorunları yaşayan ve hava değişikliği amacıyla Bayındır’dan ailesi ile birlikte Uşak’a
gelen Garabed adındaki yerli bir yardımcı tarafından kurulmuştur. Kısa bir süre sonra
bölgedeki kız çocukları için biri Ermeni diğeri Rum olan iki bayanın girişimleri sonucu
Uşak’ta ilkokul düzeyinde küçük bir misyoner okulu açılmıştır.154 Ancak çok kısa bir
süre sonra bölgedeki misyonerlik çalışmaları sonlandırılmıştır.
İzmir istasyonu içindeki bir başka dış istasyon olan Isparta hakkındaki bilgiler
ise 1874 yılından itibaren Amerikan Board raporlarında yer almaya başlamıştır.155
Isparta, uzun süre misyonerler tarafından işgal edilemese de bu bölge ile ilgili zaman
zaman bilgilendirme raporları İzmir’e ulaştırılmıştır. Isparta ve Akşehir’de çoğunlukta
Rumların yaşadığı ancak bu Rumların Anadolu’daki Rumlara özellikle de İzmir
Rumlarından farklı bir Rumca yani Karamanlıca156 konuştukları ilgili raporlarda ifade
edilmiştir. Yine bu raporlarda, İzmir istasyonunun geniş bir sahaya sahip olduğu ve
özellikle de iç bölgelerde Türkçe konuşan Hristiyanlara yönelik misyonerlik
faaliyetlerine önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kişilere yönelik yapılacak
misyonerlik çalışmalarının başarılı olması için ise saha içerisinde örneğin birisi
İzmir’de, diğeri Isparta olmak üzere iki istasyon merkezi bulundurulmanın yararlı
olacağı vurgulanmış ancak bu öneri daha sonraları hayata geçirilememiştir.157
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Eylül 1884’te Rum Protestan Birliği tarafından Isparta’ya gönderilen Rum vaiz
Pandeli Philadelpheus ve eşinin çalışmalarıyla birlikte bölge Rum Protestan Birliği’nin
denetimine geçmiştir. Fakat vaizin on sekiz aylık çalışması sonrasında bölgeden
ayrılması ile birlikte Amerikan Board’un Isparta’daki misyonerlik faaliyetleri
durmuştur.158
1906 yılında papaz Haroutune Agopyan, Burdur’dan Isparta’ya gelmiş ve
burada bir ev kiralayarak şehirdeki misyonerlik çalışmaları yeniden başlamıştır.
Agopyan’ın girişimleri ile bölgedeki misyonerlik faaliyetleri canlandırılmış, Protestan
bir bayan tarafından ise kadınlar arasında İncil toplantıları yapılarak Protestanlığı
yaymak için çaba sarf edilmiştir. Fakat Agopyan’ın Isparta’da yeniden bir Protestan
cemaat oluşturma girişimleri sonuçsuz kalmıştır.159
Amerikan Board misyonerin raporlarında da ifade edildiği üzere özellikle
Aydın, Isparta, Akşehir ve Bayındır gibi önemli yerleşim yerlerinde, kişilerden ya da
sosyal nedenlerden ötürü sıkıntılar yaşanmış dolayısıyla da bu bölgelerde düzenli olarak
misyonerlik faaliyetleri yürütülemediği görülmektedir.160
Geniş bir alanı kapsayan İzmir istasyonu ve ona bağlı olan dış istasyonlardaki
misyonerlik faaliyetleri sürecinde Amerikan Board misyonerlerin ifadesiyle bölgeye
“kıymetli tohumlar ekilmiştir”. Yine Board misyonerlerine göre bu tohumların
birçoğunun “yol kenarlarına, dikenlerin arasına veya taşlı zeminlere” düşmesinden
dolayı misyonerler bekledikleri sonuçları alamamışlardır. Misyonerlik faaliyetleri
açısından inişli çıkışlı bir grafik çizen ve sınırlı olarak işgal edilebilinen İzmir
istasyonun kendine has zorlukları ve engelleri hesap edilemediğinden İncil çalışmaları
istenilen düzeye ulaşamamıştır. Her şeye rağmen umutsuzluğa kapılmayan Board
misyonerlerine göre, azımsanmayacak sayıdaki bazı tohumlar ise verimli olarak ifade
edilen topraklara ekilmiş ve meyveleri büyük hasat sonucu ortaya çıkacağına
inanılmıştır.161 Ancak Board misyonerlerinin Batı Anadolu’daki bu hayali, Anadolu
Hükûmeti’nin başarısı ve Türk ordusunun 1922 Ağustosu’nda başlattığı Büyük Taarruz
sonucunda suya düşecektir.
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1.1.2.3. İzmir İstasyonunda Görevli Misyonerler
Amerikan Board misyonerlerinin 1820 yılında İzmir üzerinden Anadolu’ya
ayak basmalarından itibaren İzmir, Amerikan Board açısından önemli bir merkez
olmuştur. Ancak 1820-1833 yılları arasında bölgede düzenli olarak misyoner
bulunmayışı İzmir istasyonun gelişimini engellemiştir. 1833 yılında Akdeniz’deki
Amerikan Board matbaasının Rumca, Ermenice ve Türkçe bölümlerinin Malta’dan
İzmir’e taşınmasıyla birlikte ise şehir, Board misyonerli açısından yeniden önemli bir
merkez haline gelmiştir. Amerikan Board’un 1833-1853 yılları arasındaki matbaa
çalışmaları, İzmir istasyonunda düzenli olarak misyoner bulunmasına ve böylece
misyoner sayısında da artışa neden olmuştur. Ancak misyon matbaasının 1853 yılında
İstanbul’a taşınması İzmir İstasyonun gelişimini yavaşlatmıştır.
1853’ten 1870’li yıllara kadar istasyonda ortalama olarak iki misyoner ailesi
misyonerlik faaliyetlerini yürütmeye çalışmıştır. Bu duraklama dönemi sonrası İzmir
istasyonuna yeni bir canlılık kazandırması düşüncesiyle istasyon merkezi, İzmir’den
Manisa’ya nakledilmiştir. Dolayısıyla 1870-1881 yılları arasında İzmir istasyonundaki
misyonerlik faaliyetleri Manisa merkezli olarak yürütülmüştür. 1870’lerin sonlarında
Miss Maria West’in İzmir’de bir kız okulu açması, 1880’lerin başında ise misyoner
Marcellus Bowen’in İzmir’e taşınmasıyla birlikte İzmir Protestan Ermeni Kilisesi ve
bölgedeki misyonerlik çalışmaları yeniden canlanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler
sonucundaysa istasyon merkezi Manisa’dan tekrar İzmir’e taşınmıştır.
1890’lara gelindiğinde ise dinî faaliyetlerinin ardından ikinci planda olan
eğitim çalışmaları, İzmir’deki Amerikan kız ve erkek okulları sayesinde önem
kazanmaya başlamıştır. Bununla birlikte misyoner sayıları artmış, misyonerlerin
niteliklerinde ise eğitim faaliyetlerine yönelik değişiklikler olmuştur. 20. yüzyıla
girilirken resmî olarak lise derecesinde ancak eğitim kalitesi bakımından yükseköğretim
düzeyinde eğitim vermeye başlayan İzmir Uluslararası Kolej’in (IC) ve İzmir Amerikan
Kız Kolej Enstitüsü’nün (ACI) eğitim başarılarıyla doğru orantılı olarak, İzmir
istasyonunda çalışan personel sayısında da gözle görülür bir artış söz konusu olmuştur.
Bu bağlamda 1836-1913 yılları arasında İzmir istasyonunda görev yapan
misyoner ve yardımcılarının sayısal dağılımı ise yıllara göre şu şekilde gelişmiştir162:
162

PABCFM, Reel 517, No: 8, 10, 13, 15; Reel 519, No: 37, 100; Reel 520, No: 3, 5, 7, 8, 12; Reel 522,
No: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 40, 41; Reel 582, No: 4, 5, 9, 13, 15, 16, 21, 24,
27, 33, 39, 48, 59, 65, 78; Reel 588, No: 147, 154, 162, 171, 181, 185, 195, 198, 209, 212, 223, 226, 239;
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Tablo 2. İzmir İstasyonunda Çalışanların Yıllara Göre Sayısal Dağılımı (1836-1913)
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4
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2
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-

-

-

-

4

8

1845

4

4
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5
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1

5

1858

2

2

-

-

1

-

1

6

1859

2

2

-

-

2

1

1

8

Diğer

Yardımcı

-

Diğer

Öğretmen

-

Yardımcı

1

Misyoner

4

Kadın

3

Misyoner

1836

Erkek

Vaiz

Genel

Toplam

YERLİ ÇALIŞANLAR
Papaz

AMERİKALI ÇALIŞANLAR

Reel 596, No: 256, 279, 290, 297, 323, 335, 355, 378, 397, 418; Reel 607, No: 181, 218, 268, 291, 334,
426, 476, 527; Reel 617, No: 196, 199, 223, 226, 247, 252, 268, 294, 321, 351, 379, 406, 430; Reel 629,
No: 286, 292, 297, 307.
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2
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1

8
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1

-

-
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8
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-
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3
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2

1

8
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3

-

1

1

3

1
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3

5

-

1

1

3

2
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2
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2

1

2

1
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3

1

7

3
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2

4
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2

1

4

7
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1

4

-

1

4
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2
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2

4

-

2

2

9

4
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2

6

-

2

2

10

8
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2

5

-

3

1

9

4

24

1882

2

4

1

6

10

5

28

1883164

1

4

1

1

4

9

2

22

1884

1

4

-

1

3

9

1

19

1885

1

5

-

4

4

12

2

28

1886

1

4

-

2

3

15

1

26

163

1876 yılı istatistiklerine göre yerli öğretmen sayısı toplam 7 ve yerli diğer çalışan sayısı ise toplam 3
olarak gösterilmiştir PABCFM, Reel 588, No: 198. Ancak bir başka belgede yerli öğretmen sayısı 4, yerli
çalışan sayısı 2 olarak verilmiştir PABCFM, Reel 588, No: 200. Birinci belgede her bir dış istasyonda
çalışan görevliler tek tek gösterildiğinden 1876 yılı istatistiği, 198 numaralı belgedeki veriler dikkate
alınarak oluşturulmuştur.
164
İzmir istasyonundaki Rumlara yönelik çalışmaları yürütmesi adına ABCFM’ye bağlı olarak 1883
yılında kurulan ve zaman zaman yıllık tablolarda yer alan Rum Protestan Birliği’ne (Greek Evangelical
Alliance / Union) ait istatistiki bilgilere bu tabloda yer verilmemiştir.
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1887

2

5

-

6
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1
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2

5

-

3

5
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-
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1889

2

6

-

3

3
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-
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2

7

-

3

4
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-
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3

8

-

3

4
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1
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3

4
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2
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-

3

3
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2
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-

3

3
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2
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-
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2

7

-

2

4
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1
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3

7

-

2

4
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1
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1899

3

7

-

2

4

34

1
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1900

3

7

-

2

3
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3

49

1901

3

8

-

2

3
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3
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1902

3

8

-

2

2
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3
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1903

3

9

1

3

1

35

3
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1904

3

9

1

3

2

32

4
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1905

3

9

1

3

2

39

3
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1906

3

9

1

3

2

39

4

61

1907

3

8

1

3

2

38

4

59

1908

3

9

1

3

3

33

3

55

1909

3

9

1

3

3

38

4

61

1910

3

9

1

3

3

31

5

55

1911

2

7

1

5

3

43

5

66

1912168

-

-

-

-

-

-

-

-

1913

4

7

1

6

2

40

4

64

165

1895 yılına ait belge tespit edilememiştir.
1896 yılına ait belge tespit edilememiştir.
167
1902 yılında İzmir istasyonunda görev yapan toplam 38 yerli öğretmenin dördü Amerikalıdır. Üç
erkek ve bir bayandan oluşan bu dört öğretmen, ABCFM tarafından resmi olarak atamaları
gerçekleştirilmediğinden dolayı yerli öğretmen sayıları içinde gösterilmiştir. PABCFM, Reel 617, No:
247.
168
1912 yılına ait belge tespit edilememiştir.
166
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1820 yılında Pliny Fisk’in ve Levi Parsons’un İzmir’e gelişlerinden, 1904 yılı
da dâhil olmak üzere aradan geçen 84 yıl içerisinde İzmir istasyonunda ABCFM
tarafından atanıp görev yapan misyoner sayısı 46’dır. Bu sayıya misyoner eşleri dâhil
değildir. 84 yıllık süre içerisinde en uzun süre görev yapan misyoner, 20 yıllık süre ile
Lyman Bartlett’e aittir. Kendisine en yakın süreyle İzmir’de görev yapan misyoner ise
15 yıl boyunca İzmir’de görev yapan Elias Rigss’dir. 169 Amerikan Board
misyonerlerinin 1820 yılında İzmir’e gelmelerinden, İzmir Uluslararası Kolej’in 1934
yılında kapanışına kadar aradan geçen 114 yıl içerisinde Alexander MacLachlan, Caleb
Wakefield Lawrence, Samuel Lee Caldwell ve Emily McCallum gibi misyonerlerin her
birinin 30 yıldan fazla bir süre İzmir istasyonunda çalışmış olmalarıysa dikkat çekicidir.
Öte yandan ABCFM tarafından, Board adına görev yapan her bir misyoner için
kimlik bilgilerinin yer aldığı özel kartlar düzenlenmiştir. Bu kartlarda: misyonerin adısoyadı, doğum tarihi, doğum yeri, misyonerlik görevinin başlangıç ve bitiş tarihi, görev
yaptığı istasyon / istasyonlar, kullandığı izinler, evli ise evlilik tarihi ve tespit
edilebildiyse ölüm tarihi gibi çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Böylece her bir misyonerin
genel bilgileri kayıt altında tutulmuş, misyonerlik faaliyetleri sistematik olarak
sürdürülmeye çalışılmıştır. Söz konusu kimlik kartlarına örnek olarak ise İzmir’e ilk
gelen Amerikan Board misyonerlerinden Pliny Fisk (1820-1822) ve İzmir Uluslararası
Kolej’in kurucusu Alexander MacLachlan’a (1891-1926) ait kimlik bilgileri Ek-9 ve
Ek-10’da yer almaktadır.
Temin edilebilinen Amerikan Board belgelerinin incelenmesi neticesinde,
1820-1900 yılları arasında İzmir istasyonunda çalışan bazı Amerikalı misyonerlerin
isimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Aşağıda İzmir istasyonunda görev yapmış olan
Amerikalı erkek ve bekâr bayan misyonerlerin isimleri, göreve başlama ve bitiş tarihleri
verilmiştir:170

169

PABCFM, Reel 505, No: 88-116; Reel 618, No: 454.
“Historical Sketch of the Smyrna Field”, Missionary Herald, Vol. , No. 3, March 1895, s. 97. Bu liste,
ayrıca PABCFM’deki bazı belgelerin de topluca değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur.
170
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Tablo 3. 1820-1900 Yılları Arasında İzmir İstasyonunda Görev Yapan
Amerikalı Misyonerlerin İsim Listesi
Misyoner İsmi
Rev. Pliny Fisk
Rev. Levi Parsons
Rev. Elnathan Gridley
Rev. Josiah Brewer
Rev. Homan Hallock171

Tarih
1820-1821
1820-1821
1826-1827
1826-1828
1833-1841

Rev. Daniel Temple

1833-1844 Miss Agnes McCarnet Lord

1884-1892

Rev. John B. Adger

1834-1846 Rev. Lyman Bartlett

1884-1904

Rev. Elias Riggs

1838-1853 Miss Cornelia Storrs Bartlett172

1884-1904

Rev. Henry J. Van Lennep

1840-1844 Miss Emily McCallum
1863-1869

1885-1922

Rev. Simeon H. Calhoun

1843-1844 Miss Rebecca G. Jillson

1885173

Rev. Joel E. Everett

1845-1847 Rev. James P. McNaughton

1887-1911

Rev. Thomas P. Johnston

1845-1853 Miss Lizzie E. Kirtland

1889-1892

Rev. Nathan Benjamin

1846-1852 Miss Louise. M. Smith

1890-1892

Rev. Daniel Ladd

1890174

Rev. Justin W. Parsons

1854-1857 Miss Rose H. Blacker
1859-1867
1854-1855 Rev. Alexander MacLachlan

Rev. Homer B. Morgan
Rev. Edward M. Dodd
Rev.Theodore A. Baldwin
Rev. Joseph K. Greene
Miss Phoebe. L. Cull
Miss Ursula Clark
Rev. Marcellus Bowen
Rev. Charles H. Brooks
Rev. John O. Barrows
Miss H. G. Powers

1854-1855
1856-1863
1870-1875
1871-1872
1871-1885
1873-1874
1874-1884
1874-1876
1875-1877
1875-1881

1893-1896
1894-1899
189418951896-1898
1896-1932
1897-1922
1898-1932
1898-1903

171

Misyoner İsmi
Rev. C. C. Stearns
Rev. Lyndon S. Crawford
Miss Clarissa D. Lawrence
Rev. George Constantine
Miss Mary Lyon Page

Miss Sarah Harlow
Miss Isabel Saunders
Miss Ilse Charlotte Pohl
Miss Ida Mellinger
Miss Griswold
Caleb Wakefield Lawrence
Miss Minnie B. Mills
Samuel Lee Caldwell
Miss Clarabel Platt

Tarih
1876-1878
1879-1883
1880-1897
1881-1891
1882-1887

1891-1926

İzmir Amerikan Board Matbaası’nda görev yapmış olan Amerikalı matbaacı.
Mr. Lyman ve Mrs. Cornelia C. Bartlett’in kızları olan Cornelia Storss Bartlett 1884 yılında İzmir
istasyonunda çalışmaya başlamasına rağmen ABCFM tarafından resmi ataması 1890 yılında olmuştur.
PABCFM, Reel 505, No: 88-116.
173
1888 yılında James P. McNaughton ile evlenmiştir.
174
1891 yılında Alexander MacLachlan ile evlenmiştir.
172
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Yukarıda ismi geçen misyonerlerin, İzmir istasyonuna göreve başladıkları ve
görevlerinin bitiş tarihleri verilmiştir. Bu misyonerlerin bazıları daha önceden
ABCFM’ye bağlı olarak Anadolu’daki çeşitli istasyonlarda çalışıp daha sonra İzmir
istasyonunda misyonerlik görevlerini sürdürürken bazılarının ise ilk görev yerleri İzmir
istasyonu olmuştur. Misyonerlerin İzmir’deki görevlerinin sona ermesi; misyonerlik
faaliyetlerini başka bir istasyonda sürdürmeleri, görev süreleri dolup Amerika’ya
dönmeleri veya görevleri sırasında hayatlarını kaybetmeleri gibi nedenlerden
kaynaklanmıştır. Ayrıca İzmir istasyonunda görev yapan erkek misyonerler genellikle
evli oldukları söylenebilir. Evli olan bu misyonerlerin eşleri de misyonerlere yardımcısı
olarak istasyon içerisindeki çeşitli misyonerlik çalışmalarına destek olmuşlardır.

1.1.3 Amerikan Board’un İzmir İstasyonunda Yaptığı Harcamalar
Amerikan Board’un din, eğitim, sağlık, basım vs. gibi alanlarda misyonerlik
çalışmalarının yürütülmesindeki temel gereksinimlerden birisi, hiç şüphesiz büyük bir
bütçe olmuştur. Söz konusu bütçe hazinesinin gelişmesinde, ABD’nin özellikle
kuzeydoğusunda yer alan Connecticut, Maine, Massachusetts, New York ve New Jersey
gibi eyaletlerden sağlanan yardımların büyük payı vardır. Bu eyaletlerde yaşayan
hayırsever ve yoğun dinî duygulara sahip Protestan cemaatlerin yaptıkları yardımlar
neticesinde ABCFM’in bütçesi her geçen yıl artarak büyümüştür.175 Gelişen bütçeyle
birlikte Amerikan Board misyonerlerinin, Anadolu’ya yaptıkları yatırımlar da yıldan
yıla artarak devam etmiştir. 1820’den itibaren Anadolu coğrafyasını keşfetmeye
başlayan ve bu coğrafyaya yerleşen ABCFM misyonerleri, birçok alanda uzun yıllar
misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Yaklaşık yüz yıllık süreç sonunda bu
misyoner örgütünün Anadolu coğrafyasına yaptığı harcamalar 1920 yılı itibariyle 100
milyon dolarlık muazzam bir rakama ulaşmıştır.
Bu büyük pastadan İzmir istasyonu da kendine düşen payı almıştır. İzmir
istasyonun bütçesinin büyük bir kısmı ABCFM tarafından ayrılan ödenekler ve
Amerika’dan istasyon adına gelen özel bağışlar sayesinde oluşturulmuştur. Bunun
dışında yine ABCFM’ye bağlı olan ve onun yan kuruluşlarından birisi olan Kadın
Misyonları Kurulu (Woman’s Board of Missions / WBM) tarafından da özellikle
istasyondaki bayan misyonerlerin desteklenmesi adına ödemeler yapılmıştır.
175

Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 46.
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Amerikan Board tarafından, İzmir istasyonda yapılan din, eğitim, sosyal vb.
her türlü misyonerlik faaliyeti maddi açıdan desteklenmiştir. Ancak 1870’lerin sonunda
kurulan ve kısa bir süre sonra gelişen İzmir’deki Amerikan eğitim kurumları,
öğrencilerden aldığı eğitim ücretleri sayesinde ABCFM’den daha az miktarda yardım
alan veya kendi kendini geçindirebilen eğitim kurumları haline gelmişlerdir. Dolayısıyla
1880 sonrası İzmir istasyonun bütçesinin artmasında söz konusu okullardan elde edilen
gelirlerin önemli bir payının olduğu söylenebilir.
Amerikan Board’a ait belgelerden tespit edilebildiği kadarıyla İzmir istasyonun
bütçesi ise yıllara göre şu şekildedir:176

Tablo 4. İzmir İstasyonuna Ait Yıllık Bütçe Miktarları
Yıl

176

Yerli Yardımcıların

Ücretler

Ücretleri

Eğitim

Diğerleri

Toplam

1838

2.400

2.630

-

2.307

7.337 $

1839

3.200

2.100

200

2.196

7.696 $

1841

3.200

1.400

800

2.360

7.760 $

1842

3.967

1.450

800

3.480

9.697 $

1843

3.150

1.590

400

4.800

9.940 $

1844

4.337

1.627

86

2.451,85

8.501,85 $

1845

2.000

1.728

52

2.766,75

6.546,75 $

1846

2.850

1.380

-

3.200

7.430 $

1847

3.750

1.625

-

3.141

8.516 $

1848

-

800

-

-

-

1850

3.550

965

-

2.128

6.643 $

1851

3.450

840

-

2.778

7.068 $

1852

3.450

765

-

2.922

7.137 $

1853

3.550

825

-

2.630

7.005 $

PABCFM, Reel 516, No: 793, 816; Reel 517, No: 243, 331, 332; Reel 520, No: 44, 46, 53, 104, 105,
151, 181, 182; Reel 522, No: 247, 248, 372, 466, 519, 563, 618, 730, 796, 907; Reel 523, No: 11, 18;
Reel 582, No: 88, 94, 96, 100, 102, 104, 107, 109, 112, 115; Reel 588, No: 250, 253, 258, 259, 262, 266,
269, 272, 277, 282, 292, 300; Reel 596, No: 190, 194, 201, 206, 207, 212, 216, 223, 226, 227, 231, 234,
235, 240, 247, 248; Reel 607, No: 150, 152, 160, 165, 193, 197, 235, 237, 244, 275, 282, 307, 309, 314,
340, 341, 347, 354, 363, 433, 435, 444, 488, 498; Reel 617, No: 4, 13, 19, 34, 36, 37, 47, 52, 54, 65, 69,
82; Reel 629, No:178, 189, 192, 221, 236, 256.
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177

1854

1.100

240

-

550

1.890 $

1855

3.100

720

1.157

1.537

6.514 $

1856

2.300

1.030

1.080

260

4.670 $

1857

1.366

550

-

387

2.303 $

1858

1.200

725

-

277

2.202 $

1859

1.100

600

175

470

2.345 $

1860

2.300

804

-

567

3.671 $

1861

2.300

770

-

357

3.427 $

1862

2.350

712

-

282

3.344 $

1863

2.400

630

-

257

3.287 $

1864

2.400

571

-

205

3.176 $

1865

2.400

571

-

328

3.299 $

1866

2.400

451

144

330

3.325 $

1867

2.600

479

144

342

3.565 $

1868

1.300

1.146

286

175

2.907 $

1869

-

1.188

158,4

315,7

1.662,1 $

1870

-

765,6

264

154

1.183,6 $

1871

1.100

1.372,80

316,80

660

3.449,6 $

1872

2.365

1.566, 40

897,60

198

5.027 $

1873

1.375

1.716

1.024,32

616

4.731,32 $

1874

1.375

1.267,2

1.016,4

646,228

4.304, 828 $

1875

2.475

1.346,4

1.275,12

616

5.712,52 $

1876

1.375

2.428,8

1.152,8

671

5.627,6 $

1877

3.960

1.821,6

1.553,2

1.463

8.797,8 $

1878

2.937

1.848

1.558,48

825

7.168,48 $

1879

3.388

1.452

1.034

1.458,6

7.332,6 $

1880

3.322

1.689,6

1.672

10.546,8

17.230,4177 $

1881

4.213

2.032,8

2.151,6

3.555,2

11.952,6 $

1882

4.444

2.208,8

2.160,4

2.230,8

11.044 $

1883

4.655,2

2.037,2

2.235,2

2.090

11.017,6 $

1880 bütçesinin yüksek çıkmasının en önemli nedeni İzmir’de yapılması düşünülen yeni kilise inşaatı
için 1.900 lira (8.360 dolar) ayrılmış olmasıdır. PABCFM, Reel 588, No: 292.
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1884

4.664

-

-

-

10.274 $

1885

3.951,2

1.663,2

2.780,8

1.685,2

10.080,4 $

1886

3.960

-

-

-

-

1887

4.620

1.852,4

2.886,4

1.256,2

10.615 $

1888

4.620

1.650

3.194,4

1.344,2

10.808,6 $

1889

5.390

1.597,2

2.900,7

1.782

10.778,9 $

1890

5.500

2.481,6

2.288

1.672

11.941,6 $

1891

6.380

1.914

2.068 1.481,876

11.843,876 $

1892

6.380

1.676,4

1.823,8

-

-

1893

6.050

1.641,2

-

-

10.698,6 $

1894

5.610

1.852,4

-

-

10.298,2 $

1895

6.358

1.931,6

-

-

11.457,6 $

1896

6.358

1.676,4

-

-

13.081,8178 $

1897

6.358

1.592,4

2.530

1.711,6

12.192 $

1899

6.578

1.584

2.582,8

1.689,6

12.434,4 $

1900

5.698

1.584

2.582,8

1.689,6

11.554,4 $

1901

5.764

1.584

2.582,8

1.557,6

11.620,4 $

1902

6.006

3.036

2.609,2 1.430,616

13.081,816 $

1903

7.018

3.036

2.609,2

967,12

13.630,32 $

1904

7.084

3.036

2.609,2

747,12

13.476,32 $

1905

4.740

2.041,468

2.118,16

701,448

10.075,076 $

1906

-

-

-

-

-

1907

-

-

-

-

-

1908

-

-

-

-

-

1909

-

-

-

-

-

1910

-

-

-

-

-

1911

5.390

1.540

2.230,8 1.417,636

10.578.436 $

1913

-

1.438

2.310

1.400,84

5.148,84 $

1914

-

-

-

-

5.698,84 $

1915

-

-

-

-

5.213,472 $

1896 yılı için İzmir istasyonun toplam bütçesi PABCFM, Reel 607, No: 340’da 2.973,14 lira
(13.081,816 dolar) olarak gösterilirken PABCFM, Reel 607, No: 367’de 2.771 lira (12.192.4 dolar)
olarak verilmiştir.
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1838-1915 yılları arasında İzmir istasyonunun bütçe tablosu oluştururken
yararlanılan Amerikan Board belgelerinin bazılarının çok silik olmasından dolayı
okunamamıştır. Bu nedenden ötürü ya da bazı yıllara ait bilgilerin raporlarda
verilmemiş olmasından dolayı bütçe tablosundaki bu kısımlar boş bırakılıp tire (-)
işaretiyle gösterilmiştir.
Ücretler kısmında, yıllar içerisinde İzmir istasyonuna Amerikan Board
tarafından ataması yapılan ve söz konu teşkilat tarafından ödenen misyoner maaşları
gösterilmiştir. Yerli Yardımcıların Ücretleri kısmında, İzmir istasyonuna bağlı dış
istasyonlarda ve İzmir merkezde görev yapan papaz, vaiz, öğretmen, kitap dağıtıcı vs.
yerli yardımcılar için yapılan harcamalara yer verilmiştir. Eğitim kısmında İzmir
istasyonunda faaliyette bulunan misyoner okulları için yapılan harcamalar yer almıştır.
Diğerleri başlığının içerisinde ise 1838-1853 yılları arasındaki matbaa harcamaları,
şapel, ev, okul, kitap dükkânı vs. kiraları, kitap dağıtıcıların ve dil öğretmenlerinin
ücretleri, tamirler, turlar, yıllık toplantılara katılım masrafları, posta ücretleri, kayıkla
taşıma ücretleri gibi çeşitli giderler yer almaktadır.
Bazı yıllarda istasyonun tahmini harcama bütçelerinde hesapta olmayan
harcamalar çıktığı da görülmüştür. Bunun için istasyon adına ek bir bütçe ayrılmasına
gerek görülmüştür. Örneğin 1875 yılının bütçesinde, İzmir istasyonuna bağlı dış
istasyonlar için ayrılan bütçede açık olmasından dolayı ABCFM tarafında 100 lira (440
dolar) ek bir ödeme yapılmıştır.179 1878 yılında İzmir ve Akşehir’de kira giderleri, turlar
vs. için yapılan masraflar neticesinden esas bütçeye toplam 118 lira (519,2 dolar) ek bir
bütçe ilave edilmiştir.180 1880 yılı için misyoner Marcellus Bowen ile istasyondaki
papaz ve öğretmen maaşlarında yapılan toplam 72 liralık (316,8 dolar) iyileştirme, ek
bütçe olarak 1881 yılı bütçe kayıtlarına geçmiştir.181 Yine 1881 yılında ek bir bütçe
oluşturulup 95,80 lira (421,52 dolar) bu bütçeye eklenmiştir.182 1882 yılı için İzmir
istasyonundaki iki bayan misyonerin maaşları, İzmir’deki şapel ve okul ile Manisa’daki
Amerikan Board’a ait malların tamiri için toplam 436 liralık (1.918,4 dolar) bir ek bütçe
hazırlanmıştır. Ayrıca İzmir istasyonu içerisindeki Rumlara yönelik misyonerlik
faaliyetlerini yürütmek adına 1883 yılında kurulan Rum Protestan Birliği’ne destek
179

PABCFM, Reel 588, No: 270.
PABCFM, Reel 588, No: 284.
181
PABCFM, Reel 588, No: 300.
182
PABCFM, Reel 596, No: 192.
180
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olmak için 100 lira, bir misyoner bayanın maaşı için yine 100 lira olmak üzere toplam
200 liralık (880 dolar) bir ek bütçe 1883 yılı adına oluşturulmuştur.183 1886 yılı için
İzmir’deki Amerikan Kız Kolej Enstitüsü, 1885’te kurulan anaokulunun kira giderleri
ve dil öğrenimi için toplam 78 lira (343,2 dolar) bir ek bütçe ayrılmıştır.184 1899, 1900
ve 1901 yılları için İzmir istasyonundaki Amerikan Board’a ait binaların vergileri,
sigortaları ve tamirlerine ABCFM üç yıllık toplam 163,5 lira (719,4 dolar), WBM ise
toplam 257,63 liralık (1.133,572 dolar) bir ek bütçe tahsis etmiştir.185
Öte yandan istasyonda çalışan evli ve çocuk sahibi olan misyonerlere, bekâr
misyonerlere oranla, çocuk yardımı adı altında daha fazla ücret ödenmekteydi. Bu
ücretler misyonerlerin yanlarında bulunan çocuklar için ödenirken yüksek eğitim veya
başka nedenlerle ülke dışında bulunan misyoner çocukları için ise ayrı bir ücret
ödenmemekteydi. Örneğin 1902 yılında Batı Türkiye Misyonu içerisinde yer alan İzmir
istasyonunda görevli misyonerlerin 0-7 yaş arasındaki çocukları için çocuk başına 15
lira ödeme yapılırken 8 yaş ve üstü çocuklara ise kişi başı 30 lira ödenmekteydi. Ancak
aynı dönemde ve aynı misyon sınırları dâhilinde yer alan Merzifon gibi Anadolu’nun iç
kesimlerindeki istasyonlarda görev yapan misyonerlerin 0-7 yaş arasındaki her bir
çocuğu için 10 lira, 8-12 yaş arasındaki çocuklar için kişi başı 20 lira, 14 yaşındaki bir
çocuk adına ise 30 lira ödenmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere gerek misyoner
maaşları gerekse de çocuk yardım ücretleri istasyonların bulundukları konumlara göre
farklılık göstermiştir.186
Önceden de ifade edildiği üzere, WBM tarafından İzmir istasyonundaki bayan
misyonerlerin faaliyetlerine destek olmak adına her yıl ödeme yapılmaktaydı. Örneğin
1884’te WBM tarafından İzmir istasyonundaki kadın çalışmaları için toplam 929 lira
(4.087,6 dolar) bir bütçe ayrılmıştır. Aynı şekilde İzmir’deki Amerikan kız okulu,
anaokulu ve bölgede çalışan misyoner bayanların maaşlarına yönelik WBM tarafından
maddi destek sağlanmıştır.187
Anadolu’daki birçok misyona oranla İzmir istasyonundaki yerli cemaat,
örgütün bölgede yürüttüğü faaliyetlere maddi açıdan çok büyük destek vermemiştir.
Misyonerlerin nüfuz edebildiği Rum ve Ermeniler genellikle bu toplumun gelir düzeyi

183

PABCFM, Reel 596, No: 196.
PABCFM, Reel 596, No: 229.
185
PABCFM, Reel 617, No: 13.
186
PABCFM, Reel 617, No: 19.
187
PABCFM, Reel 596, No: 201, 208, 209.
184
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düşük kesimlerinden kişilerdi.188 Bu yerli Protestan cemaatin kırsalda yaşayanları
tarımcılıkla uğraşırken kette yaşayanları ise küçük çaplı zanaat işleriyle geçimini
sağlamaktaydı. Dolayısıyla bu kişiler, Amerikan Board’un gelir kaynaklarına önemli bir
katkıda bulunamıyorlardır. Örneğin İzmir istasyonunda bulunan yerli cemaat, 1896
yılındaki İzmir istasyonu yıllık bütçesine 64 lira katkıda bulunmuş, bu miktar ise 1896
bütçesinin ortalama %2,15’ine tekabül etmiştir. 189
İstasyonun giderleri noktasında en büyük kalemi misyoner maaşları
oluşturmuştur. Amerikan Board tarafından resmî olarak atanmış misyonerlerin ücretleri
örgüt tarafından karşılanıyorken Amerikan Board’un yan kuruluşu olan WBM
sorumluluğundaki bayan misyonerlerin ücretleri de bu kadın örgütü tarafından
ödenmiştir.
1844-1913 yılları arasında İzmir istasyonunda görev yapıp atamaları ve maaş
ödemeleri ABCFM ve WBM tarafından yapılan misyonerlerin isimleri ve yıllara göre
maaş ücretleri ise şöyledir:190

1844:

Mr. Elias Riggs

1.000 $

Mr. John B. Adger

1.000 $

Henry J. Van Lennep
1846:

1847:

1850:

188

900 $

Mr. Elias Riggs

1.000 $

Mr. John B. Adger

1.000 $

Mr. Joel S. Everett

850 $

Mr. Elias Riggs

1.000 $

Mr. John B. Adger

1.000 $

Mr. Joel S. Everett

850 $

Mr. Thomas P. Johnston

900 $

Mr. Elias Riggs

1.150 $

Mr. Mr. Thomas P. Johnston

1.250 $

Mr. Nathan Benjamin

1.150 $

PABCFM, Reel 589, No: 268, 269.
PABCFM, Reel 607, No: 249.
190
PABCFM, Reel 516, No: 793, 816; Reel 520, No: 181; Reel 522, No: 247, 320, 372, 466, 519, 563,
618, 730, 796, 907; Reel 523, No: 18; Reel 582, No: 88, 94, 96, 100, 102, 104, 107, 109, 115; Reel 588,
No: 253, 258, 262, 266, 269, 272, 277, 282, 292, 300; Reel 596, No: 190, 194, 201, 206, 207, 212, 223,
228, 231, 240, 247; Reel 607, No: 150, 152, 160, 165, 193, 202, 237, 275, 309, 341, 354, 435, 488; Reel
617, No: 4, 19, 36, 37, 54; Reel 629, No:178, 206, 207, 208, 251, 252, 257, 258, 259.
189
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1851:

Mr. Elias Riggs

1.150 $

Mr. Mr. Thomas P. Johnston

1.150 $

Mr. Nathan Benjamin

1.150 $

Mr. Elias Riggs

1.150 $

Mr. Mr. Thomas P. Johnston

1.150 $

Mr. Nathan Benjamin

1.150 $

Mr. Elias Riggs

1.150 $

Mr. Mr. Thomas P. Johnston

1.250 $

Mr. Nathan Benjamin

1.150 $

1854:

Mr. Daniel Ladd

1.100 $

1855:

Mr. Daniel Ladd

1.100 $

Mr. Justin W. Parsons

1.000 $

Mr. Morgan

1.000 $

Mr. Daniel Ladd

1.100 $

Mr. Edward M. Dodd

1.100 $

1852:

1853:

1856:

1857:

Mr. Daniel Ladd (4 aylık)

166 $

Mr. Edward M. Dodd

1.200 $

1858:

Mr. Edward M. Dodd

1.200 $

1859:

Mr. Edward M. Dodd

1.100 $

1860:

Mr. Daniel Ladd

1.200 $

Mr. Edward M. Dodd

1.100 $

Mr. Daniel Ladd

1.200 $

Mr. Edward M. Dodd

1.100 $

Mr. Daniel Ladd

1.200 $

Mr. Edward M. Dodd

1.150 $

Mr. Daniel Ladd

1.200 $

Mr. Edward M. Dodd

1.200 $

Mr. Daniel Ladd

1.200 $

Mr. Henry J. Van Lennep

1.200 $

Mr. Daniel Ladd

1.200 $

Mr. Henry J. Van Lennep

1.200 $

Mr. Daniel Ladd

1.200 $

Mr. Henry J. Van Lennep

1.200 $

1861:

1862:

1863:

1864:

1865:

1866:
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1867:

1868:

Mr. Daniel Ladd

1.300 $

Mr. Henry J. Van Lennep

1.300 $

Mr. Henry J. Van Lennep

1.300 $

1869:191

-

-

192

-

-

1870:
1871:

Mr. Baldwin

1.100 $

1872:

Mr. Baldwin

1.045 $

Mr. Greene

1.320 $

Mr. Baldwin

1.045 $

1873:

Miss Cull
1874:

Mr. Baldwin
Miss Cull

1875:

1878:

1879:

191

330 $
1.045 $

Mr. Bowen

1.100 $

Mr. Brooks
Miss Cull

1877:

1.045 $

Mr. Baldwin

Miss P.L. Cull
1876:

330 $

330 $
1.045 $
330 $

Mr. Barrows

1.210 $

Mr. Bowen

1.045 $

Mr. Stearns

1.045 $

Miss Cull

330 $

Miss Powers

330 $

Mr. Bowen

1.045 $

Mr. Stearns

1.100 $

Miss Cull

396 $

Miss Powers

396 $

Mr. Bowen

1.100 $

Mr. Stearns

1.100 $

Miss Cull

396 $

Miss Powers

396 $

1869 yılında İzmir istasyonunda hiçbir Amerikalı misyoner görev yapmamıştır. PABCFM, Reel 582,
No: 112.
192
1870 yılında İzmir istasyonunda çalışan Amerikalı misyoner tespit edilememiştir. PABCFM, Reel
588, No: 250.
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Miss Maltass
1880:

1881:

1882:

1883:

1884:

1885:

396 $

Mr. Bowen

1.100 $

Mr. Crawford

1.034 $

Miss Cull

396 $

Miss Powers

396 $

Miss Maltass

396 $

Mr. Bowen

1.485 $

Mr. Crawford

1.144 $

Miss Cull

396 $

Miss Powers

396 $

Miss Lawrence

396 $

Miss Maltass

396 $

Mr. Bowen

1.540 $

Mr. Crawford

1.320 $

Mr. Constantine

704 $

Miss Cull

396 $

Miss Lawrence

396 $

Mr. Bowen

1.540 $

Mr. Crawford

1.320 $

Mr. Constantine

704 $

Miss Cull

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Salmond

211,2 $

Mr. Bowen

1.540 $

Mr. Constantine

1.100 $

Miss Cull

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Page

440 $

Miss Vetter

492,8 $

Miss Salmond

211,2 $

Mr. Bartlett

1.540 $

Mr. Constantine

880 $

Miss Cull

440 $
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1886:

1887:

1888:

1889:

1890:

Miss Lawrence

440 $

Miss Page

440 $

Miss Salmond

211,2 $

Mr. Bartlett

1.760 $

Mr. Constantine

880 $

Miss Cull

440 $

Miss Lord

440 $

Miss Page

440 $

Mr. Bartlett

1.540 $

Mr. Constantine

880 $

Miss Page

440 $

Miss Lord

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Jillson

440 $

Mr. Bartlett

1.540 $

Mr. Constantine

880 $

Miss Page

440 $

Miss Lord

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Jillson

440 $

Mr. Bartlett

1.540 $

Mr. Constantine

1.320 $

Mr. McNaughton

770 $

Miss Lord

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Jillson

440 $

Mr. Bartlett

1.540 $

Mr. Constantine

1.320 $

Mr. McNaughton

1.320 $

Miss Lord

440 $
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1891:

1892:

1893:

1894:

Miss McCallum

440 $

Miss Jillson

440 $

Mr. Bartlett

1.540 $

Mr. Constantine

1.320 $

Mr. McNaughton

1.320 $

Miss Lord

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Jillson

440 $

Miss Smith

440 $

Mr. Bartlett

1.320 $

Mr. Constantine

1.320 $

Mr. McNaughton

1.540 $

Miss Lord

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Smith

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.540 $

Mr. A. MacLachlan

1.430 $

Miss Lord

440 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Smith

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.540 $

Mr. A. MacLachlan

1.430 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Harlow

440 $
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1895:

1896:

1897:

1899:

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.320 $

Mr. A. MacLachlan

1.518 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Harlow

440 $

Miss Saunders

440 $

Miss Pohl

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.320 $

Mr. A. MacLachlan

1.518 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Harlow

440 $

Miss Saunders

440 $

Miss Pohl

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.320 $

Mr. A. MacLachlan

1.518 $

Miss Lawrence

440 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Griswold

440 $

Miss Saunders

440 $

Miss Pohl

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.540 $

Mr. A. MacLachlan

1.518 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Griswold

440 $
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1900:

1901:

1902:

1903:

Miss Saunders

440 $

Miss Pohl

440 $

Miss Mills

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.540 $

Mr. A. MacLachlan

1.518 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Pohl

440 $

Miss Mills

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.540 $

Mr. A. MacLachlan

1.584 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss Platt

440 $

Miss Pohl

440 $

Miss Mills

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.782 $

Mr. A. MacLachlan

1.584 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Platt

440 $

Miss Mills

440 $

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.782 $

Mr. A. MacLachlan

1.716 $

Miss Nellie Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Platt

440 $

Miss Mills

440 $

Miss Pohl

440 $

Miss Halsey

440 $
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1904:

1911:

1913:

1914:

1915:

Mr. Bartlett

880 $

Mr. McNaughton

1.848 $

Mr. A. MacLachlan

1.716 $

Miss Bartlett

440 $

Miss McCallum

440 $

Miss Platt

440 $

Miss Mills

440 $

Miss Pohl

440 $

Miss Halsey

440 $

Mr. A. MacLachlan

1.584 $

Mr. C.K. Tracy

1.320 $

Miss McCallum

484 $

Miss Mills

484 $

Miss Pohl

484 $

Miss Coleman

484 $

Miss Pinneo

484 $

Mr. A. MacLachlan

1.650 $

Mr. C.K. Tracy (6 aylık)

726 $

Miss McCallum

484 $

Miss Pohl

484 $

Miss Pinneo

484 $

Miss Mills

484 $

Mr. A. MacLachlan

1.584 $

Mr. S.R. Harlow

1.320 $

Miss McCallum

484 $

Miss Pohl

484 $

Miss Pinneo

484 $

Mr. A. MacLachlan

1.452 $

Mr. S.R. Harlow

1.474 $

Mr. J. Riggs Brewster

1.408 $

Miss McCallum

484 $

Miss Pohl

484 $

Miss Pinneo (ya da yerine geçen)

484 $
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Miss Mills

484 $

Miss Nellie A. Cole

484 $

Miss Mary E. Cole

484 $

Miss G. R. Stephenson

484 $

Miss Olive Greene

484 $

İlerleyen yıllar içerisinde artan misyoner ücretleri, bazense herhangi bir artış
olmadan aynı şekilde devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında ülkede
yaşanan siyasi ve ekonomik karışıklık ise misyoner ücretlerinde kesintiye gidilmesine
neden olacaktır.

1.2. İzmir İstasyonundaki Misyonerler Tarafından Yürütülen Dinî Çalışmalar ve
Matbaa Faaliyetleri
ABCFM’ye bağlı olarak 1820 yılında İzmir’e gelen misyonerler yüz yılı aşkın
bir süre İzmir ve çevresinde misyonerlik faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Öncelikle bu
geniş sahayı tanımaya çalışan Board misyonerleri, daha sonra asıl hedeflerini olan
Hristiyanlık dinini ve Protestan mezhebini tanıtma ve taraftar toplama düşüncesini
gerçekleştirmek adına dinî faaliyetlere başlamışlardır. Dinî faaliyetlerle birlikte
Amerikan Board misyonerleri tarafından yürütülen bir başka faaliyet ise matbaa
çalışmaları olmuştur. 1833 yılında İzmir’de kurulan Amerikan Board matbaası
sayesinden misyonerler, 1853 yılına kadar İzmir’de misyonerliğin bir başka faaliyet
kolu olan basım çalışmalarıyla ilgilenmişlerdir.
Board misyonerlerinin, İzmir istasyonundaki temel faaliyetleri: dinî ve matbaa
çalışmalarının yanı sıra ileride değinileceği üzere bölgede eğitim, sosyal, kültürel ve
yardım alanlarında da faaliyetleri olmuştur. Amerikan Board misyonerleri tarafından
yürütülen tüm bu faaliyetler sonucu, başta İzmir olmak üzere, İzmir istasyonu dâhilinde
yaşayan toplumların inanç yapılarında, eğitim, sosyal, kültürel vs. alanlardaki gelişim
ve değişimlerinde misyoner izlerini görmek mümkündür.

1.2.1. Dinî Alanda Yürütülen Çalışmalar
Daha önceden de belirtildiği üzere 1819 yılında ABCFM tarafından Osmanlı
coğrafyasına gönderilen Pliny Fisk ve Levi Parsons’a nihai hedef olarak Kudüs tayin
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edilmişti. Bu iki misyoner, akıllarından çıkarmamaları gereken “Ne yapılabilinir?” ve
“Nasıl yapılabilinir?” soruları ile yola çıkmışlardı. Fisk ve Parsons’a kutsal şehir
Kudüs’ten başlayarak Ortadoğu coğrafyasındaki tüm dinsizleri, 193 Müslümanları,
Musevileri ve Protestanlık dışındaki mezheplere inan sözde Hristiyanları Protestanlığa
davet etmeleri için dinî bir misyon yüklenmişti. 194
Bir misyoner örgütü olan ABCFM’nin iki üyesi: Fisk ve Parsons, 1820 yılında
İzmir’e ayak basmalarıyla birlikte bu sahada Amerikan Board’un bir asırdan fazla
sürecek olan faaliyetlerine başlamışlardır. 1874-1884 yılları arasında İzmir istasyonunda
misyonerlik

yapmış

olan

Marcellus

Bowen’in

ifadesiyle

Amerikan

Board

misyonerlerinin İzmir’deki faaliyetlerini dört temel döneme ayırabiliriz. Önceden de
vurgulandığı üzere bu dört dönem: 1- Başlangıç Dönemi (1820-1833), 2- Rum Dönemi
(1833-1844), 3- Ermeni Dönemi (1842-1870), 4- Karma Dönemdir (1870 ve sonrası).195
Söz konusu dönemler içerisinde Amerikan Board misyonerlerinin bölgedeki dinî
çalışmaları şekillenmiş ve misyonerlerin hedef kitlelerine göre dinî faaliyetler
yürütülmüştür.
İlk olarak başlangıç dönemi (1820-1833) süresince İzmir ve çevresinde
misyonerlik faaliyetide bulunan Pliny Fisk, Levi Parsons, Elnathan Gridley ve Josiah
Brewer’in dinî, etnik vb. açılardan bölgenin demografik özelliği, durumu ve dinamik
yapısına yönelik çalışmaları, dinî faaliyetlerin hazırlık evresini oluşturmuştur. Bu
bağlamda 1826’da Elnathan Gridley’e Rumlara yönelik misyonerlik faaliyetlerini
başlatma görevi verilirken Yahudiler arasında bir misyon kurmak görevi ise Josiah
Brewer verilmiştir. Ancak Gridley’in kısa bir süre sonra yaşamını yitirmesi, bir süre
Yahudilere yönelik çalışmalarda bulunan Brewer’in ise Amerikan Board ile

193

Dinsizler kavramı içine öncelikle Hristiyan dininden olmayanlar girer. Ancak Osmanlı içerisindeki
Müslümanlar arasında, Hristiyanlığı benimsetmek misyonerler açısından hiç de kolay olmamıştır. Bu
durumlarda Amerikan Board misyonerleri, Protestan olmayan çeşitli Hristiyan mezheplere mensup:
Gregoryen Ermeniler, Ortodoks Rumlar gibi grupları hedef kitle olarak tayin etmişlerdir. Board
misyonerleri, Osmanlı topraklarındaki faaliyetleri çerçevesinde tüm güçlerini seferber ettikleri Gregoryen
Ermeniler arasında bile, 1820’den 1900’a kadar aradan geçen 80 yıl içerisinde ancak 13.000 kişilik bir
Ermeni Protestan cemaati oluşturabildikleri dikkate alındığında, dinsizleri dine davet amacının
geçersizliği kolaylıkla anlaşılabilir. Bundan dolayı binlerce misyoner, milyonlarca dolar seferber edebilen
bu misyoner örgütünün asıl amacı başka yerde aranmalıdır. Uygur Kocabaşoğlu’na göre, “XIX. yüzyılda
dünyadaki misyoner faaliyetlerinin patlaması, bir başka patlamanın yani emperyalizme dönüşen
kapitalizmin doğal bir sonucudur. Dolayısıyla misyonerler kendilerine ve kiliseye devam eden dinî
bütünlere ne denli aksini ispat etmeğe çalışırsa çalışsınlar, asıl amaçları dinsizleri dine davet etmekten
çok, çevreye açılan metropol düşünce ve sermayesinin birer ajanı olmak durumundan öteye
geçememiştir.” Kocabaşoğlu, “XIX. Yüzyılda Amerikan Matbaaları…”, s. 268, 269.
194
Strong, s. 80; Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 23.
195
PABCFM, Reel 505, No: 80-87.
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anlaşmazlığa düşüp görevden ayrılması bölgedeki misyonerlik çalışmalarını olumsuz
yönde etkilemiştir.
Malta’daki Amerikan Board matbaasının 1833 yılında İzmir’e taşınmasına
kadar geçen dönem içerisinde ise İzmir’de Amerikan Board’un düzenli bir misyonerlik
faaliyeti olmamıştır. Ancak İstanbul’un ardından 1833 yılında Amerikan Board
tarafından resmî olarak İzmir istasyonunun kurulmasıyla birlikte bölgedeki misyonerlik
çalışmaları yeniden canlanmıştır. Böylece Rum Dönemi (1833-1844) olarak ifade edilen
ikinci bir döneme geçilmiştir. Bu dönem içerisinde Amerikan Board’un İzmir’de başta
matbaa olmak üzere dinî ve kısmen de eğitim çalışmaları olmuştur. Söz konusu
döneme, Rum dönemi denmesine rağmen İzmir’deki Ermenilere yönelik misyonerlik
faaliyetlerinin de yürütüldüğünü belirtmekte yarar var. Özellikle 1834-1846 yılları
arasında Amerikalı misyoner John B. Adger’in öncülüğünde bölgedeki Ermeniler
yönelik dinî ayinler gerçekleştirilmiş, Mr. Adger tarafından İncil çağdaş (modern)
Ermeniceye çevrilip İzmir matbaasında basılması sağlanmıştır.196 Yine John B. Adger,
1839 yazı boyunca her Perşembe akşamı Buca / İzmir’deki İngiliz cemaat için dinî
vaazlar vermiştir.197
Bunun dışında Amerikan Board’un İzmir, İstanbul, Yunanistan ve Beyrut gibi
farklı misyonlarında görev yapan misyonerleri: John B. Adger, Daniel Temple, Homan
Hallock, Jonas King, Nathan Benjamin, Elias Riggs, Harrison G.O. Dwight, Eli Smith
ve Amerikan İncil Örgütü’nün Akdeniz temsilcisi Simeon H. Calhoun da katılımları ile
27 Eylül - 5 Ekim 1837 tarihleri arasında İzmir’de geniş kapsamlı bir toplantı
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, misyoner çalışmalarının en iyi şekilde nasıl
yönetileceği ve bu çalışmaların önündeki engeller ile eksikliklerin neler olduğu tespit
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca geçmişte yapılan hataların ileride ortadan kaldırılıp dinî
çalışmaların gelişimi için nelerin yapılması gerektiği tartışılmıştır.198 Dolayısıyla bu
toplantıyla birlikte birçok misyondaki misyonerlik faaliyetlerinin yeniden gözden
geçirilmesine fırsat sağlanmıştır.
Yunanistan misyonunda (1833-1838) beş yıl süreyle Rumlar arasında
misyonerlik yapan Elias Riggs, 1838 yılında ABCFM’nin en üst yönetiminin (Prudential
196

PABCFM, Reel 505, No: 80-87; “Modern Armenian New Testament - Opposition of the Priests,
Writing November 16th, 1836, Mr. Adger”, Missionary Herald, Vol. 33, No. 7, July 1837, s. 303-304.
197
“Smyrna – General Letter from the Missionaries, Dated Jan. 24th, 1840”, Missionary Herald, Vol. 36,
No. 6, June 1840, s. 213.
198
“Smyrna – Resolutions Adopted at a Missionary Conference Convened Sept.27, 1837”, Missionary
Herald, Vol. 34, No. 4, April 1838, s. 113-126; Tracy, s. 342-343.
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Committee) kararı ile İzmir istasyonunda çalışmakla görevlendirilmiştir. 2 Kasım 1838
tarihinde İzmir’e gelen Elias Riggs’in Rumcayı iyi bilmesinin avantajıyla bölgedeki
Rumlar arasında misyonerlik faaliyetleri canlanmaya başlamıştır. Ayrıca Riggs’in, İzmir
matbaasından sorumlu Daniel Temple ile birlikte yaptıkları çalışmalar neticesinde
misyon matbaasında Rumca dergi ve çeşitli dinî eserler basılmıştır. 199 Bir süre sonra ise
Rum annelerin çocuk eğitimlerinde yardımcı olması için Elias Riggs tarafından hazırlan
Annenin El Kitabı (The Mother’s Manuel) adında bir kitap yayınlanmıştır. Böylece
Amerikan Board misyonerleri ile bölgedeki Rumlar arasındaki bağların güçlenmesi
hedeflenmiştir.200
Elias Riggs’in İzmir’e gelmesiyle birlikte şehirde bulunan ve İngilizce
ayinlerin yapıldığı Hollanda şapelinde (Dutch chapel) ilk defa 1838 yılında ortalama 50
ila 70 Rum’un katılımıyla Rumca dinî ayinler düzenlenmiştir. 201 Misyon matbaasından
sorumlu Daniel Temple, 1841 yılında Hollanda şapelinde görev yapan İngiliz papazın
İzmir’den ayrılmasından sonra yaz ve sonbahar aylarında şapeldeki İngilizce ayinleri
yöneterek Board adına kentteki dinî çalışmalara da destek olmuştur. Rumca ayinler ise
yılın büyük bir bölümünde Elias Riggs’in evinde 10 ila 12 katılımcıyla gerçekleştirilmiş
ve bu ayinler Riggs’in yönetiminde düzenlenmiştir. Ayrıca Riggs tarafından 6-7 Rum
gencin katıldığı bir İncil sınıfı açılıp dinî dersler verilmiştir. 21 Kasım 1841 tarihinde
ise John B. Adger’in yönetiminde Ermenice ayinler yeniden başlamıştır. Şehirde
bulunan Ermeni akademisinde ya da Amerikan matbaasında çalışan ve çoğunlukla
erkeklerin yer aldığı bu Ermenice ayinler, ortalama 4 ila 10 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.202
İzmir istasyonundaki misyonerlik faaliyetleri sadece İzmir ile sınırlı
kalmamıştır. İzmir’e bağlı dış istasyonlar kurulmadan önce de kurulduktan sonra da
İzmir sahasının sorumluğuna giren bölgelerde misyonerlik çalışmaları yürütülmüştür.
Örneğin Eylül 1842 yılında Elias Riggs, John B. Adger ve istasyonda görevli iki Ermeni
yardımcı ile birlikte Aydın, Efes, Nazilli ve Denizli bölgelerine düzenledikleri tur

199

“Mission in Turkey”, Missionary Herald, Vol. 36, No. 1, April 1840, s. 5; Tracy, s. 366-367. Ayrıca
Elias Riggs ve ailesi hakkında daha geniş bilgi için bkz. Elias Riggs, Reminiscences For My Children,
Not Published, 1891; John Belows, Memorial Service for the Late Rev. Elias Riggs, D.D., LL.D.
Missionary of The American Board of Commissioners for Foreign Missions, Gloucester / England;
Charles Cole Creegan, Pioneer Missionaries of The Church, American Tract Society, New York 1903, s.
301-307.
200
Belows, s. 3.
201
PABCFM, Reel 505, No: 80-87.
202
“Smyrna – Report of The Station for 1841”, Missionary Herald, Vol. 38, No. 7, July 1842, s. 274.
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sayesinde ziyaret ettikleri kentlerdeki Rumlar ve Ermenilere yönelik dinî çalışmalarda
bulunmuşlardır. 203
Amerikalı misyonerlerin öncülüğünde İzmir’de üç farklı dilde ve üç farklı
kesime yönelik yürütülen dinî çalışmalar içerisinde özellikle Rumlar arasındaki
misyonerlik faaliyetleri zamanla başta Elias Riggs olmak üzere Amerikan Board
üyelerini tatmin etmemeye başlamıştır.204
Öte yandan dönemin Amerikan Board sekreteri Rufus Anderson tarafından
Ekim 1843 – Haziran 1844 yılları arasında Atina, İstanbul, Suriye ve Anadolu’daki bazı
misyonlara yönelik tetkik bir gezisi gerçekleştirilmiştir. Anderson, bölgeye yaptığı bu
ikinci gezi sırasında Atina, İzmir, İstanbul ve Bursa’daki misyonların Rum
bölümlerindeki incelemelerini bir rapor halinde ABCFM’nin karar komitesine
sunmuştur. Bu raporda, 1844 yılına kadar Rumlar arasındaki misyonerlik faaliyetlerinde
istenilen başarının sağlanamadığı, buna karşılık 1840 yılından itibaren neredeyse tüm
misyonerlik çalışmalarının Ermenilere yönelik yoğunlaştığı ve bu çalışmalardan daha
çok verim alındığı belirtilmiştir. Böylece 1844 yılından itibaren Amerikan Board’un
Rumlara yönelik misyonerlik çalışmaları durdurulup Ermeniler arasındaki misyonerlik
çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır.205
Rumlar arasındaki misyonerlik faaliyetlerinin durdurulması ve 1842’den beri
İzmir’deki Ermeniler arasında canlanan misyonerlik çalışmalarının bir sonucu olarak ise
İzmir istasyonu için üçüncü bir dönem yani Ermeni dönemi (1842-1870) başlamıştır.
Amerikan Board’un bu hedef değişikliği sonucu İzmir istasyonunda görev yapan Elias
Riggs’in de 1844 yılından itibaren Ermeniler yönelik misyonerlik faaliyetlerinde
bulunması ABCFM tarafından kararlaştırılmıştır.206
Elias Riggs ve 1845 yılında Trabzon istasyonundan İzmir istasyonuna geçen
Thomas P. Johnston, 1846 yılı boyunca ortalama 10 ila 12 kişilik bir Ermeni cemaatine
Pazar günleri Ermenice ve Türkçe vaazlar vermişler, Hollanda şapelinde ise İngilizce
gerçekleştirilen Pazar ayinleri devam ettirilmiştir.207 Genelde Ermenilerin katılımıyla
gerçekleşen bu Pazar ayinlerine 10 ila 15 kişilik bir grubun katılması Amerikan Board
203

PABCFM, Reel 505, No: 80-87; “Smyrna – Letter from Mr. Riggs, Dated Sept. 20th 1842”,
Missionary Herald, Vol. 39, No. 3, March 1843, s. 97-100.
204
PABCFM, Reel 517, No: 296; Reel 520, No: 160.
205
T. R. Marvin, Report to The Prudential Committee of a Visit to The Missions in The Levant By Rufus
Anderson One of The Secretaries of The Board also a Letter to The Committee from The Rev. Dr. Hawes,
ABCFM, Boston 1844, s. 3-9; Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 55.
206
Riggs, s. 11-12.
207
PABCFM, Reel 522, No: 143.
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misyonerlerinin İzmir’deki misyonerlik çalışmalarında istenilen verimi alamadıklarını
göstermektedir. Ayrıca 1848 yazında yaşanan kolera salgınından dolayı Pazar
ayinlerinin bazı haftalarda geçekleştirilemeyişi misyonerlik çalışmalarını etkileyen bir
başka faktör olmuştur.208
Bununla birlikte 1851 yılında İzmir’deki İngiliz topluluğuna yönelik Hollanda
şapelinde gerçekleştirilen ayinlere ortalama 40 kişinin katılması ise misyonerler
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak Amerikalı misyonerler Riggs ve
Johnston tarafından gerçekleştirilen Ermenice ve Türkçe ayinlere katılan cemaat
sayısında değişiklik yaşanmadığı misyoner raporlarında belirtilmiştir. 209
Ayrıca misyonerler tarafından bağnaz olarak nitelendirilen Gregoryen
Ermeniler tarafından İzmir’deki Ermenilere karşı zaman zaman baskılar yapılmış, dinî
çalışmaları engellenmek istenmiş ve şehirdeki birkaç Protestan evi bu kişilerce
yağlanmıştır. Bu durum ise hem misyonerleri hem de Protestan cemaati tedirgin
etmiştir.210
1852’e gelindiğinde ise İzmir’deki Protestan cemaatte bir canlanmanın
başlamış olması misyonerleri sevindiren bir gelişme olmuştur. Bu dönemde Pazar
ayinlerine katılan ortalama cemaat sayısı 60 ila 70 kişidir. Amerikan Board misyonerleri
açısından yaşanan bu olumlu gelişmeler, sonunda İzmir’de resmî olarak bir Ermeni
Protestan Kilisesi’nin kurulması ile birlikte taçlandırılmıştır.

1.2.1.1. İzmir’de Ermeni Protestan Kilisesinin Kurulması ve Sonrasındaki Dinî
Faaliyetler
Protestan Ermenilerin, Gregoryen (Apostolik) Ermeni Kilisesi211

ile ciddi

görüş ayrılıklarına düşmesi ve sıkıntıların giderek artmasına sebep olmuştur. Ermeni
Patriğinin, 21 Haziran 1846 yılında yayınladığı anatema212 ise Protestan Ermenilerin
208

PABCFM, Reel 523, No: 11, 16.
PABCFM, Reel 523, No: 39.
210
PABCFM, Reel 523, No: 39, 40; “Smyrna”, Missionary Herald, Vol. 47, No. 9, September 1851, s.
287-288.
211
Tarihsel millî Ermeni Kilisesi’nin en doğru tanımlaması Apostolik Ermeni Kilisesi’dir. Gregoryen
terimi, Hristiyanlığı devlet dinî olarak kabul eden Ermeni Kral III. Tridates’in bir çalışmasında
Aydınlatmacı Aziz Gregory’nin isminden türetilmiştir. Stone, s. 123. Ancak bu çalışmada Apostolik
kelimesine alternatif bir terim olan ve günümüzde daha yaygın olarak kullanıldığını düşündüğümüz
Gregoryen kelimesini kullanacağız.
212
“Anatema: Hristiyan kilisesinin özellikle mezhep ve din değiştirme suçlarına bağlı olarak işleme
koyduğu aforoz müessesesi ve daha ziyade kilise merkezli yasaklamaları içerir. Suçlu kişi kilise
ayinlerine katılmaz, takdis edilemez, kilisede görev alamaz, Katolik mezarlığına gömülemezdi.
209
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Ana Kilise’den ebediyen uzaklaştırılmasına neden olmuştur. Nitekim gizlice kurulmuş
bulunan Protestan Ermeni Birliği’ne mensup olan Protestan Ermeniler ise Amerikalı
misyonerlerin desteği ile kendi kiliselerini kurmaya karar vermişlerdir. 213 Osmanlı
yönetimi nezdinde yasal bir statü sağlayan geleneksel millet yapısından dışlanmış
bulunan Protestan Ermeniler, Amerikalı misyonerlerin öncülüğünde 25 Haziran 1846
tarihinde İstanbul’da Protestan Ermeni Kilisesi Anayasası’nı hazırlamış ve Protestan
kilisesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirmiştir. Amerikan Board belgelerine göre, 1
Temmuz 1846 tarihinde214 Ermeniler arasındaki Protestanlık hareketinde önemli bir
yere sahip olan Apsoghom Haçadur Ütüciyan önderliğindeki 37 erkek ve 3 kadından
oluşan toplam 40 kişilik bir grup, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Amerikalı misyoner
H.G.O Dwight’ın evinin büyük bir odasını küçük bir kilise olarak hizmete açmasıyla ilk
Ermeni Protestan Kilisesi kurulmuştur. Aslında Gregoryen Ermeni Kilisesi ile Protestan
Ermeniler arasında yaşanan sıkıntılar sonrası gelinen bu aşama, hedeflerine ulaşma
noktasında misyonerleri memnun etmiştir. Ayrıca bu durum Protestan misyonerler ve
Amerikalı tüccarlar tarafından Protestan Ermenilerin benimsenip himaye altına
alınmasına zemin hazırlamıştır. 215
1846 yılında İstanbul’da Birinci Ermeni Protestan Kilisesi’nin kurulmasından
sonra onu İzmit, Adapazarı ve Trabzon’da Ermeni Protestan kilise örgütlenmeleri takip
etmiştir. 1855 yılına gelindiğinde ise Amerikan Board tarafından, Ermeni ve Suriye
misyonları içerisinden toplam 26 Ermeni Protestan Kilisesi kurulmuştur.216 Bu dönem
içerisinde kurulan bir başka Ermeni Protestan Kilisesi ise İzmir’de faaliyete geçmiştir.

Anatemaya tâbi tutulan kişi ise bunlara ilaveten sosyal yaptırımlara da maruz kalır. Kimse onunla
alışveriş etmez, kız alıp vermez, şayet karısı eski dinindense boş düşer, miras hakkı kalkar. Kilise
hizmetlerinden (vaftiz, nikâh, defin) yararlanamaz. İşçi ise işten çıkarılır, komşuluk ilişkileri biter; hatta
ona selam dahi verilmez. Hukuki işlemleri iptal edilir. Şayet bir kişi merhamete gelip yardım edecek veya
onunla konuşacak olursa, kilise yardım edeni de anatemaya tâbi tutardı. Nitekim Protestanlığı seçen
Osmanlı Rum ve Ermenilerini, Katolik ve Ortodoks kiliseleri bu yolla uzun seneler yıldırmaya
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1 Ocak 1853 yılında 5 erkek, 2 kadın toplam 7 üyesi ile birlikte İzmir Ermeni
Protestan Kilisesi kurulmuştur.217 Yıl boyunca bu kilisede Pazar günleri biri Türkçe
diğeri Ermenice olmak üzere iki ayin yapılmış, ayrıca Çarşamba günleri de bir başka
Türkçe ayin düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra yine Pazar günleri öğleden sonra Hollanda
Şapeli’nde İngilizce ayinlere devam edilmiş, 1853 yazı boyunca Pazar günleri
Bornova’da da İngilizce ayinler yapılmıştır. Öğleden önce düzenlenen Türkçe ve
Ermenice Pazar ayinleri, ortalama 20 ila 30 kişilik bir cemaatin katılımıyla
gerçekleşmiştir.218
Protestan mezhebine ilgi açısından İzmir istasyonu sınırları dâhilinde yer alan
Akhisar ve Manisa dikkat çekiciydi. Amerikan Board misyoneri Thomas P. Johnston’un
ifadesiyle 18 kişilik Protestan cemaatiyle Akhisar, misyonerlerin ilgisini çekmiştir.
Ayrıca İzmir Ermeni Protestan Kilisesi’nin 7 üyesinden 4’ü Manisa’da ikamet eden
Ermenilerden oluşması da bu bölgeye olan ilgiyi daha sonraki yıllarda arttırmıştır.219
Amerikan Board denetiminde olan İzmir Ermeni Protestan Kilisesi, kuruluş
döneminde üyeleri açısından dağınık bir yapı çizmiştir. Bu kilisenin İzmir’de ikamet
eden üç Ermeni üyesinin İzmir’de misyonerlik faaliyetinde bulunan bir başka Protestan
misyoner örgütü olan İngiliz Kilise Misyoner Cemiyeti’ne (The Church Missionary
Society) bağlı J. S. Wolfers’ın düzenlediği ayinlere katılması Amerikan Board’un
şehirdeki misyonerlik çalışmalarını olumsuz etkilemiştir. Kısa bir süre sonra toparlanma
alan bir kasaba), 1 Mayıs 1853 Merzifon, 15 Haziran 1854 Kayseri, 1 Ağustos 1854 Arapkir, 14 Ekim
1854 Akhisar, 26 Kasım 1854 Tokat, 3 Aralık 1854 Maraş, 4 Mart 1855 Maşger (Malatya’nın Arapkir
ilçesine bağlı bir Ermeni köyü), 15 Nisan 1855 Divriği, 1 Mayıs 1855 Adana, 25 Eylül 1855 Bahçecik.
PABCFM, Reel 522, No: 582, 583. Amerikan Board öncülüğünde ve yerel Ermeni cemaatin destekleri ile
inşa edilen bu kilise binalarının fiziki özellikleri ise Amerikan Board belgelerinde detaylı olarak ifade
edilmiştir. Tesis edilen bu binalar genellikle ağaçtan yapılmaktaydı. Yangından korunması ve kışın sıcak,
yazın ise serin tutması için binaların iç ve dış kısımları sıvayla kaplanıyordu. Kiliselerin yan taraflarında
yer alan pencereler sayesinde gün ışığından daha fazla yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu binalar genelde
kilise ve okul olarak kullanılması için ortalama 200 ila 250 kişilik olup iki bölüme ayrılmaktaydı. Cemaat
sayısı artıncaya kadar bazı kiliselerin içerisinde toplantı salonu ve öğretmen odaları da yer almıştır.
Kilisede bulunan oturma yerlerinin arkalarına 35 ila 38 cm genişliğinde, yerden ortalama 80 cm
yüksekliğinde ve yaklaşık 5 cm eğim verilmiş sıralar bulunmaktaydı. 60 cm’lik bir temel üzerine ortalama
6-7 metre yüksekliğinde yapılan kilise binaları yaklaşık olarak 210 m²’lik bir alana inşa edilmekteydi.
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içerisinde giren Ermeni Protestan Kilisesi, kiliseye bağlı üye sayısında artış yaşanmasını
sağlamıştır. Genelde Ermeni olan kilise üyeleri arasından Rum ve kısmen de Yahudi
asıllı kişilerde bulunmuştur.220
Öte yandan Amerikan Board misyonerleri, Yahudiler arasındaki misyonerlik
faaliyetleri canlandırmak adına 1832’den itibaren çalışmalar başlamış ve ilerleyen
zamanlarda İstanbul merkezli bir Yahudi misyonu oluşturulmuştur. Bu misyona bağlı
ikinci bir misyon istasyonu ise 1849 yılında Selanik’te kurulmuştur. Ancak zaman
içerisinde Selanik’te sıtma hastalığının artması nedeniyle misyonerler bölgede daha
fazla çalışamaz hale gelmiş ve neticesinde bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlardır.
Selanik’teki Yahudi misyonunda görev yapan Amerikalı misyonerler Justin W. Parsons
ve Homer B. Morgan, misyonerlik faaliyetlerini İzmir’deki Yahudiler arasında
gerçekleştirmek ümidiyle Eylül 1853’de İzmir’e gelmişler ve Yahudi misyonuna bağlı
üçüncü istasyonu İzmir’de faaliyete geçirmişlerdir. İzmir’de 8.000 ila 12.000
Yahudi’nin yaşadığını tahmin eden ve şehirdeki Yahudilere yönelik Josiah Brewer
zamanında da kısa süreli çalışmalarda bulunmuş olan Amerikan Board misyonerleri,
böylece İzmir’de yeniden Yahudilere yönelik misyonerlik faaliyetlerini başlatmışlardır.
Bu gelişme neticesinde İzmir istasyonu hem Ermeni misyonunun hem de Yahudi
misyonunun bir istasyonu haline gelmiştir. Fakat İzmir’de gerek Yahudilere gerekse de
bölgede yaşayan diğer etnik unsurlara yönelik, farklı milletlere ait misyoner örgütlerinin
bulunması misyonerlik çalışmalarının dağınık ve karmaşık bir hal almasına, ayrıca bu
çalışmaların zorlaşmasına neden olmuştur.221
Amerikan Board tarafından bölgedeki Yahudi ve Hristiyan halkın ilgisini
çekmek düşüncesiyle, dinî kitap ve risalelerin satıldığı küçük bir dükkân şehir
merkezinde açılmıştır. Ayrıca Yahudi çocuklarına eğitim vermek adına Amerikalı
misyonerler tarafından 1 Mayıs 1854 tarihinde ilkokul düzeyinde eğitim veren bir okul
faaliyete geçirilmiştir. İlk başta 4 öğrenci ile derslerine başlayan bu okulda, kısa bir süre
sonra 10 öğrenci öğrenim görmeye başlamıştır. Ancak Amerikan Board’a bağlı olan
Yahudi misyonunun, Yahudilere yönelik gerek İzmir’deki bu girişimleri gerekse de
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İstanbul ve Selanik’teki çalışmaları başarılı olamamış, 9 Şubat 1856 tarihinde Yahudi
misyonun faaliyetlerine son verilmiştir. Böylece Amerikalı misyonerler Parsons’ın ve
Morgan’ın

Yahudi

misyonundaki

görevleri

sonlandırılıp

Ermeni

misyonuna

nakledilmişlerdir. Yahudilere yönelik İstanbul, Selanik ve İzmir’de başlatılmış olan
Protestan misyonerlik çalışmaları ise İngiliz ve İskoç misyonerlere devredilmiştir.222
İzmir’deki Yahudiler arasında kısa süreli yapılan bu misyonerlik faaliyetlerinin
sona ermesinden sonra Amerikalı misyonerler şehirdeki Ermenilere ve Rumlara yönelik
dinî vaazlarını yoğunlaştırmışlardır. Amerikan Board misyonerleri öncülüğünde
gerçekleştirilen vaazlar, genellikle Frenk mahallesinde verilmekteydi. 1858 yılında
Ermeni mahallesinde kiralanan bir evde düzenlenen Pazar ayinleri ile birlikte iki farklı
bölgede yerel hakla yönelik vaazlar verilmeye başlanmış, akşamları ise dua toplantıları
yapılıp ve İncil dersleri verilmiştir. Özellikle Türkçe vaazlar sırasında yoldan geçenlerin
durup kapıdan ya da pencereden bu ayinleri izlediği, bazen de iki Müslümanın ayinleri
dinlemeye geldiği Amerikan Board misyonerlere ait raporlarda belirtilmiştir.
Ayrıca Board misyonerleri tarafından görevlendirilen yerli bir yardımcı
aracılığıyla İzmir’in Ermeni mahallesinde misyonerlik faaliyetleri sürdürülmeye
çalışılmıştır. 1859 yılında ise yine Ermeni mahallesinde 700 dolara alınan bir arazi
üzerine yaklaşık 6 x 9 metre ebatlarında Amerikan Board misyonerine ait ilk Protestan
şapeli inşa edilmiştir. Arazi ve şapel inşaatı için ise toplam 2.378,50 dolar harcanmıştır.
Bu paranın 550 doları misyonerlerin İzmir’deki Fransız dostlarından, 130 doları
Amerika’daki arkadaşlarından, 110 doları şehirdeki Kadın Dikiş Cemiyeti’nden, geri
kalan miktar ise yerel cemaat ve çeşitli bağışlarla karşılanmış, ABCFM’den herhangi
bir yardım alınmamıştır.223 Ermeni mahallesinde yapılan bu Protestan şapeli sayesinde
bölge halkı arasındaki misyonerlik faaliyetleri daha etkin bir hale gelmiş, Ermeni
ailelerin ve öğrenciler tarafından çalışmalar ilgiyle takip edilmiştir.224
İlerleyen yıllar içerisinde Amerikan Board’un denetimindeki Protestan
kilisesine üye olanların sayısı artmış, Protestan cemaat genişlemiştir. İzmir’de yaşayan
Hristiyan nüfus içerisinde Rumlar Ermenilere göre daha yoğun olmasına rağmen
kurulduğu dönemde dâhil olmak üzere, 1860’lı yıllarda İzmir Protestan Kilisesi’nin
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cemaati çoğunlukla Ermenilerden oluşmuştur. Ancak Rumların da kiliseye olan
bağlılıkları zamanla artış göstermiştir.225
Pazar ayinlerinin düzenli olarak yapıldığı Protestan kilisesi bünyesinde ayrıca
hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitim faaliyetlerinde bulunan Pazar okulunda,
dinî dersler verilmiş, haftalık dua toplantıları yapılmış, şehirdeki kadınlara yönelik
düzenlenen İncil toplantıları sayesinde misyonerlik faaliyetleri yürütülmüştür.226
Bilindiği üzere Amerikan Board öncülüğünde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde
Protestan kiliseleri tesis edilmiştir. Ancak kilise organizasyonu konusunda dağınık
halde bulunan bu kiliseler arasında irtibat kopukluğundan kaynaklanan birtakım
sıkıntılar da yaşanmıştır. Bu durumu ortadan kaldırmak adına ise Ermeni Bölge
Birlikleri kurulmuştur. Böylece Bitinya Protestan Birliği (Bithynian Evangelical
Union), Merkezi Türkiye Protestan Birliği (Central Turkey Evangelical Union) vs.
adında farklı birlikler çeşitli bölgelerde faaliyete geçmişlerdir. Bu birlikler, genel olarak
Türkiye Protestan Kiliseleri Merkezi Birliği (Central Union of the Evangelical Churches
in Turkey) çatısı altında toplanmıştır.227
Batı Türkiye misyonu içinde yer alan İstanbul, İzmit ve Bursa istasyonlarındaki
kilise örgütlenmeleri ise Bitinya Protestan Birliği bünyesinde yer alırken İzmir’deki ve
Istanos’daki Ermeni Protestan Kiliseleri de bu birliğe bağlı olarak hareket etmişlerdir.
Bursa’da kurulan Bitinya Protestan Birliği ile İzmir istasyonundaki papaz ve vaizler
Aralık 1864’den itibaren diyalog halinde çalışmışlardır. Ancak yaşanan birtakım
anlaşmazlıklar neticesinde bu birlik ile İzmir’deki kilisenin yürüttüğü ortak çalışmalar
1866 yılında kesilmiştir.228
1860’ların sonlarına gelindiğinde ise Amerikan Board’un misyonerlik
faaliyetlerinin İzmir ile sınırlı olmadığı görülmektedir. İzmir istasyonunda görev yapan
yerli yardımcılar aracılığıyla kuzeyde Gelibolu yarımadasına, güneyde Alanya’ya,
doğuda Afyonkarahisar’a, batıda ise Ege denizinde bulunan birçok adaya turlar
düzenlenmiştir. Neredeyse Batı Anadolu’nun tamamını kapsayan bu turlar sırasında
gezici kitapçı (colporteur) olarak isimlendirilen yerli yardımcılar aracılığıyla çok sayıda
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İncil, risale ve dinî kitap satılmıştır.229 Böylece İzmir istasyonun sorumluluğunda olan
bu geniş coğrafyada Board misyonerleri, misyonerlik faaliyetlerinde bulunulmuşlardır.
Seyahatler sonucu ziyaret edilen bölgelerde misyonerlik faaliyetlerinin kalıcı
hale getirilmesi gerektiği misyoner raporlarında belirtilmiştir. Bunun içinse gezici kitap
satıcılarının sayısının artırılması ve bu kişilere çok iyi eğitimlerin verilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Yine bu gezici kitapçılara, yerli vaizler aracılığıyla hangi bölgelerde
misyonerlik çalışmalarının etkili olabileceği, vaftiz töreni gibi birtakım dinî ayinlerin
nasıl yapıldığına dair bilgilerin verilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca
Ortodoks ve Gregoryen kiliselerine ait dinî mekânların ziyaret edilmesinin, buralarda
düzenlenen ayinlerin izlenilmesinin ve bunun için kendilerine yardımcı olabilecek
kişilerin tespit edilmesinin önemi raporlarda ifade edilen hususlar arasındadır. Ama
hepsinden önemlisi söz konusu misyonerlik faaliyetlerinde, finansal kaynağa duyulan
ihtiyaç özellikle bu raporlarda vurgulanmıştır.
Misyoner raporlarında, Ermeniler içinde yürütülen misyonerlik faaliyetlerinde
etkili sonuçlar alındığı ancak Rumlar için aynı şeyi söyleyemeyecekleri ifade edilirken
Ortodoks olan bu Rumların hemen hemen hepsinin Türkçe konuştuğu belirtilmiştir. Her
iki toplum arasında özellikle de eğitim faaliyetlerinin başlatılması, bu toplumlara
yönelik vaazların artırılması ve Rumca ile Türkçe’nin misyonerlerce öğrenilmesi
gerektiği misyonerlerin çözüm önerileri olarak karşımıza çıkmaktadır.230
Bu dönemde İzmir istasyonunun genelinde dinî faaliyetler, misyonerler
açısından umut verirken istasyon merkezi olan İzmir için aynı şeyi söyleyemeyiz.
1866’yılında Agapo Giragosyan’ın Ermeni Protestan Kilisesi’nde vaizlik yapması ve
Amerikalı misyoner Henry J. Van Lennep ile bu vaizin kilisede verilen vaazlar
konusunda birtakım düzenlemelere gitmesi kilise cemaatinin tepkisini çekmiştir. İki yıl
süren bu çekişme İzmir’deki vaiz Agapo Giragosyan’ın Aydın kilisesine, Aydın
kilisesindeki papaz Agop Çarpçıyan’ın ise İzmir kilisesine atanmasıyla tartışmalar bir
süreliğine durulmuştur. Ancak Aydın’dan gelen Agop Çarpçıyan ile İzmir’deki kilise
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cemaatinin bazı üyeleri arasında yaşanan sıkıntılar, Ermeni Protestan Kilisesi’ndeki dinî
çalışmaları birkez daha olumsuz etkilemiştir. Ayrıca 1833 yılında kurulan İzmir
istasyonunda ilk defa 1869 yılında hiçbir Amerikalı misyonerin görev yapmamış olması
istasyonun nedenli sıkıntılı bir dönemden geçtiğini göstermektedir.231
Aslında Amerikan Board misyonerlerinin, Anadolu’daki Ermeniler arasında
yürüttükleri misyonerlik çalışmalarında olumlu sonuçlar alındığı söylenebilir. Hatta
bilindiği üzere 1844 yılında Rumlara yönelik misyonerlik faaliyetleri durdurulup
Ermenilere yönelik misyonerlik çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Fakat bu hedef
değişikliği

ilerleyen

dönemlerde

özellikle

İzmir

istasyonundaki

misyonerlik

faaliyetlerini sıkıntıya sokmuştur. Çünkü Amerikan Board’un Anadolu’daki birçok
istasyonundan farklı olarak İzmir istasyonu içerisinde Hristiyan nüfus olarak Ermeniler
değil Rum nüfus ağırlıktaydı. Ermeniler özellikle istasyon merkezi olan İzmir,
Afyonkarahisar ve Akşehir’de yoğun olarak bulunmaktaydı. Bunun dışında Bergama,
Menemen, Ödemiş, Bayındır, Kasaba (Turgutlu), Aydın, Manisa, Akhisar, Kırkağaç,
Nazilli, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya gibi bölgelerde de az sayıda Ermeni
ikamet etmekteydi. Ancak başta İzmir olmak üzere, Manisa, Akhisar ve Aydın gibi
kentlerde Rumların sayısı Ermenilere oranla daha fazlaydı.232

Dolayısıyla Board

misyonerleri, bölgedeki misyonerlik çalışmalarına Rumların dâhil edilmediği sürece
istasyonun

varlığını

devam

ettirmesinin

mümkün

olamayacağını

düşünmeye

başlamışlardır. Hatta misyonerlere göre ya İzmir istasyonu kapatılmalıydı ya da istasyon
merkezi İzmir yerine başka bir yere taşınarak bölge yeniden canlandırılmalıydı.233
Bütün bu gelişmeler neticesinde hem İzmir Ermeni Protestan Kilisesi’nin
yaşadığı sıkıntılar hem misyonerlik faaliyetlerinin verimliliği hem de iklim şartları
açısından İzmir’e göre Manisa’nın daha elverişli bir bölge olması dikkate alınarak İzmir
istasyonunun merkezi, Amerikan Board misyonerlerinin aldıkları karar gereğince 1870
yılında Manisa’ya taşınmıştır.234
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Amerikan Board misyonerlerinin, Manisa’ya taşınmasıyla birlikte İzmir
istasyonu için yeni bir dönem başlamıştır. Karma Dönem (1870 ve sonrası) olarak
adlandırılan bu dördüncü dönemle birlikte, İzmir sahasındaki Ermenilerin yanı sıra
Rumlara yönelik misyonerlik faaliyetlerine de yeniden ağırlık verilmiştir.
Barınma, ibadet ve okul ihtiyacı için bir süre sıkıntı çeken misyonerler daha
sonra uygun bir ikamet yeri bulmuşlardır. Manisa’nın istasyon merkezi olmasının
ardından 28 Ağustos 1870 tarihinde Amerikalı misyonerler şehirdeki ilk Pazar
ayinlerini 8 kişinin katılımıyla gerçekleştirmişlerdir. İlerleyen haftalarda ise
misyonerlerce düzenlenen ayinlere katılımlar artarak devam etmiş, haftalık olarak dua
toplantıları düzenlenmiş ve bir Pazar okulu açılıp dinî dersler verilmeye başlanmıştır.
Bölgedeki Ermenilerin ve Rumların dinî çalışmalara ilgisinden memnun olan
misyonerler, ayrıca günlük olarak Protestanlığa ilgi duyan kişilerin evlerine veya
şehirde bulunan dükkânlarına ziyaretler gerçekleştirerek nüfuz alanlarını geliştirmeye
çalışmışlardır. Ancak şehirdeki Protestan cemaat, bazı Ermenilerin baskılarına ve
şiddetli müdahalelerine maruz kalmıştır. Hatta 1871 baharında Amerikalı misyoner
Theodore A. Baldwin ve yanındaki birkaç Protestan ile birlikte saldırıya uğramıştır.
Olay misyonerlerce mahkemeye intikal ettirilmiş, Temmuz 1871’de mahkemin aldığı
karar gereğince bu kişilere saldıran üç Ermeni, sekiz günlüğüne mahkûm edilmiştir. Söz
konusu üç kişinin dışında Manisa’daki Protestan vaiz, gezici kitapçı ve Protestan
cemaatten bir başka kişinin de tutuklanması ise Amerikalılarca haksız bir karar şeklinde
değerlendirilmiştir. Ayrıca misyonerler, yaşanan bu gelişmeler karşısında duydukları
rahatsızlığı Manisa mutasarrıflığına da iletmişlerdir. Mutasarrıfın yakın ilgisinden
memnun kalan misyonerler, her türlü şiddet ve adaletsiz tutum karşısında mutasarrıfın
güvencesini almışlardır.235
Bu dönemde misyonerler açısında Manisa’da olumlu gelişmeler yaşanırken
buna karşılık İzmir’deki kilise ve misyoner çalışmaları için aynı durum söz konusu
olmamıştır. Bilindiği üzere 1860’ların sonuna doğru cemaat içerisinde huzursuzluk
yaşayan İzmir Ermeni Protestan Kilisesi’ndeki bölünmeler, dinî çalışmalarda yaşanan
sıkıntılar ve belirsizlikler 1870’lerin ortasına kadar devam etmiştir.236 Temmuz 1875’de
Manisa’daki Protestan vaiz Agop Çarpçıyan İzmir Protestan kilisesine atanmasıyla
kapatmak zorunda olmayışları misyonerleri oldukça memnun etmiş, Manisa’yı İzmir’e göre daha cazip
bir yer haline getirmiştir. PABCFM, Reel 582, No: 439, 440.
235
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236
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birlikte kilisedeki faaliyetler yavaş yavaş canlanmaya başlamış, ancak bir süre sonra
kendisi bu görevden alınmıştır.237
Manisa’daki dinî faaliyetler açısından bir başka gelişme ise çoğunluğunu
Rumların oluşturduğu Protestan cemaatin 1873 yılında masrafını kendin çıkar veya
kendine yardım (self-help) uygulamasını başlatmasıdır. Bu çalışma ile birlikte cemaat
içerisinde 1.000 kuruşluk bir yardım toplanmıştır. Toplanan bu parayla vaizin maaşının
önemli bir kısmı karşılanmış, Protestan mezarlığı için bir arsa satın alınmış, arsanın
etrafı duvarlarla çevrilip bir kapı yapılmıştır. Haftalık toplanan küçük meblağlarla
cemaatin yardımları yıl içerisinde devam etmiştir. Ancak bir sene süren bu uygulama
durmuş, daha sonra yeniden Protestan cemaatin kiliseye olan yardımları başlamıştır.
1878 yılında Protestan cemaat tarafından dinî faaliyetler için 2 liralık bir yardım olurken
bu cemaat, bölgede dağıtılan misyoner gazetelerinin yarısını almayı taahhüt ederek
çalışmalara destek olmuştur.238
1875 yılına gelindiğinde Pazar ayinleri ortalama 60 ila 70 kişinin katılımıyla
gerçekleşmeye başlamıştır. Ayrıca çalışmalarına devam eden Pazar Okulu, akşamları
düzenlenen dua toplantıları ve bölge kadınlarına yönelik yapılan misyonerlik
faaliyetleri,

Manisa’daki

dinî

çalışmaların

önemli

bir

gelişim

kaydettiğini

göstermektedir.239
1877 yılına kadar misyonerlerce Manisa’daki Rum ve Ermeni Protestan
cemaate Türkçe vaazlar verilmiştir. Ancak bu tarihten sonra Rumlara yönelik dinî
faaliyetlerin daha etkili olması için Rum vaiz aracılığıyla Rumca vaazlara önem
verilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda 1877 yazında aslen bir Rum olan Amerikalı
misyoner Dr. George Constantine, Atina’dan Manisa’ya gelerek bir yıl boyunca
bölgedeki Rumlar arasında misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur.240
Miss Maria Abegail West’in 1876 baharında İzmir’e yerleşmesiyle birlikte ise
İzmir’de bulunan Ermeni kadınlar arasında yavaş yavaş misyonerlik çalışmaları yeniden
başlamıştır.241 Öte yandan Ermeni Protestan Kilisesi’ndeki karışıklıklara rağmen Agop

237

PABCFM, Reel 589, No: 231, 233.
PABCFM, Reel 589, No: 211, 223, 233, 238, 255, 266.
239
PABCFM, Reel 589, No: 222.
240
PABCFM, Reel 589, No: 240, 247, 248, 252, 253, 254.
241
Ayrıca Miss West, İzmir limanının kıyısında Smyrna Rest adında bir lokalin açılmasına yardımcı
olmuştur. Lokalin çevresinde bulunan gösterişli salonlara ve şarap dükkânlarına karşılık bu yerde içki
içilmemekte, buna karşılık çay, kahve vb. alkolsüz içecekler ikram edilmekteydi. Çeşitli kitap ve
gazetelerin bulunduğu bu lokalin duvarları, Rumca, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İngilizce gibi farklı
dillerde yazılmış kutsal metinlerden sözler ve dinî tablolarla süslenmiştir. Genellikle şehirde bulunan
238

83

Çarpçıyan, bir süre kendi evinde Pazar ayinlerini sürdürmüştür. İzmir’deki Protestan
Ermeni cemaatinin kavgacı tavrı ve tatminkâr olmayışı karşısında Ocak 1877’de
Amerikalı misyonerler John O. Barrows ve Marcellus Bowen, buradaki Protestan
şapelini kapatma kararı almıştır. İzmir’deki dinî çalışmaların yeniden canlanabilmesi
için fiziki açıdan ve sağlık yönünden uygun olmayan Protestan şapelinde düzenlemeye
gidilmesi gerektiği misyoner raporlarında belirtilmiştir. Şapelin kapanışından 6 ay sonra
yaz mevsimini Göztepe’de geçirmek için İzmir’e gelen Marcellus Bowen tarafından
Temmuz 1877’de şapel tekrar açılmıştır. Bowen, şapeldeki dinî faaliyetleri kendi
sorumluluğu altına alıp 1877 yazından 1878 kışına kadar misyonerlik çalışmalarını
İzmir’de sürdürmüştür. Bu arada 1878’in ilkbaharında Maraş’tan gelen Haroutune
Cinişyan adındaki Ermeni vaiz İzmir’e yerleşerek Protestan kilisesindeki çalışmalara
destek olmuş, 1 Şubat 1880 tarihinde ise Protestan kilisesine papaz olarak atanmıştır.242
1880 sonbaharında misyonerlerin girişimi ile İzmir’deki Protestan Ermeni
cemaati içerisinde uzun yıllardır yaşanan anlaşmazlıklara son verilmiştir. Böylece
ABCFM’nin karar komitesi ile yapılan yazışmalar sonrası İzmir’de, misyonerlerin
ikamet edebileceği ve okul olarak kullanılabilecekleri bir yer arayışı içerisine girilmiştir.
Bu arayış sonucu ise ileride yatılı kız okulu olarak kullanılacak olan ve Tabakhane
bölgesinde yer alan eski bir ev kiralanmıştır. Ayrıca çekilmez bir hal alan eski şapel
yerine bu kiralık evde dinî ayinler düzenlenmeye başlanmıştır. Yine Miss Maria
Abegail West tarafından 1878 tarihinde Ermeni çocuklar için açılan gündüzlü eğitim
veren okul da yine kiralanan bu evde faaliyete geçmiştir. 1879 ilkbaharında 12 x 37
metre ölçülerindeki bir arsa üzerine kurulan söz konusu kiralık ev, 600 Türk lirası
karşılığında satın alınmıştır. İleride Bowen Evi (Bowen House) olarak anılacak olan bu
ev hem misyon evi hem de şapel olarak kullanılmıştır.243
Misyonerlik faaliyetleri adına daha önceleri olumlu gelişmelerin yaşandığı
Manisa’da ise durum tersine dönmeye başlamıştır. Şehirdeki bazı çevrelerce yapılan
baskılar, Protestan kilisesinde görevli vaizin ayrılması ve cemaatten toplanan
yardımların azalmaya başlaması bölgedeki dinî faaliyetleri olumsuz etkilemiştir.244

İngiliz ve Amerikalı idarecilerin ve denizcilerin sık sık uğradığı ve Protestanların buluşma yeri olan bu
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Board misyonerleri, İzmir’de özellikle Ermeni kadınlara yönelik düzenlediği
ve İncil’den bölümlerin okunduğu dua toplantıları sayesinde, şehirdeki Ermeni evlerine
girmeyi başarmışlardır. Her ne kadar birtakım baskılar ve engellemeler olsa da
Amerikalı

misyonerlerce

hâkimiyetine son vermekti.

hedef,

Gregoryen

Kilisesi’nin

Ermeniler

üzerindeki
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Temmuz 1880 tarihinde İzmir’de yaşanan ve bölgede çok fazla hasara sebep
olan deprem sonrası, Amerikan Board misyonerlerinin çevre halkına tıbbî ve gıda
yardımları olmuş, İzmir’deki çeşitli hastanelere ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Bu
yardımların yanında çok sayıda İncil ve risale dağıtımı da yapılmıştır.246 Misyonerlerin
söz konusu yardım girişimleri ise kent sakinleri ile misyonerlerin daha yakın ilişkiler
kurmasına vesile olmuştur.
İzmir’in yeniden önem kazanması ile birlikte şehirde büyük bir kilise ve bir
misyon binasının yapılması için ABCFM tarafından 1880 yılında İzmir istasyonu için
geniş bir bütçe ayrılmıştır. İzmir-Kasaba Demiryolu (Smyrna-Casabba Railroad)
şirketinden George Perrin’in şahsi yardımları sayesinde 6 Ocak 1881’de yeni kilisenin
temel taşı konulmuştur. Kilise arazisi için 300, kilise inşaatı için ise 1.650 lira
harcanarak 1882 yılında söz konusu kilise faaliyete geçmiştir.247
Yeni Protestan kilisesi açıldıktan sonra kilisede gerçekleştirilen Rumca ve
Ermenice ayinlerin düzenlenme saatlerinde yaşanan anlaşmazlıklar Rum ve Ermeni
cemaati arasında sıkıntılara neden olmuştur. Bir süre Amerika’da bulunan Amerikan
Board’un İzmir istasyonu başkanı Marcellus Bowen’in, 1882 yılında İzmir’e gelmesiyle
birlikte ise bu sorun ortadan kalkmıştır. Bowen tarafından yapılan düzenlemeye göre,
Pazar sabahları önce Rumca ayin, ardından Ermenice ayin, öğleden sonra ise Türkçe
ayinlerin düzenlenmesine karar verilmiştir. Ancak kilisedeki bölünmeler devam etmiş
ve 1882 sonbaharında hat safhaya ulaşmıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonrası İzmir
245

PABCFM, Reel 589, No: 487, 488.
PABCFM, Reel 597, No: 5, 6. Ayrıca merkez üssü Sakız Adası (Chios) olan ve 3 Nisan 1881
tarihinde gerçekleşen bir başka deprem ise başta Sakız Adası olmak üzere Çeşme ve çevresinde ağır
tahribata neden olmuştur. Amerikan misyoner kayıtlarına göre yaşanan bu olay nedeniyle tahmini 5.000
kişi yaşamını yitirmiş, 4.000 ila 6.000 civarında ev tamamen yıkılmıştır. Deprem sonrası yardım
çalışmalarında bulunmak üzere başta Amerikan savaş gemisi Galena olmak üzere Fransız ve İngiliz savaş
gemileri ile Avusturya, Alman ve Yunan gemileri bölgeye gitmiştir. Ayrıca Katolik ve Protestan
misyoner örgütlerinde görevli rahip, doktor ve hemşirelerde deprem bölgesindeki yardım çalışmalarında
yer almışlardır. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok Osmanlı şehrinden bölgeye gıda, giyecek,
yatak gibi yardımlar gönderilmiştir. Amerikalı vatandaşların depremzedelere yardım yapmasını isteyen
misyonerler, yapılacak yardımların insanî boyutunun yanı sıra bölgede Hristiyanlık adına sempatinin de
oluşmasına katkı sağlayacağını 9 Nisan 1881 tarihli Amerikan Board raporunda belirtmişlerdir.
PABCFM, Reel 597, No: 373.
247
PABCFM, Reel 505, No: 80-87, s. 9; Reel 597, No: 12.
246

85

Ermeni Protestan Kilisesi, 1866 yılında ilişkilerini kestiği Bitinya Protestan Birliği
(Bithynian Evangelical Union) ile 1883 ilkbaharında resmî olarak yeniden ortak hareket
etme kararı almıştır. Böylece kilise içerisinde yaşanan sorunlar kısa sürede ortadan
kaldırılmıştır.248
Diğer taraftan 1870’lerin ortalarından itibaren İzmir istasyonundaki Rumlara
yönelik Amerikalı misyonerlerin önemli girişimleri olmuştur. Daha önce Atina’dan
Manisa’ya gelip Amerikan Board adına bölgedeki Rumlara yönelik çalışmalarda
bulunmuş olan George Constantine, 1880 kışında yeniden İzmir’deki misyonerlik
faaliyetlerine destek vermiştir. 1881 yılında resmî olarak İzmir istasyonuna atanan
Constantine ile birlikte Amerikan Board misyonerleri İzmir istasyonundaki ve Ege
sahilleri boyunca dağınık halde bulunan Rumlara yönelik ne gibi çalışmaların
yapılabileceği hususunda arayış içerisine girmişlerdir.249 Bölgede Rum nüfusun yoğun
olmasının da etkisiyle George Constantine’in öncülüğünde 10 üye ile birlikte 1 Ocak
1883 tarihinde Rum Protestan Birliği (Greek Evangelical Alliance)250 adında özerk bir
misyoner örgütü İzmir’de kurulmuştur. Bu birlik, Amerikan Board’a dolaylı yoldan
bağlı olup masrafını kendin çıkar / kendine yardım (self-help) düşüncesine ve otonom
yapıya sahip bir birlik olarak çalışmalarına başlamıştır. Özerk misyoner topluluğu
(Home Missionary Society) olan Rum Protestan Birliği’nin asıl amacı, Rumlar arasında
Protestan mezhebini yaymak ve eğitim çalışmalarında bulunmaktı. 251 6 Ocak 1883
tarihinde İzmir’de ilk toplantısını yapan bu birlik, Rum papaz George B.
Kampouropoulos’un liderliğinde 24 Şubat 1883 tarihinde de Manisa’da örgütlenmiştir.
Aralık 1883’te ise Rum Protestan Birliği, Manisa’da bir kadın şubesi organize
etmiştir.252 Amerikan Board raporlarından bağımsız olarak yıllık raporlarını tutan,
eğitim ve dinî istatistiklerini kaydeden Rum Protestan Birliği, kısa sürede büyüyerek
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde istasyonlar kurmuştur.253 Zamanla gelişme kaydeden
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bu Protestan birliğine karşı, İzmirli Ortodoks Rumların ise tepkileri olmuştur. 27 Mart
1888 tarihinde İzmir’deki Protestan Kilisesi, Rum Protestan Okulu ve George
Constantine’in evinin önünde Ortodoks Rumlar tarafından Protestan Rumlara karşı
gösteriler yapılmış, bazı şiddet olaylar yaşanmıştır.254 Yaşanan bu olaylara rağmen Rum
Protestan Birliği çalışmalarını devam ettirmiştir. Ancak birliğin başkanı George
Constantine’in 6 Ekim 1891 tarihinde yaşamını yitirmesi bir süre için birlik
çalışmalarını olumsuz etkilemiştir. Birlik üyelerinin, 1892 yılında kendi aralarında
yaptığı toplantı sonrası ise Rum Protestan Birliği’nin başkanlığına geçici süreyle
George B. Kampouropoulos getirilmiştir. Daha sonra Eylül 1892 tarihinde Atina’dan
İzmir’e gelen Xenophon P. Moschou, bir süre sonra Rum Protestan Birliği’nin
başkanlık görevini üstlenmiş ve 1922 yılına kadarda bu görevi yürütmüştür. 9 Eylül
1922’de İzmir’in Yunan işgalinden kurtulması ve 13 Eylül 1922’de şehirde çıkan büyük
yangın sonrası Xenophon P. Moschou ve ailesi, İzmir’den ayrılarak Atina’ya gitmiş ve
böylece Protestan Rum Birliği’nin faaliyetleri de sona ermiştir.255
İzmir istasyonundaki dinî faaliyetleri canlandırmak adına zaman zaman
istasyon dışından kişiler bölgeye gelerek istasyondaki Amerikalı misyonerlerle birlikte
Protestanlık adına misyonerlik faaliyetlerinde de bulunmuştur. Örneğin 2 Ocak 1885
tarihinde İzmir’e gelen İskoçyalı Protestan A. N. Somerwille’nin 13 Şubat 1885’e kadar
Amerikalı misyonerlerle birlikte istasyon içerisinde çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar
kapsamında İzmir ve çevresinin, Manisa, Akhisar ve tarihi yedi kilisenin de ziyaret
edildiği bir tur düzenlenmiştir. Çeşitli kiliselerde geniş katılımlı vaazlar verilmiş ve
Somerwille tarafından çok sayıda Türkçe, Ermenice ve Rumca İnciller bölge halkına
dağıtılmıştır.256
2 Şubat 1885 tarihinde ise Amerikan Board yetkilileri ile Protestan kilisesinin
Ermeni cemaati arasında bir tartışma yaşanmıştır. Bu tartışma sonrası Ermeni
cemaatinin temsilcilerinden Saatçi Garabed adındaki bir Ermeni ile Amerikalı
misyonerler, 16 Şubat 1885’te bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme esnasında
Garabed’in, Amerikan Board’un politikalarına ve misyoner çalışmalarına dair ağır
eleştirileri olmuştur. Ardından iki tarafın da bazı sıkıntılı konularda mutabakata
No: 401, 404, 442; J. P. Xenides, The Greeks in America, George H. Doran Company, New York 1922, s.
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varmasıyla sorun çözülmüştür. Yeniden düzenlemeye giden kilisede, 1 Mart 1885
tarihinde ekmek ve şarap ayini (the Lord’s suppers / aşai rabbani)257 gerçekleştirilmiş ve
kiliseye 11 yeni üye katılmıştır.258
Protestan kilisesi papazı Kaios Kemalyan, İzmir’den Ödemiş’e gitmesi
nedeniyle Ağustos 1885’ten, Aralık 1885’e kadar kilisedeki Ermenice ayinler
Haroutune Yazıcıyan, Haçadur Minesyan ve Haroutune Cinişyan tarafından
düzenlenmiştir. Aralık 1885’ten Nisan 1886’ya kadar Merzifon Ruhban Okulu’ndan
mezun olan bir kişi tarafından geçici süre ile Ermenice ayinler sürdürülmeye
çalışılmıştır. Ayrıca Kayseri’den gelen Brodromos Şirinides ise 1885 yılının Şubat ve
Mart aylarında İzmir Ermeni Protestan Kilisesi’nde Türkçe ayinler vermiştir. 1 Mayıs
1886 tarihinde ise Ermenice ve Türkçe bilen Mardiros Ikanadosyan adındaki Ermeni
papaz, İzmir Ermeni Protestan Kilisesi’nde çalışmaya başlamıştır. Yedi yıl boyunca
İzmir’deki Protestan Kilisesi’nde papazlık yapan Ikanadosyan tarafından kilisede
Ermenice ve Türkçe ayinler düzenlenmiştir.259
8-15 Mayıs 1891 tarihleri arasında İzmir sahasındaki dinî faaliyetlerinin
artırılması, yaygınlaşması ve kiliseler arasındaki iş birliğinin sağlanması adına İzmir
istasyonunda görev yapan 7 yerli din adamının ve 2 Amerikalı misyonerin katılımıyla
İzmir’de bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca diğer misyonerlik çalışmaları
ve istasyonun mali yapısı da bu görüşmelerde el alınmıştır.260
Mardiros Ikanadosyan’ın Amerikan Board misyonerlerin denetiminde olan
Protestan kilisesindeki görevinden ayrılmasından sonra, kilisedeki Ermeni vaazlarını
düzenleme ve Ermeni cemaati arasındaki misyonerlik faaliyetlerini yönetme görevini 14
Ekim 1893’te Agop M. Taşçıyan almıştır. 18 Nisan 1908’de yaşamını yitiren Taşçıyan,
uzun yıllar hem Ermeni Protestan cemaatine papazlık yapmış, hem de İzmir Uluslararası
Kolej’de her sabah gerçekleştirilen şapel ve İncil dersleri ile ilgilenmiştir.261 Taşçıyan’ın
257

“Ekmek-Şarap Ayini aynı zamanda Evharistiya (Eucharistia) olarak da bilinmektedir. Bu kelime,
teşekkür etmek, şükretmek, şükranlarını sunmak anlamına gelen Yunanca Eucharistesas kelimesinden
türemiştir. İnanışa göre, İsa Mesih’in ölümünü, Yeni Ahit (İncil) için feda edilen bedenini, kanını, dirilip
dünyaya ikinci kez gelişini anmak ve havarileri ile yediği son akşam yemeğini hatırlamak amacıyla
yapılan bir şükran törenidir.” Küçük, s. 176.
258
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259
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ölümünden sonra Protestan kilisesinin Ermeni cemaatine yönelik vaazlar G. Adanalıyan
tarafından verilmeye başlanmıştır.262
Amerikan Board’un idaresi altında olan İzmir Protestan Kilisesi’nde 1895
yılına kadar Pazar günleri Ermenice, Rumca ve Türkçe dillerinde üç ayrı ayin
düzenlenmiştir. 1895 yılından sonra ise bu ayinlerin yanı sıra kilisede İngilizce ayinlerin
de yapılmasına başlanmıştır. İngilizce ayinlerin yapılmasındaki başlıca amaçlardan
birisi İzmir’deki Amerikan okullarından mezun olan öğrencilerin İngilizce ayinlere
katılarak dillerini ilerletmelerini sağlamaktı. Ayrıca şehirde İngilizce konuşanları
memnun etmek ve İngilizceye olan ilginin artması da bu amaçlar arasındaydı. Söz
konusu İngilizce ayinlere katılım oranı Rumca ve Ermenice düzenlenen ayinlere katılım
oranı ile eşit olmuştur. Böylece Pazar günleri Protestan kilisesinde bir Ermenice, bir
Türkçe,

iki

Rumca

ve

bir

de

İngilizce

olmak

üzere

toplam

beş

ayin

gerçekleştirilmiştir.263
Amerikan Board misyonerlerinin dinî faaliyetleri içerisinde kadınlara yönelik
çalışmalar ise her zaman önemli faaliyet kollarından birisini oluşturmuştur. İzmir’de
misyonerler tarafından kadınlara yönelik genel dua toplantıları yapılmakla birlikte,
özellikle Gregoryen Ermeni anneler arasında İncil Kadın (Bible Women) tarafından
Protestanlık adına çalışmalar yapılmıştır. Bu kadın aracılığıyla zengin veya fakir ayrımı
yapılmadan şehirdeki bütün evler ziyaret edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca şehirde bulunan
The Woman’s Polycarp Society ve The Young Ladies adındaki dernekler de örgütün
bölgedeki misyonerlik çalışmalarına destek olmuşlardır.264
19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Amerikan Board’un, İzmir istasyonundaki
dinî faaliyetleri hem Gregoryen Ermeniler hem de Ortodoks Rumlar arasından ilerleme
kaydetmiştir. Protestan inancına göre, İsa Mesih’in tebliğini265 vaazlarla bu cemaatler
arasında yaygınlaşması için çeşitli düzenlemeler yapılmış ve Tanrı’nın kelâmı üzerine
çalışmalar artırılmıştır. İstasyon içerisindeki kiliselere ve iç bölgelerdeki bazı kasabalara
gönderilen vaizler aracılığıyla yaklaşık 2.000 Rum’a düzenli olarak Protestan
262

PABCFM, Reel 618, No: 591.
PABCFM, Reel 606, No: 579. İzmir’deki bu kilisede yürütülen ayinler ve misyonerlerin dinî
faaliyetleri hakkında ayrıca bkz. “The Church in Smyrna” Life and Light for Woman, Vol. 41, No. 10,
October 1911,s. 473-475.
264
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Tanrı’nın egemenliğine halkı davet etmesiydi. Tanrı’nın (ya da göklerin) egemenliği ise, bir taraftan
insanların Tanrı’ya iman ve O’nun emirlerine bağlanmakla hayatlarında O’nun emrettiği yola girmelerini,
diğer taraftan ise yaklaşan hesap gününe inanmalarını ve ona hazırlık yapmalarını ifade etmekteydi.”
Gündüz, s. 36.
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kiliselerinde vaazlar verilmiştir. Böylece İzmir istasyonundaki Protestan cemaat sayısı
her geçen yıl artış göstermiştir. Ancak gerek İzmir’de gerekse de diğer bölgelerde
bulunan Ermeni ve Rumların başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmeleri
ise misyonerlik çalışmaları olumsuz etkilemiştir.266 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde
sadece İzmir’deki Protestanların yarıdan fazlası birkaç yıl içerisinde Amerika ve başka
ülkelere göç etmiştir.267 Bunun dışında Protestan kilisesinin dinî faaliyetlerine, Ege
bölgesinden ve Ege Denizi’ndeki adalardan İzmir’e ticaret amacıyla gelip birkaç ay
sonra şehirden ayrılanlar, İzmir ve İzmir limanını başka ülke ya da başka şehirlere
gitmek için bir aktarma noktası olarak kullan kişiler de katılmışlardır. Ancak geçici bir
süre şehirde kalan bu kişiler, kilisede düzenli bir Protestan cemaatinin oluşmamasının
nedenlerinden biri olmuşlardır. 268
Ayrıca İzmir istasyonundan Amerikalı misyoner Lyman Bartlett’in belirttiği
üzere, kendisinin daha önce görev yaptığı Kayseri istasyonuna göre İzmir
istasyonundaki misyonerlik faaliyetlerinde genel olarak çok başarılı olunamamıştır.
İzmir sahasındaki bir kişiyi Protestanlık mezhebine inandırmanın yıllar alabildiği, inanç
yönünden zayıf olan bu kişilere yönelik kontrollü çalışmaların yapılması gerektiği
Bartlett’in raporunda ifade edilmiştir. Yine aynı raporda belirtildiği üzere, Board

266

Başta Ermeni göçmeler olmak üzere, Anadolu’dan Amerika yapılan göçler, siyasi ve ekonomik
nedenlere dayanan münferit, serbest ve daimi göçlerdir. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Amerika’da bir
Ermeni varlığından söz edilmemektedir. Ermeniler, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Amerika’ya göç
etmeye başlamış, bu göçler Board misyonerlerin Ermeniler arasında yaptığı misyonerlik faaliyetleri etkili
olmuştur. Ermenilerin dışında Amerika’ya Müslümanlar, Suriyeliler ve Rumlar da göç etmişlerdir. 18601914 yılları arasında Anadolu’dan Amerika’ya 1.200.000 Osmanlı vatandaşı göç etmiş, bunların
600.000’ini Suriyeli ve Lübnanlılar 150.000’ini ise Arnavutluk, Makedonya ve Trakya gibi yerlerden
giden Müslümanlar oluşturmuştur. Anadolu’daki göçler sırasında en çok Mersin, İzmir, Beyrut, Trabzon
gibi limanlar kullanılmıştır. Ayrıca 1890-1900 yılları arasında Anadolu’dan Amerika’ya 12.000 Ermeni
göç etmiştir. Nedim İpek, “Anadolu’dan Amerika’ya Ermeni Göçü”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S. 6, Ankara 1995, s. 262-263. Bu açıdan bir göçmen
ülkesi alan ABD, Osmanlı tebaasından olan gayrimüslimlere en çok vatandaşlık hakkı veren bir devlet
konumunda olmuştur. Amerika’nın tercih edilmesindeki en büyük etken olarak Osmanlı topraklarında
âdeta Amerikan vatandaşı yetiştiren kurumlar olma işlevini yükümlenmiş olan Amerikan misyoner
okullarının payı ise büyük olmuştur. İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Okulları
Üzerine Bazı Gözlemler”, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim: Makaleler I, Turhan
Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2004, s. 325.
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ve Kurtuluş Demirkol, “Osmanlı Devleti’nde Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarının Hukuku ve
Karşılaşılan Bazı Problemler”, History Studies: International Journal of History, Prof. Dr. Enver
Konukçu Armağanı, Mart 2012, s. 339.
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misyonerlerine karşı sert ön yargıların olması bazı bölgelerdeki okulların kapatılmasına,
cemaatlerin dağılmasına ve misyonerlerin umutlarının yok olmasına neden olmuştur.
İstasyon harcamalarında Amerikan Board’un kısıtlamaya gitmesi ise istasyon içindeki
misyonerlik faaliyetlerinin kesintili bir şekilde ilerlemesine sebep olmuştur. Diğer
taraftan Osmanlı Devleti’nin dönem dönem yaşadığı savaşlar, ülkedeki kıtlık olayları ve
devlet tarafından alınan vergiler, Protestan cemaatin dinî faaliyetler adına hiçbir
sorumluluk üstlenmemelerine neden olmuştur. Dolayısıyla da Amerikan Board
misyonerleri İzmir istasyonundaki misyonerlik çalışmalarında zorlanmışlardır.269
Yukarıda belirtilen hususların dışında: insanların dinî ilgisizlikleri, özellikle de
Gregoryen ve Ortodoks kilisesindeki papazların dinî kimliklerini kullanarak cemaatleri
üzerinde yaptıkları baskılar, vaaz ve öğretilerdeki düzensizlik, ekonomik yapı açısından
orta ve üst sınıf arasındaki farkın giderek artması ile Amerikalı misyonerlere göre
sapkın / bozuk düşüncelere sahip kişilerin çok fazla olması misyonerlerin dinî
faaliyetler açısından İzmir istasyonunda arzuladıkları başarıyı elde edememelerinin
nedenleri arasındadır.270
Türk ordusunun 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’i Yunan işgalinden kurtarması ve
13 Eylül 1922’de başlayıp yaklaşık dört gün süren büyük İzmir yangını sonrası ise
Amerikan Board’un ve ona bağlı olan Rum Protestan Birliği’nin İzmir istasyonundaki
dinî faaliyetleri neredeyse sona ermiştir. İzmir’in Basmane semtindeki Protestan
Kilisesi ve çevresinde bulunan diğer Amerikan Board’a ait yapılar çıkan yangınla
birlikte tamamen yok olmuştur. Yaşanan yangın felâketi sonucu ise Rum, Ermeni ve
çeşitli milletlerden binlerce mülteci gemilerle İzmir’den Yunanistan’a ve Ege Adalarına
kaçmıştır.
İzmir’den ayrılıp Yunanistan’a gidenler arasından, İzmir istasyonunda görev
yapan Amerikan Board misyonerleri, İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü (ACI) ve
İzmir Uluslararası Koleji (IC) öğretmen ve öğrencileri de yer almıştır. Bunların dışında
Rum Protestan Kilisesi Papazı Xenophon P. Moschou ve ailesi, Protestan Ermeni
Kilisesi Papazı A. Harotunyan ve ailesi ile her iki kilisenin Rum ve Ermeni üyeleri de
Yunanistan’a kaçmışlardır. Uzun yıllar Afyonkarahisar’daki Protestan kilisesinin
papazlığını yapmış olan Agop Yeranyan ise ailesiyle birlikte İzmir yangınından
kaçmaya çalıştığı sırada geçirdiği ani bir kalp krizi sonrası yaşamını yitirmiş, bu olay
269
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sonrası eşi ve bir kızı Selanik’e geçerken diğer üç kızı ise Atina’ya gitmek zorunda
kalmıştır.271
Anadolu’dan Yunanistan’a kaçan Amerikan Board misyonerleri, Amerikan
okullarının öğrencileri ve birçok Protestan Rum ve Ermeni, Yunanistan’da yeniden
örgütlenmeye çalışmışlardır. İzmir Rum Protestan Kilisesi üyeleri, ilki yetmiş yıl önce
Atina’da organize edilen Rum Protestan Kilisesi’nin ikincisini, yine aynı şehirde, İzmir
Rum Protestan Kilisesi Papazı Xenophon P. Moschou öncülüğünde yeniden
kurmuşlardır. Ayrıca Yunanistan’ın Katerini şehrinde Ordu’daki Rum Protestan
Kilisesi’nin halefi olarak bir Protestan kilisesi örgütlenmiştir. Kısa süre içerisinde ise
Anadolu’dan kaçan Protestan Rumlar, küçük gruplar halinde Yunanistan ve Ege
Adalarında toplam 13 Protestan Rum Kilisesi kurmuşlardır.
Ayrıca Selanik’te büyük bir Protestan Ermeni Kilisesi mültecilere özel ilgi
göstermiştir.

Ancak

Protestan

Ermenilerin

kendilerine

ait

bir

kilise

binası

bulunmadığında ibadet amacıyla Selanik’teki Rum Protestan Kilisesi, Protestan Rum ve
Protestan Ermeniler tarafından ortak kullanılmıştır. Bunun dışında Atina yakınlarında
oluşturulan mülteci kamplarında ise 4 Ermeni Protestan Kilisesi organize edilmiştir.272

1.2.1.2. Amerikan Board Misyonerlerinin Çalışmaları Sonucu İzmir’deki
Protestan Cemaatinin Yıllara Göre Gelişimi
Board misyonerleri her ne kadar 1820 yılında İzmir’e gelmiş olmasına rağmen
bölgenin resmî bir misyoner istasyonu olması 1833 yılında gerçekleşmiştir. Daha önce
de belirtildiği üzere Amerikan Board örgütü, ilk dönemlerde İzmir’de düzenli olarak
misyoner bulunduramamasından ötürü 1830’ların ortalarına kadar Board misyonerleri
kentte etkili misyonerlik faaliyetlerinde bulunamamışlardır. Bu tarihten sonra gerek
misyoner sayısının artması gerekse de Amerikan Board matbaasının İzmir’de tesis
edilmesi şehirdeki misyonerlik faaliyetlerinin canlanmasını sağlamıştır. Bu süre
içerisinde ise Board misyonerleri, Rumlar ve Ermeniler arasında misyonerlik
faaliyetlerini yürütmüştür.
1 Temmuz 1846 yılında ilk Ermeni Protestan Kilisesi’nin İstanbul’da
kurulması ve 1850’de Babıali tarafından Osmanlı millet sistemi içerisinde Protestanların
da millet olduğuna dair alınan karar, Board misyonerlerinin Anadolu’daki misyonerlik
271
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faaliyetleri açısından olumlu gelişmeler olmuştur. 1846’da İstanbul’da kurulan Ermeni
Protestan kilisesinden yedi yıl sonra ise İzmir’deki Board misyonerleri de kentteki ilk
Protestan kilisesini faaliyete geçirmişlerdir. 1 Ocak 1853’te kurulan İzmir Ermeni
Protestan Kilisesi, misyonerlerin İzmir’e ilk gelişlerinin üzerinden 33 yıl geçtikten sonra
örgütlü olarak faaliyetlerine başlamıştır.
1853’te 5’i erkek, 2’si kadın olmak üzere toplam 7 üye ile kurulan İzmir
Ermeni Protestan Kilisesi ile birlikte, istasyon içerisindeki Protestan cemaat sayısı yıllar
içerisinde artarak devam etmiştir. Tespit edilebilinen Amerikan Board belgelerine göre
İzmir’deki Protestan cemaatin yıllar içerisindeki dağılımı ise aşağıdaki şekilde
gerçekleşmiştir:273

Tablo 5. Amerikan Board İdaresindeki İzmir Protestan Cemaatinin
Gelişimi (1846-1910)
-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

-F-274

1846

2

-

-

40

-

-

1847

2

-

-

40

-

-

1849

2

-

-

35

-

-

1850

2

-

-

40

-

-

1851

2

-

-

60

-

-

1852

2

-

-

60

-

-

1853

3

7

14

56

-

-

1854

1

7

14

44

-

-

1855

2

8

68

35

-

-

1856

2

12

52

17

-

-

1857

2

20

-

26

-

-

1858

2

20

85

25

-

-
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A: Protestan cemaatin ibadet edeceği yer sayısı; B: Yıl içinde Protestan kilisesindeki üyelerin sayısı;
C: İzmir’deki kayıtlı toplam Protestan sayısı; D: Ortalama Pazar cemaati sayısı; E: Pazar okulu sayısı; F:
Pazar okullarındaki öğrenci sayısı.
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1859

3

22

90

90

-

-

1860

2

21

-

20

-

-

1861

2

21

22

20

1

12

1862

2

22

23

19

1

10

1863

2

21

30

20

-

-

1864

2

23

31

18

1

20

1865

2

18

35

30

1

27

1866

2

12

34

29

1

21

1867

2

12

44

35

1

25

1868

2

17

-

35

1

15

1869

2

16

76

20

1

10
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2

15

76

20

-

-

1871

2

15

76

20

-

-

1872

2

15

79

30

-

-

1873

2

15

79

30

-

-

1874

2

15

79

30

-

-

1875

2

11

45

35

-

-

1876

2

13

35

25

1

15

1877

2

8

35

40

1

30

1878

1

-

-

40

1

40

1879

2

12

-

50

1

40

1880

2

11

-

60

1

50

1881

2

41

-

85

1

70

1882

3

34

350

1

100

1883

3

34

-

300

2

100

1884

3

-

-

420

2

75

1885

4

40

475

3

105

1886276

2

23

120

2

120

275

84

İzmir, 1833 yılından 1870 yılına kadar İzmir istasyonunun merkezi olarak kullanılmıştır. 1870-1881
yılları arasında ise istasyon merkezi Manisa’da yer almıştır. Dolayısıyla bu dönemde Amerikan Board’a
ait belgelerde istasyon ismi İzmir yerine Manisa istasyonu olarak ifade edilmiştir. 1881 yılından sonra
istasyonun merkezi İzmir’e taşınması sonucundaysa istasyonun ismi yeniden İzmir istasyonu olmuştur.
276
1 Ocak 1883 tarihinde İzmir’de kurulan ve Amerikan Board’a dolaylı yoldan bağlı olan Rum Protestan
Birliği’ne ait bilgilere 1886 yılından itibaren İzmir istasyonun yıllık tablolarının bazı yıllarında yer
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1887

2

33

105

150

-

-

1888

2

55

80

100

-

155

1889

-

-

100

100

-

100

1890

2

37

100

80

-

100

1891

2

73

100

75

-

80

1892

2

-

100

75

-

80

1893

2

73

110

85

-

200

1894

2

75

415

85

-

150

1895

-

-

-

-

-

-

1896

-

-

-

-

-

-

1897

2

83

250

200

1

150

1898

2

103

240

150

1

150

1899

2

116

326

180

2

220

1900

2

126
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180

-

220

1901

2

132

250

180

2

200

1902

2

189

271

200

1

200

1903

2

82278

273

165

4

200

1904

2

79

220

170

2

-

1905

2

79

230

175

2

175

1906

2

91

250

175

2

175

1907

2

96

250

175

2

180

1908

2

96

250

175

2

180

1909

2

97

250

175

2

180

1910

3

106

280

195

2

190

verilmiştir. Ancak söz konusu birliğe ait istatistiki bilgiler bu tabloya dâhil edilmemiştir. Dolayısıyla
1886 yılından itibaren Protestan cemaatle ilgili olarak verilen bilgiler ağrılı olarak Protestan Ermeni
cemaatini kapsamaktadır.
277
Amerikan Board belgelerine göre 1900 yılında İzmir’de kayıtlı olan 287 Protestan’ın 132’si yetim
çocuklardan oluşmaktadır. PABCFM, Reel 617, No: 196, 197.
278
1903 yılına ait İzmir istasyonu yıllık tablosunda 82 kişi Protestan kilisesine üye olduğu ifade
edilmiştir. Ancak aynı tabloda yer alan açıklama notunda bir önceki sene (1902) Protestan kilisesine üye
olan sayısında (189) bir hata yapıldığı ifade edilmiştir. PABCFM, Reel 617, No: 268.
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Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’deki dinî faaliyetleri özellikle 1853
yılında İzmir Ermeni Protestan Kilisesi’nin kurulmasıyla birlikte hız kazanmıştır. 18531910 yılları arasından Amerikan Board misyonerleri İzmir’de genelde iki ibadet yerinde
misyonerlik faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu yerlerden birisi Amerikan Board tarafından
örgütlenen Protestan kilise iken diğeri ise başta Hollanda şapeli (Dutch chapel), bazen
ise çeşitli bölgelerde kiralanan küçük vaaz yerleridir.
İzmir Protestan kilisesine üye olan Protestan sayısı ise kilisenin kurulmasından
sonra aradan geçen 45 yılın ardından 100 kişiyi aşabilmiştir. Amerikan Board
misyonerlerinin nüfuzu altında olan şehirdeki Protestan sayısı ise özellikle 1880
yılından sonra artış göstermiştir.
İstasyon içerisindeki dinî faaliyetler çerçevesinde Protestan cemaatin en
azından İncil’i okuyacak düzeyde eğitilmesi amacıyla önce yetişkinler daha sonra
çocuklar için Pazar Okulları kurulmuştur. Bu okullarda eğitim alanların sayısı ise 1880
yılından itibaren artmış, 20. yüzyılın başında ortalama 200 kişi bu okullarda verilen
eğitimlere katılmıştır.
1911 yılına ait yıllık istatistiki verilere göre, İzmir istasyonu dâhilinde bulunan
toplam 1.037 Protestan’ın 409’u Protestan kilisesine üyedir. Protestan cemaat tarafından
kullanılan 14 ibadet yeri, 8 Pazar Okulu vardır. Pazar ayinlerine ortalama 682 kişi
katılırken Pazar Okullarında ise 420 kişi dinî ağırlıklı eğitim almıştır. İzmir istasyonu ile
ilgili ulaşılabilinen en son yıllık tablo ise 1913 yılına aittir. Buna tabloya göre, 1913
yılında İzmir istasyonu genelindeki toplam 972 Protestan’dan 365’i Protestan kilisesi
üyesidir. Yine İzmir istasyonunda toplam 15 ibadet yeri, 7 de Pazar Okulu vardır. 1913
yılında Pazar ayinlerine ortalama 576 Protestan katılırken 468 kişi Pazar Okullarında
verilen derslere iştirak etmiştir.279

1.2.2. Matbaa Faaliyetleri (1833-1853)
Matbaa makinesi, misyoner faaliyetlerinin en önemli teknik yardımcılarından
birisi olduğu söylenebilir. Çünkü Yakın Doğu coğrafyasındaki bazı toplumların,
misyonerlere karşı sert duruşları, matbaa sayesinde kurulan etkili iletişim ile
yumuşatılmıştır.280 Bu noktada matbaanın önemini erken kavrayan Amerikan Board’un
279
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yapmış olduğu basım faaliyetlerini iki grupta toplayabiliriz: birincisi, her türlü dinsel
yayınları hazırlamak, basmak ve dağıtımına yardımcı olmak; ikincisi ise 1824 yılından
itibaren giderek gelişecek olan eğitim misyonerliği faaliyetlerinin her türlü basılı
malzemesini temin etmekti. 281
Amerikan Board misyonerlerinin Yakın Doğu’daki matbaa çalışmaları ilk
olarak Temmuz 1822’de Malta’da başlamıştır. Burada kurulan misyoner matbaasının,
esas olarak Batı Asya’ya ya da Anadolu’ya destek vermesi planlanmıştı. Malta’da açılan
bu matbaa, kendinden önceki İngiliz Protestan misyoner örgütlerine ait dört küçük
matbaadan sonra bölgedeki ilk Amerikan matbaası olma özelliği taşımaktadır. Temmuz
1822’de faaliyete geçen misyon matbaasında, misyoner Daniel Temple, matbaacı
Homan Hallock’un yanı sıra 2’si kadın 7 işçi çalışmıştır. 282 Kısa süre sonra basım
faaliyetlerine başlayan Malta’daki Amerikan Board matbaasında, aradan geçen on yıl
itibariyle yaklaşık 21.000.000 sayfa, başka bir ifadeyle 350.000 adet baskı işi
yapılmıştır.283
7 Mayıs 1830’da Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Seyr-ü Sefain Antlaşması’nın
imzalanması ile Türk-Amerikan ilişkileri resmen başlamış, 284 ertesi yıl ise ABD’nin
diplomatik temsilciliği İstanbul’da faaliyete geçmiştir. Bu gelişmeler Amerikan
Board’un, Osmanlı topraklarındaki misyonerlik faaliyetlerinin tümüne olduğu gibi örgüt
matbaasına da yasal olarak çalışma fırsatı vermiştir. Daha sonra ise Malta’daki
matbaanın Anadolu’ya taşınması konusunda karar alınmıştır. Ancak matbaanın İzmir’e
mi yoksa İstanbul’a mı kurulması gerektiği noktasında tartışmalar yaşanmıştır.
Matbaanın, İstanbul’daki yayımcılık faaliyetlerine Babıali’nin kolaylıkla müdahale
edebileceği düşünenlerin görüşleri dikkate alınarak Malta’daki Amerikan Board
matbaasının İzmir’de tesis edilmesine karar verilmiştir.285
Aslında Amerikan Board Matbaası’nın Malta’da kurulmasından önce, İzmir’i
ziyaret eden ilk Amerikan Board misyonerleri Pliny Fisk ve Levi Parsons, Ocak
1821’de ABCFM’nin Boston’daki merkezine gönderdikleri raporda, İzmir’de bir
matbaa kurulmasının bölgedeki misyonerlik faaliyetleri açısından çok yararlı olacağını
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belirtmişlerdi. 286 Ancak bu iki misyonerin, İzmir’de matbaa kurulması gerektiğine dair
sahip oldukları düşünce, yazdıkları rapordan neredeyse 13 yıl sonra gerçekleşebilmiştir.
ABCFM’nin aldığı karar sonucu Malta’daki Amerikan Board matbaası, 1833
yılında kapatılmıştır. 7 Aralık 1833’te ise matbaa malzemeleriyle birlikte Malta’dan
ayrılan Daniel Temple287 ve Homan Hallock, 23 Aralık 1833’te İzmir’e gelmişlerdir.
Ayrıca bu yolculuk sırasında kendilerine, Dionysius (Garabet) adındaki tercümanda
eşlik etmiştir. Diğer taraftan 12 Aralık 1833’te Malta’dan ayrılan Board misyoneri Eli
Smith ise Beyrut’ta Arap harfleriyle basım yapan, Beyrut Amerikan Board Matbaası’nı
kurmuştur.288 Böylece ABCFM’nin Rumca, Türkçe ve Ermenice Matbaası 1833 yılında
İzmir’de tesis edilirken Arapça matbaa ise Beyrut’a nakledilmiştir. 289
1833 yılının son günlerinde İzmir’e gelen Daniel Temple, bu kentte Amerikan
matbaasının faaliyete geçebilmesi için yerel yetkililerden izin alma konusunda bir süre
sıkıntı yaşamıştır. Şehirdeki bazı dinî yetkililerin ve Ermenilerin özellikle Amerikalı
misyonerlerin tercümanlığını yapan ve onlarla birlikte İzmir’e gelen piskopos Dionysius
(Garabet) ile daha önceden yaşadıkları husumet nedeniyle İzmir’deki yerel yöneticilerin
de aracılığıyla matbaanın İzmir’e taşınmasını engellemek için birtakım girişimleri
olmuştur. Ancak İzmir’deki Amerikan Konsolosu David Offley’in konuyla yakından
ilgilenmesi neticesinde bu sorun ortadan kalkmış ve matbaa faaliyetlerine başlamıştır. 290
1835 yılına gelindiğinde ise İzmir’de kitap basımı olağan şekilde devam etmiş
ancak matbaanın daha verimli çalışması için çift silindirli bir baskı makinasına ihtiyaç
duyulmuştur. Bu gelişmelerin yanı sıra Venedik’teki Katolik kilisesinin manastırında,
başarılı bir şekilde imâl edilen Ermenice hurufat (yazı karakterleri), Amerikan Board
misyonerlerinin dikkatini çekmiştir. Söz konusu hurufatlar, satın alınmak istenmişse de
kimse bu hurufatları satmaya yanaşmamıştır. Bunun üzerine İzmir matbaasından
Homan Hallock, 1835 yılında Amerika’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Hallock,
Venedik’te üretilen Ermenice hurufata benzer şekilde baskı kalıpları yapan New
286
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York’taki bir dökümhaneye gidip bu baskı kalıplarının yapımını yerinde inceleme fırsatı
bulmuştur. Hallock, yaptığı incelemeler sonrası Ermenice, Rumca ve İbranice (Ladino)
hurufatın yapımı ve baskı kalıplarının dökümü, basım ve mücellitlik (ciltçilik) için
gerekli bütün malzemeyi temin ederek 1836 yılında İzmir’e dönmüştür. Bu girişim
sayesinde özellikle Ermeniler arasında kitap dağıtımının, İzmir’deki Amerikan
matbaasının tekeline girmesi misyonerlerce planlanmıştır.291
ABCFM yetkilileri, Akdeniz çevresinde matbaacılık çalışmalarındaki boşluğu,
örgüt matbaasıyla doldurulması, bölgedeki misyonerlik faaliyetleri adına olumlu
sonuçlar vereceğine inanmışlardır. Bu amaçla, Board misyonerleri Eli Smith ve Homan
Hallock, kaligrafik kalıplardan özenle tasarlanmış Arapça font yaratmak üzere 1836
yılında ortak bir çalışma yapma girişiminde bulunmuşlardır. Öncelikle Beyrut
matbaasının müdürü Eli Smith tarafından birkaç Arapça yazı örneği Amerikan Board’un
İzmir matbaasında çalışan Homan Hallock’a emanet edilmiştir. Kesim ve gofraj
(kabartma) konusunda deneyimli bir kişi olan Hallock, Malta’dan sonra İzmir’e
geldiğinde hurufat dökmek ve onarmak için İzmir’de bir de dökümhane kurmuştur.
Arapçaya pek aşina olmayan Hallock, 1837 ve 1838 yıllarının büyük bir bölümünü
Arapça küçük font klişeleri kesmek ve bakır matrisleri hazırlamakla geçirmiştir.
Hazırlanan bu harflerin pek çoğu Karl Tauchnitz’in Leipzig / Almanya’daki döküm
hanesinde dökülmüştür. Geriye kalan kısım ise daha sonra Amerikan Board’un
İzmir’deki matbaasında yapılmıştır. El yazısına benzeyen ve kolayca okunabilen bu yazı
karakteri, Ortadoğu’daki eğitimli kişiler tarafından kabul görmüştür. Yaygın şekilde
Amerikan Arapçası olarak tanınan, Smith ve Hallock tarafından icat edilen al-Nahda
fontu o dönemin Arap kültürel Rönesans’ı için teknik bir temel oluşturmuştur.292
Öte yandan İzmir’deki Amerikan matbaasının ve genel yayım çalışmalarının
ilkelerini belirlemek üzere, 1839 ve 1841 yıllarında örgüt tarafından önemli kararlar
alınmıştır. Buna göre, yapılacak yayınlar konusunda yerli Hristiyanların görüşlerinin
alınması, yayın kuruluna sunulmadan önce müsveddelerin her misyon istasyonunca
görülüp onaylanması ve öncelik misyon matbaasında olmak üzere yabancı matbaalarda
da kitap ve broşür bastırılabilmesi gibi başlıca kararlar alınmıştır. 1841 yılında alınan
karar gereğince ise misyon istasyonlarının yayınlar üzerindeki karar yetkileri
artırılmıştır. Bir istasyon ile yayın komitesi arasında çıkabilecek fikir ayrılıklarında,
291
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yararlanabilmek için en az iki istasyonun onayının alınmasına karar verilmiştir.293
1839 yılına gelindiğinde ise Amerikan Board’un İzmir matbaasında, dört
Rumca, dört Ermenice, iki İspanyol İbranicesi (Ladino) ve dört İngilizce olmak üzere
farklı fontlarda baskı yapan 5.000 dolarlık iki baskı makinası ve 1.500 dolar değerinde
bir hurufat dökümhanesi vardır. Yine 1839 yılına göre misyon kütüphanesinde 732
kitap yer almaktaydı. İzmir’deki Amerikan Matbaası’nda, 1836’da 1.926.112, bir
sonraki yıl ise 3.294.500 sayfa basılmıştır. Diğer taraftan 1822’den 1839 yılına kadar
Amerikan matbaasında toplam 30 milyon sayfalık yayım gerçekleşmiş olması, bu
matbaanın ne derece faal bir matbaa olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Dinî
kitap ve risalelerin yanı sıra İzmir’deki Amerikan matbaası tarafından, Rumca olarak
ayda bir yayınlanan ve 1838 yılına göre 400 abonesi bulunan Yararlı Bilgiler adıyla bir
de Rum dergisi basılmıştır. 294 1839 yılına gelindiğinde ise söz konusu Rum dergisinin
1000 adet abonesi vardır. 295 Süreli bir yayın olan Yararlı Bilgiler Dergisi, Board
misyonerleri tarafından 1837-1843 yılları arasında yayınlanmıştır.296
İzmir’deki Board matbaasında, 1841’de 34.151 adet baskı yapılırken 1842
yılında 11.000 adetlik bir artışla 45.074 adet baskı yapılmıştır. Basılan bu yayınlar
istasyonda görevli kitap dağıtıcıları aracılığıyla çeşitli bölgelere dağıtılmaktaydı.
Örneğin 1842 yılında İzmir matbaasında basılan 45.074 adet basılı yayının, 7.451 adeti
İzmir ve çevresine dağıtılmıştır. Geriye kalan yayınlar ise İstanbul, Edirne, Bükreş,
Atina, Korfu (Yunanistan), Patras (Yunanistan), Girit, Kıbrıs, Beyrut, Halep ve Kudüs’e
gönderilmiştir.297 Buradan da anlaşılacağı üzere Amerikan Board adına faaliyette
bulunan İzmir matbaası, yaptığı basım çalışmalarıyla Doğu Akdeniz havzasına matbu
eser temin eden önemli bir matbaaydı.
1842-1843 yılında Amerikan Board’un İstanbul’daki misyoneri William
Goodell tarafından Ermeni harfli Türkçe İncil’in düzenlemesi yapılmıştır. William G.
Shauffler ise İbranice ve Ladino dillerinde Eski Ahit’in yazımını tamamlamıştır. Ayrıca
Harrison G. O. Dwight, Cyrus Hamlin, Thomas P. Johnston ve Henry A. Homes
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tarafından yazılan diğer el yazması eserlerle birlikte İstanbul’da hazırlanan bu eserler
basılmak üzere İzmir’e gönderilmiştir.298
İzmir matbaasında ve misyonerlerin genel çalışmalarına yardımcı olmak adına
istasyon içerisinde Ermeni ve Rum yardımcılar da (tercüman, kitap satıcısı vs.)
görevlendirilmiştir. Örneğin 1844 yılında İzmir istasyonunda çalışan yerli yardımcıların
isimleri, görevleri ve dolar cinsinden yıllık ücretleri şu şekildeydi:299

Sarkis Ohannesyan

Ermeni Tercüman

500 $

Mıgırdiç Tomayan

Ermeni Tercüman

372 $

Mıgırdiç Papazyan

Ermeni Tercüman

276 $

N. P. Petrokokino

Rum Tercüman

300 $ (6 aylık)

I. A. Dellacasa

Rum Tercüman

23 $

Antonio Dallessio

Kitap Dağıtıcı

156 $

İsayah

Kitap Dağıtıcı

312 $

TOPLAM:

1.939 $

1843 yılında İzmir’deki onuncu yılını dolduran örgüt matbaası, bu süre
içerisinde çok sayıda baskı işi yapmayı başarmıştır. Fakat matbaanın İzmir’de olması
bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. ABCFM’nin Osmanlı’daki merkez üssü
devletin başkenti olan İstanbul’dayken örgüt matbaasının İzmir’de olması kuşkusuz
birtakım güçlükleri ortaya çıkarmıştır. Bunun üzerine ilk kez 1844 yılında
misyonerlerce İzmir’deki Amerikan matbaasının İstanbul’a taşınması fikri tartışılmaya
başlanmıştır. Amerikan Board misyoneri Henry Homes tarafından bu konu hakkında
hazırlanan bir rapor, aşağıdaki gerekçeler ileri sürülerek matbaanın İzmir’de kalmasını
savunmuştur. Homes’e göre:300
“-İzmir’de yaşam ucuzdur, işçi ücretleri ve diğer masraflar daha düşüktür.
- Hükûmet merkezinde olmak iyi değildir.
- Operasyon araçlarının en önemlilerinden birisi olan matbaayı Patrikhane’nin
gözüne sokmak, gereksiz bir ajitasyon olabilir.
- Bu aşamada İstanbul’a taşınarak Rusya ve Fransa’nın muhalefetini davet
etmenin bir anlamı yoktur.”
298

“History of The Publication Department- III”, The Orient, Vol. 8, No. 48, 30 November 1921, s. 446.
PABCFM, Reel 517, No: 424; Reel 520, No: 181.
300
Kocabaşoğlu, “XIX. Yüzyılda Amerikan Matbaaları…”, s. 275.
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Dolayısıyla bu gerekçeler ileri sürülerek matbaanın İzmir’de çalışmalarına
devam etmesine karar verilmiştir. Ancak bu karar, 1853 yılına kadar geçerliliğini
koruyabilmiştir.
Diğer taraftan ise misyoner faaliyetlerinin önemli bir kolu olan matbaa
çalışmalarının gelişmesi ve yaygınlık kazanması adına ABCFM tarafından gerekli önem
verilmiştir. Bunun için matbaaya yeni hurufatlar getirilmiş, yayın türleri ve basım
adetleri artırılmıştır. Ayrıca matbaa faaliyetlerinin yürütülmesi için misyoner örgütü
tarafından, özel bir bütçe ayrılmıştır. Amerikan Board’un İzmir’deki matbaa çalışmaları
için bazı yıllarda ayırdığı bütçe tutarları ise şöyle olmuştur: 301
Yıl

Tutar

Yıl

Tutar

1841

1.390 $

1847

2.250 $

1842

2.630 $

1850

1.280 $

1843

2.850 $

1851

1.800 $

1844

1.266 $

1852

1.800 $

1845

1.960 $

1853

1.800 $

1846

2.400 $

Öte yandan İzmir matbaasında basılan dinî yayım faaliyetlerine ABCFM
dışında çeşitli misyoner örgütleri de katkıda bulunmuşlardır. Bu örgütler tarafından bazı
yıllarda İzmir matbaasına yapılan yardım miktarları ise şöyledir:302

Tablo 6. Çeşitli Misyoner Örgütleri Tarafından İzmir’deki ABCFM Matbaasına Yapılan
Yardım Miktarları

Yıl

American Tract
Society

1840

2.927

2.321

British and Foreign
Bible Society veya
Diğer Örgütler
780

1841

1.200

2.500

1.250

$ 4.950

1846

228

2.484

-

$ 2.712

1847

611,25

4.573

-

$ 5.184,25

301

American
Bible Society

Toplam
$ 6.028

PABCFM, Reel 516, No: 793, 817; Reel 517, No: 243, 331, 332, Reel 520, No: 104, 151, 182; Reel
522, No: 247, 320, 372; Reel 523, No: 18.
302
PABCFM, Reel 520, No: 8, 11, 13, 151; Reel 522, No: 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22.
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1848

729

4,685

432

$ 5.846

1849

224

456

1.968

$ 2.648

1850

461

2.168

-

$ 2.629

1851303

2.000

5.000

1.000

$ 8.000

1852

3.395

3.000

337

$ 6.732

1853

3.356

-

-

$ 3.356

Ege Bölgesi ve Balkan coğrafyalarına dağıtım yapan İzmir’deki Amerikan
Board matbaası, bu geniş sahada yaygın olarak kullanılan dillerde yayınlar yapmıştır.
Bu diller ise Rumca, Ermenice, Bulgarca, Türkçe ve İbraniceydi (Ladino).304 Birkaç
dilde baskı yapabilen İzmir’deki Amerikan Board matbaası, mal varlıklarının değeri ve
yıllık basım adeti bakımından bölgenin sayılı matbaalarından biri olmayı başarmıştır.
Bu matbaanın, çeşitli yıllara göre yayım faaliyeti ise şu şekilde olmuştur:305

Tablo 7. İzmir Amerikan Board Matbaasının Üretimi (1837-1852)
Yıl
1837

1838

1839

Dili
Ermenice

303

Toplam Baskı

Toplam Sayfa

Sayısı

Sayısı

Sayısı

7

11.600

2.440.100

Rumca

22

26.450

864.400

Ermenice

16

16.350

1.144.400

Rumca

13

34.710

1.103.360

Ermenice

5

17.700

623.600

Ermeni harfli Türkçe

2

6.000

1.368.000

12

65.700

1.262.000

Ermenice

8

34.000

2.340.000

Ermeni harfli Türkçe

2

8.000

3.868.000

Rumca

8

36.500

1.780.000

Rumca
1840

Kitap / Risale

1851 yılında ait istatistiki veriler, İzmir ve İstanbul’daki basım çalışmalarını kapsamaktadır.
“American Board Publication Department”, The Orient, Vol. 9, No. Extra, 8 March 1922, s. 24.
İzmir’de bulunan Amerikan Board matbaasında, Ermenice basım faaliyetleri 1837 yılından itibaren
başlamıştır. Misyon matbaasının İzmir’de bulunduğu süre içerisinde yapılan en önemli basım
çalışmalarından birisi ise Board misyoneri Elias Riggs tarafından İncil’in Ermeniceye çevrilip
yayınlanmış olmasıdır. Bunun dışında İncil, İncil’den bölümler, yerel dillerde dergi ve gazeteler ile
hemen hemen her sınıf düzeyinde okul kitapları İzmir’deki misyon matbaasında basılmıştır. James L.
Barton, Daybreak in Turkey, The Pilgrim Press, Second Edition, Boston 1908, s. 198.
305
Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s.66; PABCFM, Reel 520, No: 13, 50, 51, 118, 136, 354.
304
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1842

1844

1845

1846

1847

1849

1852

Ermenice

11

20.000

2.685.200

Ermeni harfli Türkçe

4

11.000

2.756.000

Bulgarca

2

4.000

88.000

Rumca

6

7.500

1.587.200

Ermenice

11

-

-

Ermeni harfli Türkçe

10

-

-

Bulgarca

1

-

-

Ermenice

9

9.500

1.123.000

Ermeni harfli Türkçe

5

8.000

1.056.000

11

12.500

-

Ermeni harfli Türkçe

3

3.000

-

İbranice (Ladino)

1

5.000

-

Ermenice

7

9.000

2.318.000

Ermeni harfli Türkçe

5

5.000

682.000

İbranice (Ladino)

1

5.000

3.780.000

Rumca

1

3.000

504.000

Ermenice

4

5.000

2.920.000

Ermeni harfli Türkçe

4

4.000

370.000

13

33.500

6.374.500

3

5.000

304.000

Ermenice

Ermenice
İbranice (Ladino)

Babıali tarafından 1850’de Ermeni Protestan cemaatinin resmen tanınması,
Amerikalı Protestan misyonerlerin Anadolu’daki faaliyetlerinin iyiden iyiye hız
kazanmış olması vb. nedenlerle Amerikan Board’un Türkiye misyonu tarafından 1852
yılında gerçekleştirilen yıllık toplantıda Amerikan matbaasının geleceği hakkında
önemli bir karar almıştır. Buna göre, daha önceden olduğu gibi siyasal sakınca
kalmadığı ve eşgüdümün en iyi şekilde ancak İstanbul’da sağlanabileceği gibi
gerekçeler öne sürülerek İzmir’deki misyon matbaasının İstanbul’a taşınmasına karar
verilmiştir.306
Amerikan Board tarafından Mayıs 1852’de alınan bu karar sonrası İzmir
istasyonunda görev yapan misyoner Nathan Benjamin, Ekim 1852’de İzmir’deki
misyon matbaasının bazı malzemelerini alarak İzmir’den İstanbul’a taşınmıştır. 1853
306

Kocabaşoğlu, “XIX. Yüzyılda Amerikan Matbaaları…”, s. 275.

104

ilkbaharında ise misyoner Elias Riggs, İstanbul’a gitmek üzere geriye kalan matbaa
malzemeleriyle birlikte İzmir’den ayrılmıştır. Böylece 1833-1853 yılları arasında
Amerikan Board’un Anadolu’daki yayım faaliyetlerinin merkezi olan İzmir’deki basım
faaliyetleri sona ermiştir. Bu yirmi yıllık süre içerisinde İzmir’deki Amerikan
matbaasında, toplam 91.398.200307 sayfa basım yapılmıştır. Bu da yaklaşık
100.000.000’den fazla 12 yapraklı formaya308 eşitti. Yine İzmir’deki örgüt matbaasında,
en fazla basım ise 15.500.000 sayfa ile 1851 yılında gerçekleşmiştir.309 Sonuç itibariyle
İbrahim Müteferrika’dan (1729) Tanzimat’a (1839) kadar Osmanlı’da yayımlanan
kitapların sayısının 500’ü aşmadığı düşünüldüğünde, Amerikan Board’un yirmi yıl
boyunca İzmir’de yaptığı basım faaliyetlerinin boyutları açısından söz konusu misyoner
matbaasının nedenli önemli olduğu anlaşılabilir. 310

307

Uygur Kocabaşoğlu’na göre ise İzmir matbaası, yirmi yıllık süre içerisinde toplam 20 milyon sayfayı
bulan yayın gerçekleştirmiştir. Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 65.
308
Tek kâğıt tabaka üzerine basılan kırılmış kitap parçası.
309
“History of The Publication Department- III”, The Orient, Vol. 8, No. 48, 30 November 1921, s. 447.
310
Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 65. Sadece Amerikan Board’un İzmir’deki misyon
matbaasının bu derece ciddi sayılarda basım faaliyeti bulunmasına rağmen bazı kaynaklarda, 19. Yüzyılın
ilk yarısında İzmir’de bulunan matbaalarda basılan kitapların önemli bir yekun teşkil etmediği
belirtilmektedir. Yine aynı kaynaklara göre, İzmir’de yayın faaliyetlerinin hız kazanması 1867 yılında
Aydın Vilayet Matbaası’nın açılmasından sonra gerçekleşmiştir. Tutsak, s. 74.

İKİNCİ BÖLÜM
AMERİKAN BOARD’UN
İZMİR’DEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ VE
İZMİR AMERİKAN KIZ KOLEJ ENSTİTÜSÜ (ACI)
2.1. Amerikan Board’un İzmir’deki Eğitim Faaliyetleri
Eğitim:

“Kişinin

zihnî,

bedenî,

duygusal,

toplumsal

yeteneklerinin,

davranışlarının en uygun şekilde ya da istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ona birtakım
amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki
çalışmaların tümüdür”. 311 Ayrıca eğitim, kişinin istenilen düzeye getirilmesi adına etkili
bir araçtır. Amaçlarına ulaşmak için misyonerler tarafından da söz konusu bu araç, en
iyi ve en etkili bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.
Misyonerlik faaliyetleri, kendi iddialarının aksine, yalnızca dinsel bir olgu
olmamıştır. Bu faaliyetler, dinsel boyutları çok aşan, ekonomik, sosyal, kültürel
boyutları olan bir tür nüfuz etme aracıdır. Yani uhrevi bir amaç değil, dünyevi bir
araçtır. Bu açıdan kendisi de bir araç olan misyoner sisteminin en önemli araçlarından
birisi ise okul yani eğitim olmuştur.312
Protestan ve Hristiyan dünya için ilahî ve insani gücün iş birliği ile yürütülen
eğitim faaliyetleri, Amerikan Board misyonerlerinin misyoner çalışmaları açısından
önemli bir yere sahiptir.313 Misyonerler nüfuz ettikleri toplumlar arasında faaliyete
geçirdikleri kiliselerle dinî çalışmaların güçlenmesini sağladıkları gibi, açtıkları
okullarla da bu toplumlar arasında eğitim çalışmalarında bulunmuşlardır.
311

Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö. 1000 – M.S. 2010, Pegem Akademi, 16. Baskı, Ankara 2010,
s. 2.
312
Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 21-22.
313
James L. Barton, Educational Missions, Student Volunteer Movement For Foreign Missions, New
York 1913, s. 1.
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İlk Amerikan Board misyonerleri, zihinlerinde canlandırdıkları gibi, Kutsal
Metin’e dönüşün temelinde dinî bir yenilenmenin, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin
herkese açık temel eğitim veren bir okul sistemi olmadan mümkün olamayacağını
kavramışlardır.314 Misyonerlere göre, nüfuz altına alınan Protestan cemaatin en azından
İncil’i okuyabilecek kadar eğitilmesi gerekmekteydi. Bunun için ilk zamanlarda halk
eğitimi türünde çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra ise yetişkinler ve çocuklar için Pazar
Okulları (Sabbath School) ve yine çocuklar için ilkokullar / mahalle okulları (Primary
School / Common School) açılmıştır. Misyonerlik faaliyetlerinin genişlemesi ve
yaygınlaşmasıylaysa kiliselere papaz / vaiz ve ilkokullara öğretmen yetiştirmesi
ihtiyacıyla birlikte, eğitim sisteminin geliştirilmesine ve daha ileri düzeyde okullar
açılmasına gerek duyulmuştur. İlahiyat okulları (Theological Seminary) ve yatılı /
gündüzlü liseler (high school) başlıca bu amaca hizmet etmiştir.315
Anadolu’da açılan ilk Amerikan Board okullarının tamamı, Osmanlı’daki dinî
azınlıklara yönelik oluşturulan misyonlarla bağlantılı olarak açılmıştır. Board
misyonerleri, başlangıçta Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler olmak üzere üç temel çalışma
sahası hedeflemişlerdir. Ancak Yahudi Misyonuna 1856 yılında son verilmiştir.
1850’den sonra Protestan inancının hızla gelişmesi, İzmir’in de içinde yer aldığı Batı
Türkiye Misyonu’nda geniş bir kademeli mahalle okulları sistemine başlanmasına yol
açmıştır. Bu yerel okulların maddi açıdan desteklenmesi ise büyük ölçüde yerli
cemaatlere bırakılmıştır. Buna karşılık Amerikan Board teşkilatıda, erkek ve kız
yüksekokulları kurma sorumluluğunu üstlenmiştir. Orta öğretim seviyesindeki bu eğitim
kurumları ise yine Amerikan Board’un açtığı temel okuma yazma okullarıyla kolejlerin
ve teoloji okullarının arasında köprü vazifesi görmüştür.316
Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’deki eğitim faaliyetleriyse birçok
misyon bölgesinde olduğu gibi önce Pazar Okulları, açılan küçük İncil sınıfları ve
mahalle okulları / ilkokullar ile başlamıştır. Okullaşma ve eğitim çalışmaları açısından
Anadolu’daki önemli şehirlerden birisi olan İzmir’de, Amerikalı misyonerler özellikle
Rum ve Ermeni çocuklarına yönelik okullar açmışlardır. Kısa zamanda şehrin etkili
eğitim kurumlarına dönüşen bu okullardaki eğitim faaliyetleri, zaman zaman Ortodoks
Rumlar ve Gregoryen Ermeniler tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 1854
yılında İzmir’de açılan Yahudi okulu aracılığıyla ise Yahudiler arasında Protestanlığın
314

Kieser, s. 120.
Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 21.
316
Stone, s. 143-144.
315
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nüfuz etmesi amaçlanmıştır. Fakat bu okul kısa bir süre sonra kapanmak zorunda
kalmıştır.317 1870 yılında İzmir istasyon merkezinin İzmir’den Manisa’ya taşınmasıyla
birlikte Amerikalı misyonerler tarafından İzmir’deki eğitim faaliyetleri bir süreliğine
önemini yitirmiştir.
1876 yılında İzmir’e gelen Amerikalı bayan misyoner Maria Abegail West’in
bölgede yaptığı misyonerlik çalışmalarının bir sonucu olarak 1878 yılında küçük bir
mahalle okullu açılmıştır. Böylece İzmir’deki Amerikan misyonerlerin eğitim tohumları
bu kente yeniden ekilmiştir. Söz konusu okul, ileriki yıllarda Amerikan Kız Kolej
Enstitüsü (American Collegiate Institute for Girls / ACI) adını alacak olan eğitim
kurumunun da temelini oluşturmuştur. Bu okulun açılmasından bir yıl sonra ise
Amerikan Board misyoneri Marcellus Bowen tarafından kız ve erkek öğrenciler,
oluşturulan iki ayrı okulda eğitim almaya başlamışlardır. 1879’da açılan erkek
okulunun, zamanla eğitim müfredatındaki gelişmelerle okulun öğretim düzeyi
yükselmiştir. Erkek okul ise 1903’te İzmir Uluslararası Kolej (International College for
Smyrna / IC) ismini alacak okulun temellerini oluşturmuştur. Amerikan Board’un
İzmir’de açtığı önemli eğitim kurumlarından bir diğeri ise anaokulu olmuştur. Ocak
1885’te 7 Ermeni öğrenci ile birlikte eğitime başlayan bu anaokulu, misyonerlere göre
Türkiye’de kurulan ilk anaokuluydu. 318
Öte yandan Osmanlı topraklarında, yabancılar tarafından açılan okullar 1869
yılında Osmanlı Devleti tarafından çıkartılan Maârif Nizâmnâmesi’nin 129. maddesi319
gereğince ruhsatsız çalışamayacaklarından ruhsat almak zorunda kalmışlardır. Buna
317

Öte yandan Sadiye Tutsak’ın Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinden aktardığı bilgiye göre, 1863
yılında İzmir’de Protestan bir Amerikan mektebi mevcuttu. F. Rougon’a göre ise bu okul, İzmir’de
Amerikan misyonunu taşıyan Ermeni topluluğuna aitti. Eğitim dili İngilizce olan Amerikan mektebinde
Fransızca’da okutulmakta olup okulda 95 ila 100 kadar talebe mevcuttu. Tutsak, s. 52. Ancak bu çalışma
sırasında incelenen Amerikan Board belgelerinde, 1863 yılında İzmir’de bir Amerikan mektebi olduğuna
dair herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
318
İzmir’deki Amerikan eğitim kurumları ile ilgili ayrıca bkz. Brian Johnson, Bilgiye Uzanan Patikalar:
American Collegiate Institute (ACI) ve İzmir’deki Bağlı Okulların Tarihçesi, (Çev. Handan Cingi),
Amerikan Board Heyeti ve Sağlık ve Eğitim Yayınları, Ofset Yapımevi, İstanbul 2004.
319
Maârif Nizâmnâmesi’nin 129. maddesi esasında şu hususlara vurgu yapmıştır: Özel okullar, cemaatler
ya da Osmanlı tebaasına mensup kişi ya da kişilerce ücretli-ücretsiz olarak tesis edilen okulların
masrafları kendi müesseseleri veyahut bağlı bulundukları vakıflarca karşılanması gerekmekteydi. Söz
konusu okulların tesis edilmesi için öncelikle öğretmenlerin ellerinde, Maârif Nezâreti’nden veya Mahallî
Maârif İdâresi’nden verilmiş diploma (şehadetname) olmalıydı. Söz konusu okullarda adaba ve
politikaya aykırı derslerin okutturulmaması için verilecek dersler listelenmeli ve bu listeler Maârif
Nezâreti veya Mahallî Maârif İdâresi’nce onaylanmalıydı. Okullara ruhsat verme yetkisi, Vilayet Maârif
İdâresi’nde, Vilayet Valisinde, şayet okul İstanbul’da ise Maârif Nezâreti’nde olup Padişah’ın olurundan
sonra ruhsatname verilmekteydi. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde özel okullar açılmayacak, ruhsat
verilmeyecek ve kapatılacaktı. Ayrıca açılan özel okullarda görevlendirilecek öğretmenler, diplomalarını
Maârif İdâresi’ne onaylatmaları gerekmekteydi. BOA, Dosya No: 122, Gömlek No: 145, Fon Kodu:
Yıldız Sarayı Arşivi Sadâret Resmî Mâruzat Evrakı (Y.A.Res)
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rağmen birçok okul, 1880’ler ve 1890’larda ruhsat almış ve bu konuda devletin ciddi bir
müdahalesiyle karşılaşmamışlardır.320
Bununla birlikte, Maarif Nazırı Münif Paşa’nın 2 Rebi’ulevvel 1304 (16 Aralık
1886) tarihli tamimine göre: “Ruhsatsız çalışan okullar da müracaat ettikleri takdirde
ruhsat alabileceklerdir.” ABD maslahatgüzâr Pendleton King, Maârif Nizâmnâmesi’nin
129. maddesinin ve nezâretin umumî tamiminin verdiği bu haktan yararlanılması için
Osmanlı

topraklarındaki

bütün

Amerikan

misyonerlerine

bildirmiştir.

Ayrıca

maslahatgüzar, misyonerlere bir an evvel yerel idare amirlerine müracaat edip onlarla
uyum içinde çalışmalarını ve makul bir tavır takınmalarını söylemiştir. 321
Devletin attığı bu adımı ve maslahatgüzarın uyarılarını dikkate alan İzmir
istasyonundaki Amerikan Board misyonerleri ise istasyon dâhilinde bulunan Amerikan
okullarına ruhsat almak için başvurmuştur. Yapılan başvuru sonucu, İzmir’de bulunan
Amerikan kız okulu (ACI), Amerikan erkek okulu (IC), Amerikan anaokulu ve yine
Amerikan Board’a bağlı olan Rum Protestant Birliği’ne ait ilkokul, 1892 yılında ruhsat
almıştır. Manisa, Ödemiş ve Akhisar’daki Amerikan okullarına ise 1895’te ruhsat
verilmiştir.322 Buradan da anlaşılacağı üzere Aydın vilayeti dâhilinde toplam 7
Amerikan okulunda misyonerlerce eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur.323
Bilindiği üzere İzmir, Osmanlı Devleti’nin en önemli ticaret şehirlerinden
birisiydi. Ayrıca Anadolu’daki iki önemli demiryolu hattının da son duraklarının bu
şehirde yer alması ve bu sayede Anadolu’nun iç kesimleri ile iletişim halinde
bulunulması, şehrin önemini gün geçtikçe arttırmıştır. Sahip olduğu limanla birlikte
İzmir, Batı medeniyeti ile Doğu medeniyeti arasından bir köprü vazifesi görmüş, birçok
din ve milletten insanı içinde barındırmış, girişimcilik ve ilerleme ruhunu özünde
saklayan bir şehir haline dönüşmüştür. 19. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ise bütün
bu özelliklerinin yanında hızlı bir şekilde okullar şehri haline gelmiştir. Amerikan
Board misyonerlerinin hazırladıkları raporlarda, İzmir’deki eğitim faaliyetlerinin
gelecekte ülkenin uygarlaşmasına katkı sağlayacağı belirtilmiş ve bunu fırsata
320
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çevirmenin önemine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla Amerikan Board’un kız ve erkek
öğrenciler için İzmir’de açtıkları eğitim kurumları misyoner faaliyetlerinin geleceği
adına önemli çalışma sahaları haline gelmiştir. Bu kurumlarda oluşturulan eğitim
sistemi ile birlikte şehirdeki ailelerin çocukları 3 yaşından itibaren Amerikan okullarına
kaydedilip 16 ya da 18 yaşına kadar aldıkları eğitim ve öğretim sonucunda fikrî, dinî ve
kültürel açıdan nüfuz edilmiş bireylere dönüştürülmesi planlanmıştır.324

2.1.1. Örgütün 1820-1878 Yılları Arasında İzmir’deki Eğitim Faaliyetleri
1820 yılında Anadolu’ya ayak basan Amerikan Board misyonerleri Pliny
Fisk’in ve Levi Parsons’ın, İzmir ve çevresinde yer alan Rum okullarında yaptıkları
gözlem ve raporlar aslında misyonerlerin eğitim çalışmalarına olan ilgilerinin bölgeye
ilk gelişlerinden itibaren başladığını göstermektedir.
Daha öncede bahsedildiği üzere bir süre Amerikan Board adına misyonerlik
faaliyetlerinde bulunan daha sonra söz konusu misyoner teşkilatı ile yaşadığı
anlaşmazlık neticesinde Amerikan Board’dan bağımsız olarak İzmir’de misyonerlik
çalışmalarını yürüten Josiah Brewer ve eşi, New Haven Hanımları Yunan Derneği’nin
desteği ile 1830 yılında Antonio Dalessius öğretmenliğinde bir okul açmışlardır.
Yoksul ve özellikle yetim kızlara yönelik eğitim faaliyetinde bulunan bu vakıf okuluna,
genç kızların gitmesini sağlamak kolay olmamıştır. Kayıt yaptıracak her kıza bir elbise
sözü verilmesi ve Rumların bulunduğu bazı kasabalarda giysi dağıtılmasından kısa bir
süre sonra ise İzmir’deki bu okul, tamamen dolmayı başarmıştır. Bir süre sonra ise yine
Josiah Brewer tarafından şehir merkezinde Rumlar için bir başka okul hizmete
açılmıştır. Merkez Rum Okulu adı verilen bu okul, Rum ailelerin kızlarına yönelik paralı
eğitim vermek amacıyla kurulmuştu. Söz konusu okul, Protestan Amerikalıların
Anadolu’da açtıkları misyoner okullarının ilk örneklerinden birisi olması açısından
önemlidir.325 Öte yandan 1830’un sonbaharında İzmir’deki Protestan misyonerler
tarafından şehrin Frenk mahallesinde paralı Frenk, bir başka adıyla bir İngiliz Okulu
kurulmuştur. Okulun ders müfredatı kapsamında öğrencilere el becerilerini geliştirecek
derslerle, İngilizce ve Fransızca öğretilmiştir. Kısa sürede başarı kaydeden bu okul,
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şehrin zengin Türk ailelerinin de dikkatini çekmiş, aralarından bazıları bu okulu ziyaret
edip okuldan oldukça etkilendiklerini misyonerlere iletmişlerdir.326
1833 yılında Malta’daki Amerikan matbaasının İzmir’e taşınmasıyla birlikte
İzmir istasyonunda çalışmaya başlayan Amerikalı Misyoner Daniel Temple, matbaa
çalışmalarının yanı sıra İzmir’e yerleşmesinden itibaren öğleden sonraları kendi evinde
10 ila 20 çocuğa ders verdiği bir Pazar Okulu oluşturmuştur. Ayrıca yine İzmir’deki
Amerikan matbaasında görev yapan Homan Hallock’un eşi tarafından idare edilen ve
küçük çocukların eğitim aldığı bir okulda da eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür.327
Diğer taraftan Board misyoneri John B. Adger, 1836 yazında İzmir’de Ermeni
kız çocukları için bir okul kurmuş, 40’a yakın kız çocuğu bu okula kaydolmuştur. Bu
okul, Anadolu’da alışık olunmadık bir biçimde kızlara yönelik Amerikan Board
misyonerleri tarafından açılan ilk eğitim girişimi olmuştur. Fakat ilk haftanın sonunda
Ermeni cemaati söz konusu bu okulu devralmaya karar vermiştir. Okulu kendi
kaynaklarıyla ayakta tutmaya çalışacaklarını söyleyen Ermeni cemaatinin bu isteğine
razı gelin Amerikan Board misyonerleri ise okulu daha sonra Ermeni cemaatine
devretmiştir.328
Yine 1836 yılında İzmir’de Amerikan Board misyonerleri tarafından açılan 8
okulda 600 ila 800 Rum öğrencinin eğitim almakta olduğunu belirtmekte fayda vardır.
Ancak misyonerlerin bu başarısı karşısında otoritelerinin sarsılacağını düşünen Rum
ruhban sınıfı, misyonerlerle ilişkilerini kesmesi için bu okullardaki öğretmen ve
öğrencilere baskılar uygulamaya başlamıştır. Bu baskılar neticesinde ise misyonerler
söz konusu okulların birçoğunu kapatmak zorunda kalmıştır. Fakat kapanan bu
misyoner okulları, Rum eğitim anlayışına büyük etkiler bırakmıştır. Rum toplumu,
kendi ruhban sınıfından Amerikalı misyonerlerin okullarına benzer okulların açılmasını
talep eder hale gelmiştir.329
1836’da Amerikan Board misyonerlerinin kontrolünde olan birçok Rum
okulunun kapanmasına rağmen ilerleyen yıllarda misyonerlerin Rumlara yönelik eğitim
faaliyetleri devam etmiştir. 1841 yılında Daniel Temple’in eşi Bayan Temple tarafından
idare edilen Rum kız okuluna 60’tan fazla öğrenci kayıt olmuştur. Elias Riggs’in eşi
326
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Bayan Riggs tarafından iki yatılı öğrenciye hem Rumca hem de İngilizce eğitim
verilmiş, John B. Adger tarafından ise Ermeni çocuklara yönelik eğitim çalışmaları
yapılmıştır. Yine 1841 tarihinde Amerikalı misyonerler tarafından İzmir’de erkeklere
yönelik ortaöğretim seviyesinde bir lise (high school) açılmasının planlandığı, aynı yılki
misyoner raporlarında ifade edilmiştir.330 Ancak bu planın yaklaşık yarım asır sonra
gerçekleştirildiğini belirtmekte yarar vardır.
Önceden de belirtildiği üzere, Rum ve Ermenilere yönelik yürütülen eğitim
faaliyetlerinin dışında Amerikan Board misyonerlerinin, Yahudilere yönelik de eğitim
çalışmaları olmuştur. Bu çerçevede Yahudi çocuklarına eğitim vermek amacıyla 1
Mayıs 1854 tarihinde İzmir’de bir okul açılmıştır.331 Protestanlığa geçmiş bir hahamın
öğretmenlik yaptığı bu okulda, Tevrat derslerinin İncil’den (Yeni Ahit) günlük
okumalarla tamamlandığı bir din eğitimine ağırlık verilmiştir. İlk başta 4 öğrenci ile
derslerine başlayan okulda, bir süre sonra 20 kadar öğrenci eğitim almıştır. Kısa
zamanda başarılı olan bu okula karşı muhalefet gösterilmeye başlanması ile birlikte
okula yatılı öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Okulun ilerleyişinden rahatsızlık duyan
İzmir Hahambaşısı’nın Osmanlı yetkilerine yaptığı şikâyet sonrası okuldaki öğretmen
hapse atılmıştır. 1856 yılında Amerikan Board’un Yahudilere yönelik misyonerlik
faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte, Yahudi çocuklarına yönelik eğitim veren bu
okulun desteklenmesine de son verilmiştir.332
Board misyonerlerin de ifade ettiği gibi İzmir, İstanbul’dan sonra okullaşma ve
eğitim faaliyetleri açısından Anadolu’nun ikinci büyük şehri olmuştur. 1860’ların
ortalarına gelindiğinde ise şehrin bu gelişmişliği ile paralel olarak Protestan okullarında
da gelişme kaydedilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 30 yıl önce Amerikalı ve İngiliz
misyonerlerin girişimiyle Frenk mahallesinde kurulan Protestan Okulu, eğitim açısından
büyük bir enstitü halini almıştır. Amerikan Board misyonerlerine göre, 1867 yılında
İzmir’deki Protestan okullarında çoğunluğu Rum, Ermeni ve Avrupalı öğrencilerden
oluşan 220 öğrenci bulunmaktaydı. Yine İzmir’deki Protestan okulların çoğu İngiliz,
İskoç, Alman ve Amerikalı misyoner örgütleri tarafından kurulmuştur. Protestan nüfuzu
artırma düşüncesi ile okullarda dinî eğitimler verilmiştir. Örneğin bu okullardan birisi
Amerikalı misyonerlerle de iş birliği halinde çalışan ve Protestan kilisesinde vaazlar
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veren Alman papaz Julius Axenfeld333 tarafından kurulan The Deaconess Institution’dır.
Buna göre söz konusu enstitüde 1867 yılında çoğunluğu Rumlardan oluşan 80 öğrenci
eğitim almıştır.334
Ancak 1870 yılından itibaren Amerikan Board’un İzmir istasyonundaki
merkezinin İzmir’den Manisa’ya taşınması Amerikalı misyonerlerin İzmir’deki eğitim
faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olmuştur. Board misyonerlerinin Manisa’ya
taşınmasıyla birlikte aynı yıl Rumca ve Ermenice eğitim veren bir okul Manisa’da
faaliyete geçmiştir. 1872 Ağustosunda 6 kız öğrencinin yatılı olarak okula kayıt
olmalarıyla birlikte buradaki okul, hem yatılı hem de gündüzlü eğitim veren bir okul
haline dönüşmüştür. 1878 yılında İzmir’de Maria Abegail West tarafından açılan kız
okulu ile Manisa’daki yatılı kız okulunun birleşmesi neticesinde ise 1885’te
Manisa’daki eğitim faaliyetlerine son verilmiştir.335
Manisa’da kız ve erkek öğrenciler için kurulan Rum ve Ermeni okulları dışında
bir de istasyon sınıfı (station class) açılmıştır. Bu sınıf, bölgedeki dinî çalışmalara
destek vermek ve yerel papazlar yetiştirmek amacıyla 1875’te eğitim faaliyetlerine
başlamıştır. Ayrıca deneme amacıyla 1877-1878 ders yılında faaliyete geçen, çeşitli
meslek gruplarından gençlere okuma-yazma ve dinî eğitimler vermek amacıyla gece
okulu (night school) adında yeni bir eğitim projesi hayata geçirilmiştir. Fakat gerek
istasyon sınıfı gerekse de gece okulu projeleri kısa bir süre sonra durdurulmuştur.336
Bu arada Amerikalı bayan misyoner Maria A. West’in 1876 yılında İzmir’e
gelmesiyle birlikte şehirdeki dinî faaliyetler yeniden canlanmaya başlamıştır. Öte
yandan Miss West’in çalışmaları sonucu 1878 yılında açtığı okul ise Amerikan Board
misyonerlerinin İzmir’deki eğitim faaliyetlerinin tarihsel sürecinde, önemli değişiklerin
temelini oluşturmuştur.
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2.2. İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü (ACI) ve Faaliyetleri
Amerikan Board misyonerlerinin en büyük tutkularından birisi, kadınları özgür
kılmak ve kızlara yönelik bir okul açmaktı. Bu konuda, misyoner eşlerinin genelde
kuvvetli feminist görüşlere sahip olmaları ve bekâr bayanların denizaşırı ülkelerde iş
bulacakları tek organizasyonun Amerikan Board teşkilatı olmasının mühim rolü
olmuştur.337 Amerikalı misyonerlerin, kızların eğitimine yönelik Osmanlı Devleti’nin
birçok şehrinde olduğu gibi İzmir’de de önemli girişimleri olmuştur. Bu girişimler ise
1878’de Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’nün (ACI) temellerinin atılmasıyla başlamıştır.

2.2.1. Okulun Kuruluş Dönemi
İzmir istasyonun merkezinin İzmir’den Manisa’ya taşınmasından altı yıl sonra
Amerikan Board teşkilatı tarafından Maria Abegail West adındaki misyoner bir bayan,
İzmir’deki misyonerlik faaliyetlerini canlandırması için bölgeye gönderilmiştir. Maria
A. West 1853-1869 yılları arasında ABCFM’ye bağlı olarak Anadolu’nun değişik
bölgelerinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuş bir misyonerdi. 338
1876’nın ilkbaharında İzmir’e gelene West, önce Türk ve Ermeni mahallerine
yakın bir yerde bir ev tutmuştur. Birkaç gün sonra ise buradan ayrılıp Ermeni
mahallesinde yaşayan yaşlı bir çiftin evine yerleşmiştir. Mahalledeki Ermeni
çocuklarının aracılığıyla Ermeni okulunun öğretmen ve öğrencileri ile tanışan West’in,
Amerikalı olması ve İzmir dışından gelmesi çevredekilerin ilgisini çekmiştir. Bir süre
sonra ise Ermeni okul müdürünün destek ve yardımları sonucunda Maria A. West,
Ermeni okulundaki 250 kıza eğitim vermeye başlamıştır. Doğrudan öğrencilere dinî
dersler vermesi yasaklanan West’e, Tanrı’dan söz edip ahlaki değerler üzerine eğitim
yapmasına izin verilmiştir. Haftanın dört günü okulun farklı sınıflarına İngilizce, müzik
ve beden eğitimi dersi veren West, üst sınıftaki öğrencilere ise haftanın bir günü
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konferanslar vermiştir.339 Bu dersler içerisinde özellikle müzik ve beden eğitimi dersleri
çocukların ilgisini çekmiştir. 1878 kışında ise pazartesi günleri müzik eğitimi vermek
üzere kendi evinde bir müzik sınıfı açmıştır. Yavaş yavaş misyonerlik tohumlarını
ekmeye başladığını söyleyen Amerikan Board misyoneri Bayan West ile çevredeki
birçok Ermeni bayan tanışmaya gelmiş ve West’i evlerine davet etmişlerdir. Maria A.
West, kaldığı evde her Pazar çocuklarla birlikte ilahiler söyleyip dinî risalelerden ve
Ermenice çocuk dergilerinden bölümler aktarmayı ihmal etmemiştir. Ayrıca kent
içerisinde Ermenice ve Türkçe yüzlerce risale, broşür ve İncil dağıtmıştır. Maria A.
West, İzmir’e gelişinden bir yıl sonra artık misyonerlik faaliyetlerini daha açık yapmaya
başlamış, Ermeni kadınlarına yönelik dua toplantıları düzenlemiştir. Çalışmalarında
başarılı sonuçlar alan West ile ilgili şehirde çıkan Ermenice gazetede kendisinden
övgüyle bahseden haberler yer almaya başlamıştır. Bölgedeki Ermenilerin yanı sıra bu
misyoner bayan kentte yaşayan İngilizlere yönelik de dinî çalışmalar yürütüp İzmir’deki
demiryolu şirketinde çalışan İngilizler arasında dinî risaleler dağıtmış ve bu kişiler için
Pazar akşamları dinî toplantılar düzenlemiştir.340
Kadınların toplum içerisinde etkin olmadığını ve cahil bırakıldıklarını düşünen
West, evlere nüfuz edip onlara eğitim verildiği takdirde hayatın içinde çok fazla yer
almayan bu kadınlar sayesinde Osmanlı Devleti’nde misyonerlik hareketlerinin daha
etkili olacağına inanmıştı. 341
Maria A. West, İzmir’e gelişinden iki sene sonra ise şehrin eski bir yerleşim
yeri olan Konak’ta bulunan Ermeni mahallesinde 1878 yılında kiralanan bir evde
Protestan Ermeni Okulu (Evangelical Armenian School) adında bir okul açmıştır.
Böylece gündüzlü eğitim veren bu okulla birlikte Maria A. West, kendi eğitim
kurumunu hayata geçirmiştir. West’in okuldaki çalışmalarına, Haziran 1878’de İzmir’e
gelen Nectan der Taretiyan ve İskoçyalı Bayan Agnes Salmond yardım etmiştir. Ermeni
ve genç bir bayan olan Nectan der Taretiyan, Merzifon istasyondaki Amerikan kız
okulundan mezun olmuş bir eğitimciydi.
Söz konusu bu Protestan Ermeni Okulu’na, kız ve erkek öğrenciler kayıt
yaptırabiliyordu. Okuldaki temel eğitim dili Ermenice olmakla birlikte ikinci bir dil
olarak İngilizce de öğretilmekteydi. Okulun eğitim müfredatının ana unsurları ise din
eğitimi ve İngilizceden oluşturulmuştu. Agnes Salmond tarafından her gün okuma ve
339
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konuşma ağırlıklı olarak verilen İngilizce dersleri sayesinde öğrencilerin İngilizce İncil
okumaları ve ilahiler söylemeleri sağlanmıştır. Ermenice dersler ve Ermenice İncil
çalışmaları ise Nectan der Taretiyan tarafından verilmiştir. Öğrencilerden haftalık olarak
az miktarda bir ücret alınmış ve öğrenci sayısı sonbaharda 35’ten 50’ye çıkmıştır. Gerek
açılan bu okulda gerekse de Pazar okulunda verilen İncil dersleri sayesinde küçük
çocuklara ve onların ailelerine misyonerlerce nüfuz edilmiştir.342
Maria A. West, 25 Mayıs 1878 tarihinde hazırladığı bir raporda, asıl görevinin
İncil’i tanıtmak olduğu, kendisine doğrudan sorulmadığı sürece misyoner olduğunu
söylemediğin belirtmiştir. “Güven, yavaş büyüyen bir bitkidir!” diyen West,
çalışmalarının sonucu olarak büyük hasatın, sürekli ve en özel meyvesini kendisinin
alacağına inanmıştır.343 Ancak Maria A. West okulu açtıktan sonra İzmir’de uzun süre
kalmamıştır. 1879 yılında ABCFM ile olan ilişkisini kesen West, bağımsız olarak
misyonerlik yapmak üzere İstanbul’a taşınmıştır.
Bu arada Manisa’da misyonerlik faaliyetlerini sürdüren ve 1877 yılından
itibaren zaman zaman İzmir’e gelip şehirdeki misyonerlik faaliyetlerini canlandırmaya
çalışan Marcellus Bowen, ailesiyle birlikte 1879 yılından itibaren İzmir’e yerleşmiştir.
Bowen, İzmir’e gelmesiyle birlikte Protestan Ermeni Okulu’nun idaresini Bayan
West’ten devralmış, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı eğitim kurumları
kurmuştur.344
Bir süre sonra Board misyonerleri, ABCFM’nin karar komitesi ile yaptığı
yazışmalar sonucunda İzmir’de misyonerlerin ikamet edeceği ve okul olarak
kullanalabilecekleri bir yer arayışı içerisine girmişlerdir. Bu arayış sonucu 1878 yılında
Maria A. West tarafından Tabakhane bölgesinde faaliyete geçen Protestan Ermeni
Okulu’nun eski binası ve arsasının satın alınmasına karar verilmiştir. 1879 ilkbaharında
12 x 37 metre ölçülerindeki bir arsa üzerine kurulan bu kiralık ev, 600 lira karşılığında
satın alınmıştır. Söz konusu ev eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hem misyon evi hem de
bir süreliğine şapel olarak hizmet vermiştir.345
Ancak Amerikalı misyonerlerce 1879 yılında satın alınan bu evde, 1880
yazında yaşanan deprem sonucunda ağır hasarlar oluşmuştur. Bu durum karşısında
ABCFM’in İzmir istasyonu için ayırdığı bütçe sayesinde eski ve tamir edilmesinin
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mantıklı olmayacağı düşünülen misyon evinin yıkılmasına karar verilmiştir. Kısa bir
süre içinde yıkılan bu evin yerine Marcellus Bowen’in ailesiyle birlikte ikamet
edebileceği yeni bir ev inşa edilmiştir. Bu ev, ileride ise Bowen Evi (Bowen House)
olarak anılacaktır.346
1879-1880 ders döneminde Amerikalı misyonerlerin idaresindeki kız okuluna
40, erkek okuluna ise 25 öğrenci kayıt olmuştur.347 Okul binası başlangıçta kız ve erkek
öğrenciler tarafından ortak kullanılmıştır. Ancak 1881 yılından itibaren iki kurum farklı
binalarda eğitim vermeye başlamış, misyon evinin yanındaki ev kiralanarak kız okulu
bu binaya taşınmıştır.348
1881’in sonbaharında yatılı ve gündüzlü olmak üzere iki türde eğitim vermeye
başlayan kız okuluna aynı yıl 9 kız öğrenci yatılı olarak kayıt olmuştur.349 Kısa süre
içerisinde şehirde dikkat çeken eğitim kurumlarından birisi olan bu okula, kent halkının
ilgisi giderek artmış, 1882-1883 eğitim-öğretim döneminde ise İngiliz, Ermeni ve Rum
kız öğrenciler kayıt olmuştur. Ayrıca yine bu dönemde ilk defa bir Türk öğrenci
İzmir’deki Amerikan kız okuluna başvuru yapmıştır. Bu öğrenci, Amerikan Board
misyonerlerinin ifadesine göre, önemli bir Türk subayının kızıydı. Farklı millet ve farklı
gelir sınıflarından öğrencilerin okula kayıt olması ise okulun ilk yıllarında yaşadığı
sıkıntılardan birisi olmuştur.350
İzmir’de bulunan Amerikan kız okulu, her ne kadar Amerikan Board’a bağlı
olsa da örgütün bir yan kuruluş olan Kadın Misyonları Kurulu da (Woman’s Board of
Missions / WBM) okulun idaresinde söz sahibiydi. Zaman zaman doğrudan WBM
tarafından okulun öğretmen atamaları yapılırken öğretmenlerin ücretleri de bu misyoner
teşkilatı tarafından karşılanmıştır. 1882 yılında ise WBM aracılığıyla Mary Lyon Page
kız okuluna müdür olarak atanmıştır. Page, ilk iş olarak ise Rumca öğrenmeye
başlamıştır. 351 Amerikan kız okulu, kiralanan yeni yeri ve Miss Page’in idareciliği
sayesinde gelişmiş, 1882 yılı ise adeta okulun ikinci kuruluş yılı olmuştur.352
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2.2.2. Okulun Eğitim-Öğretim Sistemindeki Gelişmeler
Yatılı bölümünün açılması ve özellikle 1884 yılından itibaren öğretmen
kadrosundaki artış neticesinde Amerikan kız okulu, hızla büyümüş ve öğrenci sayısında
önemli artışlar yaşamıştır. 1885 yılında bu okula 69’u Ermeni, 11’i Rum ve 4’ü İngiliz
olmak üzere toplam 84 öğrenci kayıt olmuştur. Bu öğrencilerin 27’si yatılı, 57’si ise
gündüzlü eğitim almıştır. 1884 yılında 16 öğrenci okulun yatılı bölümüne kayıt olurken
1885 yılında bu sayının 27’ye yükselmesi okul binası olarak kullanılan kiralık evin
tamamen dolmasına neden olmuştur. Ayıca 1885 yılında okula kayıt olan yatılı
öğrencilerin 14’ü kendi eğitim masraflarını karşılayabilirken geriye kalan öğrencilerinin
5’i ABCFM’nin özel dış kaynaklarından gelen yardımlar sayesinde eğitimlerini
sürdürmüştür.353
Nisan 1885 tarihinde İzmir’e gelen ve kız okulunda çalışmaya başlayan Emily
McCallum’un katkıları ile okulun Rum bölümü gelişmeye başlamıştır. 354 Artık kız
okulu günden güne büyümekte fakat okulun büyümesine paralel olarak daha geniş bir
bina ihtiyacı da iyiden iyiye açığa çıkmaktaydı. Sınıfların dolu olması nedeniyle kızların
bazıları masalarda oturup kitaplarını koyabilecekleri yer dâhi bulamaz hale gelmiştir.
Ayrıca şehirde uzun süre devam eden yağışlar nedeniyle binanın çatısının da akmaya
başlamış olması, okul yönetiminin çözmesi gereken bir başka sorun olmuştur. Üst
kattaki odalarda ve sınıflarda oluşan çatlaklar yağmur sularının sızmasına, hatta bir
süreliğine yemek odasının kullanılamamasına neden olacaktır. ABCFM’in Boston’daki
merkezi ile yapılan yazışmalarda ise okulun yaşadığı tüm bu sıkıntıları dile
getirilmiştir.355
Neticesinde WBM’den sağlanan kaynakla birlikte kız okulunun yıllardır
kiracısı olduğu arazi, Temmuz 1885’te 1.930 liraya satın alınmıştır.356 6 Şubat 1886
tarihinde ise eski binanın yıkılıp yerine yeni bir okul binası yapılması konusunda
Osmanlı Hükûmeti’nden inşaat izni için gerekli ruhsat temin edilmiştir.
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İzmir istasyonu başkanı Lyman Bartlett tarafından okul inşaatı başlamadan
önce inşaatın tahmini maliyeti hakkında 15 Mayıs 1886 tarihinde bir rapor
hazırlanmıştır. Bu raporda: hafriyat, temel ve üst duvarlar için taş malzeme, tahliye
boruları, zemin ve tavan için kereste, çatı kiremitleri, kapı, cam, merdiven, sıva ve boya
malzemeleri, basamak taşları, inşaat ruhsatı, işçilik ve diğer çeşitli giderler ile birlikte
yeni okul binasının toplam maliyetinin 2.216 lira tutacağı belirtilmiştir.357 22 Haziran
1886 tarihinde ise yeni bina yapımı ile ilgili ABCFM’den de gerekli onay alınmış,
inşaat çalışması için okula, Amerikan Board tarafından 2.500 lira yardım yapılmıştır.358
Bu gelişmeler sonucunda 5 Temmuz 1886’da yıllardır kız okulu olarak kullanılan bina
yıkılmış, İngiliz mimar George Perrin359 tarafından tasarlanan yeni bina inşaatı, 23
Temmuz 1886’da başlayıp 20 Ocak 1887’te tamamlanmıştır. Böylece kız okulu,
kuruluşundan 9 yıl sonra kendisine ait olan yeni bir binaya kavuşmuştur.360
İzmir’in Basmane semtinde 1882 yılında inşaatı tamamlanan yeni Protestan
kilisesinin yanına yapılan ve Gregoryen Ermeni Kız Okulu’nun tam karşısında bulunan
28 odalı bu yeni binanın ilk katında; ilkokul ve orta dereceli sınıflar için derslikler,
okuma odaları ve mutfak yer almaktaydı. İkinci katta ise yatılı öğrenciler için iki büyük
yatakhane, öğretmen odaları ve banyolar bulunuyordu. Ayrıca okul bahçesi içerisinde
yer alan ve daha önce ilkokul bölümü olarak kullanılan küçük ev ise yıkılmış, yeni
binaya ek olarak spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir salon inşa edilmiştir. Yine bu
salonun içerisine ders kitaplarının, dinî kitapların ve risalelerin konulduğu bir de kitap
deposu yapılmıştır.361
1890’lara gelindiğinde kız okulu, öğretmen kadrosu ve öğrenci sayısı açışından
oldukça gelişmiş, bölge insanı tarafından tercih edilen önemli eğitim kurumlarından biri
haline gelmiştir. Bu arada okulun ilkokul bölümünde görev yapan yerli bir Ermeni
öğretmen sayesinde, okuldaki Ermeni kız öğrencilerin sayısında artış yaşanmıştır.
Ancak aynı durum Rum öğrenciler için geçerli olmamıştır. Rum öğrencilerin ilgisini
çekmek ve Rum Protestan Birliği’nin etkisini artırmak adına 1890-1891 eğitim-öğretim
yılında Rum kızlar için bir ilkokul bölümü oluşturulmuştur. Bu bölüme, İzmir Amerikan
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Kız Okulu’ndan mezun olan Rum öğrencilerden birisi öğretmen olarak tayin edilmiş ve
okul kısa zamanda başarıyı yakalamıştır.362
Kız okulu için önemli bir gelişme ise 1892 yılında yaşanmıştır. Bu dönemde,
İzmir Valisi Abdurrahman (Nurettin) Paşa zamanında 16 Kasım 1892 (4 Teşrin-i Sânî
1308) tarihinde Amerikan kız okuluna ilk defa ruhsatname verilmiştir. Osmanlı
belgelerine göre bu okul, 1879 (1295) yılında Tabakhane semtindeki Ermeni
mahallesinin Çınar sokağında bulunan 4 numaralı evde eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Ruhsatsız olarak kız öğrencilere yönelik açılan okul, rüşdîye ve idâdî derecesinde, yatılı
ve gündüzlü olmak üzere toplam 7 yıllık eğitim vermekteydi. Kız okulunda, genellikle
Osmanlı tebaasından olan Ermeni, Rum, Musevi, Katolik, Ortodoks ve Protestan
öğrenciler ile yabancı ülkelere mensup öğrenciler eğitim almıştır. Müslüman
öğrencilerin ise okulda bulunmadığı söz konusu belgelerde belirtilmiştir. Amerikan
Board misyonerlerince idare edilen ve kurulduğu günden beri idari yapısında bir
değişiklik yaşamamış olan kız okulunun, Board misyoneri Marcellus Bowen tarafından
kurulduğu Osmanlı yetkililerince ifade edilen bir başka husustur. 1869 tarihli Maarif
Nizamnamesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bu okuldaki öğretmenlere,
çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli şahadetnameler Osmanlı Devleti tarafından
verilmiştir.363
1896 yılına gelindiğinde ise Amerikan kız okulunun, öğrenci sayısı bir hayli
artmış, dolayısıyla yaklaşık on yıl önce yapımı tamamlanan mevcut okul binası, eğitim
faaliyetleri açısından yetersiz gelmeye başlamıştır. Bu dönemde okulun müdürlüğünü
yapan Emily McCallum tarafından yazılan raporda, okuldaki derslikler, yemek odası,
yatak odaları kısacası okul binasının kullanılabilinen her bir köşesi derslik olarak
kullanılmış, hatta sıklıkla bir odada iki sınıfın aynı anda ders işlemek zorunda kaldığı
belirtilmiştir. Yine aynı raporda, okulun yatılı bölümüne kayıtlı 25 öğrenci için artık
yatakhanenin yetersiz geldiği, bu sorun çözülmediği takdirde bir sonraki eğitim-öğretim
dönemi için okula yeni kayıt alınamayacağı ifade edilmiştir. Bina yetersizliği
dolayısıyla kız öğrencilerin beden eğitimi dersleri bazen okul bahçesinde yapılmış,
bazen de erkek okulu ve anaokulunun salonu kullanılmıştır. Fakat bu sorunun çözülmesi
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için üç okul tarafından da kullanılabilecek geniş bir salonun yapılması gerektiği, ayrıca
kız okulunun büyümesi için ise daha önce satın alınmış olan okulun karşısındaki arsaya,
bir bina yapılmasının uygun olacağı Miss McCallum tarafından söz konusu raporda dile
getirilmiştir. 364
1898 yılına kadar ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ana bölüme ayrılmış
olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren Amerikan Kız Okulu, 1898 yılında yüksekokul
seviyesinde eğitim verdiğini belirten Amerikan Kız Kolej Enstitüsü (American
Collegiate Institute for Girls / ACI) adını almıştır. Bu isim değişikliği ile birlikte
Amerikalı misyonerler, Amerikan eğitim kurumlarına olan ilginin daha da artacağını
umut etmişlerdir.365
1900’lerin başından itibaren ise Amerikan Board misyonerlerin ACI’nın eğitim
gelişimi noktasındaki beklentilerini haklı çıkarırcasına okulun öğrenci ve öğretmen
sayısı her geçen yıl artmıştır. Kız öğrencilere yönelik İzmir’in en önemli eğitim
kurumlarından biri haline gelen ACI’nın öğrenci sayısının artması ile birlikte okul
binası daha da yetersiz bir hal almıştır. Ayrıca okul mevcudunun artması nedeniyle
harita, yer küreyi simgeleyen dünya küresi, kitap, sıra, sandalye, kara tahta, piyano,
beden eğitiminde kullanılmak üzere bazı araç ve gereçler gibi çeşitli eğitim materyalleri
açısından da okul sıkıntı yaşamıştır. 366
Yaşanan bina sorunu nedeniyle 1905-1906 ders yılında geçici bir çözüm
yoluna gidilmek zorunda kalınmıştır. Bulunan çözüm çerçevesinde okulun, ilkokul ve
ortaokul (hazırlık) bölümleri ile öğretmen okuluna ait sınıflar anaokulu binasına
taşınmıştır. Ayrıca 26 yatılı öğrenci ise bir yıl önce ACI’dan mezun olan Anna
Şıracıyan’ın evine yerleştirilmiştir. ACI binası ile Bowen Evi adı verilen misyon evi ise
kolej bölümü ve yatılı öğrencilere tahsis edilmiştir. Bu değişiklik her ne kadar
misyonerleri memnun etmese de günü kurtarmak adına zorunlu olarak yapılmıştır.367
Yeterli derslik ve yatakhane olmayışından dolayı sıkıntılı bir süreç geçiren okul
yönetimi, 1907 yılında alınan ikinci ruhsatname ile moral bulmuştur. Babıali tarafından,
Çınar sokakta bulunan, Lyman Bartlett, James. P. McNaughton ve Marcellus Bowen
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adına kayıtlı olan ACI binası ile kampüs içerisinde yer alan Protestan kiliselerine dair
ruhsatname verilmiştir. 368 Böylece Amerikan Board’un İzmir’deki malları 1892 yılından
sonra bir kez daha devlet tarafından tanınıp ruhsatlandırılmıştır.
İzmir’de bulunan Amerikan Board misyonerleri yeni binalar ve uygun araziler
satın almak amacıyla 1904 ve 1907 yıllarında komiteler oluşturmuşlardır. Ancak 1910
yılına kadar bina sorunu çözülememiştir. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen
okulu olmak üzere beş bölüme ayrılmış olan ACI’ın öğrenci sayısı ise yıllar içerisinde
giderek artmıştır. Bu öğrenciler yalnız 1887 yılında kullanılan ACI binasında değil,
yakınlardaki üç ayrı binada da eğitimlerini sürdürmek zorunda kalmışlardır. Artık
Basmane semti ACI’nın büyüklüğü ve geleceği dikkate alındığında misyonerlerce
yetersiz kalıyor, İzmir’in varoşlarında yeni bir tesis kurulması planları tartışılmaya
başlanıyordu.369
Yeni tesis tartışmalarının sürdüğü ve henüz kalıcı bir çözümün üretilmemişken
1911 yılında çıkan yangın ACI’nın bina konusunda yaşandığı sıkıntıları arttırmıştır. Bu
yangın, 30 Ocak 1911 saat 23.15’te ACI tarafından kullanılan ve misyonerlerce Bowen
Evi olarak isimlendirilen binanın çatısında çıkmıştır. Kısa sürede bütün çatıyı kaplayan
ve yayılan ateş iki saatte söndürülmüştür. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonucunda
ise üst katta bulunan ve 12 kız öğrencinin kaldığı oda ile Miss Pohl’ün odasının bir
kısmı ağır hasar görmüş, bazı değerli eşyalar yanmıştır. İtfaiye ekibinin, İzmir
Uluslararası Kolej’in (IC) öğretmen ve öğrencileri ile çevrede bulunanların
müdahaleleri sonucunda yangının okulun ana binasına ve Protestan kilisesine sıçraması
önlenmiştir. Yangının çıktığı gecenin ertesi günü ise ACI’nın öğretmenleri tarafından
Basmane Caddesi üzerinde yer alan ve okulun tam karşısında bulunan bir ev yatılı
öğrencilerin mağdur olmamaları için geçici süreyle kiralanmıştır. Yangına maruz kalan
Bowen Evi ve içindeki mobilyaların çoğu misyonerler tarafından 1.000 lira değerinde
sigortalanmış olmasıysa okul yöneticilerin tek tesellisi olmuştur.370
Yaşanan yangın sonrası oluşan tahribat onarılmış ve mevcut kampüsü
yenilenmiştir. Kampüs alanın etrafındaki sokakların kaldırım taşı ile döşenmesi okul
arazisinin değerini yükseltirken bölgedeki trafik ve gürültüyü de beraberinde getirmiştir.
368
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Dolayısıyla Amerikan Board misyonerleri, bina yetersizliğinin yanı sıra daha ferah ve
sessiz bir yer için yeni çözüm arayışlarını sürdürmüşlerdir.371
Yangının üstünden dokuz ay geçtikten sonra Göztepe’de 2.700 liraya alınacak
olan arazinin bağlantıları yapılmıştır. Arsanın satışı Temmuz 1912’de gerçekleşmiş,
yedi ay sonra ise Boston’daki ABFCM yönetimi bitişikteki parselin de 300 liraya satın
alınmasını onaylamıştır.372 İzmir’in hızla gelişen bir bölgesi olan Göztepe’de alınan
6.500 m²’lik bu arazi, tepe yamacında çam, incir ve zeytin ağaçlarının yer aldığı, set
çekilerek teraslanmış, harika deniz ve dağ manzarasına sahip bir alandı.373
Arsanın satın alınması, yeni okulun inşası konusunda sadece ilk adım olup
inşaat için ek mali kaynakları yaratmak ciddi bir sorun olmuştur.374 Sadece idare bina
için 40.000 dolara, öğretmen lojmanlarının yapımı için ise tahmini 12.000 dolara ihtiyaç
duyulmuştur.375 İlk önce ACI çalışanları tarafında 3.500 doların üzerinde bir para
toplanmış, yeni kampüs alanı için geriye kalan gerekli miktarı toplanma görevini ise
WBM üstlenmiştir.376 Ancak 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı nedeniyle orta
çıkan mali sıkıntılar ve diğer zorluklar ACI’nın Göztepe kampüsündeki çalışmalarının
yaklaşık on yıl sonra başlamasına neden olacaktır.377
Birinci Dünya Savaşı, okulun yeni kampüs alanına taşınma sürecini
uzatmasının yanı sıra zaman zaman ACI’nın eğitim faaliyetlerini de etkilemiştir. 1915
Martının

başında

Osmanlı

ordusuna

ait

İzmir’deki

müstahkem

mevkilerin

bombalanması sonucu, şehir merkezinde bulunan ACI’nın yatılı bölümü, Uluslararası
Kolej’in (IC) Paradiso / Kızılçullu’daki kampüsüne taşınmak zorunda kalmıştır. IC
kampüsünde yer alan ana binanın üst katındaki bir yatakhane kız öğrenciler ve ACI’nın
öğretmenlerine on gün süre ile tahsis edilmiş, bu süre içerisinde kızların bir çocuğu
kolej (lise) bölümünün derslerine katılmıştır. Böylece Türkiye’de ilk defa ortaöğretim
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düzeyinde karma eğitim verme deneyimi yaşanmış, bir ya da iki gün haricinde, yaşanan
bombardıman saldırısı boyunca bu dersler devam etmiştir.378
Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan bombardıman saldırıları,
ACI’ya ait bazı binaların yıkılmasına ve iki kız öğrencinin yaşamlarını yitirmesine
neden olmuştur. Buna rağmen Amerikalı öğretmenler Basmane’deki kampüs alanındaki
çalışmalarını sürdürmeye devam etmiş, ancak şehrin bu bölgesi bir kız okulu için artık
uygunsuz bir yer halini almıştır. Okulun başarılı olabilmesi için güvenli bir bölge olan
ve önceden satın alınan Göztepe’deki yeni kampüs alanına taşınma ihtiyacı giderek
artmış, fakat Göztepe’deki araziye yapılacak yeni binalar için yeterli miktarda maddi
kaynağın olmayışı okulun önünde önemli bir sorun teşkil etmiştir. 379
Öte yandan 1878-1918 yılları arasındaki ilk kırk yıl boyunca ACI’ya kayıtlı
öğrencilerinin büyük çoğunluğu Hristiyan Rumlar, Ermeniler, Avrupalılar ve az
sayıdaki Yahudilerden oluşmuştur. Bazı eğitim-öğretim dönemlerinde ise Müslüman
Türk kızlar da eğitim almıştır.380 1882-1883 eğitim-öğretim döneminde ACI’ya kayıt
olan bir Türk subayının kızı, okulun ilk Müslüman Türk öğrencisi olarak okul
raporlarındaki yerini almıştır.381
Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nde, Müslüman ailelerin çocuklarını başka
dinî inanca veya cemaate bağlı okullara göndermeleri yaygın değildi. Amerikan Board
misyonerlerin ifadesine göre ise bu okula, İzmir’deki Müslüman Türk aileleri uzun bir
süre çekinceyle bakmıştır. Buna karşılık kız çocuklarının eğitimine önem veren kimi
Türk idareciler ise zaman zaman okula ziyaretler gerçekleştirmişlerdir.
Ayrıca İzmir’deki Amerikan eğitim kurumlarına Müslüman Türk çocukların
ilgisini çekmek adına 1910’lardan itibaren misyonerlerin birtakım girişimleri olmuştur.
Örneğin Amerikan Board tarafından İzmir’de açılmış olan öğretmen okulundan mezun
olan Ermeni bir öğretmenden, İzmir’in geniş banliyölerinin birinde Müslüman çocuklar
için bir anaokulu açması istenmiştir. Açılması düşünülen anaokuluna, Türkçe bilen bazı
öğretmenler tarafından başvurular yapılmış lakin ödenek yetersizliğinden dolayı bu
proje hayata geçirilememiştir.382
Türk öğrencilerin eğitimlerine yönelik önemli bir adım ise 1919 yılının
ilkbaharında atılmıştır. ACI’nın eski Türk öğrencilerinden Bedia Fuat Hanım ve IC’den
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mezun kardeşi Şerif Remzi (Reyent) Bey, ACI öğretmenlerinden Minnie Mills ve Olive
Greene’e başvurarak özellikle Türk çocukları için bir şube kurulmasını önermişlerdir.
Ayrıca Remzi Bey, öğrencileri bulacağına ve içinde okuyacakları binanın donanımını
üstleneceğine dair söz vermiştir. Bu öneri, İzmir’deki Amerikan Board misyonerleri
tarafından büyük bir heyecanla hemen kabul edilmiştir.383 “Türk kızları bana gelmezse,
ben kızlara giderim.” diyen Olive Greene tarafından ACI’nın Türk şubesi Salhane’de
yer alan Mektupçu Ahmet Bey’in köşkü384 kiralanarak 1919 yılının sonbaharında
açılmıştır.385 Olive Greene’in bu okuldaki çalışmalarına ilk sene Dr. Hüsnü ve Sadık
Beyler yardım etmişlerdir.386 Türk şubesinin açıldığı ilk günlerde 15 öğrenci kayıt
yaptırmıştır. İlerleyen haftalarda ise öğrenci sayısı 60’a yükselmiştir. Söz konusu
şubeye farklı yaşlardaki kızların yanı sıra küçük erkek çocuklar da kabul edilmiştir.
Öğretim ücreti olarak tüm öğrenciler 35 lira öderken ayrıca Fransızca dersi de almak
isteyenler öğrencilerden 40 lira alınmıştır. Eğitim müfredatı gereği aritmetik, İngilizce,
Türkçe, resim, dikiş, beden eğitimi ve müzik derslerinin yanı sıra öğrencilere, Cuma
günleri bir Türk öğretmen tarafından ulum-i diniyye (din dersleri) verilmiştir. Bu
derslerin dışında öğretmenler tarafından dürüstlük, düzenli olma, barışseverlik,
kardeşlik gibi evrensel değerler ile Tanrı’nın yüceliğini vurgulayan konulara da
değinilmiştir. Ayrıca Salhane’deki Türk öğrenciler, yıl içerisinde fırsat buldukça
Basmane’deki ACI kampüsünü de ziyaret etmişlerdir.387
Bir süre sonra ise Salhane’deki Türk şubesi ile Basmane’de yer alan esas
kuruluş olan ACI’nın, Göztepe’deki yeni kampüs içinde birleştirmesi adına girişimlere
başlanmıştır. Bu düşünce ile Göztepe’deki yeni okul binaları için 1921 yazı gerçek bir
başlangıç olmuştur. Eğimli bir araziye sahip olan Göztepe kampüsünün üst kısmında
yer alan bağ evinin iç ve dış kısımları onarılmış, güneyde yer alan giriş kapısının yanına
ise Türk şubesindeki öğretmenlerin kullanması için yedi odalı ve tek katlı bir bina
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yapılmıştır. Böylece Olive Greene, çalışma arkadaşları ve Türk öğrenciler Salhane’deki
kiralık yerden çıkarak üçüncü ders yıllarına Göztepe’de başlamışlardır.388
Miss Greene ve Miss Grohe’nin sorumluluğunda olan ve ilkokul düzeyinde
eğitim verilen Türk şubesinde, 1921 yılında 47 öğrenci eğitim almıştır. Bu şubedeki
öğrenciler ile birlikte ACI’nın 1921’deki toplam öğrenci sayısı ise 304’e ulaşmıştır.
Diğer taraftan 1922’de Göztepe’de bulunan yeni kampüs alanına birtakım
binaların yapılması için projeler hazırlanmıştır. Bu binalardan ilkinin temeli ise 1922
yılında atılmıştır. Robert Koleji’nden Prof. L.A. Scipio’un görüşleri alınarak yapımına
başlanan yeni bina, 100 öğrenci ve 26 öğretmeni içinde barındıracak şekilde tasarlanmış
olup okul için ayrı bir bina planlanmıştır.389 Göztepe Kampüsünde yaşanan bu
gelişmelere karşılık, 1922 Eylülünde yaşanan Büyük İzmir Yangını ise ACI’nın eğitim
faaliyetlerini derinden etkilemiştir.

2.2.3. İzmir Yangını ve Sonrası Okulun Genel Durumu
Bilindiği üzere 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in Yunan birlikleri tarafından
işgal edilmesiyle birlikte, şehir üç yılı aşkın bir süre Yunan işgali altında kalmıştır. 30
Ağustos 1922’de Ege bölgesindeki Yunan cephesinin çökmesiyle birlikte Türk ordusu
hızlı bir şekilde Anadolu’nun batısına, İzmir’e doğru ilerlemeye başlayacaktır.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın komutasındaki Türk ordusunun ilerleyişi
karşısında, Yunan ordusu ise Anadolu’yu terk etmek ve kendilerini Yunanistan’a
ulaştıracak gemilere binerek İzmir’den kaçmak zorunda kalmıştır.
Diğer taraftan 9 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun İzmir’e girmesiyle
birlikteyse Türkler şehre yeniden hâkim olmuştur. Ancak İzmir’in düşman işgalinden
kurtarılmasından çok kısa bir süre sonra, şehrin merkezinde çıkan büyük yangın ise
tarihi Smyrna (İzmir) şehrine ait birçok yapının yok olmasına ve çok sayıda insanın
ölümüne neden olmuştur.
Esasında

bu
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kimler

tarafından

başlatıldığı

kesinlikle

belirlenememesine rağmen karşılıklı suçlamalar bugün de devam etmektedir. Türk
kaynaklarında İzmir yangınının Ermeniler veya Yunanlılar tarafından çıkarıldığı iddia
edilirken Yunan ve Ermeni kaynaklarında ise yangının sorumlusu olarak Türkler
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gösterilmektedir.390 Ayrıca bazı Amerikan kaynaklarında da yangının çıkış nedeni
olarak Türkler gösterilmiştir. Örneğin İzmir

yangını ile ilgili olarak ACI

öğretmenlerinde Bayan Minnie B. Mills’in kaynak gösterildiği The New York Times
gazetesindeki habere göre, yanığının sorumlusu Türklerdir.391 Ayrıca Uluslararası
Kolej’de görev yapan Amerikalı misyoner John Kingsley Birge’nin eşi Bayan Birge,
Ermeni mahallesinde ince bir dumanın yükseldiğini fark etmiş, kendisi, Şirinyer’de
bulunan Uluslararası Kolej’in kulesine çıkıp dürbünle baktığında ise Türk askerlerinin
evleri ateşe verdiğini gördüğünü iddia etmiştir.392 Ancak Uluslararası Kolej Müdürü
Alexander MacLachlan ise bu iki misyoner bayandan farklı bir görüşe sahiptir.
MacLachlan’a göre, üç gün süren, yaklaşık 1,5 km²’lik alanı kapsayan ve 200.000 bin
kişinin evsiz kalmasına neden olan bu yangının müsebbibi Türk askerî üniforması giyen
Ermeni teröristlerdi.393
13 Eylül 1922 Çarşamba günü İzmir’in Basmane semtinde bulunan tren garının
yakınlarında başlayan ve yaklaşık dört gün süren bu yangın sonucu şehrin Ermeni ve
Frenk mahalleri ile İzmir’in ticaret merkezi olan geniş bir bölge yok olmuştur. Yangın
nedeniyle ACI kampüsü, Amerikan Konsolosluğu, Protestan Kilisesi ile YMCA ve
YWCA’a ait binalar tamamen kül olmuştur. Şirinyer / Buca’da bulunan Uluslararası
Kolej kampüsü ile ACI’nın Göztepe’de oluşturulmaya çalıştığı yeni kampüs alanı ise
yangın bölgesine uzak olmasından dolayı yangından etkilenmemişlerdir. Yaşanan bu
felaketi sonucu, Amerikanlı yetkililerin ve misyonerlerin tahminlerine göre, kentte 15
milyon sterlin gibi çok büyük bir ekonomik kayıp yaşanmıştır.394
İzmir yangını nedeniyle İzmir istasyonundaki Amerikan Board görevlilerinin
büyük bir kısmı 16 Eylül 1922 tarihinde İzmir’i terk edip Atina’ya gitmişlerdir. İzmir
Uluslararası Kolej’de görev yapan Cass Arthur Reed, John Kingsley Birge, Samuel Lee
Caldwell, F. Trueblood, Caleb Wakefield Lawrence ve aileleri ile birlikte Amerikan
donanmasına ait Sims adındaki bir destroyere binerek İzmir’den ayrılıp Atina’ya
390
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gidenler arasında yer almışlardır. Ayrıca birçoğu ACI’da görev yapan Amerikalı
bayanlar: Minnie B. Mills, Annie E. Gordon, Olive Greene, Marion Savage, Emily
McCallum, Gertrude Grohe, Sara Snell, Helen Craig ve Annie Pinneo İzmir’den ayrılıp
Atina’ya geçmek zorunda kalmışlardır. Bayan Bertha Morley’in395 öncülüğünde 90
Ermeni yetim kız ve ACI öğrencilerinden 50 kız da Atina’ya gidenler arasında yer
almıştır. Yine İzmir’de görev yapan Amerikan Board misyonerlerinden Dana K.
Getchell ve eşi ise İzmir’den İstanbul’a geçmişlerdir. İzmir Uluslararası Kolej (IC)
Müdürü Alexander MacLachlan, eşi ve kolej yöneticilerinde James L. Murray ise Kral
V. George adındaki bir İngiliz savaş gemisine binerek İzmir’den ayrılıp Malta’ya
geçmişlerdir.396
İzmir ve Mudanya’dan kalkan Amerikan gemileri sadece Amerikalıları değil
aynı zamanda Anadolu’dan kaçan birçok mülteciyi de başta Atina, Selanik, Pire ve Ege
Adaları olmak üzere çeşitli bölgelere nakletmiştir.
Minnie B. Mills’e ait 19 Eylül 1922 tarihli telgrafta, yangın nedeniyle
Amerikan donanmasına bağlı bir destroyer aracılığıyla İzmir’den ayrılan Amerikalı
grubun Atina’ya sorunsuz bir şekilde ulaştığı belirtilmiştir. Ayrıca misyoner ailelerinin
ve onlarla birlikte Atina’ya gidebilen ACI öğrencilerinin, ilk günlerde yiyecek ve
barınma noktasında sıkıntı yaşadıkları Miss Mills tarafından ifade edilmiştir.397
Amerikan Board misyonerleri yaşadıkları sıkıntılılara rağmen Atina, Selanik
gibi Yunan şehirlerinde faaliyetlerine sürdürmüşlerdir. Buna karşılık Mrs. Harlow, Mrs.
Birge, Mrs. Lawrence, Miss Snell ve Miss Grohe gibi bazı misyonerler ise yanlarına
aldıkları yaklaşık 15 kız öğrenci ile birlikte Yunanistan’dan ayrılıp Amerika’ya
gitmişlerdir.398 Yunanistan’dan ayrılan bu grup 1 Kasım 1922 tarihinde New York’a
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arasından geçerek limana ulaşmıştır. Yanına birçok çocuğu alan Miss Morley, bindikleri bir gemi ile
İzmir’den ayrılmıştır. “Indirect News from Smyrna”, Missionary Herald, Vol. 118, No. 11, November
1922, s. 425-426. Ayrıca Esra Aktuğlu tarafından Türkçeye çevrilen Giles Milton’un, Kayıp Cennet:
Smyrna 1922, Hoşgörü Kentinin Yıkılışı isimli kitabında da İzmir’de yaşanan yangın felaketi nedeniyle
şehri terk etmek zorunda kalan Amerikan Board misyonerleri ile diğer Amerikan vatandaşlarının
İzmir’den kaçış öykülerine geniş yer verilmiştir.
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ulaşacaktır. Bayan S. Ralph Harlow’un ifadesiyle, zorlu bir yolculuk ve çeşitli dramatik
gelişmeler sonrası Amerika’ya ulaşan ACI’nın eski öğrencileri, Amerika’da bulunan
çeşitli okullara yerleştirilerek eğitimlerini burada devam ettirmişlerdir.399
ACI’nın müdürü Emily McCallum ve ACI öğretmenlerinden Minnie B. Mills
ile Annie E. Pinneo’nun girişimleri sonucu 1923 yılında Atina’nın 6 km güneybatısında
bulunan Old Phaleron (Phaleron / Faliro Koyu) bölgesinde Amerikan Kız Yüksekokulu
(American Junior College for Girls) açılmıştır. İzmir’den Atina’ya göçen bir grup ACI
öğrenci ile derslere başlayan bu okul, bir süre sonra başta Atina olmak üzere
Yunanistan’ın diğer şehirlerinden, Ege Adalarından ve Arnavutluk’tan birçok kız
öğrencinin tercih ettiği önemli bir eğitim kurumu haline gelecektir. 1923 yılında
kiralanan dört binada eğitim faaliyetlerini sürdüren bu okul, 1932 yılında yine Atina
yakınlarındaki Elliniko bölgesine taşınmıştır.400
İzmir yangını ile birlikte 1922 yılında İzmir’den ayrılan Olive Greene, ACI’yı
İzmir’de yeniden açmak amacıyla Eylül 1923 yılında şehre dönmüş, 1 Ekim 1923
tarihinde Göztepe’deki yeni kampüs alanında derslere başlamıştır. 16 öğrenci ile
başlayan ders yılı, 1924 Haziranında sona erdiği zaman okulun öğrenci sayısı 81’e
yükselmişti. Dört ay sonra Miss Greene’in girişimleri sonucu ve yetkili makamların da
onayı ile okulun Türkçe resmî adı İzmir Göztepe Amerikan Mektebi olurken İngilizce
adı American Collegiate Institute (ACI) olarak kalmıştır.401
Göztepe’deki kampüsünde gelişimini sürdürecek olan ACI, 1923-1924 ders
yılında kız ve erkek öğrencilere ilkokul seviyesinde eğitim veren bir okul
konumundayken daha sonra ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren bir kurum haline
gelecektir. Ayrıca 1923 yılında Türkiye’deki rejim değişikliği ile birlikte ACI’nın
öğrenci yapısında da değişim yaşanmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte okul,
çoğunlukla Türk öğrencilere eğitim veren bir kurum haline dönüşmüştür.

399

İzmir yangını sonrası önce Atina’ya ardından ise Amerika’ya giden eski ACI öğrencilerinin adları ve
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Öte yandan Maârif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi’nin 1938 yılına ait kurul
karar defterinde yer alan 27 numaralı karar kapsamında ACI’nın Cumhuriyet
dönemindeki amacı ise “İzmir Amerikan Kız Koleji, talebenin sağlam hayat kaideleri ile
mücehhez (donatılmış), ailenin faideli bir uzvu, Cumhuriyet’in faal, çalışkan ve fedakâr
bir ferdi ve boş vakitlerini faydalı olarak kullanmasını bilen karakter sahibi bir Türk
vatandaşı olarak yetişmesini temin etmek gayesini takip eder.”402 şeklinde ifade
edilmiştir.
Göztepe kampüsünde faaliyetlerini sürdüren ACI, 1928 yılında Göztepe’deki
ilk mezunlarını vermiştir.403 1933 yılına kadar yavaş yavaş ilkokul bölümünde
vazgeçilmiş, sadece kız öğrenciler okula kabul edilmeye başlanmıştır. Böylece okulda
yatılı öğrenciler için bir bölüm oluşturulup hazırlık, orta ve lise sınıflarından oluşan bir
eğitim programına geçilmiştir. 1935 yılından sonra resmi adı Amerikan Kız Koleji
(AKK) olan ACI, 1986 yılında yeniden karma eğitime geçerek Özel İzmir Amerikan
Lisesi adını almıştır.404
Diğer taraftan Amerikan Board’un Türkiye’deki eğitim, sağlık, yayıncılık
alanındaki çalışmalarını devam ettirmek ve Amerikan Board’a ait mülklerin üzerindeki
hukukî pürüzleri ortadan kaldırmak ve onları kendi teminatı altına almak amacıyla 1968
yılında Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) kurulmuştur. İlerleyen yıllarda ise SEV,
Türkiye’deki Amerikan Board kurumlarının mali ve idari sorumluluklarını üstlenmiş
ancak bazı bürokratik nedenlerden dolayı bu süreç uzamıştır.405
Daha sonra ise Bakanlar Kurulu kararı ile Amerikan Board okullarının Sağlık
ve Eğitim Vakfı’na devredilmesi için gerekli izin 2 Kasım 2010 tarihli T.C. Resmi
Gazete’de yayınlamıştır. Bu kararla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen
çalışmalar neticesinde içlerinde ACI’nın da bulunduğu Amerikan Board eğitim
kurumlarının ruhsatları, 19 Nisan 2011 tarihinde Sağlık ve Eğitim Vakfı’na geçmiştir.406
1878 yılında temelleri atılan ve 135 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan ACI, günümüzde
ise ortaöğretim düzeyinde İzmir’deki eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
402
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2.2.4. Okulun Müfredat Programı
Amerikan Board misyonerlerine göre okuldaki eğitim-öğretim çalışmaları ve
gelişmişlik düzeyi açsından ACI, İzmir’in dikkat çeken eğitim kurumlarından biri
olmayı başarmıştır.

Yine misyoner raporlarında ifade edildiği üzere, 19. yüzyılın

sonlarına gelindiğinde İzmir sahasında kızlara yönelik eğitim veren okullar arasında
ACI’ya eşdeğer başka bir okul bulunmamaktaydı. 407
1901-1902 eğitim öğretim yılına kadar ACI’da üç yıl ilkokul, dört yıl ortaokul
(hazırlık), 4 yıl lise (kolej) olmak üzere öğrencilere toplam 11 yıl eğitim verilmiştir.408
1902-1903 eğitim yılında Amerikan Board’un İzmir’deki anaokulu ve öğretmen okulu,
ACI bünyesine girmesiyle birlikte okulda verilen eğitimin süresi de uzamıştır. Bu
dönemden sonra ACI: anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okulu olmak üzere
beş ayrı eğitim programını bünyesinde barındıran bir kız eğitim enstitüsüne
dönüşmüştür. ACI öğrencileri anaokulu eğitimlerinden sonra 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul
ve 4 yıl lise olmak üzere toplam 12 yıl eğitim almaktaydılar. 1902 yılından itibaren ise
ACI’ya bağlanan öğretmen okulu ile birlikte eğitim süresi öğretmen olmak isteyen kız
öğrenciler için 13 yıla çıkmıştır. 409
ACI’da eğitim alan Rum ve Ermeni öğrencilerin çoğunluğu Türkçe
konuşmaktaydı. Öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri için kendilerinden belirli saatler
dışında her zaman İngilizce konuşmaları istenmiş, böylece öğrenciler arasında
İngilizcenin daha hızlı öğrenilmesi amaçlanmıştır. Müfredat dâhilinde yer alan botanik,
astronomi ve jeoloji gibi dersler Amerikalı öğretmenler tarafından İngilizce verilmiştir.
Okul için verilen ilanlarda, okulun İngilizce eğitime önem verdiği vurgulanıp
ebeveynlerin dikkatleri çekilmeye çalışılmıştır. İngilizcenin yanı sıra okuldaki bazı
kızlar ise ayrıca Fransızca öğrenme imkânı bulmuşlardır. 410
Bir yıllığına İzmir’e gelen ve 1904-1905 eğitim-öğretim yılında ACI’da
öğretmenlik yapan C. Auchinvole’nin katkıları ile daha önceleri eski yöntemlerle
yapılan jimnastik dersleri yerine, kültür-fizik dersleri okulun müfredat programına
eklenmiştir. Böylece okulda, kız öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra fiziksel
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gelişimlerine destek sağlayacak beden eğitimi derslerine de başlanmıştır.411 ACI’da
verilen bu beden eğitimi dersleri ise ileriki yıllarda meyvelerini verecektir. Okul
bahçesinde kültür-fizik hareketleri yapan, voleybol gibi çeşitli spor faaliyetleri ile
ilgilenen öğrenciler, Mart 1921 tarihinde ise bir basketbol takımı oluşturmuşlardır. ACI
bünyesinde kurulan bu basketbol takımı ise İzmir’de bulunan kız okulları içerisinde ilk
ve döneminin tek kız basketbol takımı olma özelliğine sahipti.412
Daha önce de belirtildiği üzere, Eylül 1922’de çıkan İzmir yangını nedeniyle
kampüs binalarını kaybeden ACI, şehirdeki eğitim faaliyetlerine ara vermek zorunda
kalmıştır. Bu olaydan bir sene sonra İzmir’e dönen Board misyoneri Bayan Olive
Greene’in girişimleri ile İzmir’in Göztepe semtindeki yeni kampüste, 1 Ekim 1923
tarihi itibariyle ACI’daki eğitim faaliyetleri yeniden başlamıştır. Ancak ülkede yaşanan
rejimsel değişim nedeniyle, 1922 öncesi ve 1923 sonrası ACI’daki eğitim
faaliyetlerinde belirgin farklar oluşmuştur. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin millî ve lâik bir devlet oluşturma politikası çerçevesinde çıkardığı kanunlar
ve aldığı kararlar gereğince ülkede faaliyet gösteren eğitim kurumları belirli bir
müfredata tabi tutuldular. Bu durum, 1922 öncesi kendi müfredatını uygulayan, her
sabah öğrencilerine İncil dersleri veren, okul içinde açtığı öğrenci kulüpleri aracılığıyla
misyonerlik faaliyetlerini sürdüren ACI’nın, 1923 sonrası bu kadar bağımsız hareket
edememesine ve açık bir şekilde misyonerlik çalışmalarında bulunamamasına neden
olmuştur.
1933 yılından itibaren ise ACI, hazırlık, ortaokul ve lise kısımlarına yönelik
eğitim vermeye başlamıştır. Hazırlık kısmında normal çocuklara bir, dil kabiliyeti zayıf
ya da yaşları küçük çocuklara iki yıl eğitim verilmiştir. ACI’nın, 1936 yılındaki ders
içeriği ise Cumhuriyet dönemiyle birlikte okulda uygulanan müfredat programı
hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Buna göre ACI’da 1936 yılında şu dersler
verilmiştir:413
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Hazırlık Kısmı: Dil (Türkçe), Hesap, Hendese, Fen Bilgisi, İngilizce, Beden
Eğitimi, Resim ve Elişi, Dikiş.
Orta Kısım:

Dil, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, Hesap, Cebir, Hendese, Fen
Bilgisi, Sıhhat Bilgisi, Ev İdaresi, Biyoloji, Hayvanî-Nebatî
Teşrih, İngilizce, Fransızca, Beden Eğitimi, Resim ve Elişi,
Mûsikî, Dikiş, Müdavat-ı İptidaiye.

Lise Kısmı:

Türkçe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Cebir, Hendese,
Kozmoğrafya, Fizyoloji, Fizik, Kimya, Jeoloji, Psikoloji,
Felsefe, İngilizce, Fransızca, Beden Eğitimi.

Bu dersler içerisinde, kültür dersi olarak nitelendirilen Türkçe, Tarih, Coğrafya
ve Yurt Bilgisi dersleri Türkçe olarak verilirken resmî okullarda uygulanan müfredat
programı ve ders kitapları takip edilmiştir. 1936 yılında ACI müfredatında yer alan
psikoloji, çocuk psikolojisi, ekonomi, güzel sanatlar, resim ve elişi, mûsikî dersleri ise
resmî liselerdeki müfredat programlarında bulunmamaktaydı.
Yine 1836 yılındaki müfredat programına ilaveten 1939 yılında itibaren orta
kısmın ikinci sınıfından itibaren askerlik dersleri verilmeye başlanmıştır. Sosyoloji dersi
ise İngilizce dersler arasında çıkarılıp Türkçe kültür dersleri grubuna eklenerek resmî
liselerdeki ders kitapları kabul edilmiştir.

2.2.5. Okulun Finansal Yapısı
ACI, kurulduğu günden itibaren gerek öğrenci sayısı gerekse de finansal yapısı
bakımından yıldan yıla büyüyen bir eğitim kurumu olma özelliğini taşımıştır. Amerikan
Board’un yan kuruluşlarından biri olan Kadın Misyonları Kurulu’nun (WBM)
idaresinde olan okulun, misyoner öğretmenlerinin atamaları ve maaşları bu kurul
tarafından karşılanmıştır. Bunun dışında okulun gelirleri, ABCFM’den gelen yardımlar,
genel öğretim ücretleri ve yatılı öğrencilerden alınan ücretlerden oluşmaktaydı.
Çalışmamız sırasında okula ait en eski tarihli gelir-gider bütçesi olarak ise
1885 yılına ait verilere ulaşılmıştır. Buna göre 30 Haziran 1885 tarihli ACI bütçesinde
okulun gelir-gider kalemleri şu şekilde oluşmuştur:414
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Gelirler

31 Aralık 1884

ABCFM’den

30 Haziran 1885

Toplam / Dolar ($)

10.955

27.182

38.137

Yatılı Öğrencilerden

3.025

19.506

22.531

Gündüzlü Öğrencilerden

2.035

3.167

5.202

WBM

2.000

3.150

5.150

-

-

71.020

Genel Toplam

Giderler

31 Aralık 1884

30 Haziran 1885

Toplam / Dolar ($)

Ermeni Öğretmenler için

3.200

5.100

8.300

Rum Öğretmen İçin

1.200

2.050

3.250

Fransız Öğretmen İçin

1.950

2.632

4.582

-

478

478

Okul Müdiresi İçin

1.600

2.400

4.000

Ayin Harcamaları

2.484

3.072

5.506

Bağlantılı Masraflar

8.300

16.700

25.000

Çeşitli Gideler

6.438

1.597

8.035

Yıllık Kira Gideri

-

-

10.000

Bakiye

-

-

1.874

Genel Toplam

-

-

71.200

Diğer Öğretmen İçin

Yukarıda da görüldüğü üzere 1884-1885 eğitim-öğretim döneminde okulun
gelirlerinin büyük kısmı ABCFM’den gelen yardımlardan sağlanırken Yatılı
öğrencilerden alınan ücretler de ACI’nın önemli gelir kaynaklarından birisini
oluşturmuştur. Okulun öğretmen giderleri ise yıllık toplam 20.000 doların üzerindeydi.
Eğitim-öğretim döneminin sonunda yapılan gelir-gider dağılımına bakıldığında okulun
bütçe açığı vermediği, bir sonraki eğitim-öğretim dönemine bakiye olarak 1.874 dolar
devrettiği görülmektedir.
1892-1893 ders yılında öğrenim ücretleri, yatılı bölüm ve Amerikan Board’dan
gelenlerle birlikte okulun toplam geliri 500 liraydı. 415 Ancak 1893 yazında İzmir’de
415
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yaşanan kolera salgını okulun bir sonraki eğitim dönemindeki öğrenci sayısında ve
gelirlerinde azalmaya neden olmuş, 1893-1894 ders yılının sonunda toplam 302 liralık
gelir elde edilmiştir.416
Öte yandan ABCFM’nin 1890’ların ortalarında yaşadığı ekonomik sıkıntılar
örgütün mali açıdan kısıtlamaya gitmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu mali
kısıtlama süreci İzmir istasyonundaki genel misyonerlik faaliyetlerini ve ACI’daki
eğitim çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir.417 Buna karşılık 1895 ve 1896’da
yaşanan ekonomik kriz süreci çeşitli yöntemlerle aşılmaya çalışılmıştır. Örneğin Van,
Harput, Erzurum ve Maraş gibi farklı Amerikan Board istasyonlarından İzmir’deki kız
okuluna özel yardımlar yapılmış, Şubat 1896’dan itibaren İzmir’deki Protestan
Ermeniler tarafından ayda bir istasyon çalışmalarına para yardımında bulunulmuştur.
ACI’daki öğretmen ve öğrencilerin Noel, Paskalya vb. günlerde yaptıkları çeşitli
etkinlikler sayesinde okul için 25 lira toplanmış, Amerikalı genç bir adam tarafından
okulda verilen konserler sayesinde 210 liralık bir gelir elde edilmiştir. Ermeni
kadınların da destek verdiği okul kermesinde yapılan satış sonrası ise 75 lira
kazanılmıştır. Okuldaki öğrencilerin birçoğunun gelir düzeylerinin düşük olması
nedeniyle çalışmalar sonucu elde edilen bu gelirler, ihtiyaç sahibi kızlara da
dağıtılmıştır. Böylece mali açıdan sıkıntılı bir süreç geçiren okul, sorunsuz bir şekilde
1895-1896 eğitim-öğretim yılını tamamlamayı başarmıştır.418
ACI, 1901-1902 ders döneminde öğretim ücreti olarak gündüzlü eğitim alan
öğrencilerden 400 lira, yatılı bölüm öğrencilerinden 340 lira ve müzik eğitimi
bölümünden 47 lira olmak üzere toplam 787 lira, bir başka ifadeyle 3.462,80 dolarlık
bir gelire elde etmiştir. Bu gelir ile aynı dönemde WBM’nin kız okuluna yaptığı 558
dolarlık yardım karşılaştırıldığında okulun, gerek öğrenci sayısı gerekse de elde ettiği
gelir bakımından nedenli önemli bir gelişme kaydettiği görülmektedir.419 Öte yandan
öğrencilerden alınan öğretim ücretleri ile birlikte ACI, 1903 yılında 1.053 lira, 1904
yılında 1.000 lira, 1906 yılında ise 1.053 liralık bir gelir elde etmiştir. 420
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İlerleyen yıllarda ise ACI, yıllık gelirini artırarak büyümesini sürdürmüştür.
Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması ile birlikte ülkenin yaşadığı ekonomik
sıkıntılar, savaş döneminde ihtiyaç mallarının fiyatlarındaki yüksek artış ve öğrenci
sayısının azalması okulun maddi gelişimini uzun süre sürdürememesine neden
olmuştur. Buna karşılık Basmane’deki kampüs binasının yetersizliğini göz önünde
bulunduran okul yönetiminin, gelecek adına yatırım yapmak ve yeni bir kampüs sahası
oluşturmak için Göztepe’de aldığı arazi, bu dönemde yapılan en önemli yatırımlardan
birisi olmuştur. Fakat Eylül 1922’de İzmir’in Ermeni mahallesinde başlayıp neredeyse
bütün kent merkezini yutan büyük yangın nedeniyle ACI’nın Basmane kampüsündeki
bütün malvarlığı yok olmuştur.
Daha sonra 1 Ekim 1923 tarihinde Göztepe’deki yeni kampüs arazisinde
derslerine başlayan ACI, Cumhuriyet dönemiyle birlikte gelişimine ve büyümesine
devam etmiştir. 1906 yılında 1.053 liralık bir geliri olan okul, 1932-1933 ders yılının
sonuna gelindiğinde 21.600 liralık bir bütçeye sahip olup bunun 8.069 lirasını ise
öğrencilerden alınan eğitim ücretlerinden karşılayan bir eğitim kurumu konumuna
gelmiştir. 1937-1938 eğitim-öğretim döneminin sonunda ise ACI’nın yıllık geliri
toplam 20.803 lira olup bunun 14.772 lirası yine öğrencilerden tahsil edilmişti. 421

2.2.6. Okulda Görev Yapan Öğretmenler
1878 yılında Maria Abegail West’in öncülüğünde temelleri atılan İzmir
Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’nde WBM’e bağlı olarak birçok bekâr misyoner bayan
öğretmenlik yapmıştır.422 Ayrıca ABCFM tarafından İzmir istasyonuna atanan misyoner
eşleri de okulun öğretmen kadrosunda yer almıştır. Özellikle 1882 yılında Mary Lyon
Page’in kız okuluna müdür olarak atanması ve daha sonra yaptığı çalışmalar ise okulun
öğrenci sayısında büyük artış yaşanmasını sağlamıştır.
Ocak 1884 tarihinde İstanbul istasyonundan İzmir’e gelen Amerikan Board
misyoneri Miss Agnes McCarnet Lord, kız okulunda çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl
ACI’da öğretmenlik yapan Marcellus Bowen’in eşi Mrs. Bowen sağlık nedenleri ile
İzmir’den ayrılmak zorunda kalmış, sorumlu olduğu sınıfısa Miss Lord devralmıştır.423
421
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Okulun büyümesiyle birlikte zamanla öğretmen ihtiyacı da artmıştır. Eylül
1884’de Mrs. Bartlett’in, Nisan 1885’te Emily McCallum’un ve Eylül 1885’te Rebecca
G. Jillson’un İzmir istasyonuna gelmeleri ve kız okulunda çalışmaya başlamalarıyla
birlikte ACI’nın öğretmen sayısında artış yaşanmıştır.424 Amerikan Board misyonerleri
tarafından Manisa’daki yatılı kız okulunun 1885’te eğitim faaliyetlerine son vermesi ve
İzmir’deki ACI ile birleştirilmesi sonucu, Manisa’da bulunan Clarissa D. Lawrence da
İzmir’deki okulun öğretmen kadrosuna dâhil olmuştur.425 Ayrıca ACI ile aynı bina
içerisinde yer alan ve Ocak 1885’te faaliyete geçen anaokulunun kurucusu Cornelia
(Nellie) Storss Bartlett de fırsat buldukça kız okulundaki çalışmalara destek olmuş,
okulunun gelişimine katkı sağlamıştır.426
Bununla birlikte 1885 yılının güz döneminde şehirde yaşanan salgın hastalık
vakaları ise özellikle okulun bulunduğu çevrede yaygın olarak görülmüştür. Dolayısıyla
salgın nedeniyle okulun bazı öğrencileri ve ACI Müdürü Mary Lyon Page uzun süre
sağlık sorunları yaşamıştır. Miss Page’in rahatsızlığı süresince okulun idareciliğini ise
Agnes McCarnet Lord üstlenmiştir. Ancak kendisi de salgının yol açtığı yüksek ateş
nedeniyle yaklaşık on hafta istirahat etmek zorunda kalmıştır. Bu arada okul müdürü
Mary Lyon Page, sağlığının giderek bozulması sonucu Temmuz 1886 yılında İzmir
istasyonundan ve okul yöneticiliği görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Miss Page’in
ayrılmasıyla birlikteyse okul yöneticiliği görevini Agnes McCarnet Lord devralmıştır.427
Miss Lord ise bu görevi 27 Nisan 1893 tarihinde kadar yürütmüş daha sonra İzmir’den
ayrılmıştır. Miss Lord’un ayrılmasıyla birlikte okulun sorumluluğunu bir süre Emily
McCallum ve Clarissa D. Lawrence üstlenmiş, ardından Emily McCallum okulun
yöneticiliğini tamamen üstlenerek bu görevi 1922 yılına kadar yürütmüştür.428
1889’da Lizzie E. Kirtland, 429 1890’da ise Ada Louise Smith, İzmir’e gelmiş
ve ACI’da hizmet vermeye başlamışlardır. Cleveland / ABD’den gelen Miss Smith, iki
yıl bu okulda çalışmıştır.430 17 Ekim1893’te İzmir’e gelen Sarah Harlow ise okuldaki
eğitim faaliyetlerine destek olmuş ancak o da sağlık nedenlerinden dolayı 19 Ocak
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1896’da Amerika’ya gitmek üzere kentten ayrılmıştır. 4 Ekim 1894’te İzmir’e gelen Ilse
Charlotte Pohl ise uzun yıllar ACI’ya hizmet eden öğretmenlerden birisi olmuştur.431
1895 sonbaharında Antep istasyonundan ayrılıp İzmir’e gelen Ida Mellinger
adındaki genç bayan, ACI eğitim kadrosuna dâhil olmuştur. Miss Mellinger’in İzmir’e
gelmesinden kısa bir süre sonra ise Bursa istasyonundan gelen Miss Griswold adındaki
bir başka bayan da ACI bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Ancak 1898’de misyonerlik
görevinden istifa eden Miss Griswold, İzmir’den ayrılıp Amerika’ya geri dönmüştür.432
1880’den itibaren İzmir istasyonunda çalışmaya başlayan Clarissa D.
Lawrence, 17 yıl bu istasyona hizmet verdikten sonra Mayıs 1897’de İzmir istasyonu ve
ACI’daki çalışmalarını sonlandırıp Amerika’ya dönmüştür. Miss Lawrence’ın
ayrılmasından bir süre sonra ise Eylül 1897 yılında Minnie B. Mills, 1922’deki İzmir
yangınına kadar görev yapacağı ACI’daki çalışmalarına başlamıştır. 8 Ekim 1898’de
İzmir istasyonunda çalışmaya başlayan Samuel Lee Caldwell İzmir Uluslararası
Kolej’de öğretmenlik yapmaya başlarken eşi Mrs. Caldwell ise ACI’daki eğitim
çalışmalarına destek olmuştur.433 Yine Ağustos 1898’den Clarabel Platt adındaki bayan
öğretmen, ACI’nın öğretmen kadrosuna dâhil olmuştur.434
Şubat 1902 yılı itibariyle Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’nde, 17 öğretmen
görev yapmıştır. Ayrıca bu öğretmenlerin dışında bir de elişi derslerini veren özel
durumlu bir öğretici okulun eğitmen kadrosundaki yerini almıştır.435
1903-1904 ders yılında Ilse Charlotte Pohl’un sağlık sıkıntıları yaşaması,
ACI’de müzik dersleri veren Clarabel Platt’ın İzmir’den ayrılıp Kanada’ya gitmesi,
İzmir’deki öğretmen okulunda görevli Charlotte Halsey’in Sivas’taki öğretmen okuluna
bir yıl süre ile görevlendirilmesi gibi nedenlerden dolayı ACI bir süre öğretmen sıkıntısı
yaşamıştır.436 Buna karşılık 1904 yılında Miss Jillson ve New York, Buffalo’dan C.
Auchinvole ACI’da çalışmak üzere İzmir’e gelmiş olmaları öğretmen sorununun daha
fazla büyümesini önlemiştir. Ancak okulun kültür-fizik dersleri ile ilgilenen Miss
Auchinvole, 1904-1905 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasından sonra İzmir’den
ayrılmıştır. 437
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Misyoner örgütü tarafından görevlendirilen genç bayan misyonerlerden Miss
Lawrence 8 Mayıs 1905’te, Ruth Tracy 9 Temmuz 1905’te, Helen Cabarence ise 25
Mayıs 1906 tarihinde İzmir’e gelmişler ve bir süre ACI’da çalışmışlardır.438 Diğer
taraftan okulun müzik derslerini veren Miss Platt’ın İzmir’den ayrılmasından sonra, bu
görevi yürütmek üzere Miss Clark 1906 yılında İzmir’e gelmiş fakat 1907 yılında
Amerika’ya dönmek üzere şehirden ayrılmıştır.439
1908 yılında ise Miss Coleman ve Georgia L. Ely adındaki misyoner bayanlar
İzmir’e gelmişlerdir. Miss Ely, ACI’da iki yıl çalıştıktan sonra 1909 tarihinde
Michigan’daki evine geri dönerken Miss Coleman ise 1911 yılında ACI’daki
çalışmalarını sonlandırıp İzmir’den ayrılmıştır.440 Öte yandan ACI öğretmenlerinden
Miss Jillson, 1909-1910 ders yılının bitimiyle birlikte Bursa istasyonunda çalışmaya
başlamıştır.441
ACI’nın eğitim faaliyetlerine destek vermek üzere 1911 yazında İzmir’e gelen
Miss Robertson iki yıl bu okula hizmet verdikten sonra Amerika’ya geri dönmüştür.442
Eylül 1912 tarihinde Olive Grenee ve Emily Moore adındaki iki Amerikalı misyoner
bayan ACI’nın eğitim kadrosuna katılmışlardır.443
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikteyse okulun öğretmen kadrosunda
bir azalma yaşanmış, çeşitli sıkıntılardan dolayı ACI, eğitim faaliyetlerine ağır aksak
devam etmek zorunda kalmıştır. ACI bünyesinde çalışmış ve isimleri tespit edilebilen
öğretmenlerin kimisi birkaç yıl okula hizmet etmişken kimisi ise uzun yıllar ACI’da
çalışmalarını sürdürmüştür.
İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’nde görev yapan bu öğretmenlerin
okuldan ayrılma nedenleri genellik sağlık sorunları, görev sürelerinin dolması, başka
istasyonlara görevlendirilmeleri veya çeşitli özel nedenlerden kaynaklanmıştır. 1922
yılında yaşanan İzmir yangını nedeniyle Basmane’deki okul binalarını kaybeden ACI
öğretmenleri, Minnie B. Mills, Annie E. Gordon, Olive Greene, Marion Savage, Emily
McCallum, Gertrude Grohe, Sara Snell, Helen Craig ve Annie Pinneo İzmir’den
ayrılarak ülkeyi terk etmişlerdir. 1 Ekim 1923 yılında Göztepe’de yeniden eğitim
faaliyetlerine başlayan ACI’nın öğretmen kadrosunda, Cumhuriyet dönemiyle birlikte
438
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çıkartılan yabancı okullar kanunu gereğince yabancı öğretmenlerin yanı sıra Türk
öğretmenler de yer almaya başlamıştır.

2.2.7. Öğrencilerin Sayısal Gelişimi
1878 yılında Maria A. West’in girişimleri ile İzmir’in Tabakhane semtinde 35
öğrenci ile derslere başlayan Protestan Ermeni Okulu (Evangelical Armenian School),
Amerikan Board’un İzmir’deki eğitim faaliyetlerinin seyrini değiştirmiştir. Bu okul,
ACI’nın temellerini oluşturmuş, kısa sürede kızlara yönelik eğitim veren bölgenin
önemli eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir.
1878 yılında temelleri atılan ACI’nın kurulduğu yıldan itibaren, okulun öğrenci
sayıları, Amerikan Board’un İzmir istasyonuna ait arşiv belgeleri incelenerek tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu belgeler ışığı altında ACI’da eğitim gören öğrencilerin yıllara
göre sayısal gelişimi ise aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir:444

Tablo 8. ACI’da Eğitim Gören Öğrencilerin Yıllara Göre Sayısal Gelişimi (1878-1922)

444

Yıl

Yatılı
Öğrenci
Sayısı

Toplam
Öğrenci Sayısı

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

9
37
12
16
27
26
27
-

35 / 40
40
35
39
72
92
71 / 78
84
77
82
70
122
125

Yıl

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Yatılı Öğrenci
Sayısı

Toplam
Öğrenci Sayısı

27
45
34
37
43
37
-

123 / 150
124 / 145
150
167
167 / 225
221 / 230
230
235 / 238
240 / 244
231
209
209
256 / 298
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1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

23
20
18
-

120
74 / 93
75 / 103
110 / 135
101 / 110
142
140

1911
1912
1913445
1914446
1921447
1922448

50
55
59
36
-

292 / 306
301
289 / 313
313 / 314
336
304

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere bazı yıllardaki toplam öğrenci sayıları
değişkenlik göstermektedir. Bu durum, Eğitim-öğretim dönemlerinin sonunda ve
genellikle Haziran ayının bitiminde hazırlanan istasyon raporları ile 31 Aralık tarihinde
hazırlanan yıllık istasyon istatistikleri arasında yaşanan farklardan kaynaklanmaktadır.
Örneğin 31 Aralık 1898 tarihli İzmir istasyonunun yıllık çizelgesine göre ACI’da 123
kız öğrenci öğrenim görürken 1897-1898 eğitim-öğretim döneminin bitiminde
hazırlanan Haziran 1898 tarihli istasyon raporuna göre, okulun 150 öğrencisi vardır.449
ACI’nın yıllara göre toplam öğrenci sayılarını verirken buradaki önceliğimizin eğitimöğretim dönemi sonunda ortaya çıkan sayılardan yana olduğunu belirtmekte ise fayda
vardır.
1878 yılından itibaren ACI, ilk birkaç yıl 35 ila 40 öğrenciye eğitim veren bir
okul görüntüsü çizmiş ve misyonerlerin beklediği atılımı gerçekleştirememiştir. 1882
yılında Mary Lyon Page’in WBM tarafından okulun müdürlüğüne atanmasıyla birlikte
ACI’da eğitim alan öğrenci sayısı artmaya başlamıştır. 1880’lerin ortasına gelindiğinde
ise ilk yıllara oranla okulun mevcudu yaklaşık iki katına çıkmıştır. Örneğin 1886-1887
ders yılı süresince 77 öğrenci okula devam etmiştir. Bu öğrencilerin 26’sı yatılı, 51’i ise
gündüzlü olarak eğitim almıştır. Ayrıca bu ders yılındaki öğrencilerin 43’ü Ermeni, 28’i
Rum, 4’ü İngiliz ve birisi ise Yahudi’ydi. Ancak 1886-1887 eğitim-öğretim döneminde,
son birkaç yıla oranla öğrenci sayısında azalma yaşanmıştır. Bunun en önemli nedeni
ise eğitim ücretlerine yapılan zamlardan kaynaklanmıştır. Bu zamlarla birlikte daha
445
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önce yıllık 3 lira olan ortaöğretim ücreti, 4 liraya, 1 lira olan ilkokul ücretleri ise 1,5
liraya yükseltilmiştir. Bir başka nedense yeni okul inşaatı sırasında eğitim-öğretim
faaliyetlerinin altı ay boyunca aksamasından kaynaklanmıştır.450
1889 yılına gelindiğinde okulun öğrenci sayısı önceki yıllara oranla artış
gösterecektir. Misyonerlere göre bu artışın en önemli sebep, ACI gibi İzmir ve
çevresinde kızlara yönelik eğitim veren başarılı bir başka eğitim kurumunun
bulunmamasından kaynaklanmaktaydı. 451 Genellikle Rum ve Ermeni öğrencilerin tercih
ettiği bir okul olan ACI’ya 1889 yılında 14 Yahudi öğrenci kayıt olmuş, bu durum ise
misyonerlerde mutlu bir şaşkınlık yaratmıştır.452
1892’de ACI’ya 23’ü yatılı olmak üzere toplam 93 öğrenci kayıt olmuştur.
Ancak öğrencilerin sadece 74’ü derslere devam etmiştir. Ermeni, Rum, Yahudi ve
İngiliz uyruklu olan bu öğrencilerin 40’ı ortaokul ve lise, geriye kalan öğrenciler ise
ilkokul eğitimi almıştır.453
1893 yazında İzmir’de yaşanan ve hızla yayılan kolera salgını ise şehirde etkili
ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Genellikle Eylül ayının ortalarında açılan eğitim
kurumları, kentte görülen salgın vakalarından dolayı yaklaşık bir ay sonra, 19 Ekim
1893 tarihinde eğitime başlamışlardır. Okulların açılmasıyla birlikte 26’sı yatılı toplam
103 öğrenci ACI’ya kayıt olurken bu öğrencilerin 75’i derslere devam etmiştir.454
1895-1896 ders yılında okulun öğrenci sayısında büyük bir artış yaşanmış ve
bu dönemde ACI’ya 142 öğrenci kayıt olmuştur. Söz konusu öğrencilerin 93’ü Ermeni,
29’u Rum, 12’si Yahudi, 7’si İngiliz ve biri de Amerikalıydı. Yine bu ders yılının
bitiminde 2 Ermeni kız öğrenci ACI’dan mezun olmayı başarmıştır. Bu 2 Ermeni kızın,
ilk eğitimlerini

Amerikalı

misyoner

Bayan Nellie

Bartlett’in

yönetimindeki

anaokulunda aldıkları, daha sonra ise ACI’nın ilk ve orta dereceli kısımlarını bitirerek
eğitim hayatlarını tamamladıkları misyoner raporlarında özellikle vurgulanmıştır. 455
1901-1902 eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine 1 Ekim 1901 tarihinde
başlayan ACI’ya kayıtlı öğrenci sayısı Mayıs 1902 tarihi itibariyle 165’tir. Ancak
dönem sonunda okulun toplam öğrenci sayısı 167 yükseldiği Amerikan Board
belgelerinde ifade edilmektedir. Bu öğrencilerin 27’si yatılı, 140 ise gündüzlü olarak
450

PABCFM, Reel 597, No: 437.
PABCFM, Reel 597, No: 480.
452
PABCFM, Reel 597, No: 481.
453
PABCFM, Reel 606, No: 405.
454
PABCFM, Reel 505, No: 88-116; Reel 606, No: 496.
455
PABCFM, Reel 606, No: 649.
451

142

eğitim ve öğretimlerini sürdürmüşler, okuldaki öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu
Ermenilerden oluşmuştur. Ermenilerin dışında Rum, İngiliz ve birkaç Yahudi öğrenci
de ACI’da eğitim almıştır. Hatta bu dönemde Müslüman iki küçük kız çocuğu okula
kayıt olmuş ancak bir süre sonra okuldan ayrılmak zorunda kalmışlardır.456
1902-1903 ders yılında ACI parlak bir yıl geçirmiştir. Bu dönemde okula 233
öğrenci kayıt olmuş, bu öğrencilerin 221’i derslere devam etmişti. Öğrencilerin 10’u
öğretmen okuluna, 89’u lise (kolej), 26’sı ortaokul (hazırlık), 55’i ilkokul, 42’si ise
anaokulu bölümlerine kayıt olmuştur. Aynı ders yılındaki ACI’ya kayıtlı öğrencilerin
45’i tam yatılı eğitim alırken 6’sı yarı yatılı olarak eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Ancak
bu durum okulun uzun süredir yaşadığı barınma sıkıntısını hat safhaya çıkarmış, geçici
bir çözüm olarak anaokuluna ait sınıflar yatakhane olarak kullanılmaya başlanmıştır.457
1903 yazında İzmir’de yaşanan frengi hastalığı ve veba salgını dolayısıyla
1903-1904 eğitim-öğretim döneminin açılması konusunda okul yöneticileri tedirginlik
yaşamışlardır. Ancak salgın nedeniyle yöneticilerin yaşadığı kaygılara rağmen ACI
eğitime başlamış, bu dönem içerisinde 34’ü yatılı olmak üzere toplam 230 öğrenci okula
kayıt olmuştur.
1904-1905 ders yıllına gelindiğinde ACI’nın anaokulu, ilkokul ve ortaokul
kısımlarına 143, lise kısmına ise 92 öğrenci kayıt olmuştur. Toplam 235 öğrencisi olan
okulda, öğrencilerin 37’si yatılı olarak eğitim almıştır.458
1905-1906 eğitim-öğretim döneminde okula kayıt olan 244 öğrencinin, 6’sı
öğretmen okulu, 84’ü lise, 45’i ortaokul, 36’sı ilkokul, 73’ü anaokulu kısımlarında
eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Söz konusu öğrencilerin 140’ı Ermeni, 89’u Rum, 7’si
Yahudi, 6’sı İngiliz, 2’si ise Türk’tü.459
Amerikan Board misyonerleri tarafından hazırlanan 1906-1907 yıllarına ait
ACI’nın yıllık raporuna göre, bu dönemde 231 öğrenci ACI’Da eğitim almıştır. Söz
konusu raporda öğrencilerin inançsal sınıflandırmaları yapılmış, buna göre öğrencilerin
103’ü Gregoryen, 78’i Protestan, 39’u Ortodoks, 10’u Yahudi, 1 öğrencinin ise
Müslüman inanca sahip olduğu belirtilmiştir. Bu dönemde dikkat çeken bir husus ise
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yirmi yıl öncesine oranla Ortodoks Rumlar tarafından Amerikan okullarına ilgi
gösterilmeye başlanmasıdır. 460
1908-1909 eğitim-öğretim döneminde ACI’ya toplam 209 öğrenci kayıt
olurken bu öğrencilerin 40’ı anaokulu, 59’u ilkokul, 44’ü ortaokul, 76’sı ise lise
kısmında eğitimlerine devam etmişlerdir. Söz konusu 209 öğrencinin, 105’i Ermeni,
89’u Rum, 11’i Yahudi, 3’ü İngiliz ve 1’si ise Müslüman olup öğrencilerin 37’si yatılı,
172’si ise gündüzlü olarak eğitim almışlardır. 461
1910-1911 ders yılı ACI için sıra dışı bir yıl olacaktır. Şehirde yaşanan kızıl
hastalığı ve kolera salgınları nedeniyle yıl boyunca okuldaki eğitim çalışmalarına üç kez
ara verilmiştir. Öte yandan Ocak 1911 tarihinde okula ait Bowen Evi’nde çıkan yangına
ve İtalya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan Trablusgarp Savaşı’nın462 şehirde
yarattığı tedirginlik havasına rağmen aynı ders yılında ACI’ya kayıt yaptıran öğrenci
sayısı önceki yıllara oranla daha fazla olmuştur. 1910-1911 ders yılında okula toplam
306 öğrenci kayıt olmuş ancak bu öğrencilerin 50’si yatılı olmak üzere 301’i derslere
devam etmiştir. Okuldaki öğrencilerin 84’ü anaokulu, 63’ü ilkokul, 67’si ortaokul, 87’si
ise lise kısmında eğitimlerini sürdürmüştür. Öğrencilerin etnik dağılımı ise şöyle
olmuştur: 160 Ermeni, 122 Rum, 7 Yahudi, 4 İngiliz, 4 Amerikalı, 2 Türk, 1 İsveçli ve 1
İtalyan. Dinî inanç açısından ise okuldaki toplam öğrenci sayısının dörtte birinden biraz
fazlasını Protestanlar oluşturmuştur.463
1912-1913 eğitim-öğretim döneminde ACI’ya 54’ü yatılı toplam 289 öğrenci
kayıt yaptırmıştır. Bu öğrencilerin 103’ü Gregoryen, 83’ü Ortodoks, 82’si Protestan,
20’si Yahudi ve 1 öğrenci ise Müslümandı. 464 Amerikan Board raporlarında yer alan bu
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bilgilerden yola çıkarak ACI’nın, farklı inanç ve millet mensubu birçok kıza eğitim
imkânı sağladığını ve döneminin önemli eğitim kurumlarından birisi olduğunu birkez
daha vurgulamakta yarar vardır.
ACI’nın 1915-1920 yılları arasındaki öğrenci sayılarına ise ulaşılamamıştır.
Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın ülke genelinde ve İzmir’de yarattığı olumsuz hava,
1915 yılında şehir merkezinde bulunan ACI binalarının çok yakınına düşen bombalar,
bununla birlikte İzmir’de bulunan bir diğer Amerikan eğitim kurumu olan Uluslararası
Kolej’in öğrenci sayısının savaş döneminde ciddi anlamda azalması gibi birçok faktör
göz önünde bulundurulduğunda, öğrenci sayısı bakımından ACI’nın da bu süreç
içerisinde önemli kayıplar yaşadığı varsayımında bulunabilinir.
Eylül 1922’de İzmir’de yaşanan yangın faciası sonrası derslerine bir sene ara
vermek zorunda kalan ACI, Ekim 1923’te yeniden eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise okulun öğrenci sayısında ciddi bir azalma yaşandığı gibi
okula devam eden öğrenci görünümünde de büyük değişiklikler gözlenmiştir. 1922
öncesinde ACI’ya kayıt olan öğrencilerin büyük bir kısmı Rum ve Ermeni öğrenciler
oluştururken 1923 sonrası ACI’da ağırlıklı olarak Türk öğrenciler eğitim almıştır.
Örneğin 1924 yılında okulun toplam 81 öğrencisinin 78’i Türk’tü. 1925’te ACI’nın
öğrenci sayısı 118’i Türk olmak üzere 125’e çıkmıştır. Diğer taraftan 1932-1933 eğitimöğretim yılına gelindiğinde ise ACI’da 108’i gündüzlü, 7’si yatılı olmak üzere 115 kız
öğrenci öğrenim görmüş, 14’ü kadın 3’ü erkek toplam 17 öğretmen görev yapmıştır.465

2.2.8. Mezunlar ve Çalışma Alanları
İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü, kurulduğu dönem itibariyle kızların
eğitimine önem veren mühim bir eğitim kurumu olmuştur. Zaten ülke genelinde düşük
olan okuryazarlık oranının içerisinde kadınların neredeyse esamesi okunmazken kızlar
için böyle bir eğitim kurumunun hayata geçmesi bölge insanının özellikle de
azınlıkların büyük ilgisini çekmiştir. Bu okullara devam edip mezun olan kızlar ise
yaşamlarının geri kalan süresini iş hayatına atılarak devam ettirmiş veya bilinçli birer
anne olup gelecek adına genç nesiller yetiştiren ev kadınları olmuşlardır.
İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü, daha önce Kıbrıs’tan gelip ACI’da eğitim
almaya başlayan üç Rum öğrenciden ikisini 1886 yılında mezun ederek ilk mezunlarını
465

Sezer, Atatürk Dönemi Yabancı Okullar, s. 77.

145

vermiştir. Ancak bu öğrencilerin okulun ortaokul (hazırlık) kısmından mezun
olduklarını hatırlatmaktaysa yarar vardır. Kıbrıs’tan gelen üçüncü kız öğrenci ise
arkadaşlarından bir sene sonra mezun olmuş, söz konusu mezun olan üç kızdan ikisi
Kıbrıs’a dönerek burada öğretmenlik yapmaya başlamışlardır. Mezun olan diğer Rum
öğrenciyse ACI’nın lise kısmına kayıt olup eğitimine devam etmiştir. 466 1886-1898
tarihleri arasında İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’nün mezunları Ermeni ve Rum
öğrencilerden oluşurken 1898 yılında ilk defa Yahudi bir kız öğrenci ACI’dan mezun
olmuştur.467
Okuldan mezun olan kızların bazıları istasyon içerisindeki çeşitli okullarda
öğretmenlik yapma fırsatı bulmuştur. Genel eğitimin yanı sıra dinî açıdan da ciddi
eğitimden geçen bu kızlar, gittikleri bölgelerde Hristiyanlık adına faaliyetlerde
bulunmayıysa ihmal etmemişlerdir.468
ACI mezun olan öğrencilerinin, her zaman kendi toplumlarının içerisinde veya
farklı misyon okullarında öğretmenlik yapmaları için gayret etmiştir. Bunun için
1900’lerin başında ACI’nın son sınıf öğrencilerine, eğitim bilimi ve teorisini öğretmek
adına pedagoji eğitimi verilmeye başlanmıştır. Pedagoji eğitimi alan öğretmen adayları,
müfredat kapsamında ACI’nın ilkokul kısmındaki görevli öğretmenin de eşliğinde
küçük çocukların arasında pratik yapma imkânı bulmuşlardır. Böylece aldıkları eğitim
sonrası okuldan mezun olan kızların, öğretmenlik yaşamlarında daha başarılı olmaları
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1901 yılında ACI’dan mezun olan 7 kız
öğrenciden, 6’sı Amerikan Board’un Anadolu’daki farklı misyonlarında öğretmen
olarak çalışmaya başlamıştır. Söz konusu öğrencilerden birisi İstanbul Gedik Paşa’daki
Amerikan Yuva Okulu’nda, biri Adana’da, biri Merzifon’da, İkisi İzmir’de ve birisi ise
İzmir’deki misyon anaokulunda öğretmenlik yapmaya başlamıştır. 1902 yılı itibariyle
İzmir’deki Amerikan okullarındaki 9 yerli öğretmenin 7’sinin ACI’dan mezun olması469
okul

yönetiminin

öğretmen

yetiştirme

projesinde

nedenli

başarılı

olduğunu

göstermektedir.
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Yine 1903 yılında ACI’dan mezun olan 8 kız öğrenci, 1905 yılında ise 4
Yahudi öğrenci, anaokulu öğretmeni olmak için ACI’nın denetimindeki öğretmen
okuluna kayıt olup eğitim hayatlarını bir sene daha sürdürmeyi tercih etmişlerdir.470
1910 yılında ACI’dan biri Ermeni, dördü Rum olmak üzere toplam beş öğrenci
mezun olmuştur.471 1911 yılındaysa okul, en kalabalık mezuniyet programını
gerçekleştirmeye hazırlanmış ancak şehirde yaşanan salgın hastalıklar nedeniyle
Haziran 1911 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen mezuniyet töreni iptal edilmiştir. Bu
dönem sonunda ise ACI’nın lise kısmından 10, ACI’ya bağlı olan öğretmen okulundan
ise 16 öğrenci mezun olmuştur.472
1886-1911 yılları arasında 94 öğrenci enstitünün lise kısmından, 56 öğrenci
öğretmen okulundan, 20 öğrenci ise 1911 yılı sonunda ACI’dan mezun olmuştur.
Mezun olan öğrencilerin yaklaşık 130’u yani %70’i öğretmen olurken 32’si evlenmiş,
18’i Amerika’ya, 4’ü ise İngiltere’ye gitmiştir.473
26 Haziran 1912 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreni sonrasındaysa ACI’nın
lise kısmından 10 öğrenci, bu enstitüye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren öğretmen
okulundan ise 5 genç bayan eğitimlerini tamamladıktan sonra mezun olmuştur.474
1878’de temelleri atılan ACI’dan 1922 yılına kadar toplam 274 kız mezun
olurken yüzlerce kız öğrenci ise uzun ya da kısa aralıklarla bu okulda eğitim almıştır.
Anadolu’nun birçok bölgesinden, Ege Adaları ve Yunanistan gibi farklı coğrafyalardan
gelip ACI’dan mezun olan öğrencilerin birçoğu öğretmenlik, hemşirelik gibi topluma
hizmet eden mesleklerde çalışmışlardır.475

2.2.9. Okuldaki Dinî Faaliyetler
ACI’da eğitim alan öğrencilere yönelik genel derslerin dışında başta İncil
olmak üzere çeşitli dinî konularda da eğitimler verilmiştir. Amerikan Board
misyonerleri bu sayedeyse öğrenciler üzerindeki nüfuzlarını artırmayı amaçlamışlardır.
Okulda yürütülen dinî faaliyetler ve misyonerlik çalışmaları sonucu örneğin 1885
yılında okulun yatılı bölümünde bulunan 9 Ermeni kız öğrenci Protestan kilisesine üye
470
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olmuştur. Kilise üyesi olan bu kızlar diğer Ermeni kızlarının da katılımıyla her gün kısa
dua toplantıları düzenlemişlerdir. 476
Rum Protestan Birliği Başkanı George Constantine (1883-1891) zamanında
kendisinin öncülüğünde özellikle kız okulundaki Rum öğrencilere yönelik dua
toplantılar düzenlenmiş ve dinî konferanslar verilmiştir. Misyoner çalışmaları adına
etkili olan bu dinî çalışmalar neticesinden yatılı bölümde okuyan 6’sı Gregoryen
Ermeni, 8’i Ortodoks Rum olmak üzere toplam 14 kız öğrenci, Protestanlık mezhebini
benimseyip Protestan kilisesine üye olmuştur.477
Öte yandan misyonerler tarafından ACI’da yürütülen dinî faaliyetler ve
misyonerlerin öğrenciler üzerindeki nüfuzları bazen tepkiyle karşılanmıştır. Örneğin
1887 yılında ACI’da eğitim gören Ermeni bir kız öğrenci okulda verilen İncil dersleri
sonucunda Protestanlığa karşı ilgi duymaya başlamıştır. Bu durumdan rahatsızlık duyan
ve Gregoryen olan babası kızını okuldan almak istemiştir. Kız öğrencinin eğitimine
devam etmesi için öğretmenlerinin ve arkadaşlarının yoğun çabaları olmuş ancak bu
öğrencinin ailesi tarafından okuldan alınmasına engel olunamamıştır. Aynı günlerde
Ortodoks Rumların, Protestan okullarına ve Protestan Rumlara gösterdikleri aşırı
tepkilerin de yaşanmış olması misyonerleri kaygılandırmış, ancak Amerikan okullarına
karşı oluşan bazı ön yargılar 1890’lara gelindiğinde ortadan kalkmıştır.478
Daha öncede ifade edildiği üzere müfredat gereği her sabah okulda verilen
İncil dersleri, yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür. Rum kızlar için verilen İncil dersleri
genellikle Rum Protestan Birliği başkanı Xenophon P. Moschou tarafından verilirken
Ermeni kızlar için ise bu dersler Ermeni Protestan Kilisesi Papazı Agop M. Taşçıyan’ın
idaresinde gerçekleşmiştir. Ayrıca İncil dersleri zaman zaman Amerikalı misyonerlerin
gözetiminde de gerçekleştirildiği de misyoner belgelerinde ifade edilen bir husustur.479
Kız öğrenciler arasında yürütülen misyonerlik faaliyetleri ile öğrencilerin
inançsal ve dinî yapıları zamanla misyonerlerin arzuladıkları düzeye gelmiştir. Okuldaki
dinî çalışmalar çerçevesinde hem Rum hem de Ermeni öğrencilere yönelik düzenli
olarak iki haftada bir dua toplantıları düzenlenmiştir. Misyonerlik faaliyetlerinin bir
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meyvesi olarak 1902 yılında 14 kız öğrenci Protestan mezhebini benimserken 1904
yılında ise 4 kız öğrenci Protestan kilisesine üye olmuştur.480
Diğer taraftan ACI’daki İncil derslerine Protestan olmayan öğrencilerde
katılmıştır. Örneğin 1904 yılında Protestan olmayan 5 Yahudi, 4 Ermeni ve 1 Rum kız
öğrenci okulda verilen söz konusu İncil derslerine iştirak etmişlerdir. 481
Okulda yürütülen dinî faaliyetler sadece İncil dersleri ile sınırlı kalmamış, okul
içerisinde kurulan öğrenci kulüpleri aracılığıyla da bu faaliyetler canlı tutulmaya
çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilanına kadar okulun eğitim müfredatında önemli bir yer
tutan dinî çalışmalar ve okul içerisinde kurulan kulüpler öğrenciler arasındaki
misyonerlik faaliyetlerinin canlılığını korumasını sağlamıştır. Ancak önceden de
belirtildiği üzere Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devletin millî ve lâik bir siyaset izlemesi
ve bu çerçevede yaptığı yasal düzenlemeler, yabancı okulları sıkı bir denetim altına
almıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda ise ACI’da yürütülen dinî faaliyetler
Cumhuriyet dönemiyle birlikte önceki etkinliklerini kaybetmiştir.

2.2.10. Okulda Kurulan Öğrenci Kulüpleri
Anadolu’da kurulan birçok Amerikan eğitim kurumunda olduğu gibi İzmir
Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’nde de salt bilgiye dayalı bir eğitim verilmemiştir.
Pozitif bilimlere dayalı, liberal eğitimin yanı sıra öğrencilerin, zihinsel ve bedensel
gelişimleri için sosyal aktivitelerin de yer aldığı çok kapsamlı bir eğitim programı
uygulanmıştır. Sosyal aktiviteler kapsamında kurulan çeşitli kulüpler ise okulun önemli
birimlerinden birini oluşturmuştur. Ağırlıklı olarak dinî düşüncelerin pompalandığı bu
kulüpler ise öğrencilerin ders dışı zamanlarında sosyal, kültürel vb. gelişimlerine katkı
sağlamayı amaç edinmiştir.
Buna göre ACI’da kurulan ilk kulüp Kral’ın Kızları Grubu (The King’s
Daughter Society) olmuştur. 1880’lerin sonlarına doğru kurulan bu grubun amacı, kız
okulunun son sınıf öğrencileri ve bu okuldan mezun olup İzmir’de ikamet eden kızlar
arasında yürütülen misyonerlik faaliyetlerini etkili kılmaktı.482 1889 yılında ACI’nın
son sınıfında okuyan 5’i Ermeni ve 1’i Rum olmak üzere toplam 6 üyesi bulunan grup,
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Protestan olmayan aileler arasından çalışmalar yapıp misyonerlik adına önemli
faaliyetlerde bulunmuştur. 1890 yılında 25 üyesi ve 15 yardımcısı olan grup, düzenli
olarak toplantılar düzenlemiştir. Söz konusu toplantılar öncesindeyse öğrenciler
arasında ilahiler okunup dualar edilmekteydi. Her hafta cuma günleri düzenlenen bu
toplantılarda ele alınan konular ise haftalık olarak değişmekteydi. Birinci hafta grubun
faaliyet programları değerlendirilirken ikinci hafta dua toplantıları yapılmakta, üçüncü
hafta edebiyat, dördüncü haftada ise misyonerlik hakkında bilgilendirme toplantıları
düzenlenmekteydi. 483
Ayrıca Kral’ın Kızları Grubu üyeleri tarafından çeşitli aktiviteler düzenlenerek
grubun faal olmasına çalışılmıştır. Örneğin 1890 yılında 30 fakir çocuk, bu öğrenci
grubu tarafından Karşıyaka’ya (Cordelio) götürülmüş ve burada bulunan bir bahçe
içerisinde çocukların gün boyunca eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Ayrıca
Şükran Gününde (Thanksgiving Day) 9 fakir aileye yiyecek, şekerleme, meyve ve
çocuklar için bir yılbaşı ağacı gönderilmiştir. Projeksiyon aletiyle yapılan gösterim
sayesinde ise yaklaşık 400 kuruş toplayan grup üyeleri, topladıkları bu parayı 5 çocuklu
fakir, dul bir kadına vererek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmişlerdir.484
Öte yandan şehirde bulunan bazı hastalara Kral’ın Kızları Grubu’nun üyeleri
tarafından ziyaretler de gerçekleştirilmekteydi. Bu ziyaretler sırasında isteyen hastalara
doktor ve ilaç tedarik ediliyordu. Şehirdeki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, yakıt ve
kira yardımlarında bulunmak grubun faaliyetleri arasında yer almıştır. Ayrıca Noel ve
Paskalya günlerinde bazı yoksul ailelere yemekler dağıtılmıştır.485
Kral’ın Kızları Grubu, faaliyete geçtiği dönemden itibaren sadece İzmir’deki
fakir çocuklara ve ailelere yardım yapmamıştır. Ayrıca Anadolu’da ve çeşitli ülkelerde
yer alan diğer Amerikan Board misyonlarındaki yetim ve fakir çocuklara da
yardımlarda bulunulmuştur. Düzenlenen çeşitli kermesler (ziyafetler) ve müzik
etkinlikleri sayesinde elde edilen gelirlerin bir kısmı bu bölgelere gönderilmiştir.
Örneğin Amerikan Board’un Hindistan’daki Bombay misyonunda bulunan fakir bir
kızın eğitim masrafları, on yılı aşkın bir süre İzmir’deki Kral’ın Kızları Grubu’nun
yaptığı yardımlar sayesinde karşılanmıştır. 486 Ayrıca 1904 yılında Hindistan’ın Seylan
misyonunda eğitim alan iki kız çocuğuna, Çin’deki misyonerlik faaliyetlerine,
483

PABCFM, Reel 618, No: 463, 464.
“What The King’s Daughters Are Doing”, Life and Light for Woman, Vol. 20, No. 8, August 1890, s.
370.
485
PABCFM, Reel 606, No: 405.
486
PABCFM, Reel 606, No: 405; Reel 618, No: 482.
484

150

Makedonya’daki hastalara ve Hindistan’daki cüzzamlılara maddi yardımlarda
bulunulmuştur.487 Üye aidatları, düzenlenen konserler, gazete abonelikleri ve çeşitli
çalışmalar neticesinde 1906 yılında 50 liralık gelir elde eden Kral’ın Kızları Grubu,
Amerikan

Board’un

Japonya,

Afrika

ve

Mikronezya

gibi

dünyanın

farklı

coğrafyalarında bulunan örgüt misyonlarına çeşitli miktarlarda para yardımları
yapmıştır.488
Grup, her yıl yıllık toplantılar düzenlemiştir. Faaliyetlerin ve planlanan
projelerin görüşüldüğü bu toplantılar sayesinde üyeler arasında fikir alışverişinin
sağlanması amaçlanmıştır. Yine bu toplantılar kapsamında grup başkanı ve yönetim
kurulu üyelerinin seçimi de yapılmaktaydı. Grup üyeler için misyonerlerin katılımıyla
yapılan toplantı ve konferanslar ise oldukça ilgi çekmiştir. Örneğin 1893 yılında Mrs.
Bowen tarafından Mısır hakkında bilgilerin verildiği ve projeksiyon makinesi sayesinde
Mısır’a ait fotoğrafların gösterildiği bu toplantı katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle
dinlenmişti.489 Ayrıca 1898-1899 ders yılından itibaren Kral’ın Kızları Grubu tarafından
Star of East adında bir gazete çıkartılmaya başlanmıştır. Daha sonra Light in the East
adını alacak olan bu aylık gazete grubun önemli faaliyet alanlarından birisi olmuştur.
Söz konusu gazetenin editörlüğünü ise uzun bir süre ACI Müdürü Emily McCallum
yapmıştır.490
Düzenli bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Kral’ın Kızları Grubu, önceki
yıllarda yaptığı yardım çalışmalarının benzerlerini 1895 ve 1896 yıllarında da
uygulamıştır. Örneğin İzmir’de misyonerlik faaliyetinde bulunan İskoç Sağlık Misyonu
doktorlarından Dr. Bolton tarafından kız okulundaki fakir ve hasta öğrenciler, haftanın
belirli bir günü öğleden sonra ücretsiz olarak muayene edilmiş ve yine hiçbir ücret
alınmadan ilaçları temin edilmiştir. Ayrıca Mart 1896’da Kral’ın Kızları Grubu
tarafından açılan kermes sonucu 53 liralık bir gelir elde edilmiş, bu para ihtiyaç
sahiplerine dağıtılmıştır.491 1901 Noel’inde grup üyeleri tarafından yardım amacıyla
yapılan satışlar neticesinde ise 34 liralık bir gelir elde eden grup üyeleri, 1901 yılında
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Erzurum’da yaşanan büyük deprem sonrası şehirde bulunan ve depremden etkilenen
Amerikan okulu öğrencilerine 15 dolarlık yardım yapmışlardır.492
Kral’ın Kızları Grubu ile aynı dönemlerde kurulan bir başka grup ise Edebiyat
Topluluğu olmuştur. Her hafta pazartesi akşamları 7.30’da bu topluluk bir araya geliyor,
düzenlenen toplantılarda Shakespeare’den bölümler ve çeşitli şiirler okuyor, müzik
çalışmaları yapılıp üyeler tarafından topluca şarkılar söyleniyordu.493
Okulda kurulan kulüplerden bir diğeri ise İçkiyle Mücadele Cemiyeti’dir
(Temperance Society). Bu cemiyet, Woman’s Christian Temperance Union’dan
(WTCU) Mrs. Leanitt’in İzmir’e gelip ACI’ya yaptığı bir ziyareti sonrası WTCU’nun
bir şubesi olarak 1891 yılında kurulmuştur.494 Öğrenciler arasında örgütlenen söz
konusu cemiyet, üyelerinden her türlü alkollü içeceği içmeyeceğine ve ikram
etmeyeceğine dair ant içmelerini istemekteydi.495 1893 yılı itibariyle 39 üyesi496
bulunan İçkiyle Mücadele Cemiyeti, okul içindeki diğer kulüplere oranla daha pasif bir
grup olmuştur.497
Bir başka öğrenci kulübü ise Hazır ve Gönüllü Kulübü’dür (Ready and Willing
Club). Bu kulüp, ACI’nın ilkokul kısmındaki kız öğrenciler arasında hayırseverlik
duygusunu aşılamak ve karakter gelişimlerine katkı sağlamak düşüncesi ile 1901 yılında
kurulmuştur.498 Ayrıca vasat ama işe yarar (rough and willing club) şeklinde bir takma
isme de sahip olan kulübün, Şubat 1902 tarihi itibariyle 24 üyesi bulunmaktaydı. Ufak
parmaklarıyla şehirdeki yoksullar için elbiseler diken kulüp üyeleri, yaptıkları satışlar
neticesinde önemli gelirler elde etmiş, İskoç hastanesi ve hasta çocuklar için koleksiyon
defterleri dağıtmışlardır. 499 Küçük kız çocukları arasında organize edilen bu kulüp
tarafından 1902 Noel’inde şehirdeki gelir düzeyi düşük çocuklara 100 adet kıyafet
dağıtılmış, 1903 yılında ise kulübün gelirlerini artırmak amacıyla bir kermes
düzenlenmiştir. Ancak incelenen Amerikan Board belgelerinde bu kulüp hakkında daha
fazla bilgiye ulaşılamamıştır.
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ACI içerisindeki dinî faaliyetleri desteklemek ve bu faaliyetlerin öğrenciler
arasında yaygınlık kazanması amacıyla kurulan bir diğer öğrenci oluşumu ise Hristiyan
Çaba Derneği’dir (Christian Endeavour Society). ACI’nın lise üçüncü ve son sınıf
öğrencileri arasında örgütlenen bu dernek üyeleri ve okuldaki diğer kız öğrencilere
yönelik İskoçyalı Bayan Miss Mudie tarafından rehberlik hizmeti verilmiş, Hristiyanlık
adına etkili misyonerlik faaliyetinde bulunulmuştur.500 1905 yılı itibariyle 60 üyesi
bulunan Hristiyan Çaba Derneği, öğrenciler arasında Hristiyan öğretilerini sevdirmek ve
benimsetmek adına Pazar okulu ile birlikte ortak faaliyetler yürütmüştür.501 1906 yılında
ise okuldaki daha küçük yaştaki öğrencileri için bu derneğin bir alt kolu olarak Küçük
Hristiyan Çaba Derneği (Junior Christian Endeavour Society) kurulmuştur Böylece
küçük çocuklar arasında da etki misyonerlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.502
Uzun yıllar boyunca Hristiyanlık adına ACI öğrencileri arasında dinî
faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayan Hristiyan Çaba Derneği,
Mart 1914 tarihinde okulu ziyaret eden Miss Gage ve Miss Willard’ın da destekleri ile
yerini Genç Kadınlar Hristiyan Birliği (Young Women’s Christian Association /
YWCA) bırakmıştır. 45 aktif üyesi ile birlikte iyi bir başlangıç yapan YWCA ise kısa
zamanda öğrenciler arasında etkili bir dernek haline gelmeyi başarmıştır. 503
Sosyal hizmetler konusunda çalışmalar yapan YWCA tarafından oluşturan bir
heyet her cumartesi hem Rum hem de Ermeni yetimlerden oluşan bir grupla ilgilenmiş
ve onları eğlendirmiştir. Ayrıca Bayraklı semtinde bulunan yetimhanede her sene Noel
ağacının süslenmesiyle ilgilenen YWCA üyeleri, çocuklara hediyeler, şekerlemeler ve
meyveler dağıtmayı da ihmal etmemiştir.504
Ayrıca YWCA’nın en etkili organizasyonlarından birisi ise İzmir Uluslararası
Kolej’de okuyan erkek öğrenciler arasında örgütlenen Genç Hristiyan Erkekler Birliği
(Young Men’s Christian Association / YMCA) ile ortak düzenlenen öğrenci
konferanslarıydı. 24-27 Haziran 1915 tarihinde birincisi düzenlenen öğrenci konferansı,
YMCA tarafından Osmanlı Devleti’nde düzenlenen ilk öğrenci konferans olması
açısından da önemlidir. Bu konferanslar, öğrenciler arasında spiritüel duyguları ve
manevi inancı güçlendirmeyi amaç edinmiştir. Konferanslar kapsamında, 2 ya da 3 gün
500
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boyunca devam eden etkinlik süresince, Amerikalı misyonerlerin tarafından dinî
konularda öğrencilere yönelik konuşmalar yapılıyor ve çeşitli dinî çalışmalar
düzenleniyordu. YWCA ve YMCA tarafından organize edilen söz konusu öğrenci
konferansları 1922 yıllına kadar devam etmiştir.
Öte

yandan

Anadolu’daki

çeşitli

YWCA

delegelerinin

katılımıyla

gerçekleştirilen başka konferanslar da düzenlenmiş ve bu konferanslara ACI’ya bağlı
YWCA tarafından da delegeler gönderilmiştir. Örneğin 1921 yılında İstanbul’da
düzenlenen YWCA konferansına ACI’yı temsilen: başkan Eucharis H. Andoniou,
başkan yardımcısı Polyxeni Kampouropoulos, danışman olarak öğretmen Miss Pinneo
ve Hosrophoui Aristagessian YWCA delegesi olarak seçilmişlerdir.

2.3. İzmir Huntington Anaokulu ve Öğretmen Okulu
Alman eğitimci Friedrich Fröbel (1782-1852) tarafından 19. yüzyılın
başlarında geliştirilen anaokulu sistemi, 1880’lere gelindiğinde Avrupa’nın dışındaki
ülkeler tarafından alışılmışın dışında bir eğitim yöntemi olarak algılanmıştır. F. Fröbel,
çocukların bağımsız olma duygusunu ilk kez tadabilecekleri ve akranlarıyla karşılıklı
ilişki kurmayı öğrenecekleri bir yer oluşturmayı tasarlamıştır. Kendi tanımlamasıyla
çocuk bahçeleri (kindergarten) yani anaokullarında, çocukların hayal güçlerini harekete
geçirecek oyuncaklar, oyunlar, öyküler ve el becerileri birleştirilecekti. Ayrıca fiziksel
ve motor becerilerinin geliştirilmesiyle çocuklarda yaratıcılığı ve sosyal katılımcılığın
desteklenmesi amaçlanmıştır. Anaokulu sistemi, Avrupa’da erken yaygınlaşmasına
rağmen Amerika’da ise 1876 yıllarının sonlarına kadar pek tanınmamıştır.505 Zamanla
Amerika’da da yaygınlaşacak bu eğitim sisteminin, öğretmen açığını karşılamak üzere
ülkenin çeşitli bölgelerinde anaokulu öğretmeni yetiştirmek üzere öğretmen okulları
açılmıştır. Amerika’da anaokulu öğretmenliği üzerine eğitim alan Board misyoneri
Bayan Cornelia (Nellie) Storss Bartlett aracılığıylaysa Osmanlı Devleti’nde de anaokulu
sistemi ilk defa uygulanmaya başlamıştır.
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Amerikan Board misyoneri olan Lyman Bartlett ve eşi Cornelia C. Barrows
Bartlett’in çocukları olan Cornelia (Nellie) Storss Bartlett,506 1860 yılında Columbus,
New York’ta doğmuştur. 1867’yılında Türkiye’ye gelen Nellie Bartlett, çocukluk ve
gençlik yıllarının bir bölümünü babasının ve annesinin görev yaptığı Kayseri
istasyonunda geçirmiştir. Ancak 1875’te yükseköğrenim eğitimi için Amerika Birleşik
Devletleri’ne geri dönmüştür. Nellie Bartlett, 1877’de bir yıl süreyle önce Mount
Holyoke Seminary’de ardından ise Wellesley College’de eğitim görmüştür.507 Daha
sonra ise Minneapolis / Minnesota’daki The Minneapolis Kindergarten Association
Normal Training School adını taşıyan öğretmen okulunda anaokulu öğretmenliği
eğitimi almıştır. Kuzey Amerika’da yer alan bu okul, Fröbel tekniklerine göre eğitim
veren ilk kurumlardan biriydi. Miss Stella Woods’un işlettiği okul, aynı zamanda
uluslararası çalışmalara da önem veren bir kurumdu.508
Öte yandan ABCFM tarafından Kayseri istasyonundan, İzmir istasyonuna tayin
edilen Lyman Bartlett ve eşi 13 Eylül 1884 tarihinden itibaren İzmir’de çalışmaya
başlamışlardır. Nellie Bartlett ise Amerika’daki eğitimi tamamladıktan sonra Kasım
1884 tarihinde İzmir’deki ailesinin yanına dönmüştür. Kendisi o tarihlerde ABCFM
tarafından atanmış bir misyoner değildi. Ancak Amerika’da aldığı eğitim bilgilerini
uygulamak adına kendi girişimleri ile İzmir’deki Amerikan kız okuluna (ACI) ait kiralık
evin bir odasında Ocak 1885’te509 bir anaokulu açmıştır. Amerikan Board
misyonerlerinin ifadesine göre bu okul Türkiye’de açılan ilk anaokulu510 olma
özelliğine sahipti.511
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Amerikan Board’un 1884-1885 yılına ait İzmir istasyonu raporunda belirtildiği
üzere deneme amacıyla kurulan, anaokulu sınıfının hazırlanması ve çocukların
kullanacağı materyallerin temin edilmesi açısından bu okul, kuruluş aşamasında maddi
sıkıntılar yaşamıştır. Yaşanan bu sıkıntılara rağmen okul, kısa zamanda başarılı
olmuştur. İlk önce 7 Ermeni öğrenci ile birlikte faaliyete geçen anaokulundaki öğrenci
sayısı bir süre sonra 31 yükselmiş, ayrıca Miss Bartlett’in anaokulundaki çalışmalarına
iki Ermeni bayan da yardımcı olmuştur.512
Bir taraftan çocukların eğitimi ile ilgilenen Miss Bartlett, aynı zamanda 6 genç
bayana da Fröbel yöntimini öğreterek anaokulu ile aynı zamanda bir öğretmen okulunu
da başlatmıştır.513 Öğretmen okuluna başvuranların öğretmen olmaya uygun bir eğitime
ve müzik kulağına sahip olmaları, çocukları sevmeleri ve 17 yaşın altında olmaları
gerekmekteydi.514 Bununla birlikte anaokulunun gelişimine paralel olarak Nellie
Bartlett’in sorumluluğundaki öğretmen okuluna olan ilgi de her geçen gün artmıştır.
İstanbul, Bursa, Trabzon, Erzurum, Maraş, Yozgat, Talas / Kayseri, Manisa ve İzmir
gibi farklı bölgelerden gelen genç bayanlar bu okulda anaokulu öğretmeni olabilmek
için Miss Bartlett tarafından sıkı eğitimlerden geçmiş, adayların seçiminde büyük özen
gösterilmiştir. Düzenli olarak teorik eğitim alan bu genç bayanlar, ayrıca çocuklarla
ilgilenerek pratik yapma fırsatı da bulmuşlardır. Eğitim süresinin sonunda ise öğretmen
adaylarına dört saatlik genel sınavlar yapılmaktaydı. Sınavı geçen öğretmen adayları
anaokulu öğretmeni olmayı hak ederken kısmî ya da yetersiz bir eğitim aldıkları
düşünülen adaylara ise öğretmenlik diploması verilmiyordu.515
1885 yılında öğretmen okulunda eğitim almaya başlayan 6 bayandan 5’i kursu
başarıyla tamamlayıp okulun ilk mezunlarından olmayı hak etmişlerdir. Bu genç
öğretmenlerden birisi İstanbul Gedik Paşa’da bulunan Amerikan Kız Okulu’nda
çalışmaya başlamıştır. Bir başkası ise Erzurum’a giderek şehirdeki ilk anaokulunu
512
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faaliyete geçirmiştir. Diğer üç kişi ise İzmir’de kalarak Nellie Bartlett’in anaokulundaki
çalışmalarına yardım etmişlerdir.516 Bu öğretmen okulu sayesinde ilerleyen yıllarda
Anadolu’nun farklı bölgelerinde Amerikanlı misyonerler tarafından açılacak olan birçok
anaokulunun ilk öğretmen kadrolarının İzmir’de eğitim almaları sağlanmıştır.
Kısa süre içerisinde anaokulundaki öğrenci sayısının artmasıyla birlikte
derslerin işlendiği sınıf / oda yetersiz gelmeye başlamıştır. Bunun üzerine Amerikan kız
okulu çatısı altında çalışmalarını sürdüren anaokulu, 12 Kasım 1885 tarihinde
İzmir’deki Amerikan erkek okulunun sorumluğuna girmiştir. 1886 yılında ise
Basmane’deki tren istasyonunun arkasında bulunan Ermeni mahallesinin, Meles
Caddesi üzerinde yer alan ve Spartalian Evi olarak bilinen binaya taşınılmıştır. İlk önce
üç yıllığına kiralanan ve daha önce Tütün Rejisi (Régie des Tabacs) tarafından
balyalama yeri olarak kullanılan bu bina, ABCFM tarafından erkek okulu binası,
Bartlett

ailesinin evi ve aynı zamanda

Nellie Bartlett’in anaokulu olarak

kullanılmıştır.517
Eğitimin ücretli olduğu bu okul, düzenli olarak her ay öğrencilerden öğretim
ücretini tahsil etmiştir. Ancak öğrencilerin birçoğunun fakir aile çocukları olması
nedeniyle bazı öğrenciler hiç ödeme yapamamış, diğerleri ise öğretim ücretlerinin bir
kısmı ödeyebilmiştir. Buna karşılık okulun açılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl
geçtikten sonra ortaya çıkan mali tablo ise umut verici olmuştur. 31 Aralık 1885 tarihi
itibariyle öğrencilerden alınan ücret toplam 2.016 kuruşa bir başka ifadeyle 99 dolara,
ikinci yılında ise 4.050 kuruşa yani 178 dolara ulaşmıştır.518 Gelecek adına umut veren
bu mali tablo, ileride anaokulunun kendi ayakları üzerinde durabileceğini göstermiştir.
Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’de yürüttüğü eğitim çalışmaları
açısından anaokulu eğitimi kısa zamanda önemli bir faaliyet alanı haline gelmiştir.
Aslında misyonerlerin anaokulu çalışmaları konusunda köklü bir geçmişi ve uzun süreli
bir deneyimleri yoktu. Bu rağmen anaokulu sistemi, ilk başta Ermeni toplumunun,
ardından ise Rumların ilgisini çekmeyi başarmış ve kısa sürede bu toplumların güvenini
kazanmıştır. Bu ilgi, Amerikan Board misyonerleri açısından önemli bir gelişme olarak
ifade edilmiştir. Çünkü İzmir halkı genellikle bildikleri ve alıştıkları okulları tercih
etmekteydi. Misyonerlerin ifadesine göre, cüzi bir ücret ödenen bu okullarda maalesef
ki çocuklar iyi bir eğitim alamıyorlardı. Bu gelenekselleşen anlayışı ortadan kaldırmak
516
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ve annelerin gündelik yaşamlarını rahatlatmak amacıyla çocukların anaokuluna kayıt
edilmesi için ebeveynler ikna edilmeye çalışılmıştır. Bunun içinde anaokulunda görev
yapan öğretmenler tarafından çocukların evlerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Hayırseverlik düşüncesi ile bir anaokulu açtıklarını belirten Amerikan Board
misyonerleri, gelir düzeyi düşük ailelerden okul taksitlerinin dörtte birini tahsil
etmişlerdir. Böylece fakir ailelerin çocuklarına da eğitim fırsatı sağlanmış, yeni
oluşturulan anaokulu sistemi sayesinde misyonerlerin toplumun her kesiminden insana
kolayca nüfuz etmesi amaçlanmıştır.519
Öte yandan anaokulunda verilen eğitimin cezbedici ve zevkli olması çocukların
da ilgisini çekmiştir. Burada verilen eğitim sayesinde çocukların kişisel ve zihinsel
gelişimlerine önemli katkı sağlanmıştır. Zaten anaokulu sistemi, çocukların küçük
yaştan itibaren oyun ve hareket düşüncelerini geliştirmeyi, eğitimleri eğlenceli bir
şekilde verilmeyi amaçlamıştır. 520 Anaokulu eğitimi sonucunda çocukların, gelişiminde
gözle görülür değişikliklerin yaşanması ise gerek öğretmenleri gerekse de veliler
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
Anaokulunun kısa süredeki bu gelişimi çevre halkının ilgisini çekmeyi
başarmış, bunun sonucu olarak 1886 yılında anaokuluna 70 öğrenci kayıt olmuştur.521
Bu bağlamda anaokuluna kayıtlı öğrenci sayısı bazen eğitim dönemi içerisinden
değişlik gösterdiğini de belirtmekte yarar vardır. Örneğin 1886-1887 eğitim-öğretim
döneminin başından 87 öğrenci anaokuluna kayıtlıyken Şubat 1887’ye gelindiğinde bu
sayı 104’e ulaşmıştır. Şubat 1887’den Mayıs 1887’ye kadar ise 117 öğrenci anaokulu
eğitimi alırken 12 Mayıs 1887 tarihi itibariyle okulda 69 öğrenci eğitimini
sürdürmüştür.522
Amerikan Board misyonerleri tarafından anaokulunda, çocukların gelişimine
yönelik çeşitli eğitimlerin yanı sıra dinî eğitimler de verilmiştir. Protestan kilisesinde
ağır aksak çalışmaları sürdürmeye çalışan Pazar Okuluna, çocukların ilgi göstermemesi
ve kiliseye gitmemesi misyonerlerin anaokulunda dinî faaliyetlerde bulunmasına neden
olacaktır. Bunun için erkek okulunun ve anaokulunun ortak kullandığı bina içerisinde
bir Pazar Okulu kurulmuş, çocukların ilgisi çekilmeye çalışılmıştır. Sayıları bazen
200’ü bulan öğrenciler için Pazar günleri birçok sınıfta İncil ve Protestanlık hakkında
519
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dinî dersler verilmiştir. Böylece meyvelerini ileride almak üzere çocuklara küçük yaşta
nüfuz edilmeye çalışılmıştır.523
Bu arada anaokulunda eğitim alan bazı çocuklar eğitimlerini tamamladıktan
sonra yine Amerikan Board misyonerlerinin idaresinde olan kız veya erkek okullarına
kaydolarak eğitimlerini devam ettirmişlerdir. Örneğin 1888 yılında anaokulu eğitimini
tamamlayan 10 öğrenci, kız ve erkek okullarının ilkokul bölümlerine kaydolmuştur.
Çocukların anaokulunda aldıkları eğitim ise ilkokul dönemlerinde kendilerine avantaj
sağlamıştır.524
Diğer taraftan Amerikalı misyonerler tarafından kurulan anaokulunun kısa
zamanda elde ettiği başarı özelliklede Ermeni cemaatinin dikkatini çekmiştir.
Geleneksel yöntemlerle eğitim veren ve çocuklara ağır cezalar uygulayan Ermeni
öğretmenler, Amerikalı misyonerlerce acımasızlıkla suçlanmaktaydı. Buna karşılık
Nellie Bartlett’in yönetimindeki anaokulunda modern bir eğitim verilmekte ve çocukları
memnun edici yaklaşımlar sergilenerek ilgileri çekilmekteydi.525 1889 yılına
gelindiğinde İzmir’deki Gregoryen Ermeni cemaati tarafından Amerikalı misyonerlerin
yönetimindeki anaokulu örnek alınarak Ermeni cemaati kendi anaokullarını açmıştır.
Ancak Amerikan Board misyonerlerine göre bu okul eğitim kalitesi ve öğrencilere
sağlanan imkânlar açısından kendi anaokullarının kötü bir kopyasıydı.526
7 Ağustos 1889 tarihinde sıla iznini (furlough) kullanmak için Amerika’ya
giden anaokulu yönetici Nellie Bartlett’in görevini Edith Blacker devralmıştır.
Anaokulu eğitimi almış birisi olarak Miss Blacker, Bartlett’in yokluğunda anaokulunun
gelişimi için çaba sarf etmiştir. Ancak sağlığının bozulması üzerine Aralık 1889
tarihinde görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır.527 1890 yılının sonlarına doğru ise
Nellie

Bartlett’in

İzmir’e

dönmesiyle

birlikte

İzmir’deki

anaokulu

yeniden

toparlanmaya başlamıştır.528 Ayrıca 1885’ten itibaren anaokulunun yöneticiliğini
yürüten Miss Bartlett’in, beş yıl aradan sonra, İzmir istasyonundaki misyonerlik görevi
ABCFM tarafından onaylanmasıyla birlikte resmiyet kazanmıştır.
1891 yılına gelindiğinde Board misyonerleri, İzmir’in varoş semtlerinden biri
olan Karşıyaka’da ikinci bir anaokulu açmıştır. Bu bölgede kiralanan bir evde
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faaliyetlerine başlayan anaokulunda çalışmak üzereyse bir öğretmen görevlendirilmiştir.
Rum çocuklar arasında etkili olmaya başlayan bu anaokulu, İzmir’deki Rum piskoposun
engellemeleri ve Osmanlı Hükûmeti tarafından anaokuluna çalışma izninin verilmemesi
nedeniyle okul bir süre sonra kapatılmıştır.529
Zamanla İzmir halkının dikkatini çekmeye başlayan anaokulu sistemi
sayesinde Board misyonerleri, şehirdeki birçok eve ulaşma imkânı bulmuşlardır. Ayrıca
anaokulunda uygulanan disiplinli eğitim ile birlikte erken yaşlarda çocukların
karakterlerinin belirlenmesi ve ahlaki gelişimlerine etki edilmesi sağlanmıştır. 530
1893 yılında 64 öğrencinin kayıt olduğu anaokulunda, bu tarih itibariyle
eğitimini tamamlayan öğrencilere ilk kez mezuniyet sertifikası verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca yine bu dönemde Sonora / California’da kurulan bir çocuk misyoner derneği
topladığı yardım paralarıyla, İzmir’deki anaokulundaki çocukların eğitiminde
kullanılmak üzere bir kum masası hediye etmiştir. Sonora’daki her bir küçük çocuğun
verdiği 5 sent ve farklı çalışmalar neticesinde 18 dolar değerindeki bu kum masası satın
alınmış, ayrıca İzmir’deki bir çocuğun anaokulu ücreti ödenmiştir. Bu durum ise İzmir
anaokulundaki öğrencilerin ilgisini çekmiş, öğrenciler de kendi istekleri ile benzer bir
çocuk misyoner derneğini 1892 yılında İzmir’de kurmuşlardır. Kısa süre sonra
çalışmalara başlayan dernek üyesi çocuklar çok ilginç yollarla para toplamayı
başarmışlardır. Örneğin küçük bir kız çocuğu, 10 para karşılığında ablasının çamurlu
elbisesini, abisinin ise ayakkabılarını temizlemiştir. Paskalya zamanı öğretmenlerinin
yardımıyla yumurtalar boyanıp satılmış, elde edilen gelirle fakir ailelere 92 tane taze
yumurta dağıtılmıştır. Fakir dul bir kadının ev kirasının ödenmesine katkıda bulunmuş,
Bursa’daki yetimhaneye para gönderilmiş, yine fakir bir adamın İncil satın alması için
kendisine para yardımı yapılmıştır.
Öte yandan dernek faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik bazı
toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar sırasında küçük çocuklara farklı ülkelerde
bulunan çocuklar hakkında bilgiler verilmiştir. Gördükleri bazı üzücü manzaralar
karşısında çok etkilenen çocuklar, kendi istekleri ile Çin’de bulunan fakir bir kıza
yardım da etmişlerdir. 531
1892 yılına gelindiğinde Spartalian Evi’nin tam karşısındaki arsa yeni bir
anaokulu binası yapılmak için Kadın Misyonları Kurulu’nun (WBM) mali katkıları
529
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neticesinde satın alınmıştır. 532 Ayrıca yine 1892’de Amerikan Board’un İzmir’deki
eğitim kurumlarının Babıali tarafından tanındığına dair ruhsatnameler alınmıştır.
İzmir’deki Amerikan Board’a ait dört okul; Amerikan Kız Okulu (ACI), Amerikan
Erkek Okulu (IC), Amerikan Anaokulu ve Amerikan Board’a bağlı olan Rum Protestan
Birliği Okulu Osmanlı Hükûmeti’nden ruhsatname alan okullardır. Anaokulu, 16 Kasım
1892 (4 Teşrin-i Sânî 1308) tarihinde ve İzmir Valisi Abdurrahman (Nurettin) Paşa
zamanında bu ruhsatnameye kavuşmuştur. Osmanlı arşiv vesikalarında da ifade edildiği
üzere, 1885 (1301) tarihinde açılan bu okul, önce Tabakhane semtinde daha sonra ise
bir Ermeni mahallesi olan Çayırlıbahçe’deki Meles Caddesi’nde bulunan 23 numaralı
binada ilkokul (iptidai) derecesinde kız ve erkek öğrencilere eğitim veren bir okul
olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.533 Burada dikkat çeken bir husus ise anaokulu eğitimi
veren bu okul, Osmanlı belgelerinde göre ilkokul (iptidai) derecesinde eğitim veren bir
okul olarak ifade edilmesidir.
Board misyonerleri, 1892’de satın alınan arsaya yeni bir bina yapmak yerine 25
Ocak 1894’te Spartalian Evi’nin bitişiğindeki Seferyan Evi’nin satın alınmasını uygun
görmüşlerdir. Bu evin satın alma işlemi, Middletown / Connecticut’lı Mrs.
Huntington’ın WBM aracılığıyla okula yaptığı para yardımı sayesinde gerçekleşmiştir.
Mrs. Huntington’ın yaptığı yardım karşısında anaokulu yönetimi, vefa borcunu ödemek
ve kendisinin adını yaşatmak için anaokuluna Huntington Anaokulu ve Öğretmen Okulu
(Huntington Kindergarten and Training School) ismini vermiştir. Daha sonra ise bu isim
güzel ve kalın bir mermere yazdırılarak Seferyan evinin giriş kapısın üstüne
asılmıştır. 534
Yeni binasında eğitim çalışmalarına devam edecek olan Huntington
Anaokulu’na, 1894-1895 eğitim-öğretim yılında 85 öğrenci kayıt olmuş ancak düzenli
olarak 65 öğrenci derslere devam etmiştir. Öğrenci sayısındaki bu azalmanın nedeni ise
bazı ailelerin okul ücretlerini düzenli olarak ödeyememelerinden kaynaklanmıştır. Bu
ekonomik azalışa rağmen okul, dönem sonunda 75 liralık gelir elde etmiştir. Ayrıca
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yine bu dönemde anaokulu ile bağlantılı olarak çalışan öğretmen okulunda ise 7 bayan
öğrenci anaokulu öğretmenliği konusundaki eğitimlerini tamamlamıştır.535
İzmir’deki misyon anaokulu, kurulduğu günden itibaren çoğunlukla Ermeni
öğrencilere eğitim vermiştir. 1895 yılından itibaren ise Rum öğrenciler için ayrı bir sınıf
açılmıştır.536 İlk yıl için Rumca kısmının giderleri 42 lirayı bulurken bölümden elde
edilen gelir ise 7,5 lira olmuştur. Ancak Rumca sınıfının gelirleri ve giderleri arasında
yaşanan bu açık misyonerlerin bu sınıfa olan ilgisini azaltmamıştır. Öte yandan aynı
dönemde Huntington Anaokulu’nun Ermenice kısmında, 45’i kız toplam 50 Ermeni
öğrenci eğitim almış, Rumca kısmına ise 12’si kız toplam 17 Rum öğrenci kayıt
olmuştur.537
Giderek iş yükü artan Nellie Bartlett’in, okuldaki çalışmalarına destek olmak
amacıyla 4 Ekim 1894’te İzmir’e gelen Isabel Saunders’ın adındaki genç bir bayan
Huntington Anaokulu’nda çalışmaya başlamıştır.538 Kendisine okul binasının üst
katında ise bir oda tahsis edilmiştir. Vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan Miss
Saunders, öğretmen okulundaki genç bayanlara temel çocuk oyunları üzerine eğitimler
vermiş, anaokulu çalışmalarının dışında Ermenice öğrenmek için çaba sarf etmiştir.
1896 yılındaysa bir süreliğine Amerikan Board’un İstanbul’daki anaokulu faaliyetlerine
destek olmak amacıyla İstanbul’a gitmiştir.539
Bu arada Huntington Anaokulu’nun kurucusu ve idarecisi olan Nellie Bartlett,
yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kasım 1895’te anaokulundaki çalışmalarına ara
vermek zorunda kalmıştır. Sağlığının giderek bozulması üzerine tedavisine Amerika’da
devam etmek için babası Lyman Bartlett ile birlikte 19 Ocak 1896’da İzmir’den
ayrılmıştır. Nellie Bartlett, uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşup 31
Ocak 1899’da İzmir’e geri dönmüş ve tekrar Huntington Anaokulu’nun idareciliğini
üstlenmiştir. Nellie Bartlett’in İzmir’de bulunmadığı dönemde ise anaokulun
535
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yöneticiliğini Isabel Saunders yapmıştır. 1899 yılında İzmir’den ayrılan Miss Saunders,
iki ay İstanbul’da çalıştıktan sonra ise Amerika’ya geri dönmüştür.540
Önceki yıllara göre 1896 yılında anaokulunun öğrenci sayında azalma
yaşanmıştır. Bu azalmada: eğitim ücretlerinin artması, çocuklarını Huntington
Anaokulu’na gönderen ailelerin genellikle gelir düzeylerinin düşük olması ve
dolayısıyla bu ücretleri karşılayamamaları, Gregoryen Ermeni cemaati tarafından açılan
anaokulunun Amerikan misyonerler idaresindeki anaokuluna ciddi bir rakip haline
gelmesi ve Nellie Bartlett’in yaşadığı sağlık sorunları etkili olmuştur.541
Nellie Bartlett’in İzmir’de bulunmadığı dönemde Isabel Saunders, anaokulu ile
bağlantılı olarak faaliyetlerini sürdüren öğretmen okulunun da sorumluluğunu
üstlenmiştir. Ancak 1896 yılından itibaren anaokulunda olduğu gibi her geçen yıl
öğretmen okulundaki öğrenci sayısında da azalma yaşanmış ve eğitim durma noktasına
gelmiştir. Bu azalma karşısında, donanımlı bir öğretmen okulunun hayata geçirilmediği
takdirde Türkiye’deki anaokulu sisteminin zaman içerisinde sona erebileceği Amerikan
Board misyonerlerince rapor edilmiştir. Yine aynı raporda, anaokulu öğretmenleri
hastalanmaz, evlenmez ve ölmez ise mevcut öğretmen kapasitesinin anaokulları için
yeterli olabileceği ve yeni öğretmenlere ihtiyaç duyulmayacağı misyonerler tarafından
kinayeli bir şekilde vurgulanmıştır. Ancak insan doğası gereği zaman içerisinde
öğretmen

kadrosunun

yenilenmesi

gerekeceği,

aksi takdirde

çok

geçmeden

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde açılan anaokullarının birer birer kapanacağı Amerikan
Board misyonerleri tarafından örgüt merkezine iletilmiştir.
Bu durumda karşısında misyonerler tarafından, anaokullarına daha fazla
öğretmen yetiştirebilmek amacıyla, bazı istasyonlarda, belirli dönemlerde faaliyet
gösterecek gezici okulların açılması gibi görüşler ortaya atılmıştır. 12 Haziran 1900
tarihli İzmir istasyonunun yıllık raporunda ise öğretmen okulu açmak için öğretmen
adaylarının pratik yapabilecekleri anaokullarına sahip istasyonların uygun olacağı
belirtilmiştir. Bu açıdan Merzifon istasyonu, öğretmen okulu açmak için en uygun
yerlerden birisi olarak düşünülmüştür. Çeşitli bölgelerde açılacak olan öğretmen
okulları sayesinde, öğretmen adayları uzun seyahatler yapmak zorunda kalmayacaklar
ve evlerinden uzakta gurbet hayatı yaşamayacaklardı. Söz konusu projenin hayata
geçmesi için ise anaokulu eğitimi konusunda eğitim almış, yetenekli kızlara ihtiyaç
540
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duyulacaktır. Bu projeyle birlikte, ileride Türkiye açısından yararlı olacağına inanılan
anaokulu sistemi için çok sayıda anaokulu öğretmeni yetiştirilebileceği dönemin İzmir
istasyonu başkanı Lyman Bartlett tarafından ifade edilmiştir.542
Ayrıca Nellie Bartlett’in İzmir’deki öğretmen okulu örnek alınarak Maraş,
Antep, Adana ve Saimbeyli (Haçin) gibi bölgelerde bulunan Amerikan kız okulları ile
bağlantılı olarak anaokullarına öğretmen yetiştirme düşüncesi ile kalıcı öğretmen
okulları açılması da planlanmıştır.543 20. yüzyılın ilk çeyreğine girildiğinde ise
anaokullarına öğretmen yetiştirmek için İzmir’in yanı sıra Kayseri, Trabzon vs. gibi
şehirlerde de öğretmen okulları açılmış, bu okullar adına The Orient gibi misyoner
gazetelerinde ilanlar verilmiştir.544
1899’da Nellie Bartlett’in Huntington Anaokulu’nun sorumluluğunu yeniden
üstlenmesiyle beraber okuldaki öğrenci sayısında ve okul gelirlerinde artış yaşanmıştır.
Ancak Miss Bartlett’in yaşadığı sağlık sorunları zaman zaman çalışmaların aksamasına
da neden olmuştur. Bunun için kendisine anaokulu çalışmalarında yardımcı olmak
amacıyla Ekim 1901’de Charlotte Halsey adındaki bir bayan İzmir’e gelmiş ve
Huntington Anaokulu’nda çalışmaya başlamıştır.545
Yine 1901 yılından itibaren öğretmen okulu öğrencilerine yönelik pedagoji
eğitiminin verilmeye başlanması ise anaokulu sistemi açısından önemli bir gelişme
olmuştur. İlk defa okulun ders müfredatına eklenen pedagoji eğitimi sayesinde,
anaokulu öğretmenleri meslek hayatlarına başlamadan önce çocuk eğitimi ile ilgili
modern eğitim metotlarını öğrenme imkânı bulmuşlardır.546
1885 yılında İzmir’de açtığı anaokulu ile bu eğitim sisteminin Türkiye’de
yaygınlaşmasına öncülük eden Nellie Bartlett, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları
nedeniyle Nisan 1902’de Huntington anaokulu ve öğretmen okulundaki çalışmalarına
son vermek zorunda kalmıştır. Miss Bartlett’in, 17 yıllık anaokulu yöneticiliği süresince
bu okulda 8 farklı öğretmen hizmet vermiştir. Anaokulu ile bağlantılı olarak yine Miss
Bartlett’in denetiminde olan öğretmen okulundan 1885-1895 yılları arasında 27 öğrenci
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öğretmen olmayı hak ederken 1885-1902 yılları arasında toplam 42 genç bayan söz
konusu okuldan öğretmen olarak mezun olmuştur.
Nellie

Bartlett’in

1902’de

Huntington

Anaokulu’ndaki

görevinden

ayrılmasından sonra anaokulunun tüm sorumluluğu Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’ne
(ACI) geçmiş, anaokulunun yöneticiliğine ise Ilse Charlotte Pohl getirilmiştir. Ilse C.
Pohl, Dresden / Almanya’da bulunan Royal Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik
mesleğine yönelik eğitim almış bir bayandı. Miss Pohl, anaokulu yöneticiliğinin yanı
sıra aldığı eğitimin de katkıları ile neredeyse kapanma noktasına gelen öğretmen
okulunu canlandırmak amacıyla girişimlerde bulunmuş ve Ekim 1902 tarihinde
öğretmen okulu yeni eğitim-öğretim dönemine başlamıştır.547 Yapılan düzenleme ile
geniş bir sınıfa sahip olan öğretmen okuluna, farklı bölgelerden gelen 10 genç bayan
kayıt olmuştur. Okuldaki teorik dersler Miss Pohl, uygulama dersleri ise Miss Halsey
tarafından verilmiştir. Huntington anaokulundaki çalışmalara ise 1903 yılında İzmir’e
gelen Miss Jillson da destek vermiştir.
ACI’nın yönetim kurulu tarafından alınan karar gereğince, 1902-1903 eğitimöğretim döneminden itibaren anaokuluna 7 yaşından büyük öğrenciler kayıt
edilmemeye başlanmıştır. 7 yaşından büyük öğrenciler enstitünün ilkokul kısmına kayıt
edilirken 7 yaşından küçük çocuklar ise anaokulu kısmına kaydedilmişlerdir. Bu
değişiklik aynı dönem için anaokulu öğrenci sayılarında azalmaya neden olmuş fakat
ilerleyen yıllarda anaokulu bölümünün öğrenci sayısı artmıştır.548
Haziran 1903’te ise öğretmen okulundan hepsi Ermeni 4 genç bayan mezun
olmuştur. Söz konusu mezunlardan birisi Bursa’da, bir diğeri ise Kayseri’de
anaokullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim sınıfları açmışlardır. Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinde açılan bu eğitim sınıfları ve öğretmen okulları sayesinde 1900’lerin
başında anaokullarına eğitimli öğretmen temin etmede yaşanan sıkıntılar zamanla
azalmıştır.
İzmir’deki Huntington anaokulunun yöneticiliğini üstlenen Miss Pohl’un 1904
yılında yaşadığı sağlık sorunları anaokulu ve öğretmen okulu çalışmalarında sıkıntılara
neden olmuştur. Ancak Amerikan Board’un sorumluluğunda olan İzmir Protestan
Kilisesi’nin Ermeni Papazı Agop M. Taşçıyan’ın kızı Miss Taşçıyan, anaokulu ve
öğretmen okulundaki eğitim çalışmalarına yardımcı olmasıyla birlikte yaşanan sıkıntılar
547
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azalmıştır. Almanya’da anaokulu öğretmenliği hakkında eğitim almış olan Miss
Taşçıyan’ın, anaokuluna yaptığı katkılar Amerikan Board yetkilileri tarafından
memnuniyetle karşılanmıştır.549
Uzun yıllar sadece anaokulları için öğretmen yetiştiren İzmir’deki öğretmen
okulu, 1904 yılından itibarensen ilk ve orta dereceli okullara yönelikte öğretmen
yetiştirmeye başlamıştır. Öğretmen okulunun, uzun yıllar sonucu elde ettiği deneyimler
Anadolu’nun birçok bölgesinden öğrencinin bu okulu tercih etmesine ve onlarının
güvenini kazanmasına neden olmuştur. İzmir’deki anaokulunun kurucusu ve bu okulun
uzun yıllar

yöneticiliğini yapan Nellie Bartlett’in 1902 yılında görevinden

ayrılmasından sonra aradan geçen 5 yıl içerisinde İzmir Öğretmen Okulu’ndan 13
anaokulu öğretmeni ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim verebilecek 20 öğretmen
mezun olmuştur.550
1905 yılında ise anaokulu öğretmeni yetiştiren İzmir’deki öğretmen okulundan
4 genç bayan mezun olacaktır. Bu mezunlardan ikisi Gregoryen Ermeni olup içelerinden
birisi İzmir’deki Gregoryen Ermeni cemaatine ait anaokulunda öğretmenlik yapmaya
başlamıştır. 551 Görüldüğü üzere Amerikan Board misyonerlerinin idaresinde olan İzmir
Öğretmen Okulu’ndan mezun olan öğrenciler yalnız Amerikan Board’un Anadolu’daki
anaokullarında

öğretmenlik

yapmamış,

aynı

zamanda

kendi

milletlerine

ait

anaokullarında da çalışma imkânı bulmuşlardır.
1905-1906 eğitim-öğretim döneminde 3’ü Rum, 3’ü Ermeni olmak üzere
toplam 6 öğrenci öğretmen okulunda eğitim almıştır. Aynı yıl bu öğrencilerden 4’ü
mezun olurken mezun olan öğrencilerden birisi Ordu’da öğretmenlik yapmaya
başlamıştır.552 Yine 1906 yılında ACI bünyesindeki ilkokul ve ortaokul (hazırlık)
kısımları ile öğretmen okulu sınıfları, ACI’ya ait binanın derslik ve yatakhane açısından
yetersiz gelmesinden dolayı Huntington anaokulu binasına taşınmıştır. Bu taşınmayla
birlikte öğretmen okulu öğrencileri anaokulunda daha kolay pratik yapma imkânı da
bulmuşlardır.
1906-1907 ders yılında öğretmen okuluna 9 öğrenci kayıt olmuştur. Bu
öğrencilerden 4’ü İzmir bölgesinden olup diğerleri Bursa, Sivas, Samsun, Adana ve
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Saimbeyli (Haçin)’den gelmiş ve bu okulda eğitim almışlardır.553 Yine bu dönemde
öğrencilerin, öğrenim ve yatakhane ücretleri konusundaki istekleri göz önünde
bulundurularak yıllık 21,5 lira olan öğrenim ve yatakhane ücretleri 16 liraya indirilmiş,
ayrıca eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilere okul idaresi maddi
açıdan destek olmuştur.554 Ancak Miss Pohl’un sağlık sorunları yaşaması ve tedavi
amacıyla Avrupa’ya gitmesi nedeniyle öğretmen okuluna, 1908-1909 eğitim-öğretim
döneminde öğrenci kaydı yapılamamıştır.555
Bir yıl aradan sonra yani Miss Pohl’un İzmir’e dönmesinin ardından, Miss
McCallum, Miss Pohl ve Miss Ely’in eğitmenliğinde öğretmen okulundaki dersler
yeniden başlatılmıştır. 1909-1910 ders yılında okula 5’i Ermeni, 4’ü Rum olmak üzere 9
öğrenci kayıt olmuştur. Bu öğrencilerin beşi İzmir’den, ikisi İstanbul’dan, birer öğrenci
ise Afyon ve Saimbeyli (Haçin)’den gelerek öğretmen okulundaki eğitimlerini
sürdürmüşlerdir. 556
1911 yılında öğretmen okulundan mezun olan öğrenciler ise Mardin, Urfa,
Adana, Kayseri, Merzifon, Bursa, Adapazarı ve İzmir’deki İskoç ve Amerikan okulları
olmak üzere 9 farklı okulda öğretmen olarak iş hayatına atılmışlardır. Görüldüğü üzere
20. yüzyılın başlarına gelindiğinde İzmir’deki öğretmen okulu, İzmir ve Anadolu’nun
çeşitli bölgelerindeki okullara öğretmen yetiştiren önemli bir eğitim kurumu haline
gelmiştir. 1902-1912 yılları arasında bu okuldan mezun olan 63 genç bayan,
öğretmenlik diploması alarak Anadolu’nun birçok bölgesinde öğretmenlik mesleğini
icra etmiştir. 557
1902’den 1922 yılına kadar Huntington Anaokulu, ACI’nın bir bölümü olarak
faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak Eylül 1922’de yaşanan büyük İzmir yangını
nedeniyle ACI ile birlikte anaokulundaki eğitim faaliyetleri de sona ermiştir. 1923’te
İzmir’in Göztepe semtinde ACI’nın yeniden açılmasına karşılık, Huntington anaokulu
bir daha açılmamıştır.
Basmane demiryolu istasyonunun yanında bulunan ve Meles Caddesi üzerinde
yer alan Huntington anaokulu ve öğretmen okulu binası 1922’deki yangından
kurtarılmıştır. Ancak binanın durumu okul olarak kullanmaya uygun olmamasından
553
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dolayı Amerikan Board tarafından 1927 yılında 2.855 dolara satılmıştır. Satıştan elde
edilen gelir ile 1930’larda ACI’nın Göztepe’deki kampüsüne inşa edilen yeni bina için
mali kaynak oluşturulmuştur. Eski anaokulunun anısını yaşatmak adınaysa bu yeni
binaya, Huntington Hall ismi verilmiştir. Bu bina 1955 yılında ise yeniden yapılmış, bu
seferse bina, Göztepe’deki ACI’nın ilk müdür yardımcı İbrahim Taner’in anısına Taner
Hall olarak isimlendirilmiştir.558
İzmir’deki Huntington anaokulu, Osmanlı’daki benzer tüm kurumların
üzerinde beklenmedik bir etki yaratması açısından önemlidir. Okullaşma oranının
artmasıyla

birlikte

insanlar

yavaş

yavaş aydınlatılarak genç nesillere karşı

sorumluluklarının bilincine varmışlardır. Osmanlı içerisinde Amerikalıların ve
Avrupalıların eğitim sistemleri takdir edilmeye, onların eğitim sistemine kısmen
erişmeye çalışmıştır. Sonunda ise Miss Bartlett’in anaokulu örnek alınarak Türkiye’nin
büyük kentlerinin hemen hemen tümünde çok sayıda anaokulunun temelinin atılması
kolaylaştırılmıştır.559 Dolayısıyla 1885 yılında Amerikan Board misyonerleri tarafından
İzmir’de açılan bu anaokulunun, sonuç itibariyle Türkiye’deki erken çocukluk dönemi
eğitiminin oluşmasında ve gelişmesinden önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İZMİR ULUSLARARASI KOLEJ’İN
AÇILMASI VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
3.1. İzmir Uluslararası Kolej’in Açılmasını Sağlayan Gelişmeler
Amerikan Board tarafından Anadolu’nun iç bölgelerinde ve küçük şehirlerinde
açılan altı Amerikan Koleji’nin aksine Uluslararası Kolej, Osmanlı’nın Anadolu’daki
ikinci büyük limanı ve canlı bir ticaret kenti olan İzmir’de kurulmuştur. ABCFM,
1820’den beri bu bölgede faal olmasına rağmen 1880’lere gelindiğinde İzmir istasyonun
dâhilinde güçlü bir yerli Protestan cemaatini oluşturamamıştır. Dolayısıyla Merzifon,
Antep veya Harput’taki yerli Protestanların, Evanjelik Hristiyan özelliklere sahip bir
yükseköğrenim kurumunu destekleme gücü İzmir’de daha zayıf görünmekteydi. Buna
rağmen Board misyonerleri, bu kentte bir kız, bir de erkek okulu açmayı
başarmışlardır.560
İzmir’de açılan Amerikan eğitim kurumlarından birisi, daha öncede ana
hatlarıyla değinilen Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’dür (ACI). Eğitim-öğretim programı,
eğitim kadrosu, kampüs sahası ve bu saha içerisindeki tesisleşmesi açısından dikkat
çeken ayrıca sosyal, kültürel ve dinî çalışmaları ile de irdelenmesi gereken İzmir’deki
bir başka Amerikan eğitim kurumu ise Uluslararası Kolej’dir (IC).
Erkek öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim hizmeti vermek amacıyla 1879
yılında temelleri atılan ancak resmî kuruluş tarihi 1891 yılı olarak kabul edilen ve
1934’te ise çeşitli nedenlerden ötürü İzmir’deki eğitim faaliyetlerini sonlandırmak
zorunda kalan IC, şehrin eğitim tarihine önemli izler bırakmış bir kurumdur.
1879 yılında Erkek Okulu (Boys School) olarak ilk adımlarını atmaya başlayan
bu eğitim kurumu, 1891’de Amerikan Erkek Lisesi (American High School for Boys)
560
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adını almıştır. Bu isim değişikliğinden kısa bir süre sonra 1898’de Amerikan Kolej
Enstitüsü (American Collegiate Institute) ve 1903’de ise Uluslararası Kolej
(International College) ismini alacaktır.561

3.1.1. İzmir Uluslararası Kolej Öncesi Eğitim: Erkek Okulu (1879-1891)
Bilindiği üzere 1878 yılında Amerikalı misyoner Bayan Maria A. West
tarafından karma eğitim veren bir ilkokul, İzmir’in Tabakhane semtinde kiralanan bir
evde derslere başlamıştı. 1879’da Bayan West’in İzmir’den ayrılmasının ardından
okulun idaresi ise Manisa’dan gelip İzmir’e yerleşen misyoner Marcellus Bowen’e
geçmiştir. Yine aynı yıl karma eğitim veren bu okul, kız ve erkek okulu olmak üzere iki
farklı eğitim kurumuna çevrilmiştir.
Bu dönemde şehirdeki Ermeni okullarında verilen eğitim sisteminin kötü ve
yanlış olduğunu eleştiren misyonerler, bu okullara rakip olabilmek ve öncelikli olarak
Ermeni çocukların ilgisini çekebilmek için Vartabet Agop adındaki bir Ermeni
öğretmenin yönetiminde, 25 öğrenciyle birlikte erkek okulunda eğitim çalışmalarına
başlamıştır. 562 1879 yılında açılan bu okul, gelecekte Uluslararası Kolej adını alacak
olan eğitim kurumunun ilk tohumları olmuştur.
Vartabet Agop’un yoğun çabalarına rağmen erkek okulundaki öğrenci
sayısında beklenen artış sağlanamamış, hatta 1880-1881 ders yılında okulun öğrenci
sayısı 21’e düşmüştür. Misyonerleri ve öğretmen Agop’u hayal kırıklığına uğratan bu
düşüş karşısında okul yönetimi ise çözüm arayışına girmiştir. Misyonerler, İzmir
istasyonu dâhilindeki çeşitli bölgelerdeki öğrencileri bu okula çekebilmek için yatılı bir
bölümün açılmasının okulun geleceği açısından yararlı olacağını düşünmüş fakat yatılı
bölüm düşüncesi birkaç sene sonra gerçekleşebilmiştir.563
Kuruluşunun ilk yıllarında Amerikan Board’dan sınırlı mali ve idari destek
alan erkek okulu, Marcellus Bowen’in Temmuz 1884 tarihinde İzmir istasyonundan
ayrılması ve yerine Eylül 1884’de Lyman Bartlett’in geçmesiyle birlikte yeni bir
döneme girmiştir. Bartlett, birkaç yıldan beri eğitim faaliyetinde bulunan ancak
beklenen gelişmeyi gösterememiş olan erkek okulunu canlandırmak adına birtakım
tavsiyelerde bulunmuştur. Bartlett’e göre, okulun yönetiminde Amerikalı ya da
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misyoner bir öğretmenin üstleneceği yeni bir idari yapılanmaya gidilmeli, İngilizceye
ağırlık verilip eğitim müfredatında değişiklik yapılmalıydı.564
Bartlett’in bu önerisinin bir sonucu olarak Ekim 1884 tarihinde yapılan
düzenleme ile o tarihlerde okulun idareciliği yapan Agop Konstantinyan’dan565 okul
idareciliği alınarak Haroutune Cinişyan’a devredilmiştir. Aynı zamanda İzmir Protestan
Ermeni Kilisesi’nin de papazı olan Cinişyan, ailesi ve birkaç yatılı öğrenci ile birlikte
yeni bir binada566 yaşamaya başlamış, erkek okulu da geçici olarak bu binada hizmet
vermiştir. 1884 yılında birkaç öğrencinin Cinişyan’ın ev sahipliğinde, yatılı olarak
eğitimlerini sürdürmüş olması ise erkek okulunun yatılı bölümünün başlangıcı olarak
kabul edilmiştir. Daha sonraysa bu okul, Eylül 1886’da Basmane Garı’nın yakınlarında
kiralanan Spartalian Evi567 olarak bilinen bir başka binaya taşınmıştır. 568 Söz konusu ev
aynı zamanda Bartlett ailesine ve Bartlettlerin kızı Cornelia (Nellie) Storss Bartlett
tarafından 1885 yılında açılan anaokuluna da ev sahipliği yapmıştır.
Amerikalı misyonerlerin yönetimi altında olan erkek okuluna, 1886-1887 ders
yılında 44 öğrenci kayıt olurken bunların 6’sı yatılı olarak eğitim almıştır. Paralı eğitim
veren bu okul, eğitim ücreti olarak söz konusu dönemde öğrencilerinden 1 lira
almaktaydı. Ancak öğrencilerin yaklaşık yarısı gelir durumlarının düşük olmasından
dolayı okul ücretlerini ödemekte güçlük çekmiştir. Erkek okulu, artık yatılı eğitim
vermeye başlamasına rağmen yatılı bölüm 1886-1887 eğitim-öğretim döneminde
Amerikan Board’dan herhangi bir yardım almadan faaliyetlerini sürdürmüş, 6 yatılı
öğrencinin 5’i kendi ücretlerini ödeyebilirken 1 öğrencinin eğitim masrafları
istasyondaki misyonerler tarafından karşılanmıştır.569
Okul, Eylül 1887 tarihinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlarken isim
değişikliğine gitmiş, Amerikan Erkek Okulu (American School for Boys) adını almıştır.
İlk sene için öğrenci sayısında beklenen artış sağlayamayan erkek okuluna, 11’i yatılı
olmak üzere toplam 40 erkek öğrenci kayıt olmuştur. Misyonerlere göre öğrenci
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sayısında beklenen artışın sağlanamamasında, Ağustos 1887’de yaşanan çiçek hastalığı
salgı ve halkın ekonomik sıkıntılar yaşaması etkili olmuştur. Oysaki Amerikan kız
okulunun müdürü Agnes Lord, idaresindeki okula bu sayıdan çok daha fazlasını,
yaklaşık 70 öğrenciyi kaydetmiştir.570
Dikkat çeken bir husus ise 1887-1888 ders yılında okula Rum öğrencilerin de
kayıt olmasıdır. Bu dönemde erkek okuluna kayıt olan 40 öğrencinin 8’i Rum’du. Artık
şehirdeki diğer okullarla eşit düzeyde eğitim vermeye başlayan ve onlarla yarışabilecek
bir konuma geldiğine inanılan erkek okulu, özellikle disiplin konusunda taviz vermiyor,
misyoner aileler ve öğretmenlerce öğrencilerin okul ve aile yaşantılarına dikkat
ediliyordu. Misyonerler, öğretmenler ve öğrenciler aynı masada yemek yiyor, bu
yemeklerde aile bağlarının ve bazı sosyal unsurların önemine vurgu yapılıyordu.
Böylelikle Board misyonerleri, öğrencilerin doğru kültüre en iyi şekilde adapte
olacaklarına ve kendi kültürlerine bağlı bir nesil yetiştireceklerine inanıyorlardı.571
Öte yandan İzmir istasyonu başkanı Lyman Bartlett imzalı 11 Haziran 1888
tarihli raporda, İzmir ve çevresinde yaşayan Ermeniler ve Rumlar arasından ahlaki ve
dinî açıdan nüfuz etme konusunda Amerikan erkek okulunun önemi vurgulanmıştır.
Ancak misyonerlik faaliyetlerinin yaygınlık kazanması için Board’un daha fazla kaynak
sağlaması, okulun lise düzeyinde eğitim veren bir kuruma dönüştürülmesi ve deneyimli
Amerikalı bir öğretmenin erkek okuluna görevlendirmesi gerektiği şeklinde ifadelere
misyoner raporunda ayrıca yer verilmiştir. Yine bu raporda, söz konusu öğretmenin tüm
zamanını okula adayarak sıkı bir idare ile okulu yönetmesi, sadece bu öğretmenin değil
aynı zamanda okuldaki yerli öğretmenlerin ve öğrencilerin de iyi derecede İngilizce
bilmesinin önemine değinilmiştir.572
Bartlett’in 1888 yılındaki rapordan sonra kaleme alınan 1889 tarihli istasyon
raporunda ise özellikle okulun yatılı bölümüne Amerikan Board tarafından ödenek
ayrılmasının,

öğretmen

ve

ders

materyalleri

desteklenmesinin gerekliliği ısrarla vurgulanmıştır. 573

570

PABCFM, Reel 596, No: 397; Reel 597, No: 462, 463.
PABCFM, Reel 597, No: 463.
572
PABCFM, Reel 597, No: 463, 464, 465.
573
PABCFM, Reel 597, No: 482, 483.
571

noktasından

erkek

okulunun

172

Tüm bu uyarılar neticesinde ise Boston’da bulunan Amerikan Board merkezi,
erkek okuluna daha fazla maddi destek sağlama kararı almış, okulun ihtiyacı olan
öğretmen açığını kapatmak için girişimlerde bulunmuştur.574

3.2. İzmir Uluslararası Kolej’in Kuruluşu
1890’ların başına gelindiğinde ABCFM’nin aldığı karar neticesinde erkek
okulunun lise düzeyinde eğitim veren bir kurum haline dönüştürülmesi uygun
görülmüştür. Alınan karar sonrası ilk iş olarak Alexander MacLachlan okula müdür
olarak atanmıştır. 22 Kasım 1888 tarihinde Haroutune C. Cenanyan ile birlikte Tarsus
Aziz Pavlus Enstitüsü’nü açan Alexander MacLachlan, 1891 yılında İzmir’deki erkek
okuluna müdür olmak amacıyla Tarsus’tan ayrılmıştır. Tam da bu noktada daha önce
Presbiteryen Kilisesi’ne bağlı olan MacLachlan, resmen ABCFM misyoneri olarak okul
müdürlüğü görevine başlamıştır.575
Yeni müdürüyle birlikte isim değişikliğine giden erkek okulu, 1891 tarihinde
Amerikan Erkek Lisesi (American High School for Boys) adını almıştır.576 Böylelikle
1891’den itibaren okulun kaderi tamamen değişecek, her ne kadar 1903 tarihinde
Uluslararası Kolej ismini alacak olsa da 1891 yılı IC’nin kuruluş tarihi olarak kabul
edilecektir.577
İzmir’deki misyonerlik faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve şehirde bulunan
diğer erkek okullarıyla rekabet edebilmek açısından bu okul çok önemliydi. Özellikle de
Rumların ağırlıkta yaşadığı bir kent olan İzmir’de, Rum erkeklere eğitim verecek iyi bir
okulun olmadığını düşünen MacLachlan, çok geçmeden çalışmalara başlamıştır.578
1 Ekim 1891 tarihinde 18 öğrencisiyle birlikte ders yılına başlayan Amerikan
Erkek Lisesi’nde misyonerlerin dışında, bir Ermeni, bir Rum ve haftada bir gün gelen
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bir Fransız ve bir de Türk öğretmen eğitim vermiştir. Dört yıl hazırlık, dört yıl lise
olmak üzere sekiz yıllık bir eğitim müfredatına sahip olan okulun, daha önce kendi
imkânlarıyla ayakta durmaya çalışan yatılı bölümü ise 1891’de Board tarafından tanınıp
resmiyet kazanmıştır. Bu olumlu gelişmeler neticesinde ilk eğitim-öğretim döneminin
sonuna gelindiğinde okula 58 öğrenci kaydedilmiş, bu öğrencilerden eğitim ücreti
olarak toplam 1.100 dolar gelir elde edilmiştir.579
1891 ve 1892 yıllarında ABCFM tarafından okulun gelişimi için 1.000 dolarlık
maddi bir yardım yapılmıştır. İki yıl süren bu ödenek sayesinde okulun kira giderleri
karşılanmış ve eğitim için gerekli ekipmanlar sağlanmıştır. Ancak okulun, hızlı bir
şekilde büyümesi için kalıcı bir binaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu sorunu ortadan
kaldırmak için ise uzun süredir kiralık olarak kullanılan okul binasının satın alınmasına
karar verilmiştir. Bu karar sonrası 7 Mayıs 1892’de Spartalian Evi toplam 2.000 lira
karşılığında satın alınmıştır. 580 Bu meblağının 100 lirası evde yapılan tadilat giderlerine
gitmiş, tadilat çalışmalarıylaysa Alexander MacLachlan tarafından yakından takip
edilmiştir.581 Ayrıca bu evin satın alınmasında kaynak sıkıntısı çeken okula, 1893
yılında Amerikan Board tarafından 10.000 dolarlık özel bir bağış yapılmıştır. Sadece iki
yıl için kısmî alınan bu destek sonrası kendisine ait bir binaya kavuşan erkek okulu,
kendi kaynaklarını oluşturup öz kaynaklarıyla ayakta kalmayı başaracaktır.
1892 yılındaki önemli bir diğer gelişme ise Amerikan Board’a bağlı olan
İzmir’deki dört eğitim kurumu: Amerikan Erkek Lisesi, Amerikan Kız Okulu,
579
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Amerikan Anaokulu ve Amerikan Board ile organik bağları bulunan Rum Protestan
Birliği idaresindeki okul, Osmanlı Hükûmeti’nden çalışma izni için gerekli
ruhsatnameyi almış olmasıdır.582 Osmanlı arşiv vesikalarına göre bu okul, 1879 (1295)
yılında İzmir’in Çayırlıbahçe Mahallesi, Meles Caddesi üzerindeki 27 numaralı binada
eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Rüştiye (ortaokul) ve idadî (lise) derecesinde 7 yıllık
eğitim veren okul, yatılı veya gündüzlü olarak erkek öğrencilere eğitim vermek
amacıyla ruhsatsız açılmıştır. 16 Kasım 1892 (4 Teşrin-i Sânî 1308) tarihinde ve İzmir
Valisi Abdurrahman (Nurettin) Paşa zamanında ise İzmir’deki diğer Amerikan eğitim
kurumları gibi Amerikan Erkek Lisesi’ne de gerekli eğitim ruhsatnamesi verilmiştir.583
Birkaç yıl içerisinde okulun, öğrenci sayısında olağanüstü bir artış yaşanmış
ancak bu artış beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir. Artık mevcut okul binası
derslik ve yatakhane açısından yetersiz gelmeye başlamıştır. Bu sorunu çözmek için
okulun bitişiğindeki bina 1895’te beş yıl süre ile kiralanmıştır. Mr. Arapyan adındaki
bir şahsa ait olan bu eski binanın odaları, yatılı eğitim gören öğrencilerin kullanımı için
yatakhaneye dönüştürülmüştür.584
1897 yılına gelindiğinde Amerikan Erkek Lisesi’nin öğrencisi sayısı 165’e
yükselmiştir. Hızla büyüyen bu okulun ileride genişletilmesi düşüncesiyle okul
binasının yanındaki arsa 1897’de satın alınmıştır. Yapılan harcamalar da dâhil olmak
üzere söz konusu bu arsa 2.400 dolara mal olmuştur. Arazinin maliyeti ise İzmir’de
yaşayan Joseph Bliss adındaki bir şahıstan alınan borç para ve New York’ta bulunan D.
Nilles James adındaki bir hayırsever tarafından yapılan 1.500 dolarlık yardım sayesinde
karşılanmıştır.585
Öte yandan gerek erkek okulu gerekse de kız okulunun müfredatlarında yapılan
değişiklikler sonucunda her iki okul, 1898 yılında eğitim programlarını lise üstü veya
bir başka ifadeyle yüksekokul düzeyine yükseltmiş ve Kolej Enstitüsü (Collegiate
Institute) unvanını almıştır.586 Okulun eğitim kalitesi giderek yükselirken paralelinde bu
okulda eğitim almak isteyen erkek öğrencilerin de ilgisi artmıştır. Ancak bu artış
nedeniyle mevcut okul binalarındaki derslikler ve yatakhaneler yine ihtiyacı
582
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karşılamaya yetmemiştir. Yaşanan bu yer sıkıntısı sorununun daha fazla büyümemesi
için 1900 yılında, geçmişte beş yıllığına kiralanan okul binasının yanındaki ev 5.500
dolar karşılığında satın alınmıştır. Bu evin satın alınmasında önceden olduğu gibi
Joseph Bliss’ten 5.000 dolarlık uzun vadeli bir borç alınmıştır.587
Artık İzmir Amerikan Erkek Kolej Enstitüsü yıldan yıla önü durdurulamaz bir
şekilde büyüyor ama mevcut okul binaları, genel ders malzemeleri ve diğer ekipmanlar
eğitim faaliyetleri için yetersiz kalıyordu. Dolayısıyla toplantı salonu, yemek odası gibi
ortak kullanım alanları ihtiyaç nedeniyle derslik olarak kullanılmıştır. Bina
kapasitesinin üstüne çıkılmış olmasından dolayı yeni odalara ve sınıflara büyük ihtiyaç
duyulmuş, yer sorunu günden güne artmıştır. Okulun yaşadığı bu sorunlar okul müdürü
Alexander MacLachlan tarafından ABCFM’ın Boston’daki genel merkezine yazılan
rapor ve mektuplarda da sık sık dile getirilmiş, Türkiye’deki yüksek Hristiyan
eğitiminin devamı ve okulun gelişimi için Amerikan Board’dan maddi kaynak talebinde
bulunulmuştur.588

3.2.1. Okulun Uluslararası Kolej Adını Alması
20. yüzyıla girildiğinde gerek öğretmen kadrosu gerekse de eğitim kalitesi
açısından İzmir Amerikan Erkek Enstitüsü yönetimi, üniversite düzeyinde bir eğitim
müfredatına sahip oldukları gerekçesiyle okulun kolej589 derecesine yükseltilmesi için
1902 yılında ABCFM’ın karar komitesine bir dilekçe ile başvurmuştur. Söz konusu
dilekçede, okulun artık İzmir Uluslararası Kolej (International College of Smyrna / IC)
adıyla anılması ve komitenin bu kuruma mütevelli heyeti olması istenmiştir. İzmir’den
gelen bu istek sonucunda Amerikan Board yetkilileri, Massachusetts eyaletinden kolej
beratı almak için harekete geçmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde ise 8 Nisan 1903
tarihinde İzmir Uluslararası Kolej, Massachusetts eyaletine bağlı bir şirket haline
dönüştürülmüştür. Artık tüzel bir kişilik kazanan IC’nin mütevelli heyeti, Boston’daki
587

PABCFM, Reel 618, No: 472.
“Steady Expansion”, Missionary Herald, Vol. 99, No. 2, February 1903, s. 71-72.
589
Kolej (College) kelimesi Amerika’ya oranla Avrupa’da kısmen farklı bir anlamda kullanılmakta,
Yakın Doğu’da ise çok az kullanılan bir kelimeydi. Bununla birlikte Yakın Doğu’da kolej ismiyle
Amerikan kökenli birçok okul açılmıştır. Başarıları, seviyesi, donanımı, öncülüğü ve idare şekli gibi
özellikleri bakımından Amerikan kolejleri, üniversiteler kadar iddialı eğitim kurumları olmuşlardır.
Amerikan kolejleri içerisinde ise en eski ve en bilinenleri İstanbul’daki Robert Koleji ve Beyrut’taki
Amerikan Üniversitesi’dir. Her iki okulda 1931 yılı itibariyle 4 milyon dolardan fazla sermayeleri ve
üniversite derecesindeki çalışmalarıyla dikkat çekmişlerdir. Cass Arthur Reed, Has The Near East
College New Opportunities?, Reprinted by İnternational College, İzmir, 1931, s. 4-5.
588

176

ABCFM’nin karar komitesi üyelerinden oluşturulmuştur. İzmir’de bulunan bu kurumu
yönetmek üzere ise şehirdeki Board misyonerleri, Protestan papazlar ve yabancı iş
adamlarından oluşan 12 kişilik yerel bir yönetim kurulu kurulmuştur.590
8 Nisan 1903 tarihinde kolej beratını alan IC’in okul tüzüğünde kuruluş
gerekçesi ise şöyle ifade edilmiştir:591

“Madde I: Bu şirketin amacı, Türkiye’deki İzmir Uluslararası Kolej’in küçük
ve büyük erkek öğrencilerine belirgin bir Hristiyanlık temelinde lisan, sanat ve
bilimsel alanlarda kapsamlı ve tatbikata dönük bir eğitim sağlamak olacaktır.
Madde II: Dinî eğitim mezhepler üstü olacak ve sadece Tanrı kelâmına
[İncil’e] dayanacaktır.
Madde III: Okuldaki dersler her bir milletten ve her dinden çocuğa ve gence
açık olacaktır.”

1903 yılında yaşanan isim ve tüzük değişikliğinin dışında IC binalarının fiziki
yapısında da birtakım değişimler olmuştur. Okulun ana binasında yapılan tadilat sonucu
son birkaç yıldır ihtiyaç duyulan toplantı, yemek odası ve Ermeni öğrenciler için bir
ortaokul (hazırlık) kısmı oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilerin kullanımı için kütüphane
ve okuma odası ile fizik ve kimya sınıfları tesis edilip ana binanın bazı bölümlerine
elektrikli aydınlatma tesisatı çekilmiş ancak yatakhane sorunu çözülememiştir. Okulun
ihtiyaçlarının karşılanmasında IC’in yönetim kurulu üyesi olan yabancı işadamlarının
katkıları olmuş ve bu kişiler tarafından okula 5.000 dolarlık bir bağış yapılmıştır.592
1903 yılında yaşanan önemli bir başka gelişme ise ilk kez İzmir istasyonun da dâhil
olduğu Batı Türkiye Misyonunun yıllık toplantısının İzmir’de gerçekleştirilmiş
olmasıdır. Nisan 1903’teki paskalya tatilinde düzenlenen bu toplantının oturumları
IC’in yeni toplantı salonunda yapılmıştır.593
Ancak IC adına tüm bu olumlu havayı 8 Şubat 1905 Çarşamba günü çıkan
yangın dağıtmıştır. Sabah saatlerinde başlayan yangın sonucu ana binanın çatısı ve 1903
tarihinde yapılan ek binanın ikinci katı kullanılamaz hale gelmiştir. Öğrenci sayısının
590
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fazla olmasından dolayı yer sıkıntısı çeken IC’in sıkıntıları ders yılının ortasında çıkan
bu yangın nedeniyle daha da artmıştır. Yangından üç gün sonra, 11 Şubat 1905’te
okulun yönetim kurulu üyeleri özel bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantı sonucu daha
geniş bir ek bina yapılması kararlaştırılmıştır. Hazırlık kısmındaki öğrenciler tarafından
kullanılacak bu binanın toplam maliyeti 250 İngiliz sterlini olup bunun 150 sterlini
binanın sigortalı olduğu şirket tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 100 sterlini ise
daha önce de okula yardımda bulunmuş olan Lord Overtoun tarafından ödenmiştir. Kısa
sürede inşaatı başlatılan yeni hazırlık binası yetmiş günün sonunda tamamlanmıştır.
Yaklaşık 21 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde594 ve üç katlı olarak geniş bir
arazi üzerine inşa edilen bu bina tamamen taş bir yapı olup binanın ön tarafı batı yönüne
bakmaktaydı. Beyaz çimento tuğladan dış cephesi kaplanan bina, kırmızı tuğla ile
süslenmiştir. İlk katta geniş bir sınıf ile depolar, laboratuvar vs. bölümler yer alırken
ikinci katta toplam 120 kişi kapasiteli sınıflar ve öğrenci kulüplerinin kullanımına tahsis
edilmiş 50 kişilik toplantı salonu yer almıştır. Üçüncü ve son katta ise geniş bir
yatakhane, okul yöneticilerine ayrılmış iki özel oda, bir revir ve tuvaletler
bulunmaktaydı.
Ayrıca yeni bina için toplanan mevcut meblağ ile ana binanın üstüne bir
gözlemevi / rasathane yapılmıştır. Burada yapılan meteoroloji ve astronomi çalışmaları
sadece öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayacak ileride İzmir halkına yerel gazeteler
aracılığıyla günlük hava raporlarını sunan bir merkez haline gelecektir. IC’in
tesisleşmesindeki önemli bir gelişme ise 1905 yılının başlarında depolanabilir
bataryaların bağlanmasıyla okulun elektrikli aydınlatma tesisatının tamamlanmış
olmasıdır. Böylece IC binaları Türkiye’de ilk elektrik aydınlatma tesisatına sahip
binalardan birisi haline gelmiştir.595 Elektrik tesisatının tamamlanması için ise John S.
Kennedy ismindeki New York’lu bir bayan tarafından IC’e 75 sterlin yardım
yapılmıştır. Ayrıca yine aynı şahıs tarafından IC’in taşınmaz varlığının artırılması için
de 100 sterlinlik bir başka bağış gerçekleştirilmiştir. Okulda yapılan bütün bu
çalışmalarla birlikte IC’nin de değeri artmıştır. Yeni hazırlık binasının kuruma
kazandırılmasında ise başta Lord Overtoun’un ve IC’in yerel yönetim kurulu üyeleri:
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Richard Whittall, Sydney LaFontaine, Douglas Patterson ve Ezra Johnson Davee gibi
İzmir’deki Levantenlerin büyük katkıları olmuştur.596
1907 yılına gelindiğinde IC’de verilen eğitim imkânlarından yararlanmak
isteyen öğrencilerin sayısı giderek artmış ancak okulun bina kapasitesinin yetersizliği
nedeniyle birçok kayıt başvurusu geri çevrilmiştir.597 IC’nin derslik ve yatakhane
sıkıntısının her geçen gün artmasıyla birlikteyse daha büyük bir kampüs alanına duyulan
ihtiyaç iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlamıştır. İzmir istasyonundaki eğitim
misyonunun ve bu kolejin devam etmesi için tek çare, daha büyük bir kampüs alanın
oluşturulması olarak görülmekteydi. Ancak yeni bir arazi ve yeni binaların maliyeti
100.000 doların üzerinde olacağını tahmin eden misyonerler, okulun mali açıdan yeterli
bir birikime sahip olmaması nedeniyle okula daha fazla bağış yapılması gerektiğini
ABCFM yetkililerine iletmişlerdir.
Okulun yer sıkıntısı çektiği bu dönemde sevindirici bir gelişme ise 1907
yılında Osmanlı Hükûmeti tarafından Meles Caddesi üzerinde yer alan ve Alexander
MacLachlan üzerine kayıtlı olan Uluslararası Kolej’e bir kez daha ruhsatnamenin
verilmiş olmasıdır.598 1903’te Massachusetts eyaletinden kolej beratının, 1907’de ise
Osmanlı Devleti’nden okul ruhsatnamesinin alınması okulun Hristiyan eğitim açısından
Türkiye’deki hedeflerine ulaşmasını güvence altına alıyordu.599
Kolejin, her geçen yıl büyüyen yer sorununa çözüm olacağı düşüncesiyle
Temmuz 1908 tarihinde Basmane’de bulunan kampüs alanın karşısındaki bahçeli bir ev
Profesörlerin ikamet etmesi için satın alınmıştır. Bu değerli mülkün satın alınması ve
devir teslim işlemleri ise 3.300 dolara mal olmuştur. Kolej bütçesi bu meblağı
karşılamaya yeterli gelmediğinden 1.200 doları Ekim 1908 tarihinde 1908-1909 ders
yılı gelirinin içinden ödenmiştir. Ayrıca 1909 yılında da yine IC kampüsünün
doğusunda bulunan iki ev 5.000 dolara satın alınacaktır. Bu iki gayrimenkulün satın
alınmasıyla birlikte kolej, doğusundaki doğal sınırlarına ulaşmıştır. Dikdörtgen şeklinde
batı-doğu yönünde uzanan kampüsün, güney ve doğusu İzmir-Kasaba (Turgutlu)
demiryolu hattı sınırlarına dayanıyordu. Kampüs alanın batısında geniş bir cadde yer
alırken kuzeyinden Meles Caddesi geçmekteydi. Söz konusu her iki caddenin kesiştiği
noktada ise geniş bir bulvar bulunuyordu. İzmir’in merkezinde bulunan IC yerleşkesi,
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etrafındaki cadde, demiryolu ve bulvar sayesinde ulaşımın kolay olduğu değerli bir yer
haline gelmiştir. 600
Uluslararası Kolej, her ne kadar şehir merkezindeki kampüs alanını genişletip
doğal sınırlarına ulaşmış olsa da artan öğrenci sayına karşılık okulun mevcut tesisleri
yeterli gelmeyecektir. Daha fazla imkânları zorlamamın geçici çözümler üretmekten
başka bir yarar sağlamayacağını düşünen kolej yönetimi, şehrin içine sıkışmış olan bu
koleji, şehrin dışına taşımanın daha elzem olacağını düşünmüş, bunun için geniş ve
gelişmeye müsait bir yer arayışına başlanmıştır.601 Ancak geniş bir arazi ve yeni
tesislerin yapılması için gerekli sermayenin olmayışı IC yönetiminin önünde büyük bir
sorun olarak durmaktaydı.

3.2.2. Yeni Kampüs Alanı Arayışı ve Kızılçullu / Cennet Kampüsünün Açılışı
1910 yılına gelindiğinde artık Basmane’de bulunan Uluslararası Kolej
Kampüsü, sağlıklı bir eğitim verilmesine müsaade etmemeye ve her bakımdan yetersiz
gelmeye başlamıştır. Uluslararası Kolej, 20. yüzyılın ilk on yılını kıt kanaat geçirmiş ve
buna rağmen gelişme kaydetmiştir. Okulun bu gelişimi, neredeyse tamamı sermaye
fonlarından sağlanmış ve herhangi bir bağış olmaksızın gerçekleşmiştir. Fakat yeni
kampüs alanı için yine de sermaye darlığı çeken IC’i bu sıkıntıdan sadece okula
yapılacak büyük miktarlı bağışlar kurtarabilirdi. Diğer taraftan IC Müdürü Alexander
MacLachlan’ın 1910-1911 ders yılında sıla iznini geçirmek amacıyla Amerika’ya
gitmiştir. MacLachlan, Amerika’da bulunduğu dönemde ayrıca okul adına Amerikalı
yardımseverlerin desteklerini kazanmış ve böylelikle IC kaynaklarını arttırmıştır.602
Kolej müdürünün girişimleri sonucunda Uluslararası Kolej’e 1910 yılında New York’lu
Mr. John Steward Kennedy’nin mal varlığından 20.000 dolarlık bir bağış yapmasına
600
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dair söz alınmıştır. Beklenen bu bağış, 19 yıllık okul tarihinin en büyük bağışı olarak
kayıtlara geçecektir. Yine IC’in yeni kampüs alanına destek olmak amacıyla yıl
içerisinde Mrs. Mary P. Hill tarafından 1.000 dolarlık bir başka bağış da yapılmıştır.603
Mr. John S. Kennedy tarafından teberru edilen 20.000 doların yanı sıra 1911
yılında Mr. Kennedy’nin eşi Mrs. John S. Kennedy tarafından da 50.000 dolarlık bir
başka bağış yapılmıştır. Kennedy ailesinin yaptı toplam 70.000 dolarlık bağışın dışında
ayrıca Miss Hellen M. Gould adındaki bir başka bayan tarafından da IC’e 5.000 dolarlık
bir yardımda bulunulmuştur. Bu üç bağışçının yardımları neticesinde ise kolej, 75.000
dolarlı bir gelir elde etmiştir.604
1911 Haziranına gelindiğinde ise IC’ye yapılan bağışlar, mevcut kampüs
arazisi ve tesislerin satışından elde edilmesi beklenen gelir ile yeni kampüs sahası ve
yapılması planlanan tesisler için şöyle bir mali tablo ortaya çıkıyordu:605

Yeni kampüs arazisi ve tesislerinin tahmini toplam maliyeti: 205.000 dolar
Bağışlardan elde edilen gelir

: 75.000 dolar

IC’nin mevcut mallarının tahmini değeri

: 40.000 dolar
Toplam sermaye: 115.000 dolar

Görüldüğü üzere yeni kampüs arazisinin satın alınması ve çeşitli tesislerin
inşası için okulun hala 90.000 dolara ihtiyacı bulunmaktaydı. Ancak bu paranın vadeli
bir şekilde ödenebileceğini düşünen IC yönetimi, yeni kampüs yeri arayışı sonucunda
İzmir’in güneyinde, şehre yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunan bir bölgede geniş bir arazi
satın alınmasına karar vermiştir. Yeni kampüs yeri, Roma döneminden beri Cennet
(Paradise / Paradiso)606 ismiyle de bilinen bir bölgede bulunmaktaydı. Levantenlerin
yoğun olarak yaşadığı ayrıca Kızılçullu adıyla da anılan bu bölge, günümüzde ise
İzmir’in Buca ilçesine bağlı bir semt olan Şirinyer’in sınırları dâhilinde yer almaktadır.
Dikdörtgen bir şekle sahip olan kampüs arazinin doğusundan İzmir-Aydın demiryolu
geçerken kuzey tarafından Meles Çayı akmaktaydı ve bu çay üzerinde Roma dönemine
ait tarihi su kemerleri bulunuyordu. Kampüs sahasının güneyinden itibaren ise uçsuz
603
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bucaksız meyve bahçelerinin, üzüm bağlarının ve zeytin ağaçlarının yer aldığı Seydiköy
(bugünkü adıyla Gaziemir) Ovası başlamaktaydı. Paradiso Demiryolu İstasyonu’na çok
yakın mesafede olan kampüs arazisi, yaklaşık 25 akre607 bir başka ifadeyle 101.175
m²’lik bir alan üzerine kurulmuştu.608
IC için yeni yerinin seçimi, bulunan arazinin satın alınması ile kolejin bu
bölgeye taşınması ve gerekli malzemelerin temin edilmesi gibi hususlarda IC
yöneticilerinin hükûmet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin uzun sürmesi, okulun yeni
kampüsüne taşınmasını bir süreliğine geciktirmiştir. IC yönetimi tarafında söz konusu
arazinin satın alınması sonucu bölgede yapılması planlanan binaların yapımı için inşaat
ruhsatı talebinde bulunulmuştur.609 Ayrıca Eylül 1912’den itibaren Uluslararası Kolej’in
eğitim kadrosuna dâhil olan Cass Arthur Reed’in imzası ile hükûmet yetkililerine bir de
taahhüt senedi verilmiştir. Söz konusu senede göre Paradiso / Paradise mevkiinde
yapılması düşünülen yeni kampüs alanı için Basmane semtinde yer alan IC arazisinin ve
binalarını değerlerinin belirlenmesine, dışarıdan getirilecek inşaat malzemelerinin
gümrük vergilerinin ve her türlü inşaat vergisinin ödeneceği noktasında taahhüt
veriliyordu. Ayrıca bu taahhüt senedine ek olarak yeni kampüs arazisini ve bu arazi
içerisine yapılacak binaları gösteren dört adet harita da yetkililere sunulmuştur.610 IC
tarafından yapılan ruhsat başvurusu sonucu ise hükûmet yetkilileri tarafından gerekli
incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler neticesinde Basmane semtinde bulunan mevcut
Uluslararası Kolej binalarının eğitim faaliyetlerinin devamı açısından yeterli gelmediği
anlaşılmıştır. IC öğretmenlerinden Cass Arthur Reed tarafından verilen taahhüt senedi
karşılığında, kolejin Paradiso mevkiine nakledilmesi karara bağlanıp mevcut arazide
yapılması düşünülen inşaatlar için gerekli ruhsat izni verilmiştir.611
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Temiz havaya ve bol miktarda su kaynağına sahip kolej yerleşkesi, yakınında
bulunan tren istasyonu sayesinde okulda gündüzlü eğitim alan öğrencilerin İzmir şehir
merkezine rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan bir mevkie sahipti. Kızılçullu’dan şehir
merkezine gidiş-dönüş olmak üzere günde 25 tren seferi yapılıyor ve bu yolculuklar çok
kısa sürüyordu. Kuzeyde yer alan Meles Çayı doğal bir sınır oluştururken doğu sınırı
dikenli tel örgülerle çevrelenmişti. Kampüs sahasının güney ve batı sınırları ise yaklaşık
3 metre yüksekliğinde ve 650 metre uzunluğundaki taş duvarlarla çevrelenmişti. Söz
konusu bu geniş arazinin eski sahibi İzmir’de yaşayan ve dönemin önemli yabancı
işadamlarından biri olan İngiliz asıllı Herbert Octavius Whittall’di.612 Yeni kampüs
arazisine inşa edilen binaların isimleri, özellikleri ile IC’in bu dönemdeki mali tablosu
ve yapılan inşaat masrafları hakkındaki ayrıntılı bilgilere ise ileride değinilecektir.
8 Mayıs 1912 tarihinde yeni kampüs sahasında başlayan inşaat çalışmaları
yaklaşık 17 ay sonra tamamlanmıştır.613 Ancak kampüs içerisinde bazı binalardaki
inşaat çalışmalarının bitirilememiş olmasına rağmen 1913-1914 ders yılına yeni
kampüste girmeyi amaçlayan misyonerler, 25 Ekim 1913 tarihinde yeni yerleşkede
dersleri başlatmışlardır. Uluslararası Kolej’in Kuruluş Günü olarak kabul edilen 25
Elkim 1913’te gerçekleştirilen açılış programı çerçevesinde ABD’nin İzmir konsolosu
General George Horton tarafından okulun ana binasına (MacLachlan Hall) Amerikan
bayrağı çekilmiş, öğrenciler tarafından IC’in mezuniyet ilahisi seslendirilmiştir. Açılış
sonrası ise yine öğrenciler tarafından kampüs içerisinde yer alan futbol sahasında iki
futbol müsabakası düzenlenmiştir. Tören etkinliğinin cumartesi gününe gelmiş olması
ve öğrencilerin birçoğunun hafta sonu tatilinde olması ise katılımcı sayısını
etkilemiştir.614
29 Eylül 1913 tarihinde Paradiso kampüsünde derslere başlanmasına karşılık
konferans salonun inşaatının bitirilememiş olmasından dolayı yeni kampüsün resmî
açılış töreni birkaç ay sonra gerçekleştirilecektir. Aralık 1913’te konferans salonun
yapımının tamamlanmasıyla birlikte, Paradiso / Kızılçullu kampüsünün resmî açılış
töreni 15 Ocak 1914 Perşembe günü düzenlenmiştir. Saat 14.00’te başlayan açılış
programı için 13.30’da Basmane’deki tren istasyonundan Buca’da bulunan kampüs
bölgesine davetlileri ulaştırmak üzere özel bir tren seferi düzenlenmiştir. Kolej tarihi
612
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açısından en önemli günlerden biri olan bu açılışa tanıklık etmek üzere şehirden
Paradiso mevkiine 2.500’ün üzerinde konuk gelmiştir. Saat 18.30’a kadar süren açılış
törenine; Aydın Vilayetinin İzmir Valisi Rahmi (Arslan) Bey, 3. Kolordu Komutanı
Pertev Paşa, yerel hükûmet yetkilileri, İzmir’in Başpiskoposu, Rum Metropolit Rev. H.
Gr. Chrysostom ve şehirde bulunan diğer dinî cemaat liderleri, Amerika’nın İzmir
Konsolosu General George F. Horton, İngiltere’nin İzmir Konsolosu General Henry
Barnham ve İzmir’deki diğer yabancı konsoloslar, İstanbul Robert Koleji Müdürü Mr.
Gates, Beyrut’taki Suriye Protestan Koleji Müdürü Mr. Bliss, İstanbul Kız Koleji
Müdürü Mr. Partick, Merzifon Anadolu Koleji Müdürü Mr. White, Tarsus Aziz Pavlus
Enstitüsü Müdürü Mr. Christie, Antep Merkezi Türkiye Koleji Müdürü Mr. Merrill,
Amerikan Board’un İstanbul’da bulunan Batı Türkiye Misyonu Sekreteri Rev. Charles
Riggs, IC’nin yönetim kurulu üyeleri ve öğretmenleri, ACI çalışanları ile çeşitli
temsilciler ve öğrenci velileri katılmışlardır.
Açık ve güneşli bir günde gerçekleştirilen tören kapsamında, IC’nin izci
öğrencileri tarafından kampüste yer alan binaların dış cepheleri, kolej renkleri olan
kırmızı ve beyaz renklerle süslenmiş, muhtelif yerlere Amerikan ve Türk bayrakları ile
açılışa katılan konsolosları temsilen yabancı devletlere ait bayraklar asılmıştır
Davetliler, saat 13.00’ten itibaren resmî açılışın yapılacağı ve kampüsün
kuzeydoğusunda bulunan ana giriş kapısında toplanmaya başlamışlardır. Giriş kapısına
ise büyük boy Amerikan ve Türk bayrakları asılmıştır. Saat 13.50’de makam
otomobilleri ile kampüs alanına ulaşan İzmir Valisi Rahmi Bey ve 3. Kolordu Komutanı
Pertev Paşa’yı IC Müdürü Alexander MacLachlan ve yönetim kurulu üyeleri giriş
kapısında karşılamışlardır. Vali Rahmi Bey tarafından burada kısa bir konuşma
yapılmış, ardından ana giriş kapısı üzerinde bulunan altın yaldızlı anahtarı çeviren vali,
saat 14.00’te yeni kampüsün kapılarını açmıştır.
Giriş kapısından geçen konuklar daha sonra güneye doğru uzanan yoldan
yürüyerek kolej ana binasının önüne gelmişlerdir. Ana binanın giriş kapısının üzerinde
binanın ismi ve kitabesi yer alıyordu. Burada Rum Metropolit H. Gr. Chrysostom kısa
bir açılış duası okumuş, ardından IC yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Sydney
La Fontaine bir konuşma gerçekleştirmiştir. Sydney La Fontaine konuşmasında, IC’in
kuruluşundan gelişimine kadar her bakımdan büyük katkıları olan IC Müdürü
Alexander MacLachlan’a teşekkür etmiş ve yaptığı katkılardan dolayı yönetim kurulu
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kararı615 ile ana binaya MacLachlan Binası (MacLachlan Hall) isminin verildiğini ifade
etmiştir. Bu konuşma sonrası yeni kampüs alanının yapımı için 30 Eylül 1911’de
Amerika’da başlattığı yardım kampanyası ile okula toplam 142.500 dolarlık bir bağış
kazandıran Alexander MacLachlan’a çalışmalarından ötürü bir de takdirname belgesi
verilmiştir.
Daha sonra yine ana binanın girişinde bulunan kampüsün kuruluş tableti, bir
başka ifadeyle kitabesinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılış öncesi ise Alexander
MacLachlan davetlilere kısa bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmada MacLachlan, en son
20 yıl önce İzmir’e ve IC’ye bir ziyaret gerçekleştiren Bay ve Bayan John Stewart
Kennedy ile başlayan ve zaman içerisinde ilerleyen dostluklarına değinmiştir.
Alexander MacLachlan’ın üç yıl önce Amerika’ya yaptığı ziyarette Kennedy ailesine
yeni kampüs projesinden bahsettiği ve bu konuya duyarlıkla yaklaşan Bayan Kennedy
tarafından IC’ye toplam 115.000 dolarlık iki büyük bağış yapıldığı, Bay Kennedy’den
kalan mirasla bu kampüsün tamamlandığı ifade edilmiştir. Öte yandan yeni kampüs
yapımı ve binaların neredeyse bütün donanımlarının alınmasında da bu yaşlı çiftin
büyük katkıları olmuştur. Dolayısıyla MacLachlan, aslında ana binaya Kennedy Binası
isminin verilmesini önerdiğini ama bu önerisi karşından kuruluş tabletine Kennedy
ailesinin isimlerinin yazılmasının yeterli olacağı yönetim kurulu kararıyla alındığını
belirtmiştir. Ayrıca bu tablet açılışı sırasında Robert Koleji Müdürü C. F. Gates
tarafından yapılan kısa konuşmada ise Bay Kennedy’nin aslen İskoçyalı olduğu ve bir
Amerikan vatandaşı olarak birçok hayırseverlik işleri yaptığı vurgulanmıştır. Yapılan
konuşmaların ardından Mr. ve Mrs. John Stewart Kennedy isimlerinin yazılı olduğu
tablet, Alexander MacLachlan tarafından üzerindeki örtü kaldırılarak açılmıştır.616
MacLachlan

binasının

açılışından

sonra

spor

salonunun

açılışı

gerçekleştirilmiştir. Amerika’nın İzmir Konsolosu General George Horton, bu spor
salonu sayesinde IC’de eğitim alan öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziki gelişimlerine
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katkıda bulunacağı vurgulanmış ve ardından spor salonunun açılışını yapmıştır.617 IC
yerleşkesinde bulunan üçüncü büyük bina olan konferans salonunun açılışı ise
İngiltere’nin İzmir Konsolosu General Henry Barnham tarafından gerçekleştirilmiştir.
Açılışı yapılan konferans salonunda IC Müdürü Alexander MacLachlan tarafından
yapılan konuşmada, kampüsün yapımı sırasında yardımlarını esirgemeyen ve açılış
törenine katılan İzmir Valisi Rahmi Beye, İzmir Belediye Başkanı Refik Beye, İl Maarif
Müdürü Namık Beye ayrı ayrı teşekkür edilmiştir. Ardından Robert Koleji, İstanbul Kız
Koleji ve Merzifon Anadolu Koleji müdürleri ile ABCFM’ın Batı Türkiye Misyonu
sekreteri ve Orient gazetesi editörü Charles Riggs birer konuşma yapmış, sonrasında ise
C. W. Lawrence tarafından Açılış Kasidesi okunmuştur.
Tüm bu açılışlar sonrasında ise konuklara başkan evinde yemek ikramında
bulunulmuştur. Ardından saat 17.00’de konferans salonunda İzmir Filarmoni Derneği
tarafından bir konser verilmiştir. Mr. Tourtet’in şefliğinde gerçekleştirilen bu konsere
800 özel davetli katılmıştır.618 Bu konserle birlikte özenle hazırlanan ve kolej tarihi
açısından önemli bir gün olan Paradiso / Kızılçullu’daki yeni IC kampüsünün açılış
töreni, sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

3.2.3. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemlerinde Uluslararası Kolej
(1914-1922)
IC’nin yeni kampüsündeki ilk ders yılını tamamlamasından çok kısa bir süre
sonra Avrupa’da ortaya çıkan ve hızla yayılan Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.
Savaşın taraflarından birisi olan Osmanlı Devleti’nin, savaşın başlamasından birkaç ay
sonra savaşa dâhil olmasıyla birlikte ülkede dört yıl sürecek olan olağanüstü bir halin
yaşanmasına neden olunulmuştur. Ancak bu savaşın bitimiyle ülkedeki kaos sona
ermemiş, itilaf cephesine mensup ülkelerce Anadolu coğrafyası işgal edilmiştir. İşgaller
karşısında Türk halkının başlattığı milli mücadele ise başarıya ulaşmış ancak geride
savaş yorgunu bir ülke kalmıştır.
Osmanlı Devletin’deki herkes ve her kurum gibi Amerikan Board misyonerleri
ve Uluslararası Kolej de yaklaşık sekiz yıl süren bu sürecin olumsuzluklarını yakından
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hissetmiştir.619 Yeni kampüsüyle birlikte geleceğe daha umutla bakmaya başlayan
IC’nin, savaşla nedeniyle maddi kaynakları ve öğrenci sayısı azalmış, ekonomik
sıkıntılar yüzünden okul çeşitli tasarruflara gitmek zorunda kalmıştır. Ancak bütün
zorluklara rağmen IC, bu süre içerisinde eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam
etmiştir.
Diğer taraftan daha öncede belirtildiği üzere Ocak 1914 tarihinde IC’nin yeni
kampüsünün resmî açılışı yapılmış ve bu açılışa Osmanlı topraklarında bulunan
Amerikan kolejlerinin temsilcileri de katılmıştı. Açılış vesilesiyle İzmir’e gelen Robert
Koleji, İstanbul Amerikan Kız Koleji, Merzifon Anadolu Koleji, Suriye Protestan
Koleji, Antep Merkezi Türkiye Koleji, Tarsus Aziz Pavlus Enstitüsü, İzmir Amerikan
Kız Koleji temsilcileri ile YMCA’nın Türkiye’deki genel sekreterinin katılımları ve
İzmir Uluslararası Kolej’in ev sahipliğinde kampüs açılışının ardından ayrıca bir de
konferans gerçekleştirilmiştir. Osmanlı’da faaliyet gösteren Amerikan kolejlerinin
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bu tür bir konferans ise ilk kez İzmir’deki IC
kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren bu konferansta, Osmanlı’daki Amerikan
kolejlerinin eğitim faaliyetleri, devletin genel eğitim sistemi ve ülkedeki Hristiyan
eğitimi gibi çeşitli konular ele alınmıştır. Her sene yapılması düşünülen bu
konferansların ikincisi ise İstanbul’da düzenlenecektir.620
IC, 1914-1915 eğitim-öğretim dönemine Avrupa’da başlayan ve bir süre sonra
ise Osmanlıya sıçrayan savaş ortamı içerisinde Eylül 1914’te başlamıştır. Bu dönemde
IC’de eğitim gören öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ise Rumlardan oluşmuştur. Ancak
İzmir ve çevresi ile Anadolu’nun batı kıyılarından gelen bu Rum öğrenciler, savaş
durumu nedeniyle bir önceki seneye oranla daha az sayıda kayıt yaptırmışlardır. Ayrıca
okuldaki Türk öğrenciler arasında savaş sebebiyle Türk ordusunun IC yerleşkesine ve
binalarına el koyacağı söylentileri de gergin havadaki kaygıları arttırmış, öğrenci
sayısının azalmasının da bir başka nedeni olmuştur. Öte yandan IC’ye kayıtlı öğrenci
sayısındaki düşüş, öğrencilerden alınan eğitim ücretlerinin de azalmasına sebep
619
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olacaktır. Bir önceki sene 1913-1914 ders yılında 410 öğrenciye sahip olan kolej, 19141915 eğitim-öğretim dönemine bir önceki sene okula kayıt yaptırmış olan öğrencilerden
sadece 42’sinin katılımıyla ilk ders gününe başlamıştır. Dönem ortasına gelindiğinde ise
okulun öğrenci sayısı 180’e ulaşmış fakat bu öğrencilerinin birçoğu eğitim ücretlerinin
tamamını ödeyememiştir.621
IC’nin öğrenci sayısının azalması ve buna müteakip yavaş yavaş başlayan
ekonomik sıkıntıların dışında, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte
Babıali’nin 1914 yılında tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmesi de
Anadolu’da faaliyet gösteren misyonerler için sarsıcı bir gelişme olmuştur. 20. yüzyılın
başlarından itibaren ülkedeki misyonerlik faaliyetleri karşısında edilgen bir yapı
sergilemek zorunda kalan Osmanlı yöneticileri, savaşın başlaması ve kapitülasyonların
kaldırılmasıyla ülke genelindeki misyonerlik faaliyetlerine karşı sert ve etken bir
politika geliştirmişlerdir.622
Kapitülasyonların yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte ise ülke genelinde
misyonerler açısından siyasi yapı olumsuz bir havaya girmiştir. Ancak Babıali
tarafından alınan bu karara karşılık İzmir’de faaliyet gösteren Amerikalı misyonerler ve
onlara bağlı olan eğitim kurumlarının yerel hükûmet temsilcileri ile olan dost ve
geleneksel siyasi yapı devam ettirilmiştir. Mevcut siyasi yapının devam etmesinde
Amerikan’ın İzmir konsolosu olan General Horton’un İzmir Valisi Rahmi (Arslan) Bey
ile olan samimi ve sıkı ilişkileri etkili olmuştur. Bu sayede Amerikan Board’un
İzmir’deki Protestanlık ve eğitim faaliyetleri de ciddi bir kesintiye uğramamıştır.623
Osmanlı Devleti tarafından 1915 yılında yayınlanan genelge ise ülkedeki
yabancı ve azınlık okullarına birtakım değişiklikler yapma zorunluluğu ve bu okullara
sıkı denetimler getirmiştir. 624 Söz konusu genelge gereğince, ülkedeki yabancı okulların
durumu, kapsamı, bina vergileri, yerel yönetime karşı sorumlukları vb. hususlarda
yapılan değişiklikler IC yöneticilerinin gelecek adına kaygılanmalarına neden olmuştur.
621
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Özellikle yeni düzenlemenin bir gereği olarak öğrenciler arasındaki şapel çalışmalarının
ve dinî öğretimin yasaklanması misyonerler adına olumsuz bir gelişme olmuştur.
Kuruluşundan beri öğrencilerine şapel ve İncil dersleri veren IC, bu karar sonucu bazı
öğrenciler tarafından din derslerinin protesto edilmesiyle karşılaşmıştır. Hatta derslere
iştirak etmek istemeyen bir grup IC öğrencisi ise İzmir valiliğine ve il maarif
müdürlüğüne protestolarının desteklenmesini arz eden dilekçelerini vermişlerdir.625
Yaşanan bu gelişme sonrası İzmir Valisi Rahmi (Arslan) Bey, IC Müdürü Alexander
MacLachlan’ı makamına çağırmış Babıali tarafından alınan kararlara riayet edilmesi
konusunda MacLachlan’a uyarılarda bulunmuştur. Yapılan görüşmede müdür
MacLachlan, okulun yerel basın aracılığıyla verdiği ilanlarda, her sabah düzenlenen
şapel çalışmalarının ve İncil derslerinin zorunlu olduğuna dair ifadelerin zaten yer
aldığını söylemiştir. Dolayısıyla öğrencilerin bu durumu bilerek ve kendi iradeleriyle
okula kayıt olduklarını belirtmiştir. Öte yandan IC’in genel müfredat programı
içerisinde dinî eğitim çalışmaları kapsamında, İsa Mesih’in hayatı ve öğretilerini
öğrencilere aktarılmasının eğitim çalışmaları açısından önemli olduğu, bu tür dinî
çalışmaların ülkedeki bütün Amerikan okullarında uygulandığı MacLachlan tarafından
İzmir valisine ifade edilmiştir. Ayırca müfredat içerisinde yapılacak bu temel değişiklik
kararını kendilerinin almasının mümkün olmadığını belirten MacLachlan, ancak böyle
bir değişikliğin Boston’daki mütevelli heyetinin onayı ile olabileceğini söylemiştir.
Osmanlı Devleti’ndeki Amerikan okulları ile Babıali arasında oluşan sıkıntıları
çözümleme konusunda aktif bir siyaset izleyen ve İstanbul’da bulunan dönemin
Amerika Büyükelçisi Henry Morgenthau, IC’nin resmî makamlarla yaşadığı bu sorunun
ortadan kaldırılmasında da önemli girişimleri olmuştur. Bu girişimler sonucunda ise
İzmir

valisi

müfredat

değişikliği

hususunda

daha

fazla

ısrarcı

bir

tutum

sergilememiştir.626
Kapitülasyonların kaldırılması ve yabancı okulların kontrol altına alma
çalışmalarının yanı sıra IC açısından bir başka sorun ise ülkede yayılan milliyetçi hava
idi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanlar
tarafından desteklenen ve ittihatçılar tarafından benimsenen milliyetçi siyaset, özellikle
ülkedeki genç nüfus içerisinde kendine önemli bir yer bulmuştur. Bu milliyetçi
625
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düşüncenin, IC öğrencileri arasında da etkili olmaya başlaması birçok açıdan sıkıntılı
bir dönem geçiren okulun disiplin yapısında da zaman zaman sorunların yaşanmasına
neden olmuştur.627
Öte yandan savaş döneminde ekonomik açıdan sıkıntı çeken IC, bu
sıkıntılardan kurtulmak adına savaş öncesi satışa çıkardığı şehir merkezindeki mallarını
satmaya çalışmıştır. Ancak ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu taşınmazlar
satılamamıştır. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle birlikte ilan edilen seferberlik
kararıyla IC’nin Basmane semtinde yer alan eski kampüsün askerî hastaneye çevrilmesi
düşünülmüş, askerî yetkililer bu düşüncelerini kolej yöneticilerine iletmiştir. Valilik
makamı ve diğer yetkililerle yapılan görüşmeler ve resmî yazışmalar sonucunda ise eski
IC yerleşkesi, Osmanlı ordusuna tahsis edilmiştir. Önce askerî hastane olarak düşünülen
Basmane kampüsü, Türk ordusuna devredildikten sonra savaş boyunca Askerî
Demiryolu Okulu olarak kullanılmıştır. Ayrıca Buca’da bulunan bir hastanede
kullanılmak üzere 60-70 civarındaki demir yatak ise ileride geri alınmak üzere
misyonerlerce Türk ordusuna teslim edilmiştir.628
Bu arada savaş nedeniyle özellikle temel gıda fiyatların fahiş oranda artması
halkın yoksullaşmasına ve kıtlık çekmesine sebep olmuştur. Ülkede yaşanan ekonomik
kriz aynı şekilde IC’in de 1915-1916 ders yılında büyük ekonomik sıkıntılar çekmesine
neden olmuştur. Öğrenci sayısının azalması ve yatılı bölüme yapılan yüksek harcamalar
karşısında kolej yönetimi, okulun yatılı bölüm ücretlerini artırmayı düşünmüştür. Ancak
ekonomik sıkıntı içerisinde olan öğrenci ailelerinin bu ücretleri karşılayamayacağı
öngörülerek 1915-1916 eğitim-öğretim döneminde IC’nin yatılı bölümün kapatılmasına
karar verilmiştir. Bu karar, öğrenci gelirlerini iyiden iyiye düşürürken aynı zamanda
IC’de görev yapan bekâr personelin yatılı bölümde kalma olasılıklarını da ortadan
kaldırmıştır. 629
Diğer taraftan etkisini iyiden iyiye hissettiren, 1915 ve 1916 yıllarında da
devam eden savaş nedeniyle İzmir limanı ve şehir kuşatılmıştır. Bu kuşatma sonrası
İzmir limanındaki İtilaf donanmalarından yapılan ağır top bombardımanı ve uçaklardan
atılan bombalar nedeniyle bölge halkı ise büyük endişeye kapılmıştır. Öte yandan
Buca’da bulunan IC yerleşkesinin yakınlarında bulunan havaalanı ve kampüsün
doğusundan geçen demiryolu ise yerleşkenin açık hedef olmasına neden olmuştur. Her
627
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ne kadar IC’nin düşman birlikleri tarafından bir Amerikan eğitim kurumu olduğu bilinse
de zaman zaman IC yakınlarındaki stratejik hedeflere yapılan saldırılar sonucu kolej
kampüsü de etkilenmiştir. Örneğin kampüsün kuzeydoğusunda bulunan başkan evinin
çok yakınına düşen bir top mermisi nedeniyle bazı kampüs binalarının camları
kırılmıştır. Ayrıca düşman uçaklarının hava saldırılarından korunmak için Türk
askerleri tarafından kampüsün güney sınırındaki duvar boyunca ve konferans salonunun
yakınlarına çadırlar kurulmuştur. Bu durum kolej sahasını tehlikeye atsa da herhangi bir
felaket yaşanmamıştır.630
Ayrıca İzmir’in Basmane semtindeki demiryolu istasyonu yakınlarında
bulunan ACI yerleşkesi de bu istasyonun düşman uçaklarına hedef olması nedeniyle zor
anlar yaşamıştırtır. Yakınlarına düşen bombalar nedeniyle tedirginlik yaşayan ACI
yönetimi, dolayısıyla daha güvenli olan Buca’daki Uluslararası Kolej kampüsüne
taşınmak zorunda kalmıştır. Çok geçmeden ACI’daki öğrenciler, 28 öğretmen ile üç
Protestan papaz ve aileleri kampüs ana binasında bulunan yatakhaneye yerleştirilmiş,
bir süre boyunca IC kampüsünde misafir edilmişlerdir.631
Savaş ortamının yarattığı gerginliğe rağmen Amerikalı misyonerlerin
İzmir’deki askerî ve sivil yetkililerle olan samimi ilişkileri yine aynı sıcaklıkta devam
etmiştir. Bu bağlamda yıl boyunca İzmir’deki ordu komutanları Pertev Paşa ve Cemal
Paşa, IC kampüsünü ziyaretler gerçekleştirmiştir. Ayrıca Vali Rahmi (Arslan) Bey,
birkaç yıl önce kolejde verilen dinî dersler nedeniyle IC yönetimi ile yaşanan
anlaşmazlıkları ortadan kaldırırcasına kolej şapelini ziyaret etmiş ve İncil derslerine
konuk olmuştur. Bu gelişmeler karşısında Amerikan Board misyonerleri, İzmir’deki
askerî ve sivil yetkililerle yaşadığı sıcak yakınlığın faydalarını da görmüştür. Örneğin
Mayıs 1916’da Osmanlı Devleti ile savaş halindeki ülkelerin İzmir’deki 18 ile 65 yaş
arasındaki bütün vatandaşları, Türk mahallesinde bulunan hapishaneye hapsedilmiştir.
Ancak misyonerlerin yerel yetkililerle olan ikili ilişkilerinin bir sonucu olarak Amerikan
okullarında görev yapan bazı personel, Osmanlı Devleti ile savaş halindeki ülkelerin
vatandaşları olmalarına rağmen hapsedilmekten kurtulmuşlardır. 632
Öte yandan savaş nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçen aç ve hasta birçok
yoksul insan, Amerikalı misyonerlerden yardım almak için her gün IC’nin Buca’daki
kampüsüne gelmeye başlamıştır. Yardıma muhtaç insan sayısının artmasıyla birlikte ise
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kampüs yakınlarında bulunan bir köyde daha önce İskoç misyonundan Dr. MacKenzie
Newton tarafından klinik olarak kullanılan bir ev kiralanmıştır. Bu evde, YMCA’nın
organizasyonunda 1915 sonbaharından 1916 yılının başına kadar yaklaşık beş ay
boyunca her gün ortalama 1.000 kişiye bakla ya da Hint mısırı ile biraz zeytinyağı
karıştırılarak elde edilen sade bir yemek dağıtılmıştır.633 Bir süre burada devam eden
yardım çalışmaları Mayıs 1916’dan itibaren kampüs içerisinde sürdürülmeye
başlamıştır. Savaş boyunca süren yardım çalışmalarıylaysa okul idarecileri Alexander
MacLachlan, Cass Arthur Reed ve Samuel Lee Caldwell yakından ilgilenmiştir. Ayrıca
bu dönemde Amerikalı misyonerler dışında birçok kurum ve kuruluş tarafından da
şehirdeki yardıma muhtaç insanlara başta gıda olmak üzere pek çok yardım yapılmıştır.
IC tarafında Buca’daki kampüste sürdürülen yardım faaliyetleri çerçevesinde, 1917
sonbaharı boyunca evleri tespit edilen 200 aileye gıda yardımında bulunulmuş ayrıca
her cumartesi günü öğleden sonra kampüs içerisinde 50 aileye yemek dağıtılmıştır.634
Ülkedeki kıtlık sebebiyle insanlar açlık sıkıntısı çekerken bir yandan da tifüs ve
kolera gibi salgın hastalıklarında giderek yayılması hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.
Şehirde yaşanan yiyecek sorunu karşısında IC yönetimi, bazı temel gıdaları stoklamış
ancak başta un olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasından dolayı bu
malları almakta zorlanmıştır. 1914 yılında başlayan savaşla birlikte hızla yükselen gıda
fiyatları, Haziran 1916 gelindiğinde %500 oranında artmış, bazı ürünler ise temin
edilmez hale gelmiştir.635
Eğitim-öğretim döneminin başında IC’ye kayıt olan birçok son sınıf
öğrencisinin, 1915-1916 ders yılı boyunca askere alınmış olması da Uluslararası
Kolej’in yaşadığı bir başka sorun olmuştur. Farklı milletlerden öğrencilere ev sahipliği
yapan IC’den mezun olan veya mezun olmadan okuldan ayrılan öğrenciler, aynı okula
mensup olmalarına karşılık genç yaşta askere alınmaları nedeniyle bu büyük savaş
sırasında ayrı ayrı cephelerde birbirleriyle savaşmak zorunda kalmışlardır. Bu dönemde
bazı kolej öğrencilerinin silahaltına alınmasından dolayı ticaret diploması almaya aday
633
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öğrencilerinin sayısında da azalma yaşanmıştır. Ayrıca şehirde yaşanan kolera salgını
nedeniyle valilik tarafından alınan karar gereğince İzmir’deki bütün eğitim kurumları
eğitim dönemini erken kapatmışlardır. Dolayısıyla 1 Haziran 1916 tarihinde dersleri
bitirmek zorunda kalan kolej, hızlı bir şekilde dönem sonu sınavlarını yapmak istemiş
ancak salgının artması nedeniyle bu sınavları 1916 sonbaharına ertelenmek zorunda
kalmıştır.636
Ülkede yaşanan savaş zaman zaman İzmir istasyonunun dış dünya ile olan
iletişiminin kesilmesine de neden olmuştur. Savaş nedeniyle İzmir’deki Amerikan
Board misyonerlerinin, Boston’da bulunan ABCFM’nin genel merkezi ve IC’nin
mütevelli heyeti ile olan iletişimi güçlükle sağlanmıştır. IC Müdürü Alexander
MacLachlan’ın, Roma / İtalya üzerinden Boston ile kurduğu son haberleşme ise
ABCFM’nin sekreteri James L. Barton’a yazdığı 27 Eylül 1915 tarihli mektup
sayesinde olmuştur. Bu tarihten sonra aradan geçen iki yıl boyunca Boston ile bir
iletişim kurulamamıştır. Ayrıca kuşatma altında olan İzmir’in hem posta hem de telgraf
bağlantılarının engellenmesi nedeniyle İzmir

istasyonundaki Amerikan Board

yetkilileri, İstanbul’daki Batı Türkiye Misyonu sorumlusu Mr. William W. Peet’le de
iletişime geçememişlerdir. Bazen İzmir’deki Levantenlere ait ticaret firmaları veya özel
haberciler aracılığıyla İstanbul’la iletişim sağlanmaya çalışılmışsa da 1916 baharı
boyunca herhangi bir irtibat sağlanamamıştır.637 Dolayısıyla 1915-1916 yıllarına ait
İzmir istasyonu raporu638 Alexander MacLachlan tarafından 14 Haziran 1916 tarihinde
kaleme alınmış ancak güvenli bir iletişimin olmaması ve raporların sansüre maruz
kalmaması adına geçici bir süreliğine ABCFM yetkililerine gönderilmemiştir.639
Tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında büyük öğrenci kayıpları yaşayacağını
düşünen IC yönetimi, 1916-1917 eğitim-öğretim dönemi için öğrencilerin ilgisini
çekmek adına yerel basına kolej hakkında ilanlar vermiştir. Bu dönemde okula kayıt
yapılmadığı takdirde kampüs sahasının ve binalarının Osmanlı ordusu tarafından el
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konulacağını düşünen Amerikalı yetkililer doğal olarak kaygılanmışlardır. 640 Kaygılar
altında 1916-1917 ders yılına başlayan IC’ye aynı dönem içerisinde 215 ile 225
arasında öğrenci kayıt olmuştur.
1917 yılına gelindiğinde İzmir’de, savaşın getirdiği siyasi, askerî, ekonomik
vb. sıkıntı ve endişeler iyiden iyiye hissedilir hale gelmiştir. Bu endişeli hava ise savaş
öncesiyle karşılaştırıldığında kentin iktisadi hayatında, sosyal ve nüfus yapısında641
kısacası gündelik yaşantısında değişimlere neden olmuştur. Doğal olarak ülkenin ve
şehrin içinde bulunduğu bu kaos ortamı, IC’deki eğitim faaliyetlerini de etkilemiştir.
Öte yandan 1917 ve 1918 yıllarında okul müdürü Alexander MacLachlan’ın
Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan Birleşik Krallık vatandaşı olmasından dolayı
kendisinin resmî olarak IC’de görev yapmasına İzmir valiliği tarafından izin
verilmemiştir. MacLachlan’ın bu özel durumundan dolayı Dekan Cass Arthur Reed
vekâleten okulun müdürlüğü görevini üstlenmiştir.642 Bu dönemde okulun kapanacağı
ve IC binalarının askerî yetkililerce kullanılacağına dair söylentilerin artması
karşısından C. A. Reed, bu konu hakkında Vali Rahmi Bey ile bir görüşme
gerçekleştirmiştir. IC yönetim kurulu üyeleri ile yakın ilişkileri olan Rahmi Bey, kolejin
çalışmalarından memnun olduğunu belirtip okuldaki derslere devam edileceğine dair C.
A. Reed’e güvence vermiştir. Ayrıca savaş sırasında Osmanlı ile savaşan ülkelerin
vatandaşı olup okulda görev yapan öğretmenlerin IC’de çalışma izinlerinin kaldırılma
kararını geri alan İzmir Valisi, bu öğretmenlerin yeniden kolejde çalışmalarına da imkân
sağlamıştır. 643 Böylece okulun yaşadığı öğretmen sıkıntısına biraz olsun çözüm
bulunmuştur.
Öğrenci ve öğretmen sayısı azalan, ekonomik sorunlar yüzünden büyük
sıkıtılar çeken IC, gelir kaynaklarının azalması karşısında birtakım tasarruflara gitmiştir.
Özellikle binaların elektrikli aydınlatmasının yüksek maliyetli olması nedeniyle bazı
640
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binalardaki aydınlatma sistemleri devre dışı bırakılmıştır. Bu kapsamda kolej ana
binasında bulunan ve öğretmenler tarafından kullanılan üç özel oda dışında binadaki
bütün elektrikler kesilmiştir. Aynı gerekçe ile konferans ve spor salonlarındaki elektrikli
aydınlatma sistemleri de devre dışı bırakılmıştır. Yine kampüs içerisinde IC personeli
tarafından kullanılan 15 evde de elektrik kesintisine gidilmiştir. Savaş döneminde
yaşanan ekonomik kriz döneminde elektrikli aydınlatma çok lüks bir harcama olarak
görüldüğünden bu gibi kısıtlamalara ihtiyaç duyulmuştur. Ancak bazı durumlarda
elektrik ihtiyacı için akümülatörlerin dolu olması da gerekmekteydi. Bunun için petrol
sayesinde elde edilen enerji, akümülatörlere dolduruluyor ve buradan elde edilen enerji
ile 20 saat elektrikli aydınlatma sağlanıyordu. Fakat bir teneke petrol savaş öncesi 5
dolara satılırken savaş yıllarında 110 dolara yükselmiş olması ekonomik sıkıntılar
yaşayan okulun elini kolunu bağlamıştır. Dolayısıyla bir başka aydınlatma yöntemi
olarak gaz santralinin çalıştırılması düşünülmüştür. Bu santralin çalıştırılması için ise
odun kömürü kullanılmaktaydı. Savaş önce 1 okka (1.283 kg) odun kömürünün fiyatı 5
ila 6 kuruş arasında değişirken savaş zamanı %1000 gibi fahiş bir fiyat artışı ile 50
kuruşa yükselmiştir. Bazı zamanlar binaların aydınlatılmasıysa bu yöntemle yapılmıştır.
1917 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da kampüs alanındaki
elektrikli aydınlatma sistemi devre dışı bırakılmıştır. Bu dönemde elektrikli aydınlatma
kullanamayan öğretmen evlerine 10 adet mum ve bir adet gaz lambası tedarik edilmiş.
Akşamları ise küçük evlere iki adet gaz lambası, hizmetliler için ise 1 adet gaz lambası
verilmiştir. 644
Tüm bu gelişmelerin dışında Haziran 1918’de Osmanlı Hükûmeti tarafından IC
yönetimine bazı savaş esirlerinin Uluslararası Kolej’in Buca’daki kampüsünde
tutulmaları konusunda bir istekte bulunulmuştur. Bu isteği değerlendiren IC yönetim
kurulu, aldığı karar gereğince söz konusu esirlerin kampüste kalmasında bir sakınca
görmemiştir. Bu kararın ardından 11 Eylül 1918’de 20’in üzerinde İngiliz subayı ve 80
İngiliz ve Hintli askerin bulunduğu 100’den fazla savaş tutsağı ilk kafile olarak IC
kampüsüne gelmiştir. 645 Bu esirler ilk önce ana binanın (MacLachlan Hall) üst
644
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katlarında bulunan yatakhanelere yerleştirilmişlerdir. Daha sonra gelen mahkûmlarla
birlikte ise ana bina ve spor salonu dolup taşmıştır. Dolayısıyla bir süre sonra
kampüsteki mahkûmlarla eğitim faaliyetlerinin bir arada yürütülemeyeceği görülmüştür.
Bunun üzerineyse yeni ders döneminin 1 Kasım 1918 tarihinde başlaması
kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan mahkûmlar ile Türk yetkililer arasındaki iletişimde
kolej müdürü Alexander MacLachlan aracı olmuş, okulun diğer yöneticileri ise
mahkûmların durumlarıyla yakından ilgilenmişlerdir.
Ekim ayının sonuna kadar küçüklü, büyüklü gruplar halinde birçok mahkûm
kampüse gelmiş ve mahkûm sayısı 1.000 kişiye ulaşmıştır. Bu sayı, son mahkûm
grubunun kolejden ayrıldığı tarih olan 17 Aralık 1918’e gelinceye kadar 2.000 kişiyi
aşmıştır. Kalabalık mahkûm grubu nedeniyle kolej şapeli dâhil olmak üzere kampüs
sahasındaki bütün binalar dolup taşmıştır. Bu esirlerden ilk büyük grup 1 Kasım
1918’de IC kampüsünden ayrılmış, 4 Kasım 1918 tarihinde ise 1918-1919 eğitimöğretim dönemi başlamıştır. Dolayısıyla öğrenciler 6 hafta boyunca söz konusu bu
esirlerle aynı kampüsü paylaşmak zorunda kalmıştır. Yeni ders yılında yatakhanenin
mahkûmlar tarafından kullanılmasından dolayı bu dönemde de okula yatılı öğrenci
alınamamış, okulun sadece kolej kısmına, gündüzlü eğitim alan öğrenciler
kaydedilmiştir.646
Görüldüğü üzere Birinci Dünya Savaşı, birçok açıdan IC’deki eğitim
faaliyetlerini etkilemiştir. Dört yıllık bu savaş bittiğinde okul, savaş öncesindeki öğrenci
sayısının dörtte üçünü, öğrenci gelirlerinin altıda beşini ve kadrosundaki aktif
öğretmenlerin ise üçte ikisini kaybetmiş durumdaydı. Üst sınıflarda okuyan öğrencilerin
bazıları askere çağrılmış, okulun yatılı bölümü kapatılmış, öğretmen sayısı azalmış ve
hazırlık bölümündeki faaliyetler geçici olarak sonlandırılmıştır.
Buna karşılık daha önce de ifade edildiği üzere İzmir’deki Board misyonerleri,
savaş süresince bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürmüştür. Birinci Dünya Savaşı
sırasında, 1915’te Ermeniler ve Süryaniler için Amerikan Yardım Heyeti (American
Committee for Armenian and Assyrian Relief / ACASR) adıyla kurulan örgüt, İzmir’de
de yardım faaliyetlerinde bulunmuştur. 1918 yılından sonra Yakın Doğu Amerikan
Yardım Heyeti (American Committee for Relief in the Near East / ACRNE)647 adını
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alan bu örgüt, İzmir bölgesinde kapsamlı bir inceleme yapmak üzere Prof. Edward C.
Moore başkanlığındaki bir heyeti 9 Mart 1919 tarihinde İzmir’e göndermiştir. Heyetin
yaptığı incelemeler sonucu Mart ayının ortasında ACRNE’nin İzmir’de bir şubesi
açılmış, bu şubeye şehirdeki Amerikan Board misyonerlerinden oluşan bir idare heyeti
atanmıştır.

Buna göre yardım faaliyetlerinin idare heyeti başkanlığına Alexander

MacLachlan getirilmiş, mali işlerin sorumluğu Prof. Samuel Lee Caldwell verilmiştir.
Ayrıca Prof. Caleb Wakefield Lawrence, eşi ve altı Amerikan Board misyoneri bayan
da bu heyette yer almıştır. Bu düzenlemeyle birlikte ACRNE’nin İzmir’deki yardım
çalışmalarıyla Amerikan Board misyonerleri yakından ilgilenmiştir.
Yardım çalışmaları kapsamında öncelikli olarak bölgede dağıtılacak olan
yardım malzemelerinin İstanbul’dan İzmir’e getirilmesi için Edward Moore tarafından
IC Dekanı Cass Arthur Reed İstanbul’a gönderilmiştir. 19 Mart’tan 12 Nisan 1919
tarihine kadar İstanbul’da bulunan Reed, daha sonra yanına aldığı yardım malzemeleri
ile birlikte İzmir’e dönmüştür. Reed’in İzmir’de bulunmadığı süre içerisinde
MacLachlan tam gün, Caldwell ve Lawrence ise yarı zamanlı olmak üzere ACRNE’nin
İzmir’deki şubesinde çalışmıştır. C. A. Reed’in İzmir’e gelmesinin ardından
ACRNE’nin İzmir şubesi yöneticiliği görevi ise Alexander MacLachlan’dan alınıp C.
A. Reed’e verilmiştir.
16 Mart 1919’dan Haziran 1919’a kadar ACRNE tarafından İzmir’deki yardım
şubesine 40.000 dolar tahsis edilmiştir. Bu süre içerisinde başta Alexander MacLachlan
olmak üzere yaklaşık 20 kişilik Amerikalı bir heyet yardım çalışmalarıyla yakından
ilgilenmiştir. Savaş döneminde Osmanlı Devleti tarafından Askerî Demiryolu Okulu
olarak kullanılan Basmane’deki IC yerleşkesi ise savaşın bitimiyle birlikte ACRNE’nin
İzmir şubesi olarak kullanılmıştır. ACRNE tarafından sağlanan kaynak sayesinde
şehirdeki Amerikan Board misyonerleri, bölgede geniş çaplı yardım faaliyetlerinde
bulunmuşlardır. İzmir’deki bu yardım şubesi, ACRNE adına Bursa ve Konya’yı da içine
alacak şekilde Balıkesir, Afyon, Burdur ve Isparta’nın dâhil olduğu çok geniş bir
coğrafyanın sorumluluğunu üstlenmiş bir merkez konumundaydı. Ancak ülkedeki siyasi
durum nedeniyle İzmir’deki ACRNE çalışanları Anadolu’nun iç bölgelerine yardımları
ulaştırmakta zorlanmışlardır.
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Basmane’deki IC binalarının ACRNE’ye devredilmesiyle birlikteyse burada
bir Ermeni Merkez Yetimhanesi kurulmuştur. 400’den fazla erkek çocuğun barındığı bu
yetimhanenin yöneticiliğine Mrs. Clara E. Van Etten atanmış, kendisine Amerikan
Kızılhaç Örgütü’nden hemşire Miss Etten Wallace yardımcı olmuştur. Yetimhanedeki
çalışmalara Ermeni cemaatinden de finansal destek verilmiş ve bazı Ermeniler ise
yetimhanede görev almışlardır. Ayrıca ACRNE tarafından Ermeni yetimhanesine sık
sık giyecek ve gıda yardımında da bulunulmuştur.
Bununla birlikte ACRNE bünyesinde yardım faaliyetlerini yürüten Amerikalı
misyonerler, şehir merkezinde bulunan bir başka yetimhanenin de sorumluluğunu
üstlenmişlerdir. Burası daha önce Alman misyonerlerin sorumluluğunda olan bir
yetimhaneydi. Savaşın bitmesiyle birlikteyse İzmir’den ayrılan Alman misyonerlerden
sonra bu bina, Amerikalı misyonerlerin kontrolü altına girmiştir. Yaklaşık 150 kız
çocuğunun barındığı yetimhanenin yöneticiliğine Mrs. G. L. Underwood getirilmiştir.
Board misyonerlerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda yetimhanedeki çocukların
birçoğu şehirdeki evlere yerleştirilmeye çalışılmış, bu çalışmalara YMCA tarafından da
destek verilmiştir.
Yine bu dönem içerisinde Amerikalı misyonerler tarafından yapılan bir başka
çalışma ise Müslüman kızlar için bir sığınma evinin oluşturulmasıdır. Amerikan Board
misyonerleri tarafından kiralanan bu eve söz konusu Müslüman kızlar yerleştirilmiş,
buranın sorumluluğu ise Mrs. Frances K. Headley verilmiştir. 1 Ocak 1920 tarihine
kadar kiralık bu ev, korunmaya muhtaç kızların kullanımına tahsis edilmiştir.
Ayrıca ACRNE’nin İzmir’deki yardım faaliyetleri çerçevesinde bölgede
endüstriyel yardım merkezi adında bir merkez kurulmuştur. Bu merkeze ACI’da görev
yapan öğretmenlerden Florence Harvey atanmıştır. Kendisi New York’ta yaptığı
çalışmalar sonucu sosyal hizmetler konusunda deneyim kazanmış, endüstriyel
çalışmalar konusunda yetenekli bir bayandı. Miss Harvey, göreve başlamasıyla birlikte
İzmir’deki Yahudilere yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Protestan İskoç
misyonerlere ait kiralık bir evde endüstriyel yardım merkezini kurmuştur. Bu geniş
merkez sayesinde şehirdeki mülteci kadınlara iş imkânları sağlanmış, burada üretilen
malzemeler yetimhanelere ve mültecilere dağıtılmak üzere kullanılmıştır. Ancak Miss
Harvey, bir süre sonra ACRNE’nin Kafkasya’da yürüttüğü yardım çalışmalarına destek
vermek amacıyla görevlendirilmesi üzerine İzmir’den ayrılmak zorunda kalmıştır. Onun
ayrılışıyla birlikteyse bu merkezdeki çalışmalar yavaş yavaş sonlanmıştır.
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ACRNE’nin İzmir’de yürüttüğü önemli bir başka faaliyet kolu ise sağlık
alanında olmuştur. İzmir’de bulunan 15 hastaneden birisi olan Türk Hastanesi’nin ek
binası ACRNE’nin sağlık çalışmaları çerçevesinde büyük bir hastaneye çevrilmiştir. Dr.
A. C. Pratt’ın yöneticiliğinde olan bu hastane için gerekli ekipmanlar 12 Nisan 1919’da
İzmir’e ulaşmış, 15 Mayıs’tan itibaren ise askerî ve sivil hastalar kabul edilmeye
başlanmıştır. Dr. Pratt’ın isteğine göre tasarlanan bu modern hastane, ACRNE’nin
Anadolu’daki ilk hastanesi olması açısından önemlidir. Ayrıca söz konusu hastane,
İzmir’deki birçok hastayı tedavi eden büyük ve iyi donanımlı bir sağlık kuruluşu olma
özelliğine sahipti. Haziran 1919’da ise hastanenin yöneticiliğine Dr. H. W. Bell
atanmış, kendisi Kasım 1919’a kadar bu görevi sürdürmüştür. Dr. Bell, hastane
doktorlarından L. G. Richard ile birlikte aynı zamanda İzmir’in birçok bölgesinde klinik
araştırmaları da yapmıştır. Ancak ACRNE’nin Türkiye sekreterinin kararı ile İzmir’deki
hastane, Kasım 1919’da kapatılıp ekipmanları İstanbul’a taşınmış, bu ekipmanlar
İstanbul’daki Amerikan okulu ile bağlantılı olan ACRNE hastanesinde kullanılmıştır.
Hastane çalışanlarından hemşire Miss Roberta Sharp ise Ermeni cemaatinin ısrarı
üzerine geçici olarak İzmir Ermeni Hastanesi’nde çalışmıştır.648
ACRNE’nin finansal desteği ve Amerikan Board misyonerlerin girişimleri ile
oluşturulan tüm bu tesisler bir plan dâhilinde yardıma muhtaç olan herkese hizmet
vermiştir. İzmir’deki bu yardım faaliyetleri ACRNE yetkililerinin beğenisini kazanmış,
Amerikan Board misyonerinden ve IC çalışanlarından yardım çalışmalarını devam
ettirmeleri istenmiştir. Ancak hem eğitim faaliyetleri hem de yardım çalışmalarıyla
ilgilenen Board misyonerleri, ACRNE yetkililerine eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması
koşuluyla bu çalışmalara destek verebileceklerini ifade etmişlerdir.649 Ayrıca ACRNE
adına Amerikan Board misyonerleri tarafından şehirde yürütülen bu yardım çalışmaları,
Amerikalılara karşı kent halkında da bir sempatinin oluşmasına vesile olmuştur.
Savaş esirlerinin uzun süre IC kampüsünde tutulması, ders yılının geç
başlaması, yardım çalışmaları, yaşanan ekonomik sorunlar vs. nedenlerden ötürü 19181919 eğitim-öğretim dönemi okul yöneticileri açısından sıkıntılı ve yoğun geçmiştir.
Ayrıca dönemin sonuna doğru İzmir’in Yunan ordusu tarafından 15 Mayıs 1919
tarihinde işgal edilmesi ile birlikte ise şehirde yaşanan siyasi, askerî vb. karışıklık kolej
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çalışanlarının ve öğrencilerinin yaşanan olaylara kuşkuyla bakmalarına ve gelecek adına
kaygılanmalarına neden olmuştur.650
Öte yandan Birinci Dünya Savaşı sırasında Babıali’nin kararı ile Osmanlı
Devleti ile savaş halinde olan ülkelerin sivil vatandaşları uzun süre tutuklu kalmışlardır.
Hükûmetin aldığı bu karar İzmir’de de uygulanmıştır. İzmir’de gözetim altında tutulan
bu kişiler, Vali Rahmi Bey’in dostane yaklaşımları nedeniyle tam anlamıyla bir
mahkûmiyet yaşamamışlardır. Savaşın bitimiyle birlikte Babıali ile İngiliz Hükûmeti
arasında yapılan esir mübadelesi anlaşması gereğince 50 yaşın üstündeki ve 17 yaşın
altındaki esirlerin serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu anlaşma
neticesinde IC Müdürü Alexander MacLachlan ve ailesinin uzun bir aradan sonra
memleketleri Kanada’ya gitme şansları doğmuştur.651 1918-1919 ders yılının bitimiyle
birlikte 29 Mayıs 1919’da MacLachlan çifti ve oğulları Ian, İzmir’den ayrılarak bir
süreliğine Kanada’ya gitmişlerdir.652
IC, 1920 sonbaharında açılan yeni ders dönemine, kolej müdürü Alexander
MacLachlan ve Prof. Samuel Lee Caldwell’in yokluğunda başlamıştır. Buna karşılık
uzun süredir ülke dışında bulunan John K. Birge, Albert Seylaz ve Samuel Ralph
Harlow yeniden IC’deki çalışmalarına yeniden başlamışlardır. Ayrıca savaş döneminde
Osmanlı ordusu tarafından askere alınan ancak Eylül 1918 tarihinde İngilizlere esir
düşüp Haziran 1919’a kadar Mısır’daki esir kampında tutulan George Michaelides ve
John Constantine esaretlerinin sona ermesinin ardından tekrar IC’nin öğretmen
kadrosuna dâhil olmuşlardır. Bu öğretmenlerin dışında uzun bir aradan sonra IC’de
görev alan bazı öğretmenlerin de katılımıyla okuldaki öğretmen sayısı artmıştır. Diğer
taraftan IC Dekanı Cass Arthur Reed, ACRNE’nin İzmir’deki şubesinin yöneticiliğini
sürdürmüş, yardım çalışmalarında kendisine C. W. Lawrence, J. K. Birge ve dört IC
çalışanı da destek vermiştir.
Yine bu dönemde okulun öğrenci sayısı yeniden artarken ders müfredatı
kapsamında ilk kez sosyoloji dersleri verilmeye başlanmıştır. IC içerisinde kurulan
Rum, Ermeni ve Türk edebiyat toplulukları ile YMCA tarafından çeşitli etkinlikler
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düzenlenerek kolejin savaş öncesindeki neşeli ve sosyal havası yakalanmaya
çalışılmıştır.653
Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce ve sonrasında IC’nin öğrenci
saylarındaki değişimi karşılaştımak adınaysa aşağıdaki tabloda öğrenci sayılarıyla ilgili
birtakım istatistiki bilgiler verilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin eğitim seviyeleri,
program türleri, etnisite ve inanç bakımında dağılımları ise şöyle şekillenmiştir:654
Tablo 9. Uluslararası Kolej’in 1913-1914 ve 1920-1921 Eğitim-Öğretim
Dönemlerindeki Öğrenci Dağılımı

Irksal Dağılım

28 73 61 15

Müslüman

2

Musevi

36 221 45 30 13 16 75

Katolik

-

Protestan

Diğer Milletler

19131914 200 200 400 150 250 50 225 73 16
19201921 57 149 206 81 125 65 77 34 -

Rus

Yahudi

Türk

Rum

Ermeni

Gündüzlü

Yatılı

Toplam

Ortaokul
(Hazırlık)

Lise (Kolej)

Yıl

Dinî Dağılım

Gregoryen

Program
Türü

Ortodoks

Öğretim
Kademesi

22 35

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in
Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikteyse şehir, yaklaşık üç buçuk yıl Yunan
işgali altında kalmıştır. Bu süre içerisinde Yunan yönetiminin etkisi altında kalan IC,
1921 yılında Küçük Asya’nın Uluslararası Koleji (International College of Asia Minor)
adıyla anılmıştır. Ayrıca daha önceden olduğu gibi 1919-1922 yılları arasında da koleje
en fazla Rum öğrenciler kayıt olmuştur.655
1921 yılında ise Alexander MacLachlan’ın Amerika’dan getirdiği materyaller
ve diğer öğretmenlerinde katkılarıyla bir kolej müzesi açılmıştır. Bu müzede mineral,
kristal, kayaç vb. birçok jeolojik materyaller yer almıştır. Ayrıca müzede öğrenciler
653
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zaman zaman coğrafya, kimya ve fizik derslerini işleme fırsatı da bulmuşlardır.656 Öte
yandan Aralık 1921 tarihinde 23 öğrenci Tarsus Aziz Pavlus Enstitüsü’nden, İzmir’deki
Uluslararası Kolej’e nakledilip IC bünyesinde eğitim almaya başlamıştır.657
1-8 Temmuz 1921 tarihleri arasında yedi yıl aradan sonra İzmir’de Batı
Türkiye Misyonu’nun yıllık toplantısı gerçekleştirilmiştir. İzmir, Merzifon, İzmit,
Bursa, İstanbul istasyonlarından ve Doğu Türkiye Misyonu’ndan gelen delegelerin
katıldığı bu toplantıda, Batı Türkiye Misyonu’ndaki dinî çalışmalar, mali yapı, eğitim
ve basım faaliyetleri ele alınmıştır.658
Daha önce de belirtildiği üzere 1915 yılında IC kampüsüne komşu Peygamber
İlyas (Prophet Elia / Elijah) adındaki bir Rum köyünde sosyal hizmet vermek amacıyla
bir ev kiralanmış ve burada Board misyonerleri tarafından yardım çalışmaları
başlatılmıştı. 1917 yılında ise bu ev satın alınmak istense de o tarihlerdeki şartlar evin
satın alınmasına imkân vermemiştir. New York’taki Amherst Cemaat Kilisesi’nin
bağışları neticesinde ise bu köyde, kiralanan evden daha iyi bir ev inşa edilmiştir. IC
Müdürü Alexander MacLachlan’ın yönetiminde ve büyük bir bölümü kolej
öğrencilerinin

çalışmaları

ile tamamlanan

yeni bina,

İzmir

Rum Ortodoks

Metropoliti’nin yaptığı açılışla 20 Kasım 1921 tarihinde hizmete girmiştir. İlyas
Peygamber Köy / Cemaat Evi (Prophet Elia Settlement / Community House) ismi ile
anılan bu yapı, Board misyonerlerinin Yakın Doğu’daki yerleşim çalışmaları için inşa
edilmiş ve bu amaçla tahsis edilmiş ilk bina özelliğini taşıyordu. Binanın yöneticiliğine
ise WBM’ye bağlı Miss Sara Snell getirilmiş, burada yapılan çalışmalarla erkeklerin,
kadınların ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik farklı faaliyet programları düzenlenmiştir.
Böylece bu eve, Hristiyanlıkla bütünleşmiş sosyal bir merkez ve laboratuvar olma
özelliği kazandırılmıştır.659
1921 yılında IC adına yaşanan önemli bir gelişme ise Meles Çayı ile Roma
dönemine ait tarihi su kemerlerinin bitişiğinde bulunan ve çok değerli olan bir arazinin
alınmasıdır. Satın alınan ve kampüsün batısında yer alan bu arazi üzerine aynı yıl kolej
çiftliği kurulmuştur. Böylece 1921 yılında kolej içerisinde ziraat bölümü adından yeni
bir bölüm oluşturulmuş, çiftliğin yöneticiliğine ise Prof. F. S. Holton atanmıştır. İlk yıl
656

“International College Notes”, The Orient, Vol. 8, No. 7, 16 February 1921, s. 64.
“International College Notes”, The Orient, Vol. 8, No. 51, 21 December 1921, s. 471.
658
“Western Turkey Annual Meeting”, The Orient, Vol. 8, No. 28, 13 July 1921, s. 271-272.
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Bu bina, cumhuriyet dönemiyle birlikte orijinal amacıyla kullanılmamıştır. Türk Hükûmeti tarafından
el konulan bina ve arazisi daha sonra askerî garnizon olarak değerlendirilmiştir. İzmir Uluslararası Kolej
Kataloğu, IC Basımevi, Kızılçullu-İzmir 1931, s. 12.
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için 22 öğrenci ile derslere başlayan bu bölümde, Holton tarafından öğrencilere hem
teorik hem de pratik ziraat dersleri verilmiştir. Ziraat eğitimi almış olan Holton’ın
yönetimindeki bu çiftlik sayesinde Anadolu’nun en temel ekonomik sektörü olan tarım
ve hayvancılığın bilimsel metotlara dayılı olarak istekli kişilere öğretilmesi
planlanmıştır.660
Eğitim, dinî ve sosyal faaliyetlerle İzmir’de önemli çalışmalarda bulunmuş
olan Amerikalı misyonerler, kent hakkında yaptıkları önemli bir diğer çalışma ise Mayıs
1921 yılında hazırladıkları İzmir’deki, [Küçük Asya], Bazı Sosyal Koşullar Hakkında
Bir Araştırma (A Survey of Some Social Conditions in Smyrna, Asia Minor) isimli
raporlardır. IC öğretmenlerinden John Kingsley Birge’nin başkanlığında kurulan bir
komisyon661 tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şehrin tarihi, belediye ve vilayet
yönetimi, kent sanayisinin durumu, kentteki sağlık, eğlence, adalet sistemi, hayır
kurumları ve eğitim yapısı hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir inceleme çalışması
ortaya çıkmıştır.662
Sonuç itibariyle Uluslararası Kolej, Mayıs 1919’dan Eylül 1922 tarihine kadar
Yunan işgali altında olan İzmir’de faaliyetlerine aravermeden devam etmiştir. Diğer
taraftan 30 Ağustos 1922’de Türk ordusunun gerçekleştirdiği büyük taarruzun başarıyla
sonuçlanmasıyla birlikte Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk askeri İzmir’e doğru
ilerleyişe geçmiştir. Bu ilerleyiş karşısında IC Müdürü Alexander MacLachlan, kolejde
eğitim alan Rum ve Ermeni öğrencilerinin hayatlarından endişe etmiş, kampüsün
Türkler tarafından işgal edileceğine dair söylentilerinden dolayı kaygıları artmıştır.663 9
Eylül 1922 tarihine gelindiğinde ise İzmir yeniden Türk ordusunun eline geçmiştir.
Yaşanan bu tarihi gelişmeleri yakından takip etmek, şehirde bulunan Amerikan
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Cass Arthur Reed, “Pressing Forward In Smyrna”, Missionary Herald, Vol. 118, No. 2, February
1922, s. 67-68; Uluslararası Kolej Kataloğu 1931, s. 7.
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Bu komisyonda yer alan kişilerin isimleri ise şöyledir: John Kingsley Birge (Başkan), Bayan Olive
Greene (Sekreter), E. O. Jacob (Muhasip), Bayan Margaret Forsythe, Samuel Ralph Harlow, Bayan
Nancy MacParland, Bayan Ruth Perkins, Bayan Annie E. Pinneo, E. W. Rankin, Bayan Sara Snell, G. C.
Stearns, Bayan George Underwood Peterson, Bayan Helen Crosby. Söz konusu araştırma raporları Aykan
Candemir tarafında Türkçeye çevrilip kitaplaştırılmıştır. Amerikan Board misyonerlerinin yaptıkları bu
İzmir monografisi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Aykan Candemir, İzmir 1921, Uluslararası
Amerikan Koleji Araştırma Raporu- A Survey of Some Social Conditions in Smyrna, Asia Minor (Çeviri),
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, Kent Kitaplığı Dizisi No. 8, İzmir 2000.
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Kaygıları sonucu A. MacLachlan, İzmir açıklarında bekleyen Amerikan gemilerindeki birliklerin şehre
gelmesini istemiştir. Amerikan destroyerlerinden birisini komutasında bulunduran Kaptan Piper’e okul
kampüsünün korunması amacıyla birkaç güvenlik görevlisinin yollanması için çağrıda bulunmuştur.
MacLachlan’ın bu çağrısı karşısında Kaptan Piper’in de başlarında bulunduğu yirmi asker şehre
indirilmiştir. Milton, s. 155, 160.
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vatandaşlarının ve Amerikan eğitim kurumlarının geleceği hakkında Amerikan
konsolosu General Horton ile bir görüşmek amacıyla Alexander MacLachlan, Buca’dan
şehir merkezine gelmiştir. Türk ordusunun İzmir’e girdiği dakikalarda kent merkezinde
bulunan Alexander MacLachlan yaşanan bu tarihi anlara ise tanıklık edecektir.
12.30’a kadar İzmir rıhtımında kalan MacLachlan, daha sonra okulun
arabasıyla Buca’daki IC kampüsüne dönmüştür. Herhangi bir aksi durumu önlemek
düşüncesiyle kampüsün girişine güvenlik amaçlı Amerikan deniz subayları tarafından
bir dizi makineli tüfek yerleştirilmiştir. Daha sonra ise MacLachlan’ın emriyle kampüs
içerisine hemen Amerikan bayrağı çekilmiştir. IC kampüsünün güvenli olacağına
inanan çevredeki Rum ve Ermenilerse bir süre sonra yavaş yavaş kampüse sığınmaya
başlamış, saat öğleden sonra 3’e geldiğinde ana bina içerisine yaklaşık 1.500 kişilik bir
kalabalık toplanmıştır. İzmir’deki büyük yangının çıkışına kadar da mülteciler ve IC
personeli kampüs içerisinde kaygılı bir şekilde bekleyecektir. Bu bekleyiş sırasında
kampüs yakınlarında Türk ve Yunan orduları arasında yaşanan çatışmalar ise korku
dolu anların yaşanmasına neden olmuştur.664
11 Eylül 1922’de IC kampüsünün batısında bulunan bir kolej evi başıbozuk
diye tabir edilen bazı Türkler tarafından işgal edilmesi üzerine müdür Alexander
MacLachlan ve kolej sahasını korumakla görevli Amerikalı Çavuş Crocker, yanlarına
aldıkları birkaç kişi ile birlikte olay yerine gitmişlerdir. MacLachlan, istilacılara bu evin
ve arazinin Amerikalılara ait olduğunu ve hemen dışarı çıkmalarını söylemiştir. Ancak
MacLachlan’ın uyarılarını dinlemeyen bu kişiler, sayıca fazla olmalarını da fırsat
bilerek Alexander MacLachlan’ı ve Çavuş Crocker’ı darp etmişler ve üzerlerindeki her
şeyi yağmalamışlardır. Bir süre sonra olay yerine geren bir Türk subayının tepkisi ve
emri üzerine yağmacılar hemen olay yerinden uzaklaşmış, daha sonra MacLachlan ve
Croker tedavi edilmek üzere kolej ana binasına götürülmüştür.665
13 Eylül 1922 Çarşamba günü şehir merkezinde bulunan Ermeni mahallesinde
çıkan yangın ise kısa bir süre içerisinde büyüyüp İzmir’in Ermeni, Frenk ve Rum
mahallelerini yok etmiştir. Yaşanan bu büyük yangın sonrası ise Amerikan Board’un
şehir merkezindeki mallarının büyük bir kısmı yok olacak, ACI ve IC’de görev yapan
birçok misyoner ve öğretmen şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Daha önce de ifade
edildiği üzere çıkan bu yangının ardından IC öğretmenlerinden Cass Arthur Reed, John
664
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Kingsley Birge, Samuel Lee Caldwell, Caleb W. Lawrence, F. Trueblood ve aileleri 16
Eylül 1922 Cumartesi günü Sims adındaki Amerikan destroyerine binerek İzmir’den
ayrılıp Atina’ya geçmişlerdir. IC Müdürü Alexander MacLachlan, eşi ve IC yönetim
kurulu üyesi James L. Murray ise yine 16 Eylül 1922’de Kral V. George adındaki bir
İngiliz savaş gemisine binerek Malta’ya gitmek üzere İzmir’den ayrılmışlardır. Yine
İzmir istasyonunda görev yapan Board misyoneri Dana K. Getchell ve eşi de İzmir’den
ayrılmış, ardından İstanbul’a gitmişlerdir.666
Yaşanan yangın faciası ile birlikte İzmir, kültürel zenginliklerinin ve mimari
açıdan tarihi değerlerinin birçoğunu kaybetmiştir. Kentin yaşadığı bu acı deneyim ise
IC’nin eğitim faaliyetlerine Ocak 1923 tarihine kadar ara vermesine neden olmuştur.

3.2.4. Cumhuriyet Döneminde Uluslararası Kolej (1923-1934)
Ocak 1923’te yeniden derslere başlayan Uluslararası Kolej, 1922-1923 eğitimöğretim dönemini ise derslerin başlamasından dört ay sonra tamamlayacaktır. Ancak bu
arada Eylül 1922’de çıkan büyük yangın İzmir’deki Rum ve Ermeni nüfusunun
azalmasına neden olmuştur. Bölgedeki Rum ve Ermenilerin şehri terk etmesi sonucunda
ise IC’nin öğrenci yapısında büyük değişikler yaşanmıştır. Çünkü 1922 öncesi bu
kolejde eğitim alan öğrencilerin büyük bir bölümü Rum ve Ermeni öğrencilerden
oluşmaktaydı. 667 Ayrıca Milli Mücadele Dönemi’nin Türk milleti açısından başarıyla
sonuçlanması ve ardından 29 Ekim 1923’te ülkede yaşanan rejim değişikliği de
Uluslararası Kolej’in öğrenci yapısındaki bu büyük değişime neden olacaktır.
Cumhuriyetin ilanından sonra IC’de eğitim alan öğrencilerin pek çoğu Türk
öğrencilerden oluşmuştur. Kolejin öğrenci yapısındaki bu önemli değişikliğin yanı sıra
okulun müfredat programı da değişikliğe uğramıştır. Artık kolejde, ilkokulun ikinci
sınıfını bitiren, yaşı 12 veya daha üstünde, davranış ve ahlak bakımından istenilen
düzeyde olan öğrenciler eğitim almaya başlarken okulun yatılı kısmına ise ilkokulun
beşinci sınıfını bitirmiş öğrenciler tercih edilmiştir. 668
IC, 1923 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin millî eğitim politikasıyla iş
birliği yaparak kolej içerisinde ayrıca akşam derslerinin verildiği sınıflar da
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oluşturmuştur.669 Gündüzleri çalışan insanların yararlandığı bu dersler sayesinde
okuryazarlık oranı artırılmaya çalışılırken Uluslararası Kolej projede bir köprü vazifesi
görmüş ve bu bölüm 1931’e kadar çalışmalarını sürdürmüştür.670
Öte yanda 1924 yılında ise Uluslararası Kolej, Yakın Doğu Kolej Birliği’nin
(The Near East College Association) üyesi olmuştur. New York’ta genel merkezi
bulunan bu birliğin üyeleri arasında, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Robert Koleji,
İstanbul Kız Koleji, Sofya Amerikan Okulu ve daha sonra ise Atina Amerikan Koleji
yer almıştır.671
Kolej, Osmanlı döneminde birincisi 1892, ikincisi 1907 yıllarında olmak üzere
iki kez ruhsatname almıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1925 yılında verilen üçüncü
ruhsatname ile birlikteyse Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çalışmalarına devam
etmiştir. Böylece Millî Eğitim Bakanlığı’nın genel ve il müfettişlerinin gözetimi altında
eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. IC yönetimine göre bu kolej, gerek Amerika’daki
gerekse diğer ülkelerdeki gençlerin yararlanması için bazı faziletli Amerikalıların
insanlığa yardım etme isteklerinin Türkiye’deki bir yansımasıydı. Ne doğrudan ne de
dolaylı yoldan hiçbir hükûmetten yardım almayan IC, Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti’nin cömertliği sayesinde okul binaları için vergi vermekten muaf
tutulmuştu.672
1926 yılına gelindiğinde IC’nin ilk müdürü olan ve 1891 yılından itibaren 35
yıl kolejin müdürlüğünü yapan Alexander MacLachlan emekliğe ayrılacaktır.
MacLachlan’dan boşalan müdürlük makamına ise 1912’den itibaren IC’de çalışmaya
başlayan dekan Cass Arthur Reed atanmıştır. Kendisi okulun ilk dekanı olup aynı
zamanda Alexander MacLachlan’ın da damadıydı.673
669
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1923 sonrasından Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini, kendisinin de Türkiye’deki gelişmelerle
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söylemiştir.” Elmacı, s. 123.
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1927’de Uluslararası Kolej’in de dâhil olduğu toplam 9 Amerikan Board Okulu
Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmüştür. Söz konusu okullarda toplam 1.257 öğrenci
eğitim alırken bu öğrencilerin 919’unu bir başka ifadeyle dörtte üçünü Müslüman Türk
öğrenciler oluşturmuştur.674 Buradan da anlaşılacağı üzere Amerikan okullarında eğitim
alan öğrenci yapısında büyük bir değişiklik yaşanmıştır. Anadolu’da faaliyetlerini
sürdüren 9 Amerikan okulundan 6’sı deniz kıyısındaki şehirlerde bulunuyor, sadece
Adana, Merzifon ve Tarsus’taki ABCFM kurumları Anadolu’nun iç kesimlerinde yer
alıyordu. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak Anadolu’nun iç
bölgelerinde Amerikan Board’a ait eğitim kurumlarının nerdeyse tamamı ortadan
kalkmıştır.675
Öte yandan Türkiye’deki millî politikanın bir yansıması olarak IC içerisinde
Türk Araştırmaları Enstitüsü adı altında bir bölüm oluşturulmuştur. Türk Araştırmaları
Enstitüsü, ülkenin ve insanlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına Türk
düşüncesine yönelik araştırmalara öncülük etmiştir. Bu enstitüye bağlı olarak Türk
kültürünü yansıtan materyaller toplanıp kolej müzesinde ve kütüphanede sergilenmiş,
aynı zamanda Türk kültürü ile yabancı kültürler arasındaki alışveriş teşvik edilmiştir.676
Ancak 1929’da yaşanan dünya ekonomik buhranın etkilerinin Türkiye’de de
hissedilmesi, IC’nin mali açıdan sıkıntılar çekmeye başlaması, Türkiye Cumhuriyeti’nin
eğitim sistemindeki köklü değişiklikler ve yeni yapılanmaları, ülkede yayılan millî
hislerin kolej içerisine yansıması gibi gelişmeler Uluslararası Kolej’in kendinden önce
faaliyetlerini durduran diğer Amerikan okullarıyla aynı akıbeti yaşamasına neden
olmuştur. IC, 1934 yılında İzmir’deki eğitim faaliyetlerini sonlandırdığında, geride
bıraktığı 43 yıl içerisinde birçok yeniliklere imza atmış ve birçok badire atlatmış bir
okul olarak tarihteki yerini alacaktır.
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3.3. İzmir Uluslararası Kolej’de Yürütülen Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
3.3.1. Yönetim
Daha öncede ifade edildiği üzere İzmir istasyonunda görevli Amerikan Board
misyoneri Marcellus Bowen’in girişimleri ile 1879 yılında İzmir’de açılan erkek okulu,
Uluslararası Kolej’in kurulmasından önce Board misyonerlerinin şehirde açtıkları ilk
erkek okulu olmuştur. İzmir’deki bu okulun yöneticiliğine Amerikan Board tarafından
Alexander MacLachlan’ın atandığı 1891 yılı aynı zamanda Uluslararası Kolej’in
kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. 1902 yılında ise ABCFM’ye yapılan başvuru
sonucu 8 Nisan 1903 tarihinde okulun resmî adı İzmir Uluslararası Kolej olarak son
şeklini almıştır. Bu tarihten itibaren IC, artık Massachusetts Eyaleti’ne bağlı bir şirket
haline gelmiş, Boston’daki ABCFM’nin karar komitesi, bu kurumun mütevelli heyetini
oluşturmuştur. Kurumu yönetmek üzere ise dört Amerikan Board misyoneri, üç
Protestan papaz ile ruhani sınıftan olmayan üçü Amerikalı, ikisi İngiliz beş kişinin de
dâhil olduğu toplam on iki kişilik yerel bir yönetim kurulu oluşturulmuştur.677 Söz
konusu IC yönetim kurulu ise şu kişilerden oluşmuştur:678
Başkan:

Alexander MacLachlan

(ABCFM)

Sydney La Fontaine

(İngiliz)

Prof. Samuel Lee Caldwell679

(Amerikalı)

Üye:

Rev. R. P Ashe

(İngiliz Din Görevlisi)

Üye:

Richard Whittall

(İngiliz)

Üye:

Prof. Caleb Wakefield Lawrence

(ABCFM)

Üye:

Rev. James P. McNaughton

(ABCFM)

Üye:

Rev. Louise Le Bouvier

(Alman Din Görevlisi)

Üye:

Douglas D. Paterson

Üye:

Rev. James Murray

(İskoç Din Görevlisi)

Üye:

Ezra Johnson Davee680

(Amerikalı)

Üye:

Rev. Chars K. Tracy

(ABCFM)

Başkan Yard. :
Sekreter:
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PABCFM, Reel 618, No: 473.
PABCFM, Reel 618, No: 587.
679
1898 yılından itibaren IC’de çalışmaya başlayan Prof. Samuel Lee Caldwell, 1903 yılına kadar
ABCFM ile resmî bir bağlantısı yoktu. Ancak Nisan 1903’te alınan karar gereği kendisi ABCFM
tarafından resmî misyoner olarak atanmıştır. PABCFM, Reel 618, No: 476.
680
İzmir’deki Amerikan konsolosluğunda konsolos yardımcılığı görevini yürüten Ezra J. Davee,
1897’yılında bir süreliğine Amerika’nın İzmir konsolosluğu görevini de yürütmüştür. Onur Kınlı, 19.
Yüzyıl’da Amerika Birleşik Devletleri’nin İzmir’deki Konsolosluk Faaliyetleri, Ege Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İzmir 2009 (Yayınlanmamış Doktora Tezi), s. 241.
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Kolejin yönetim kurulu üyeleri görevleri gereğince yıllık olarak olağan
toplantılar düzenliyordu. IC hakkında yıllık değerlendirmelerin yapıldığı bu
toplantılarda gelecek adına kararlar alınıyor ve tutanaklara kaydediliyordu. Daha sonra
ise yönetim kurulunun kolej adına aldığı kararlar hazırlanan bir genelge ile
yayınlanıyordu. Örneğin dualarla açılan 1912 senesinin yıllık toplantısı 2 Kasım
1912’de gerçekleşmiş, 17 Mart 1913’te bu toplantı hakkında bir genelge yayınlanmıştır.
14 Haziran 1913 tarihinde düzenlenen yıllık toplantısı ise Paradiso / Kızılçullu
kampüsünde bulunan müdür evinde (Kenardan Lodge) yapılmıştır. Beş saat süren bu
toplantıya ise şu kişiler katılmıştır: Alexander MacLachlan, James Murray, S.L.
Caldwell, J. Riggs Brewster, Samuel R. Harlow, Cass A. Reed, Douglas D. Patterson,
Sydney La Fontaine, Robert P. Ashe, Richard Whittall, C.W. Lawrence.681
Kuruluşundan itibaren Uluslararası Kolej, inanılmaz bir gelişme kaydetmiştir.
Bu gelişim sırasında bütün bölümlerin idari sorumlukları IC’in yönetim kurulu başkanı
ve okul müdürü Alexander MacLachlan’a yüklenmiştir. Daha sonra ise MacLachlan’ın
görev yükünü hafifletmek amacıyla bir dekanlık makamı oluşturulmasına karar
verilmiştir. 13 Aralık 1913 tarihinde yönetim kurulunun aldığı karar gereğinceyse Cass
Arthur Reed, IC’nin ilk dekanı olarak atanmıştır. C. A. Reed, 1914-1915 ders yılının
birkaç ayında İzmir dışında bulunmasından dolayı tam anlamıyla ilk yıllık raporunu
1915-1916 eğitim-öğretim döneminin sonunda hazırlayabilmiştir. Dekan Reed
tarafından hazırlanan bu rapora göre, dekanın görev ve sorumlulukları şöyleydi:
sınıfların düzenlenmesi, öğrencilerin seçilmesi, okul içinde görev dağılımının yapılması,
izinlerin verilmesi, atamaların düzenlenmesi vb. konular dekanın sorumluluğundaydı.
Bunun dışında okulun eğitim faaliyetleri dekanın sorumluluğu altına girmiş, bütün mali
yapının denetlenmesi müdürden alınarak dekana verilmiştir. Dekan, yatılı bölüm
öğrencilerinin genel durumlarını kontrol etme ve okulda oluşabilecek disiplinsizlikleri
önüne geçme yetkisine de sahipti. Öğrencilerin kişisel gelişim programlarının
düzenleyen dekana, bu açıdan önemli bir görevler düşüyordu.682 Böylece IC
müdüründen sonra en yetkili makam olan dekanlık makamı ile birlikte müdürün görev
ve sorumlukları büyük oranda hafifletilmiştir.

681
682

PABCFM, Reel 628, No: 690.
PABCFM, Reel 629, No: 541; Reel 628, No: 733.
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Bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı’nın ilerleyen yıllarında Babıali’nin kararı
gereğince Osmanlı ile savaş halinde olan ülkelerin vatandaşlarına çalışma ve oturma
izni verilmemişti. Dolayısıyla 1917 ve 1918 yıllarında aslen Kanadalı olan kolej
müdürü Alexander MacLachlan’ın Birleşik Krallık vatandaşı olması nedeniyle kendisi
resmî olarak IC’nin müdürü olarak tanınmamıştır. Bu dönemde MacLachlan, gayri
resmî bir şekilde okulda görev yapmış ancak uzun bir süre IC’ye resmî bir müdür tayin
edilememiştir.683

IC

yönetim

kurulunun

il

yetkililerine

yaptığı

müracaatlar

sonrasındaysa İzmir Valisi Rahmi Bey’in de onayı ile Dekan Cass Arthur Reed
vekâleten IC müdürlüğüne atanmıştır. C. A. Reed’in yanı sıra IC’in yönetim kurulu
üyelerinden Douglas D. Patterson ve Richard Whittall ise okulun idari işleriyle
ilgilenmişlerdir. 684
1922 Eylülünde yaşanan büyük İzmir yangını sonrası Uluslararası Kolej, 19221923 eğitim-öğretim dönemindeki faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. 19231924 ders yılında ise yeniden çalışmalarına başlamıştır. Bu ders yılı için hazırlanan IC
kataloğunda da belirtildiği üzere okulun yönetim kurulu üyelerinin bazıları 1903’ten
beri bu görevi yürütmüş, bununla birlikte kurul üyeleri içerisinde birtakım isim
değişikleri de olmuştur. Buna göre IC’nin 1923-1924 eğitim öğretim yılında yönetim
kurulu şu kişilerden oluşmuştur:685
Başkan:
Başkan Yard.:
Sekreter:

683

Alexander MacLachlan
Sydney La Fontaine
Cass Arthur Reed

Üye:

Sydney La Fontaine

Üye:

Robert Pickering Ashe

Üye:

Caleb Wakefield Lawrence

Üye:

Samuel Lee Caldwell

Üye:

Alexander MacLachlan

Üye:

David Forbes

Üye:

Douglas Paterson

Üye:

C. Jacob

PABCFM, Reel 629, No: 337.
PABCFM, Reel 628, No: 812.
685
İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu, Matbaası, İzmir 1923, s. 1.
684
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1891

yılında

Uluslararası

Kolej’in

müdürlüğüne

atanan

Alexander

MacLachlan, bu görevi 1926 yılında emekliğe ayrılıncaya kadar sürdürmüştür.686 18911934 yılları arasında eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan Uluslararası Kolej’in 43 yıllık
tarihinde 35 yıl gibi ciddi bir süre müdürlük yapan MacLachlan, okul tarihinde görev
yapmış iki müdürden birincisidir. Alexander MacLachlan’dan sonra kolejin ikinci ve
son müdürü ise 1912’de bu okulda göreve başlayan Cass Arthur Reed yapacaktır. Aynı
zamanda MacLachlan’ın damadı olan Reed, 1926 yılında kolej müdürlüğüne atanmış ve
okulun 1934 yılında kapanmasına kadar bu görevi sürdürmüştür.687 C. A. Reed’in kolej
müdürü olmasıyla birlikteyse Lee Vrooman, IC dekanlığına atanmıştır.
1931 yılı itibariyle IC’nin Amerika’daki mütevelli heyeti ve İzmir’deki yerel
yönetim kurulu ise şu kişilerden oluşmuştur:688
Mütevelli Heyeti Üyeleri

686

James L. Barton

Kenyo L. Butterfield

William H. Crosby

Dwight H. Day

Lucius R. Eastman

Edward D. Eaton

Raymond H. Fogler

Frederick H. Gaskins

Fred Field Goodsell

Paul H. Hanus

Henry Howard

Ashley Day Leavitt

Alexander MacLachlan

Paul Monroe

Edward Caldwell Moore

Donald B. Perry

Cass Arthur Reed

William G. Renwick

Ernest W. Riggs

Frank S. Towne

Tarsus ve İzmir’deki çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 40 yıl Türkiye’de misyonerlik faaliyetlerinde
bulunmuş olan Alexander MacLachlan, bu süre içerisinde Türk halkıyla ve devlet yetkilileri yakın
ilişkiler kurmuştur. Bu samimi arkadaşlığın bir emaresi olarak 1926 yılında yerel hükûmet yetkilileri
tarafından MacLachlan adına bir çay ziyafeti verilmiştir. Bu ziyafete dönemin İzmir Valisi, İzmir
Belediye Başkanı, çeşitli hükûmet yetkilileri, MacLachlan’ın yakın dostları ve bazı Türk mezunlar
katılmıştır. Ayrıca MacLachlan, eski İzmir Valisi Rahmi (Arslan) Bey’in de bu ziyafete davet edilmesini
istemiştir. Düzenlenen çay ziyafetinin ertesi günü ise MacLachlan ailesi, İzmir Limanı’nda bekleyen bir
gemiye binerek kalabalık bir topluluk tarafından uğurlanıp İzmir’den ayrılmıştır.
http://levantineheritage.com/note14.htm#4 (Erişim Tarihi: 10.04.2013)
687
Alexander MacLachlan ve Cass Arthur Reed’in kısa yaşam hikâyeleri ile Uluslararası Kolej’deki
çalışma yılları hakkında bkz. Arthur Lachlan Reed, Lucky Lach: Becoming an American, Strathlachlan
Press, Scotland 2007.
688
İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1931, s. 18.
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Yönetim Kurulu Üyeleri
Cass Arthur Reed

Sydney LaFontaine

Charles P. Balladur

Şerif Remzi Bey

William Fowler

E. M. Yantis

David Forbes

Asa K. Jennings

Cecil Gandon

Lee Vrooman

C. W. Lawrence

Miss Edith Parsons

H. A. Maynard

3.3.2. Tesis ve Finansman
Yeni bir yüzyıla girilirken Uluslararası Kolej ismini alan bu eğitim kurumu,
önceki yıllarıyla karşılaştırıldığında gerek tesis gerekse de finansman açısından önemli
bir büyüme kaydetmiştir. IC’nin büyümesindeki ana unsur, söz konusu gelişmenin yerli
bir Protestan kilisesine veya yerli desteğe bağlı olmamasından kaynaklanmaktaydı.
Kolejin yönetim kurulu İzmir’deki Levantenlere mensup işadamlarından oluşuyordu.
Çünkü bu okul, yabancı işadamlarının ticari girişimlerine eleman ihtiyacı için eğitimli
personel kaynağı sağlıyordu.689
Şehrin Basmane semtinde yer alan ve kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçen IC,
bu süre içerisinde doğu-batı doğrultusunda genişlemiş, etrafındaki demiryolu ve
caddeler nedeniyle doğal sınırlarına ulaşmış bir yerleşkeye sahipti. Okul, 1893 yılından
1910 yılına kadar geçen zaman içerisinde büyük miktarlarda bağış almayı başaramamış,
uzun bir aradan sonra 1910 yılında ise IC’ye büyük bir bağış yapılmıştır. Bu süre
içerisinde IC, sadece kendi masraflarının tamamını karşılayan bir okul değil aynı
zamanda malvarlığı açısında değeri 50.000 doların üzerinde olan, kendi arazisinin, 5 ya
da 6 binasının ve ekipmanlarının dörtte üçünden fazlasına sahip bir okul haline
gelmiştir.690
Uluslararası Kolej, 1891’den 1913 sonbaharına kadar şehir merkezindeki
kampüsünde eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere sahip
olduğu bina ve arazilerin yetersizliği nedeniyle yeni bir kampüs arayışı içerisine giren
kolej yönetiminin yaptığı araştırmalar sonucu Kızılçullu / Buca’da bulunan geniş bir
arazi satın alınıp bu arazi üzerine yeni bir kampüs inşa edilmiştir.
689
690

Stone, s. 346.
PABCFM, Reel 618, No: 582; Reed, “Problems of American Education”, s. 230-231.
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3.3.2.1. Kızılçullu Kampüsü İçerisinde Yer Alan Binalar ve Özellikleri
Cennet (Paradise / Paradiso) diye bilinen ve Kızılçullu / Buca’da yer alan yeni
kampüs arazisinin satın alma, inşaat ruhsatı, gümrük vergileri ve taşınma süreci ile ilgili
gerekli resmî izinler sonrası kampüs sahasında inşaat çalışmaları başlamıştır.
Alexander MacLachlan’ın isteğiyle, IC’nin Basmane’deki yerleşkesinden,
Kızılçullu’daki yeni kampüs alanına taşınma işlemleri ve inşaat çalışmalarının
denetlenmesi hususundaki bütün sorumluluk IC yönetim kurulu üyelerinden Sydney La
Fontaine ve Douglas D. Paterson verilmiştir. Bu kişilerin öncülüğünde oluşturulan bir
heyet, farklı mimari örnekleri incelemiş, İzmir ve Avrupa’daki çeşitli mühendislik ve
mimarlık firmaları ile görüşmeler yapmıştır. Onların uyarı ve öngörülerini dikkate alan
yönetim kurulu üyeleri, daha ekonomik ve daha kullanışlı binaların oluşumu için birkaç
ay boyunca sıkı bir çalışma örneği sergilmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda ise
Kanadalı, eski ve güvenilir bir mimarlık şirketinin sorumluluğunda inşaat işlerinin
yürütülmesine karar verilmiştir. Bu firma çalışanlarında Mr. Rambaoni ve Mr.
Courmouli’in kontrol ve sorumluluğunda kampüste yer alacak olan dört bina için IC
tarafından söz konusu firmaya toplam 600 lira ödeme yapılması koşuluyla bir anlaşma
yapılmıştır.691
8 Mayıs 1912 yılında Kızılçullu’da başlayan inşaat çalışmaları aradan geçen 17
ayın sonunda tamamlanmıştır.692 Yeni IC kampüsü, öğretmen ve öğrencilerin her türlü
ihtiyacına cevap verecek, modern tarzda ve planlı bir şekilde inşa edilmiştir. Kampüs
içerisinde bulunan bütün binalara elektrik tesisatı çekilerek bu yapıların elektrikle
aydınlatılmaları sağlanmıştır. Ayrıca kolej ana binasındaki kulede bulunan motorlu kule
saati ile ana bina, başkan evi, spor salonu, çamaşırhane ve fırında kullanılmak üzere su
tesisatları döşenmiş ve su tesisat pompalarının çalışmasında da yine elektrikten
yararlanılmıştır. IC öğretmenlerinden Prof. Samuel Lee Caldwell ise elektrik tesisat
işlerinin yapım aşamasıyla yakından ilgilenmiş ve bu çalışmalar sırasında tüm
sorumluluğu üstlenmiştir. 693

691

PABCFM, Reel 628, No: 685, 686; “The International College – Extension and Transfer”, The Orient,
Vol. 3, No. 40, 2 October 1912, s. 4.
692
Mehmet Emin Elmacı’ya göre, yeni kampüs alanındaki 10 adet yapının inşaat çalışmaları 18 ay
sürmüş, binaların yapım aşamasında 120 işçi çalışmıştır. Ayrıca inşa edilen binalar, 500.000 dolara mâl
edilmiştir. Elmacı, s. 59.
693
PABCFM, Reel 629, No: 765.
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Daha öncede belirtildiği üzere IC, İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Paradiso
Demiryolu İstasyonu’na yaklaşık iki dakika bir mesafedeydi. Dolayısıyla okul, İzmir’in
dışında Buca, Gaziemir gibi ilçelere de Aydın demiryolu ile bağlanıyordu. Sahilden 7
km mesafede olan IC kampüsünden, Buca veya Eşref Paşa yolu takip edildiği takdirde
otomobille 15 dakikada sahile ulaşılabiliniyordu. Yüksek bir mevkiden Seydiköy
ovasına hâkim bir manzaraya sahip olan kampüs sahasının etrafı ise tarla, bağ ve
bahçelerle çevriliydi.694
Meles Çayı’nın üzerindeki tarihi köprüye bağlı olan ve kampüsün kuzeyinde
yer alan ana giriş kapısından geçerek kampüs sahasına girilmekteydi. Kampüse
girildikten sonra sağ tarafta bir bekçi kulübesi bulunuyordu. Girişten devam edip
güneye doğru ilerlendiğinde ise arazinin doğusunda, başkan evi (kenardan lodge), ana
bina (MacLachlan Hall), öğretmen evleri, bir fırın ve bir ahır yer almaktaydı. Kampüsün
güneyinde konferans salonu bulunurken aynı bölgeye rüştiye / hazırlık bölümü için ayrı
bir bina yapılması planlanmış ancak bu plan gerçekleştirilememiştir. Yine IC
yerleşkesinin kuzeyinde büyük bir spor salonu, tenis kortları, futbol, basketbol sahaları
ve koşu pisti bulunmaktaydı. Kampüs sahasının batısında ve güneyinde ise kolej
çiftliğinin arazisi yer alıyordu.695
1915 yılında ülkenin içinde bulunduğu siyasi karışıklık ve ekonomik sıkıntılara
rağmen ihtiyaç nedeniyle kampüs içerisinde birtakım inşaat çalışmaları olmuştur. Bu
çalışmalar kapsamında öncelikli olarak spor salonun arkasına yaklaşık 21 metre
boyunda, 9 metre genişliğinde ve 5,5 metre yüksekliğinde bir çamaşırhane yapılmıştır.
Yine bu dönemde kampüsün batı ve kuzey sınırları dikenli tel örgülerle çevrilmiştir.696
IC, 1914-1934 yılları arasında Paradiso / Kızılçullu kampüsünde faaliyetlerini
sürdürmüştür. 1934’te eğitim ve öğretim faaliyetlerini durduran okul, bu tarihte 100.000
m²’in üstünde bir kampüs sahasına sahip önemli bir eğitim kurumu özelliği
taşımaktaydı. Kampüs içerisinde bir birinden bağımsız üç büyük bina ile müdür ve
öğretmenlere ait evler, iki futbol, bir beysbol, iki voleybol, dört tenis sahası ve bir koşu
pisti ile geniş bir atletizm alanı bulunmaktaydı. Bunların dışında büyük bir kolej çiftliği
de IC kampüsü içerisinde yer alıyordu.

694

İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933, s. 1.
Kampüs sahasının yerleşim planı için bkz. Ek-23.
696
PABCFM, Reel 628, No: 746.
695

214

3.3.2.1.1. Ana Bina
MacLachlan Binası olarak da bilinen kampüs ana binası, kampüs sahasının
doğu sınırlarının bitiminde ve merkezde yer almaktaydı. Yaklaşık 55 metre uzunluğa,
21,5 metre genişliğe, üç kat ve bir çatı katından oluşan bu binanın ortasında 21,5
metreyi aşan yüksekliğiyle görkemli bir saat kulesi bulunmaktaydı. Derslikler, yönetim
ofisleri, kütüphane, yemekhane ve bazı yatakhaneler bu bina içerisinde yer alıyordu.
Mayıs 1912’de yapımına başlanan binanın katlar arasındaki geçişlerinde kırmızı trakit
taşı, beyaz sıkıştırılmış tuğla kullanışmış olup diğer kampüs binalarında olduğu gibi bu
bina da beyaz Seydiköy taşından yapılmıştır.697
İnşaat çalışmaları sırasında binada yapılan teknik işlerle ilgili misyoner
raporlarındaysa detaylı bilgilere yer verilmiştir. İnşaat raporuna göre, Temmuz 1913’e
gelindiğinde binanın ana holü dışında bütün sıva, ahşap ve boya işleri tamamlanmış,
camları takılmıştır. Birinci katta bulunan derslikler ile yine bu katta yer alan çalışma
salonunun zeminleri ahşapla döşenirken ana holün zemini mermer mozaikle
kaplanmıştır. Bütün sınıflara yapılan ahşap lambrilerin yapımında İsveç çamı
kullanılmıştır. Yemek salonu, kütüphane, müze, banyolar, tuvaletler ve vestiyerin
döşemeleri için çeşitli renk ve dizaynlarda çimento karolar kullanılmış, bina
merdivenleri mermer mozaikle kaplanmıştır.
Diğer taraftan binanın ana giriş kapısının da bulunduğu ve katlar boyunca
uzanıp bir kule halini alan yapının üstündeyse gösterişli bir kule saati yer almaktaydı.
Bu kule saati, Berlin / Almanya’da bulunan General Elektrik şirketi tarafından yapılmış,
kadran çapı yaklaşık 2,5 metre olan büyük bir saati. Yine bu saatin elektrik motoruna
bağlı olan elektrikli rüzgâr ölçer sayesindeyse okulun meteoroloji ofisi için günlük
rüzgâr değerleri ölçülüyordu.
Çatı katı ve kule ile ana merdivenler arasında yer alan bölüme 18 ton su tutma
kapasitesine sahip büyük bir demir sarnıç yapılmıştır. Haziran 1913’te yapımı
tamamlanan bu sarnıcın ve su tesisatı sisteminin en önemli özelliği ise depolanan suyun
sadece ana binaya değil aynı zamanda spor salonuna, başkan ve öğretmenlerin ikamet
ettiği evlere ve kampüs içerisinde yer alan diğer binalarında su ihtiyacını karşılıyor
olmasıdır. Ayrıca ana binanın buharlı ısıtma tesisatı için Almanya’dan getirilen işçilerin
çalışmalar sonucundaysa binanın ısınma sorunu ortadan kalkmıştır. Öğrenci yatakhanesi
697

PABCFM, Reel 629, No: 574, 575.
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olarak planlanan üçüncü kattaki ve çatı katındaki inşaat çalışmaları ise Temmuz ayı
itibariye devam etmekteydi.698 Kısa bir süre sonra bu çalışmaların da tamamlanmasıyla
birlikte ana bina faaliyete geçmiştir. Görüntüsü itibariyle dönemin önemli mimari
yapılarından bir olan MacLachlan Hall, Uluslararası Kolej denildiğinde insanların
gözünde canlandıracağı ilk yapı olarak bugünde dâhil olmak üzere varlığını
sürdürecektir.699

3.3.2.1.2. Spor Salonu
Alexander MacLachlan’ın önerileri doğrultusunda tasarlanan bu bina, yapıldığı
dönem itibariyle Birinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye’nin en büyük ve en iyi spor
salonu olma özelliğine sahipti.700
Spor Salonu yaklaşık 36,5 metre uzunluğa ve 18 metre genişlikte olan iki katlı
bir yapıydı. Temmuz 1913 itibariyle binanın birinci katında bulunan duşlar haricinde
yapımı neredeyse tamamlanmıştır. Binanın alt katında yer alan akümülatörlü motor ve
dinamo dairesi ile teknisyen odası zemin katın dörtte birini kaplamaktaydı. Bu sistem
sayesinde kampüste yer alan bütün evler ve binaların elektrikle aydınlatılması
sağlanmıştır. Ayrıca söz konusu motor dairesinde bir adet üç beygirlik santrifüj pompası
bulunmaktaydı. Bu pompa sayesinde spor salonunun yanında bulunan su kuyusundan
ana binanın en üst katında yer alan su tankına su pompalanıyor, burada biriken su
kampüs içerisinde yer alan ev ve binalara dağıtılıyordu. Yine spor salonun birinci
katında yer alan büyük bir oda da bir süreliğine şapel olarak kullanılmıştır. Daha sonra
ise konferans salonunun alt katında yer alan geniş bir mekân şapele dönüştürülmüştür.
Ayrıca ilk katın girişinde okul personeline ve öğrencilere hizmet veren bir de berber
odası bulunmaktaydı.
İki katlı olarak inşa edilen spor salonun ikinci katı öğrencilerin çeşitli
branşlardaki sporlarla ilgilenmeleri için tasarlanmıştır. 1913 yazı itibariyle spor
aletlerinin birçoğu alınmış ve soyunma odaları için Amerika’dan çelik dolaplar
getirilmiştir.701
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Binan yapımı tamamlandıktan sonra spor salonun ilk katında öğrenci
kulüplerinin odaları, bir derslik, bir izci odası, baskı atölyesi (matbaa), marangozhane,
duşlar ve soyunma odaları yer almıştır. Elektrikli aydınlatma sistemine sahip spor
salonun ikinci katında ise beden eğitimi öğretmeni için bir ofis ve çeşitli malzemeler
bulunuyordu. Ayrıca bu katta ortalama 30 x 18 metre ölçülerinde geniş bir spor salonu
ve bir koşu pisti de yer alıyordu. İlerleyen dönemlerde ise spor salonun yanına
çamaşırhane, kurutma kulübesi, makine atölyesi ve bir garaj yapılmıştır.702

3.3.2.1.2. Konferans Binası
Kampüs arazisinin güneyinde yer alan konferans binasının temeli 13 Mart
1913’te kazılmış, 1913 Aralık ayının ortalarında binanın yapımı tamamlanmıştır. İki
kattan ve bir kuleden oluşan bu binanın temeli atıldıktan beş hafta sonra binanın
yapımında kullanılan hidrolik çimentonun kargo ile gelmesinin ardında inşaat
çalışmaları başlamıştır. Yaklaşık 30 x 15 metre ölçülere sahip olan konferans salonuna,
doğu yönünde bulunan bina kapısından girilmekteydi. İlk katta yer alan ve doğu-batı
istikametinde uzanan koridor üzerindeyse toplam 400 ila 450 öğrenci kapasiteli üç geniş
salon yer alıyordu. Söz konusu üç salon, kolej kulüplerinin toplantı yapmaları, şapel ve
müzik çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Binanın ikinci katındaysa 700750 oturma kapasiteli büyük bir konferans salonu ve yine kolej kulüpleri için iki
toplantı salonu bulunuyordu. Binanın bodrum katındaysa bütün binanın ısınması için
buharlı bir ısıtma tesisatı vardı.
Diğer taraftan binanın zemin katının dış yüzeyi yerden yaklaşık 1,85 cm
yükseklikte kırmızı trakit taşı kullanılmıştır. Yine binanın kuzeydoğu köşesinde yer alan
kulenin, ilk katının bitimine kadar, bu taş malzeme uygulanmıştır. Konferans binası,
Fransız kiremidi ile kaplanan çatısı haricinde yangına dayanıklı, sağlam ve çok amaçlı
kullanılabilen bir binaydı.703
Bina içerisinde yer alan şapeldeyse Pazar günleri bütün kolej çalışanlarının
katılımı ile Pazar ayinleri düzenleniyordu. Ayrıca 1929 yılına kadar ana binada hizmet
veren kolej kütüphanesi, kütüphane için tahsis edilen yerin yetersiz gelmesiyle birlikte
1929 yılında konferans binasının birinci katına taşınmıştır. Kütüphane içerisinde çeşitli
kaynak eserlerin yanı sıra bir borulu org, iki büyük piyano bulunuyordu. Kütüphane
702
703
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camlarının arasında ise Birinci Dünya Savaşı’nda hayatlarını kaybedenlerin anıldığı iki
bölüm yer alıyordu.704 Daha sonraları ise konferans binasının batısına IC teleskopu için
küçük bir ev inşa edilmiş, burada öğrenciler tarafından astronomik gözlemler de
yapılmıştır.705

3.3.2.1.3. Öğretmen Evleri
Kampüsün batısında yer alan öğretmen evlerinin ilk çiftinin temeli 14 Nisan
1913’te atılmıştır. Bir hafta sonra ikinci çiftine, iki hafta sonra ise üçüncü çiftine
başlanılmıştır. Toplam altı evden oluşan bu yapılar, ikili gruplar halinde bir birine
bitişik biçimde ve iki kat şeklinde tasarlanmıştır. Bütün kampüs binalarında olduğu gibi
bu evlerin yapımında da taş malzeme olarak beyaz tuğlalar kullanılmıştır. Sağlam ve
uzun ömürlü olan öğretmen evlerinin iç kısımları ahşap kaplama ile kaplanmış,
çatılarında ise Fransız kiremidi kullanılmıştır. Ayrıca bütün evlerde su tesisatı mevcut
olup evler elektrikle aydınlatılmıştır.706

3.3.2.1.4. Müdür Evi
Kolej ana binasının (MacLachlan Hall) yanında yer alan bu ev, misyoner
belgelerinde Kenarden Lodge707 ismi ile anılmaktadır. Bu isim, yeni kampüs alanın
yapımında önemli maddi yardımları olan Bayan Kennedy’nin tavsiyesi üzerine
verilmiştir. Elektrikli aydınlatma tesisatı, su tesisatı ve diğer modern malzemelerle
donatılan evin inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra IC Müdürü Alexander
MacLachlan ve ailesi 9 Mayıs 1913’te bu eve taşınmışlar ve 1926 yılına kadar burada
ikamet etmişlerdir.
Ayrıca IC kampüsünün batı girişinde ve ana yolun bitiminde yer alan bir başka
ev bulunmaktaydı. Bu evin yapımında Bayan Kennedy’nin kız kardeşi olan ve New
York’ta yaşayan F.A. Schauffler’in yaptığı katkılardan dolayıysa söz konusu eve
Schauffler Evi ismi verilmiştir.708
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Bütün bu bina ve evlerin yanı sıra kampüsün batı girişine bir fırın, üstünde bir
salonun bulunduğu genel bir depo, bir çamaşırhane, bir ahır, üç adet futbol sahası, üç
adet tenis kortu ve bir koşu pisti yapılmıştır.
IC, 1914 yılından itibaren yeni tesislerinde faaliyetlerini sürdürmeye
başlamasıyla birlikteyse gerek öğretmenleri gerekse de öğrencileri üst düzeyde motive
olmuştur. Şehrin içine hapsolmuş eski kampüsten sonra geniş, havadar, bol ışık alan,
tam donanımlı sınıflara, çalışma odalarına, spor tesislerine vs. sahip olan IC
mensuplarına, Kızılçullu’daki kampüs adeta cennet gibi gelmiştir.709

3.3.2.1.5. Kolej Kliniği
Kolej ana binasının (MacLachlan Hall) güneyinde bulunan bir binada yer alan
bu klinikte umumi bir salon, mutfak, hemşire için bir daire, hastaların iyileşme
dönemlerini

geçirmeleri

bulunmaktaydı.

için

bölümler

ve

yedi

yataklı

iki

hasta

koğuşu

710

Kolej dışından bir doktor ise her sabah okula gelip tıbbî müdahale edilmesi
gereken öğrencileri muayene ve tedavi ediyordu. Ayrıca 1931-1941 yıllarında İzmir
Belediye Başkanlığı ve daha sonra iki dönem Sağlık Bakanlığı yapan Dr. Behçet Salih
Uz da 1930’ların başında Uluslararası Kolej’in hekimliğini yapmış ve bu klinikte
öğrencilerin tedavileri ile ilgilenmiştir.
Sağlık eğitimi diplomasına sahip bir hemşirenin daimî idaresinde olan kolej
kliniğine, istedikleri takdirde öğrenciler dışarıdan doktor getirebiliyordu. Her eğitimdönemi başlarken ve dönem içerisinde bütün öğrencilerin gözleri, dişleri ve genel
muayenesi kolej doktoru tarafından yapılmaktaydı.711
Okula kayıt olan öğrencilerden kayıt esnasında aile hekimlerinden alınmış
sağlık raporları ile göz ve diş muayeneleri sonrası sağlıklı olduklarını gösteren belgeler
istenmekteydi. Bu rapor ve belgeler için IC, İzmir’deki doktorlarla bir anlaşma yapıp
öğrencilerden cüzi bir miktar almaları sağlanmıştır.
Kolej doktoru tarafından muayene edilen hasta, şayet yatılı bölüm öğrencisiyse
bu öğrencinin tedavisi için doktor tarafından sıradan gıdalar tavsiye edildiği takdirde bu

709
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gıdaların ücreti öğrencinden tahsil edilmiyordu. Ancak özel bir diyet yazılmışsa istenen
gıdaların ücretleri öğrenciden tahsil ediliyordu. 712

3.3.2.1.6. Kolej Çiftliği
Uluslararası Kolej, Küçük Asya’nın en zengin tarım bölgelerinden birisine
kurulmuştu. Bölge insanı genellikle ticaret veya tarımcılıkla geçimlerini sağlıyor,
bölgede yetişen çeşitli tarım ürünleri İzmir limanından çeşitli ülkelere ihraç ediliyordu.
Amerikan Board yetkilileri ise bu verimli topraklar üzerindeki mevcut tarım
potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğine inanarak birtakım projeler geliştirmiştir. Bu
kapsamda geniş bir kampüs arazisine sahip olan IC’de, modern tekniklerin ve modern
tarım aletlerinin kullanıldığı batı standartlarında bir çiftlik kurulması planlanmıştır.
1903 yılından itibaren kolej statüsüne yükselen IC, bu tarih itibariyle okuldan mezun
olan öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan fen ve edebiyat diploması veya ticaret
diploması vermekteydi. Söz konusu kolej çiftliği projesiyle birlikteyse kolej
öğrencilerine, ziraat diploması edinme ve onlara üçüncü bir iş alanına yönelme imkânı
sağlanacaktır. Çiftlik projesi sayesinde ziraata ilgi duyan öğrencilere, ziraat konusunda
deneyimli Amerikalı bir öğretmen tarafından modern ziraat teknikleri hakkında teorik
bilgiler verilmiş ve öğrencilere aldıkları bu teorik bilgileri çiftlik arazisinde uygulama
fırsatı sunulmuştur.713
15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaliyle birlikte şehir,
üç yılı aşkın bir süre Yunan yöneticilerinin idaresinde kalmıştır. Şehrin Yunan
yöneticileri, bilimsel ziraat eğitiminin başlatılması için ise kolej yönetimine baskı
yapmıştır. Aslında ziraat eğitimi eskiden beri müfredata dâhil olan bir alandı. Netice
itibariyle yapılan yeni girişimler sonucunda okulun ziraat bölümünün arazisi olarak
1921 yılında kampüs alanın batısında yer alan arazi, çiftlik olarak değerlendirilmek
amacıyla satın alınmıştır. Bu yeni program, Prof. F. S. Holton’ın yönetimine verilmiş ve
ilk yıl için ziraat şubesine 22 öğrenci kaydolmuştur.714
1924’te çiftlik ekipmanları artırılmıştır. 1927 yılında çiftlik içerisine yeni bir
sulama sistemi ve makine atölyesi kurulmuş, ayrıca küçük bir gözlem evi inşa
edilmiştir. Batı çiftliğine, ziraat öğrencilerinin belli bir kısmının konaklaması, bazı
712
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derslerin işlenmesi, kuluçka makinelerinin yer aldığı ve çiftlik yöneticisine ait bir
odanın da bulunduğu bir ziraat binası yapılmıştır.715
Koleje ait traktör, harman makinası vs. modern aletler sayesinde kampüs
sahasının batısında ve güneyinde yer alan arazi içerisinde tarım faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.

Tavuk

üretme

çiftliğindeki

modern

kuluçka

makineleri

sayesindeyse yumurta ve tavuk üretimi yapılmıştır. Ayrıca kolej arazisinde yer alan
büyükbaş hayvan ahırlarında Holstein cinsi inekler yetiştirilip bu ineklerden en iyi
şekilde verim alınmaya çalışılmıştır.716
Ziraat bölümü içerisinde öğrencilere çiftçilik, tarım ürünleri, kümes hayvanı
ürünleri, ekonomik değeri olan genel tarım ürünleri, kümes hayvanları yetiştiriciliği ve
idaresi, yem bitkileri ve lifli bitkiler, hayvan yetiştiriciliği (besicilik), haşereyle
mücadele, toprak ve gübreleme, kuru ziraat, bitki hastalığı, çiftlik yöneticiliği gibi
dönemine oranla çok modern dersler verilmiştir.717
1927 yılında British Columbia ve Missouri Üniversitesi’nde eğitim alan ve
ziraat konusunda uzmanlaşan Amerikalı misyoner Frederick H. MacKenzie,
Uluslararası Kolej’in tarım bölümünde çalışmak üzere ailesiyle birlikte İzmir’e
gelmiştir. MacKenzie beraberinde, tavuk ırkının ıslahı için damızlık horoz ve tavuklar
ile okulun tarım bölümünde yürütülen büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için bir de
damızlık boğayı gemiye yükleyerek Amerika’dan İzmir’e getirmiştir.718
Eylül 1929’da İzmir’e gelip IC bünyesinde çalışmaya başlayan Raymond
Francis White ise bir süre sonra kolej çiftliğinin müdürlüğüne atanmıştır. Okulun
kapanışına kadar bu görevi yürüten White, çiftliğin modern şartlarda üretim yapması
için büyük çaba sarf etmiştir. 719 1931 sonbaharında kolej çiftliği, kolej çalışanlarından
bir resmî üyenin yöneticiliğinde ve Yakın Doğu Kolej Birliği’nin finansmanlığında
Anadolu Kırsal Hayat Enstitüsü’ne (Anatolia Rural Life Institute) bağlanmıştır. Bu
enstitü sayesinde IC ve diğer bölgesel enstitülerin yakın iş birliği kurması ve kırsal
bölgelerdeki tarım alanlarının ıslah edilmesi planlanmıştır.720
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Ayrıca bölgede tarım ve hayvancılığı gelişmesini amaçlayan IC, 1932 yılında
ilkokulu bitirmiş köy çocuklarına tavukçuluk hakkında ücretsiz olarak ders vermek
amacıyla bir akşam kursu açmıştır. Okulun bu faaliyeti daha sonra Kızılçullu Köy
Enstitüsü zamanında da devam etmiştir.721
Yine 31 Mart 1933 tarihinde İzmir Valisi Kazım Dirik’in de katılımları ile IC
içerisinde Çiftçiler Bayramı yapılmıştır. Saban 10’da başlayan bayram programı, saat
16.30’a kadar devam etmiştir. Program dâhilinde IC öğretmenlerinden Profesör Mustafa
Rahmi Bey tarafından çiftçiler bayramının önemini anlatan bir konferans verilmiştir.
Yine

IC

öğretmenlerinden

Mehmet

ve

Mithat

Beyler

de

konuşmalarını

gerçekleştirdikten sonra davetlilere kolej çiftliğinde bir ziyafet sunulmuştur. Ayrıca
Hilmi ve Mehmet Ali Beyler tarafından meyve bahçeciliği ve arıcılık hakkında birer
konferans verilip zooteknik üzerine bir yarışma gerçekleştirilmiştir. Yarışmalarda
birinci gelen yarışmacılara ödül olarak birer cins horoz verilmiştir. Program sonunda ise
tavukçuluk kursunda başarılı olan köylü çocuklara birer tasdikname verilmiştir.722
İzmir’de kurulan kolej çiftliği gibi Amerikan Board misyonerleri tarafından
Merzifon, Tarsus, Gaziantep gibi bölgelerdeki Amerikan okullarında da uygulama
çiftlikleri kurulmuştur. Ancak bu çiftliklerin bazıları hayata geçirilemeden son bulmuş,
bazıları ise çok geçmeden kapatılmıştır. Misyonerlerin boşa giden bu örnek çiftlik
planlarının temel özellikleri, benzer düşüncelere sahip Türk yöneticiler tarafından Köy
Enstitüleri adıyla açılan eğitim kurumları aracılığıyla hayata geçirilmiştir.723

3.3.2.2. Finansal Kaynaklar
Uluslararası Kolej’in kuruluş tarihi olarak kabul edilen 1891 tarihinde
Basmane Garı yakınlarında bulunan kiralık bir evde eğitim çalışmalarına başlayan okul,
çok geçmeden söz konusu evi satın alarak kendisine ait bir binaya kavuşmuştur.
Kuruluşunun ilk iki senesinde Amerikan Board’dan destek alan IC, öğrenci sayısının ve
buna paralel olarak öğrencilerden alınan eğitim ücretlerinin artması ile birlikte zaman
içerisinde özgüveni gelişen ve kendi kendini idare eden bir kurum haline gelmiştir.
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Okul, 1892-1893’te 200 lira, 1893-1894’de 750 lira, 1894-1895 1.100 lira, 1902-1903
eğitim-öğretim döneminin sonunda ise 1.700 lira yıllık gelir elde etmiştir.724
1903 yılında Uluslararası Kolej adını alan ve yerel bir yönetim kurulu
tarafından idare edilmeye başlayan IC’nin gelirlerinin önemli miktarını yine
öğrencilerden alınan öğretim ücretleri oluşturmuştur. Örneğin 1908-1909 ders yılının
sonunda öğretim ücreti olarak öğrencilerinden elde edilen toplam gelir 12.628,33
dolardır. 725 Bu gelirin 6.515,70 doları gündüzlü eğitim alan öğrencilerin ödedikleri
ücretlerden, 6.112.63 doları ise yatılı öğrencilerinden alınmıştır.726 Bunun dışında
zaman zaman IC’in yönetim kurulu üyelerinin özellikle de yabancı işadamlarının
(Levantenlerin) okula yaptığı bağışlar da kolejin önemli gelir kaynaklarından birisi
olmuştur. Öte yandan Amerikalı hayırseverler tarafından, özellikle 1910 yılından
itibaren, büyük miktarlarda yapılan bağışlar IC’nin mali açıdan refaha ve yeni bir
kampüs alanına kavuşmasına vesile olmuştur.
Kolejin giderlerinin büyük bir kısmını ise öğretmen maaşları oluşturmuştur.
ABCFM tarafından atanan misyoner öğretmenlerin ücretleri Amerikan Board tarafından
ödenirken IC tarafından atanan öğretmenlerin maaşları ise kolejin kendine ait özel
bütçesinden karşılanmıştır.
1903 yılındaki isim değişikliğinin ardından yeni bir yapılanmaya giren IC’nin,
9 aylık 1903-1904 eğitim-öğretim döneminin sonunda bütçesi ise şu şekilde
oluşmuştur:727

Gelirler
I.

Öğrencilerden Alınan Eğitim Ücretleri

1092,31 lira

II.

Yatılı Bölüm Ücretleri

742,25 lira

III.

Bağışlar, Kira vs. Gelirler

218,67 lira
Toplam Gelir: 2053,23 lira

724
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Amerikan Dolarına eşit geldiği belirtilmektedir. PABCFM, Reel 629, No: 345. Bu hesaba göre IC, 19081909 ders yılında öğrencilerinden 2.870,075 lira yani 12.628,33 dolar gelir elde etmiştir.
726
PABCFM, Reel 618, No: 593.
727
PABCFM, Reel 618, No: 490.
725
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Giderler
I.

Öğretmen Maaşları (12 aylık)

941,05 lira

II.

Hizmetli Maaşları (9 aylık)

117,60 lira

III.

Yatılı Bölüm Giderleri

376,62 lira

IV.

Diğer Giderler

343,75 lira
Toplam Gider: 1779,02 lira

30 Haziran 1904 itibariyle Bakiye: 274,21 lira

1911 yılından sonra Kızılçullu’da bulunan yeni yerleşke arazisinin satın
alınması ve inşaat masrafları, IC yönetimince ayrı bir mali tabloda gösterilmiştir.
Yüksek maliyetlere mâl olan yeni kampüs binaları ile ilgili mali tablo, misyonerlerce en
ince ayrıntısına kadar kayıt edilmiştir. Başkan Alexander MacLachlan ve IC’nin
yönetim kurulu üyelerinde S. L. Caldwell ve James Murray’in imzaları ile hazırlanan 1
Ocak 1913 - 30 Haziran 1913 tarihli okulun ilk altı aylık gelir, gider dağılımı ise şu
şekilde olmuştur:728

Gelirler

Giderler

I. Gelirler

15.844,35

II. Bağışlar

7.921,79

III. İndirim

1,12

I. Harcamalar

15.673,74

II. Binaların Yapımı İçin

8.042,33

III. Çeşitli Gideler

19,23

IV. Depozito Faizi

33,23

IV. Malzeme Giderleri

75,54

V. Kambiyo

48,43

V. Bakiye

38,08

Toplam:

23.848,92 TL

Toplam:

23.848,92 TL

Paradiso / Kızılçullu kampüsündeki tesislerin yapımı için başlangıçta 150.000
dolarlık bir bütçe planlanmıştır. Bu bütçenin 30.000 doları arazinin satın alınmasına
ayrılmıştır. 70.000 dolar ana bina ve burada kullanılan malzemelere, 20.000 dolar spor
salonu ve ekipmanlarına, 30.000 dolar ise konferans binası ve malzemelerine olmak
üzere toplamda 150.000 dolarlık bir masraf yapılmıştır.729
1912 yılının Mayıs ayında başlayan inşaat çalışmaları 30 Haziran 1913 tarihine
gelindiğinde büyük bir yol kat etmiştir. Bu süre içerisinde söz konusu binaların
728
729

PABCFM, Reel 628, No: 700.
PABCFM, Reel 628, No: 699.
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yapımında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin maliyetleri ise 30 Haziran 1913
tarihi itibarıyla şöyleydi:730
Tablo 10. Uluslararası Kolej’in Yeni Kampüs İnşaatında Kullanılan
Malzemeler ve Maliyetleri
Taş
Kereste

Demir
Sıva
Kum

Kireç
Kırmızı tuğla
Beyaz tuğla
Çimento
Konferans binası için
kireç

611,20 Spor salonunda çalışanların
yevmiyeleri
460,61 Müdür evinde çalışanların
yevmiyeleri

128,60

28,60 Zemin döşeme işleri için
Mr. Nicloai’e ve Mr. Homsy’e
ödenen
30,68 Su tesisatı için

350,00

75,00 Ana bina, spor salonu ve
müdür evinin boyanması için
294,94 Hırdavat

Isıtman sistemi

328,00 Alet ve makineler

Elektrik sistemi için

1.357,00 Çeşitli giderler

Ana binada çalışanların
yevmiyeleri

1.166,75

PABCFM, Reel 628, No: 701.

3,00

407,20 Konferans binasında
çalışanların yevmiyeleri
331,52 Öğretmen evlerinde
çalışanların yevmiyeleri
118,08 Mimarlık ücretleri (Mr.
Rambaoni ve Mr. Corumouli’e
ödenen)
110,85 Ustabaşı, nakliyeci, koruma
görevlisi ücretleri
209,36 Prof. Lawrence’a elektrik
tesisatı için verilen
74,13 Prof. Caldwell’e elektrik
tesisatı için verilen
10,41 Kapılar ve pencereler

Konferans binası için
kum
Konferans binası için
demir
Konferans binası için taş

730

98,84

428,30
100,00

69,76
35,00
35,00
432,50

242,90
140,53
181,05
9,92
52,54

TOPLAM 7.922,27 TL.
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Ayrıca Uluslararası Kolej’in yeni kampüs sahası için bağışlar aracılığıyla
toplam 140.500 dolarlık bir sermaye oluşmuştur.731 Bu sermaye sayesinde okulun yeni
yerleşke

arazisi

alınmış,

inşaat

çalışmalarının

büyük

bir

kısmı

böylelikle

tamamlanmıştır. Öte yandan Board misyonerleri tarafından başlangıcından, bitirilişine
kadar bütün inşaat harcamaları özenle kaydedilmiş, gelir ve giderlerin gösterildiği
bilanço tabloları oluşturmuştur. Yeni yerleşkesinin yapım aşamasında kolejin, Kasım
1911’den Haziran 1914’e kadarki gelir-gider dağılımını gösteren bilanço ise şu
şekildedir:732

Gelirler

Türk Lirası

I. IC’nin Boston’daki mütevelli heyeti tarafından gönderilen

33.005,87

II. Basmane’deki bazı taşınmazların satışından elde edilen

2.570,87

III. Mrs. John S. Kennedy’nin yaptığı ek bağış

1.354,11

IV. Mrs. A. F. Schauffler’in yaptığı ek bağış

703,81

V. Basmane’deki bazı mülklerin kiralanması sonucu elde edilen

210,88

VI. Kambiyo

159,60

VII. Faiz

132,34
Toplam: 38.137,48

Giderler
I.

Türk Lirası

Arazinin satın alınması için

3.006,81

II. Binaların yapımı için

30.071,65

III. Binalarda kullanılan bütün araç-gereçler için

2.279,24

IV. ABD’den yapılan bağışların havale masrafları

1.818,17
Toplam: 37.175,87
Bakiye:

961,61

Genel Toplam: 38.137,48

731
732

PABCFM, Reel 628, No: 234.
PABCFM, Reel 629, No: 328.
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IC Müdürü Alexander MacLachlan ile IC hazine departmanı sorumluları C. W.
Lawrence ve J. R. Brewster tarafından hazırlanan yukarıdaki mali tabloda da görüldüğü
üzere Kasım 1911 - Haziran 1914 tarihleri arasında okulun yeni kampüs yapımı için
toplam sermayesi 38.137,48 lira bir başka ifadeyle 167.804,912 dolardır. Yaklaşık üç
yıllık süre sonundaysa kampüs, toplam 37.175,87 liraya yani yaklaşık 163.573,828
dolara mal olmuştur.
Genel olarak toplanan bağışlar ve yardımlar neticesinde tamamlanan yeni
kampüsle birlikte IC yönetimi, okulun önceki yıllara oranla hızlı bir şekilde büyüyüp
gelişeceğine inanmışlardır. Ancak kampüs yerleşkesinin 15 Ocak 1914 tarihindeki
resmî açılışının üzerinden çok fazla geçmeden bütün planlar altüst olmuştur. Avrupa’da
başlayan ve daha sonra Osmanlı Devleti’nin de müdahil olduğu Birinci Dünya Savaşı,
IC yönetiminin gelecek planlarını derinden sarsmıştır.
Savaşı’nın başlamasıyla birlikte ülkede yaşanan ekonomik sıkıntı, IC içerisinde
de yoğun bir şekilde hissedilmiştir. Kolej, savaş nedeniyle öğrenci sayısında ve
gelirlerinde ciddi kayıplar yaşamış, enflasyon nedeniyle okulun alım gücü zayıflamıştır.
Bu dönemde pirinç, patates, şeker gibi temel ihtiyaç malları bir sene içerisinde %300;
un, yağ ve sebze fiyatları ise %30 oranında artmıştır. Dolayısıyla bu yüksek artış okulun
yatılı bölümü için yaptığı harcama maliyetlerinin de artmasına neden olmuştur. Ülkede
yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen birçok öğrencinin dönem başında peşin ödemesi
gereken eğitim ücretlerini ödeyememesi, savaşın ilk senesinden itibaren IC’yi ekonomik
sıkıntılara sürüklemiştir.
İzmir’in Basmane semtinde yer alan eski kampüs arazisindeki taşınmazların
satılması için kolej yetkililerinin yaptığı görüşmeler ise 1914 yazının ortasında
tamamlanmıştır. Ancak aynı tarihlerde başlayan savaş, ülkede karmaşaya ve belirsizliğe
neden olmuştur. Dolayısıyla bu kaos ortamı şehirde bulunan çeşitli gayrimenkullerin de
gerçek fiyatlarına satılmasını ve devredilmesini engellemiştir. Birinci Dünya Savaşı
nedeniyle ekonomik sıkıntılar çekmeye başlayan IC, bu darboğazdan kurtulmak için
Basmane’deki mallarını satma girişimlerini sürdürmüş, bütün mallar için 30.000
dolarlık tek bir fiyat istenmiştir. Gerçek fiyatlarının çok altında bir fiyat istenmesine
rağmen söz konusu taşınmazlar yine de satılamamıştır. Daha sonra ise ilan edilen
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seferberlik nedeniyle Osmanlı ordusu tarafından Basmane’de bulunan eski kolej
yerleşkesindeki binalara el konulmuştur.733
Okulun yatılı kısmı, ülkede yaşanan ekonomik buhran nedeniyle harcamaları
karşılanamaz bir hal almış, kolej içerisinde birtakım kısıtlamalara gidilmiştir. Bu
doğrultuda şeker, kahve gibi gıdalar okul giderlerini düşürmek adına kesilmiştir. İzmir
Valiliği’nin izniyle alınabilen ekmeklik buğday ununun oranı düşürülerek okulun
sadece bir çuval un almasına izin verilmiştir. Az miktarda unun elde edilmesi ve bir
çuval unun 50 dolara satılması nedeniyle zaman zaman her bir öğrenciye verilen ekmek
sayısı azaltılmak zorunda kalınmıştır. Şehirde yaşanan gıda sıkıntısının farkında olan
öğrenciler ise bu durumdan şikâyetçi olmamışlardır.734 Ancak tüm bu ekonomik
tedbirlere rağmen okulun yatılı kısmı 1915-1916 eğitim-öğretim döneminde
kapatılmıştır. Yine ekonomik sıkıntılar nedeniyle IC yönetiminin aldığı karar gereğince
öğretmen kadrosunun maaşları yarı yarıya indirilmiş, maaş olarak verilen kâğıt paranın
(kaime) %25 oranında değer kaybetmesi IC çalışanlarının alım gücünü azaltmıştır.
Yaşanan bu kriz kolejin faaliyetlerini büyük ölçüde sıkıntıya düşürmüştür. Bu dönemde
eğitim ücreti olarak öğrencilerden toplam 11.000 dolar alınırken bu miktar kolejin iki
yıl önce öğrencilerden elde ettiği gelirin üçte birine karşılık geliyordu. Bu düşük gelire
karşılık okul giderleri ise 18.000 doları aşıyor, bu da okulun mali yapısında açığa neden
oluyordu.
25. yılını dolduran IC tarihinde ilk defa okul böyle bir ekonomik krizle karşı
karşıya kalmıştır. Söz konusu mali sıkıntının ortadan kaldırılması adına IC’nin en büyük
bağışçısı Mrs. Kennedy tarafından IC’e 2.500 dolarlık bir bağış yapılmış, ayrıca yüksek
eğitim bağış fonu tarafından koleje 500 dolarlık bir yardım yapılmıştır. Bu yardım ve
bağışlara aynı zamanda kemer sıkma politikalarına rağmen okul dönemi 2.500 dolarlık
finansal bir açıkla kapatmıştır.735
Savaş öncesi yıllık eğitim ücreti olarak öğrencilerden 30.000 dolarlık bir gelir
elde eden IC, savaşın yarattığı ekonomik buhran nedeniyle çok büyük gelir kaybına
uğramıştır. Haziran 1918 tarihi itibariyle okul gelirleri 5.000 dolara düşmüş, kolejin
yaşadığı bu ekonomik sıkıntıdan kurtulması için Mrs. Kennedy tarafından savaş
boyunca toplam yaklaşık 17.500 dolarlık bir yardım yapılmıştır.

733

PABCFM, Reel 628, No: 747.
PABCFM, Reel 628, No: 765.
735
PABCFM, Reel 628, No: 759.
734
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Savaşın dördüncü yılına gelindiğinde ise birçok malın fiyatında, savaş önceki
fiyatlarına oranla %600 ila %1000 arasında çok ciddi artışlar yaşanmıştır.736 Bu durum
karşısında IC yönetimi her ne kadar okulda görevli öğretmen ve hizmetlerin
maaşlarında %150 ila %200 arasında bir zam yapmış olsa da maaşların enflasyona
yenik düşmesini engelleyememiştir.737
Kolejin finansal sıkıntıları karşısında IC yönetimi, çeşitli çözüm yolları
üretmeye çalışmış hatta birkaç yatırım yapmıştır. Savaş öncesinde maddi kazançlarını
altın olarak rezerv eden okul, savaş yıllarında altın fiyatlarının %40 artması karşından
350 liralık bir sermaye oluşturmuştur. Bu sermayenin 92 lirasına kampüs sahasının
güneyinde bulunan küçük bir arazi satın alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin kullanımına
yönelik 50 liraya sinema teçhizatı okul içerisinde tesis edilmiştir. Ancak bu sistem
kullanılmadan 335 lira karşılığında satılmış, bu satış sonucundaysa önemli miktarda kâr
elde edilmiştir. Savaşla birlikte birçok mal gerçek fiyatlarının çok üstünde satılmaya
başlamasını fırsata çevirmek isteyen IC yönetimi ise okulun 5 lira değerindeki yaşlı
atını ve eski at arabasını 35 lira karşılığında satmayı başarmıştır. Ayrıca ortaokul
(hazırlık) binası yapmak amacıyla satın alınan 100 lira değerindeki demir inşaat
malzemesinin üçte biri yaklaşık 840 liraya satılmak istenmiş ancak bu satış işlemi
gerçekleştirilememiştir.
1903 yılından itibaren neredeyse her yıl gelirlerinde artış yaşayan IC, savaşın
yarattığı ağır ekonomik tahribatı yakından hissedecektir. Ancak her şeye rağmen eğitim
faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Kolej, savaş bitimiyle birlikte yeniden toparlanma
sürecine girmiştir. Okulun inişli çıkışlı mali tablosu, bu süreçte IC’nin yaşadığı finansal
dalgalanmayı gözler önüne sermektedir. IC’nin 1904-1919 yılları arasındaki gelir, gider
ve bakiye durumunu gösteren bütçesi ise Türk lirası cinsinde şöyle oluşmuştur:738

736

Örneğin 1915 yılında İzmir’de bir adet yumurta 1 sent (cent), bir somun ekmek 8 sent, bir kilo tereyağı
24 sent, bir kilo şeker 8 sent, bir litre süt 8 sent, bir kilo peynir 10 sent, bir okka (1,283 gr) gaz yağı 4
sent, odun 24 senttir. Ancak aradan geçen beş yıl sonunda bu ürünlerin fiyatları büyük oranda artmıştır.
1920 yılında 1 adet yumurta 9 sent, bir somun ekmek 25 sent, bir kilo tereyağı 1,25 sent, bir kilo şeker 35
sent, bir litre süt 40 sent, bir kilo peynir 80 sent, bir okka gaz yağı 20 sent, odun 2 dolar olmuş, kömürün
tonu 75 dolara yükselmiştir. Aynı şekilde kentte satılan bütün giyecek malzemelerinde de yüksek artışlar
yaşanmıştır. “Prise in Smyrna”, Missionary Herald, Vol. 116, No. 5, May 1920, s. 238.
737
PABCFM, Reel 628, No: 815.
738
PABCFM, Reel 618, No: 518, 540, 566, 598, 640; Reel 628, No: 687, 840; Reel 629, No: 315, 323,
325, 332, 350.
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Tablo 11. Uluslararası Kolej’in Bütçesi (1904-1919)
Eğitim-Öğretim

Gelir

Gider

Bakiye

1904-1905

3.035,75

2.886,68

149,07

1905-1906

2.853,84

2.575, 72

278,12

1906-1907

3.567,85

2.713,51

854,34

1907-1908

-

-

-

1908-1909

3.858,22

3.734,3

123,92

1909-1910

3.675,46

3.330,71

344,75

1910-1911

4.383,04

3.967,73

415,31

1911-1912

4.200

3.836,74

363,26

1912-1913

5.243,50

4.668,26

575,24

1913-1914

7.825,76

7.003,20

822,56

1914-1915

4.702,87

4.663,04

39,83

1915-1916

4.383,71

4.383,71

-

1916-1917

-

-

1.227,81

1917-1918

6.078,65

4.888,15

1.190,5

1918-1919

8.219,23739

7.689,15

530,08

Dönemi

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere IC’nin gelirleri, 1914-1918 yılları
arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı’na kadar neredeyse her yıl artmıştır. Ancak
savaşın başlamasıyla birlikte okulun bu gelirlerinde biranda düşüş yaşanmıştır. Söz
konusu düşüşteki başlıca nedenler ise savaş dolayısıyla öğrenci sayısının azalması ve
özellikle 1915-1916 ve 1917-1918 eğitim-öğretim döneminde IC’nin yatılı kısmının
kapatılmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca savaş döneminde çeşitli nedenlerle kolejdeki
görevlerini sürdürememiş olan bazı öğretmenlerin ücretlerinin yatırılması da okul
bütçesini sarsmıştır.
Kolejin yaşadığı bu ekonomik sıkıntılar sonucu 1917-1918 ve 1918-1919
eğitim-öğretim döneminde Amerikalı hayırsever Bayan John S. Kennedy tarafından
10.000 dolar, Amerikan Board’un yüksek eğitim fonundan 3.000 dolar olmak üzere

739

1917-1918 ders yılından bakiye olarak 1.190,50 lira ve yine aynı dönemdeki öğretmen maaşlarından
ise 750 lira 1918-1919 eğitim-öğretim yılının gelir hanesine devretmiştir.
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toplam 13.000 dolarlık maddi yardım yapılmıştır. Bunların dışında Bayan Mary Gilly
isimli bir başka hayırseverse ise IC’ye 1.000 dolarlık bağış yapmıştır.740
Cumhuriyet dönemiyle birlikte toparlanma sürecine giren okul, yeniden
yapılanmaya başlamış ve mali açıdan yavaş yavaş güçlenmiştir. Yine bu dönemde
okulun en büyük gelir kaynaklarının başında, öğrencilerden alınan eğitim ücretleri
gelmiştir. Örneğin 1931 yılında okulun hazırlık veya kolej kısmına kayıt olan
öğrencilerden yıllık 100 lira alınıyordu. Buna göre öğrenciler, ücretin 55 liralık ilk
taksitini okula kayıt olurken ödüyor, 45 liralık ikinci taksitini ise 1 Şubattan önce
ödemek zorundaydılar. Öğrenciler özel kurs almak istedikleri takdirde ise her beş saatlik
kurs için 15 lira ödemeleri gerekiyordu. Yatılı öğrencilerden, pansiyon, yemek,
çamaşırhane ve eğitim ücretleri de dâhil olmak üzere toplam 450 lira tahsil ediliyordu.
Bu ücretin 250 liralık ilk taksiti kayıt döneminde alınırken 200 liralık ikinci taksiti ise 1
Şubattan önce toplanıyordu. Öğrenci sayısının az olduğu özel odalarda kalmak isteyen
yatılı öğrencilerin ise fazladan 100 lira ödemeleri gerekiyordu. Şayet iki kardeş bir
odayı paylaşıyorsa bu durumdaki öğrenciler 120 lira ilave bir ücret ödüyorlardı. Yarı
yatılı olarak ifade edilen ve okulun öğle yemeklerinden yararlanmak isteyen
öğrencilerse 100 liralık eğitim ücretinin dışında 60 lira daha ödemek zorundaydılar741
Ancak, ileride de değinileceği üzere, 1929 yılında yaşanan dünya ekonomik
buhranı, ülke genelinde mali sıkıntılara, halkın gelir ve alım durumundaysa azalmalara
neden olacaktır. Dolayısıyla yaşanan bu kriz, IC’nin de finansal yapısını derinden
sarsacaktır. Bu sarsıntılar ve yaşadığı birtakım sorunlar nedeniyle toparlanamayan kolej,
1934 yazında eğitim faaliyetlerini sona erdirecektir.

3.3.3. Müfredat Programı
Daha öncede ifade edildiği üzere IC’nin kökleri 1879 yılında açılan Amerikan
Erkek Okulu’na kadar uzanmaktadır. Buna göre 1880’lerin başında erkek okulundaki
dersler Ermeni öğrencilerin çoğunlukta olmasından dolayı Ermenice ve İngilizce olarak
verilmiş, öğrencilere ayrıca Fransızca da öğretilmiştir.742 Bu dönemlerde başlanan dil
eğitimine, 1890’larda Türkçe ve Rumca derslerde eklenmiştir. Ancak IC’nin ortak dili

740

PABCFM, Reel 629, No: 345, 346.
İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1931, s. 27.
742
PABCFM, Reel 597, No: 12.
741
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olarak nitelendirilen İngilizce diğer dillere oranla her zaman öncelikli olmuş ve ileri
düzeyde öğretilmiştir.743
1891 yılında Amerikan Erkek Lisesi adı ile anılan IC, öğrencilerine 4 yıl
ortaokul (hazırlık), 4 yıl lise eğitimi olmak üzere toplam 8 yıllık bir eğitim vermiştir.
1901 yılına gelindiğinde ise müfredat programına üç yıllık ilkokul eğitimi de
eklenmiştir. Anaokulundan mezun olan çocukların ortaokul kısmına geçmeden önce
almak zorunda oldukları ilkokul eğitimi ile birlikte okuldaki eğitim süresi 3 yıl ilkokul,
4 yıl ortaokul, 4 yıl lise olmak üzere toplam 11 yıla çıkarılmıştır.744
1903 yılında kolej statüsüne yükselen IC, bu tarihten itibarense eğitim
müfredatından

değişikliğe

gitmiştir.

ABCFM’nin

Anadolu’da

açtığı

diğer

yükseköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlarında olduğu gibi IC’da yeniden sekiz
yıllık bir eğitim müfredatı uygulamaya başlanmıştır. Bu müfredata göre dört yıllık
ortaokul seviyesinde verilen ve Amerikan Board belgelerinde hazırlık bölümü olarak
geçen bu eğitimi tamamlayan öğrenciler, lise seviyesinde ise dört yıllık kolej dersleri
almışlardır.745
Buna göre ilkokulu bitiren öğrenciler, daha sonra 4 yıllık eğitim müfredatından
sorumlu oldukları ortaokul (hazırlık) kısmına kabul edilmekteydiler. Ancak yetenek ve
çabasına göre öğrenci hazırlık kısmını daha kısa bir sürede de tamamlayabiliyordu.746
Diğer okullardan gelip IC’nin hazırlık kısmına kaydedilen öğrencinin Türkçe sınıf
dereceleri aynen kabul ediliyor, Fransızca ve İngilizceden sınava giren öğrenciler bu
dillere hâkimiyetlerine göre ilgili sınıflara yerleştiriliyordu. Bu koşullar sadece hazırlık
bölümüne ait olmayıp lise (kolej) bölümü için de aynı uygulama yapılıyordu. 4 yıllık
kolej bölümünde öğrencilere yoğun bir dil eğitiminin yanı sıra matematik, doğa
bilimleri, sosyal bilimler, tarih, ticaret, felsefe ve benzeri dersler veriliyordu.
Uluslararası Kolej, öğretmen kadrosu, müfredat programı, sahip olduğu
imkânlar bakımında üniversite düzeyinde eğitim veren bir eğitim kurumuydu. Ancak
IC, gerek Osmanlı döneminde gerekse de Cumhuriyet döneminde resmî olarak lise
derecesinde eğitim veren bir okul olarak tanınmıştır. Okulun lise kısmını bitiren
öğrenciler arzu ettikleri takdirde Bakalorya (Bachelor) yani lise bitirme sınavlarına
girmekteydiler. Bu sınavlara giren öğrencilere, aldıkları eğitim programına göre sorular
743
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soruluyor, sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerse diploma almayı hak ediyorlardı.
Bu arada IC tarafından 1903’ten 1921 yılına kadar öğrencilere iki alanda diploma
vermiştir. Bunlardan birisi Fen ve Edebiyat (Bachelor of Arts / B.A.) diploması, diğeri
ise Ticaret (Bachelor of Commerce / B.C.) diplomasıydı. 1921 yılında açılan ziraat
şubesiyle birlikteyse öğrenciler, ayrıca ziraat diploması da alabilmişlerdir. Bunun
dışında iki alanda da uzmanlaşma başarısı gösteren öğrencilere ise çift diploma imkânı
sunulmuştur.747
Okulda ortak dilin İngilizce olmasından dolayı İngilizce üzerinde önemle
durulmuştur. Şayet IC’ye kayıt olan öğrenci İngilizce bilmiyor veya az biliyorsa bu
öğrenciye, seviyesine uygun temel İngilizce öğretiliyor ve öğrencinin İngilizcesini
ilerletmesine imkân sağlanıyordu.748
Okulda, Rum ve Ermeni öğrencilerin sayısının fazla olmasından dolayı bu
öğrenciler ana dilleri ve milletleri göz önüne alınarak Rum ve Ermeni hazırlık kısımları
diye ayrılan iki ayrı kısıma ayrılmıştır. Meşrutiyetin 1908’de ikinci kez ilan edilmesinin
ardından, okul içerisinde Müslüman Türk öğrencilerinin sayısının artmasıylaysa bu
öğrencilere yönelik üçüncü bir hazırlık kısmı açma ihtiyacı doğmuştur. Bunun
sonucunda ise 1910-1911 ders yılından itibaren Müslüman Türk öğrencilere yönelik
Türkçe hazırlık kısmı adı altında yeni bir şube oluşturulmuştur. İlk yıl için ülkede
kullanılan ortak dilinin Türkçe olmasının bir sonucu olarak Türk şubesinde, birisi
Ermeni diğeri Rum iki öğretmen, Türk öğrencilere eğitim vermiştir. Ancak Türkçe
hazırlık kısmının güçlenmesi ve sayıları giderek artan Türk öğrencilerin ihtiyaçlarının
karşılanması için bir profesöre ve bir öğretim görevlisine ihtiyaç duyulduğu misyoner
raporlarında sıklıkla vurgulanmıştır.749 Uluslararası Kolej’in bu sesine kulak veren
Amerikan Board yetkilileri, 1914 yılında misyoner John Kingsley Birge’yi Uluslararası
Kolej’de çalışmak üzere görevlendirmiştir. Birge, IC’nin eğitim kadrosuna dâhil
olmasından kısa bir süre sonra ağır aksak ilerleyen Türkçe hazırlık kısmını ayağa
747

Öğrenciler, okulun kolej (lise) kısmındaki bilim ve fen derslerine başlamadan önce hazırlık (ortaokul)
kısmında İngilizce ve Fransızca üzerine yoğun bir dil eğitimi alıyordu. Şayet bu dil eğitimini almak
istemeyip yalnızca Türkçe öğrenmek ve en kısa zamanda lise bitirme sınavlarına (bakalorya
imtihanlarına) girmek isteyen öğrencilerin, devlet okullarına gitmeleri okulun tanıtım kataloglarında
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bir Türkçe öğretmeni atanmıştır. Kendisi IC’in eski öğrencilerinden birisi olup İstanbul’daki
darülfünunda eğitim almıştır. PABCFM, Reel 628, No: 705.
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kaldırmıştır. Okul içerisinde açılan Rum, Ermeni ve Türk hazırlık bölümleri sayesinden
öğrencilere İngilizce, Fransızca gibi yabancı dillerin dışında ana dillerinde de eğitim
alma fırsatı sunulmuştur.
1913-1914 eğitim-öğretim dönemi ile birlikte Kızılçullu’daki yeni kampüste
eğitim faaliyetlerini sürdürmeye başlayan IC, geniş ve her türlü eğitim imkânına sahip
bu kampüs sahası sayesinde müfredat programını zenginleştirmiştir. Mevcut derslikleri,
kütüphanesini ve okuma salonunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyen okul yönetimi,
öğrencilerin ders programlarını bu hususa dikkat ederek hazırlamıştır. Örneğin her bir
sınıf için edebiyat ve tarih dersleri saat 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası kütüphanede
işleniyordu. Yine her sınıf düzenli olarak öğleden sonra saat 16.15-17.15 saatleri
arasında kütüphane çalışmaları yapıyor, akşam 19.30’da ise öğrenciler okuma
salonunda etüt çalışmalarında bulunuyorlardı. 750
IC öğrencileri, daha önceleri sınırlı imkânlarla gerçekleştirdikleri beden eğitimi
derslerini, yeni kampüsün yapılması ile birlikte kampüs içindeki spor salonu, futbol ve
basketbol sahaları, tenis kortları ve koşu pisti sayesinde daha iyi koşullar altında
işlemişlerdir. Okul envanterine kazandırılan yeni spor aletleri sayesinde ise IC tarihinde
öğrenciler ilk kez tam olarak Jimnastik eğitimi almaya başlamışladır. Müfredat gereği
hazırlanan ders programına sağdık kalınarak okulda beden eğitimi dersleri verilmiştir.
Öğrenciler, bu dersler sayesinde çeşitli jimnastik çalışmaları yaparken futbol, basketbol,
tenis gibi sporlarla da ilgilenme imkânı bulmuşlardır.751
Genel olarak yoğun bir eğitim programına sahip olan Uluslararası Kolej’in,
1915-1916 ders yılında eğitim müfredatı kapsamında okulda verilen derslerin, dersin
sorumlu olduğu öğretmenin adı ve derslere katılan öğrenci sayıları ise şu şekildedir:752

750
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Tablo 12. Uluslararası Kolej’in Müfredat Programı (1915-1916)
Dersin Adı
İngilizce

Ders İçeriği / Sınıf
Edebiyat-B Şubesi
Edebiyat-A Şubesi
Hitabet ve Kompozisyon
Dilbilgisi ve Çözümleme
Pitman’ın Ticaret Okuması
Elson’un Okuması
Hazırlık 3. Sınıf
Hazırlık 2. Sınıf
Hazırlık 1. Sınıf
Kolej 1. Sınıf

Fransızca

Rumca

Ermenice

Türkçe

Kolej 4. Sınıf
Kolej 3. Sınıf
Kolej 2. Sınıf (iki şube)
Kolej 1. Sınıf (iki şube)
Hazırlık-1
Dil Sınıfı
Kolej 3. Sınıf
Kolej 2. Sınıf
Kolej 1. Sınıf
Hazırlık 4. Sınıf
Hazırlık 4. Sınıf
(Matematik ve Tarih)
Hazırlık 3. Sınıf
Hazırlık 3.Sınıf (Matematik,
Tarih, Coğrafya)
Hazırlık 2. Sınıf
Hazırlık 2. Sınıf (Matematik
vs.)
Kolej 2. Sınıf
Kolej 1. Sınıf
Özel Sınıf
Hazırlık 4. Sınıf
Hazırlık 3. Sınıf
Hazırlık 3. Sınıf Coğrafya
Hazırlık 3. Sınıf Aritmetik
Hazırlık 2. Sınıf Aritmetik
Hazırlık 1. Sınıf
Edebiyat
Kolej 3. Sınıf Dilbilgisi (iki
şube)
Kolej 2. Sınıf Dilbilgisi
Kolej 1. Sınıf Dilbilgisi
Türkçe Başlangıç

Öğrenci
Sayısı

Öğretmenin Adı
Prof. C. W. Lawrence
Prof. C. W. Lawrence
Prof. V. A. Vedova
Prof. V. A. Vedova
Mr. G. C. Vedova
Prof. V. A. Vedova
Mr. J. Constantine
Mr. G. C. Vedova ve
Mr. A. J. Elliot
Mr. G. C. Vedova ve
Mr. A. J. Elliot
Mr. J. Constantine ve
Mr. A. J. Elliot
Prof. Albert Seylaz
Prof. Albert Seylaz
Prof. Albert Seylaz
Prof. Albert Seylaz
Mr. C. Pylarinos
Mr. A. J. Elliot
Prof. D. Papadopoulos
Prof. D. Papadopoulos
Prof. D. Papadopoulos
Prof. D. Papadopoulos
Mr. S. Vaphides ve
Mr. C. Pylarinos
Mr. C. Pylarinos
Mr. S. Vaphides

18
16
40
23
24 / 30
36
13
25 (2 saat)

Mr. S. Vaphides
Mr. S. Vaphides

5
5

Prof. A. G. Gülbenkyan
Prof. A. G. Gülbenkyan
Prof. A. G. Gülbenkyan
Prof. A. G. Gülbenkyan
Prof. A. G. Gülbenkyan
Mr. A. Gürciyan
Mr. A. Gürciyan
Mr. H. Çubukçuyan
Mr. H. Çubukçuyan
Saki Medih Bey
Saki Medih Bey

7
10
4
8
10
14
16
5
4
6
11

Saki Medih Bey
Saki Medih Bey
Saki Medih Bey

5
5
6

18 ( 2 saat)
27 ( 3 saat)
8
30
16 / 27
14 / 21
12
11
10
4
6
14
Matematik: 9
Tarih: 7
5
4
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Tarih

Hazırlık Türkçe Başlangıç
Hazırlık Coğrafya Tarihi
Hazırlık Aritmetik
A Şubesi
B Şubesi

Hukuk

Siyasal
Ekonomi
Ticari
Yazışmalar
Muhasebe
Ticari
Coğrafya
Daktilo
Bilim

Uluslararası ve Ticaret
Hukuku

Fizik
Kimya
Anatomi ve Fizyoloji
Astronomi

Psikoloji
Felsefe
Tarihi
Matematik

İncil

Katı Geometri ve
Trigonometri
Cebir ve Geometri,
A. Şubesi (iki sınıf)
Cebir ve Geometri,
B. Şubesi
Ticari Aritmetik
Ticari Aritmetik
Ticari Aritmetik (özel)
Kolej 3. Sınıf Aritmetik
Eylemler ve Risaleler
Hz. İsa’nın Hayatı
Eski Ahit’in Özellikleri
Eski Ahit’in Kahramanları
Eski Ahit’in Özellikleri
Eski Ahit’in Özellikleri
Rumca İncil-İleri Seviye
Rumca İncil-Hazırlık Sınıfı
Ermenice İncil-Hazırlık Sın.
Türkçe İncil Sınıfı

Mr. H. Çubukçuyan
Prof. J. K. Birge
Mr. A. Gürciyan
Prof. C. W. Lawrence
(2.Dönem Mr. A.R. Forrest)
Prof. C. W. Lawrence ve
Prof. J. K. Birge
Prof. C. A. Reed
(2. Dönem Mr. Wm.
Ferguson)
Prof. C. A. Reed
(1. Dönem)
Mr. A. R. Forrest
(1. Dönem)
Alexander MacLachlan
Prof. V. A. Vedova

17
7
10
35

Mr. G. Michaelides
Prof. S. L. Caldwell
Prof. C. A. Reed
Prof. C. W. Lawrence
(2. Dönem Mr. Forrest)
Prof. S. L. Caldwell
Prof. C. A. Reed
(1. Dönem)
Prof. C. A. Reed
(2. Dönem)
Prof. S. L. Caldwell

12
4
4
21

Prof. S. L. Caldwell ve Mr.
Wm. Ferguson
Prof. S. L. Caldwell

44

Mr. A. R. Forrest
Mr. J. Constantine
Mr. G. C. Vedova
Mr. A. J. Elliot
Prof. C. A. Reed
Prof. C. W. Lawrence
Prof. S. L. Caldwell
Prof. S. R. Harlow
Prof. A. G. Gülbenkyan
Mr. J. Constantine
Prof. D. Papadopoulos
Mr. S. Vaphides
Mr. H. Çubukçuyan
Prof. J. K. Birge

35
14
4
31
26
20
15
29
25
21
33
14
16
16

10
13

17
18
19
23

7
3
4
3

13
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Öte yandan 1914-1918 yılları arasında yaşanan büyük savaş nedeniyle okulun
öğretmen sayısında ciddi derecede azalma olmuştur. Öğretmen yetersizliğinin bir
sonucu olarak daha önce müfredatta yer alan uluslararası hukuk, ticari yazışmalar,
fizyoloji ve kimya gibi dersler 1916-1917 eğitim-öğretim döneminde bazı sınıfların ders
programlarından çıkartılmıştır.753
Müfredat gereği okulda ayrıca din derslerine de ağırlık verilmiştir. IC’in, 1891
yılından Cumhuriyet dönemine kadar yayınladığı yıllık kataloglarda: “Bu kurum
Hristiyan bir kurumdur ancak herhangi bir mezhebe bağlı değildir.” ifadesi sıklıkla
vurgulanmıştır.754 Hristiyan inancının başlıca öğretilerini öğretmeyi kendine ilke edinen
IC’de, öğrencilere verilen günlük eğitim programının ilk dersi olarak İncil dersi
uygulanmıştır. Dolayısıyla ilkokul birinci sınıftaki her öğrenci kolejin son sınıfına kadar
her sabah bir saat boyunca şapel talimi ve İncil çalışması yapmaktaydı. Şapel dersinin
hemen ardından ise İncil dersleri verilmiştir. Okuldaki bütün öğrencilerinin zorunlu
olarak katıldığı bu dersler, IC’nin ortak dili olan İngilizce verilmekteydi. Dinî dersler
kapsamındaysa Hristiyanlık dinî, İsa Mesih’in öğretileri, Protestanlık vs. hakkında
bilgiler verilmiştir. Ayrıca müfredat gereği öğrencilere verilen pozitif bilim dersleri ile
İncil derslerinin ve okuldaki dinî eğitimin uzak olmadığı anlatılarak mantıksal bir
çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.755
IC’deki söz konusu din eğitiminin bir sonucu olarak Rum Ortodoks Kilisesi ve
Ermeni Gregoryen Kilisesi’ne bağlı cemaatlerin sempatisi kazanılmaya çalışılmış, Rum
ve Ermeni öğrenciler 1923 yılında Türkiye’de yaşanan rejim değişikliğine kadar okulun
daimi mensupları olmuşlardır.
1923 yılından itibaren yine hazırlık (ortaokul) ve kolej (lise) olmak üzere iki
kısımda derslere devam eden IC’de Türkçe, İngilizce ve Fransızca eğitimler verilmiştir.
Öğrencilerin okuldan mezun olabilmesi için söz konusu bu üç dili bilmesi ise zorunlu
tutulmuştur. Okula kayıt olan öğrenci önceki yıllar da olduğu gibi öncelikli olarak dört
753
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yıl boyunca hazırlık kısmında eğitim almıştır. Ancak bu bölüme, Cumhuriyet dönemiyle
birlikte daha küçük yaşta çocuklar da alınmaya başlanmış ve bir nevi ilkokul (iptidai)
düzeyinde eğitimler de verilmiştir. Hazırlık bölümünün amacı: öğrencileri okulun kolej
kısmına hazırlamak veya koleje giremeyen öğrenciye sağlam ve önemli bir ilkokul
eğitimi vermekti. Söz konusu hazırlık kısmının 1923-1924 eğitim-öğretim dönemindeki
haftalık ders programı ise şu şekildeydi:756
Birinci

İkinci

Üçüncü

Dördüncü

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Türkçe

5 saat

5 saat

5 saat

5 saat

İngilizce

10 saat

5 saat

5 saat

5 saat

Fransızca

-

-

5 saat

5 saat

Malumat-ı Ahlakiye ve Medeniye

2 saat*

2 saat

2 saat

2 saat

Hesap

5 saat*

5 saat*

-

-

Cebir ve Hendese

-

-

5 saat

5 saat

Coğrafya ve Tarih

5 saat*

5 saat

5 saat

-

Malumat-ı Fenniye

-

5 saat

-

5 saat

Mûsikî

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

Terbiye-i Bedeniye

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

Dersin Adı

(*) işaretli olan dersler Türkçe öğretilir.

Hazırlık kısmında verilen İngilizce dersi, öğrencilerin akıcı bir şekilde
konuşmalarını sağlayacak şekilde işleniyordu. Hazırlık kısmının birinci sınıfında
öğrencilere verilen İngilizce dersler konuşma, okuma, yazma ve biraz da dilbilgisi
ağırlıklı olarak verilmekteydi. Üçüncü ve dördüncü sınıflarında verilen Fransızca
derslerinde ise ana dili Fransızca olan bir öğretmen tarafından konuşma, okuma ve imla
üzerine duruluyor, dördüncü sınıfa gelindiğinde bu derslerle birlikte Fransızca gramer
öğretiliyordu.757
756
757
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Cumhuriyet dönemi ile birlikte IC’nin kolej kısmında verilen eğitim
süresindeyse bir değişiklik olmamış, öğrenciler yine dört senelik kolej eğitimi
almışlardır. Bu dönemde kolej bölümünün ziraat şubesine ise özel bir önem verilerek
ziraat dersleri işlenmiştir. Lise (kolej) eğitiminde verilen derslerin isimleri ve içerikleri
ise şöyleydi:758

Tablo 13. Uluslararası Kolej’in Lise (Kolej) Kısmının Müfredat Programı (1923-1924)
Türkçe

1. Sınıf
2. Sınıf

İngilizce

3. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Fransızca

Ziraat Şubesi

758

1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf

Osmanlı Tarihi, Osmanlı Edebiyatından Seçmeler, İngilizceden
Türkçeye Tercüme.
Osmanlı Edebiyatı Tarihi (Köprülüzade M. Fuat), Çeşitli Konular
Üzerine Makaleler, Yazım, İslam Tarihi (Mahmut Esat).
Eski Divanlar: Fuzuli, Nev’i, Nabi, Nedim, Şeyh Galip…
Yazma ve Açıklama (Retorik)
İngiliz Edebiyatı: Bu sınıfın amacı öğrencilerde edebi ve yüksek
kitapları inceleme zevkini uyandırmak ve onlardaki eleştiri
anlayışını geliştirmektir.
Bu sınıfta 18. ve 19. yüzyılın İngiliz edebiyatı ve 19. yüzyılın ikinci
sarısı ve sonrası Amerikan edebiyatı öğretilmektedir. Öğrencilere
tanınmış şairlerin hayatları ve dönemlerine ait makaleler yazdırılır.
Son sınıf öğrencilerin isteğine göre açılmaktadır ve üç kısımdan
oluşur: (1) Ünlü İngiliz ve Amerikalı şair ve edebiyatçıların
dönemleri, (2) İngiliz romancılar hakkında incelemeler, (3) Küçük
hikâye denemeleri.
Okuma, imla vs.
İmla ve Dilbilgisi İncelemeleri vs.
Fransız Edebiyatı Tarihi: 17. ve 18. yüzyıllar.
Fransız Edebiyatı Tarihi, Romantikleri.
Bu şubedeki dersler öğrencinin ihtiyacına göre düzenlenmiştir.
Birincisi: Hazırlık (iptidai) öğrencisi için Türkçe veya İngilizce
konusunda dersler ve konferanslarla iki senelik uygulamalı dersler
ile ziraat öğretiliyordu.
İkincisi: Ziraatı meslek olarak seçen öğrenci için kimya ve bitki
bilimi dersleri dâhil olmak üzere başarılı bir eğitim sonrası verilecek
ziraat diploması için gerekli bütün dersler veriliyordu. Kolej
kısmının son iki senesindeki öğrenciler 10 ders alırken aynı şekilde
ziraat şubesindeki öğrenciler de son iki senelerinde 10 ders
alıyorlardı.
Üçüncüsü: Ziraatı meslek olarak seçmeyen öğrenciler için ise yalnız
ziraatla ilgili olanlar için dersler düzenleniyordu
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Lise müfredatında yer alan diğer dersler ise Ticari Haberleşme, İktisat, Ticaret
Kanunu, Ticari Coğrafya, Ticari Defter, Stenografi, Daktilografi, Matematik (aritmetik
ve geometri), Trigonometri, Kimya, Fizik, Fizyoloji, Zooloji, Botanik, Ziraat, Tarih,
Felsefe, Psikoloji, Pedagoji, Sosyolojiydi.
1923 sonrası eğitimde millî bir politika uygulayan Türkiye Cumhuriyeti, yapılan
düzenlemelerle yabancı okullara yönelik sıkı denetimler getirmiştir. Dolayısıyla IC ve
ülkedeki diğer yabancı okullar eğitim programlarında zorunlu düzenlemelere gitmiştir.
1927 yılına gelindiğinde IC yönetiminin yayınladığı katalogda, Uluslararası Kolej’in
Türkiye Cumhuriyeti’ne iyi vatandaşlar yetiştirmeyi arzuladığı ve okulun Türkçe eğitim
müfredatının millî eğitim bakanlığınca düzenlendiği belirtilmiştir. Müfredat gereği
öğrencilere Türkçe edebiyat, Türk edebiyat tarihi, Türk tarihi ve coğrafyası gibi dersler
verilirken okulda çalışan bütün öğretmenler millî eğitim müdürlüğünün onayıyla
atanmışlardır.759
IC, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise derecesinde bir
okul olarak kabul edildiğinden dolayı mezunlarına ortaokul ya da lise düzeyinde
diplomalar vermiştir. Lise öğrencileri devlet okullarındaki öğrencilerin taşıdıkları bütün
haklara sahipti. Öğrencilerin IC’de aldıkları diplomalar Türkiye dışında Avrupa ve
Amerika’nın başlıca üniversiteleri tarafından kabul ediliyor,

IC mezunları bu

üniversitelere imtihansız girebiliyorlardı. 760

3.3.3.1 Eğitim-Öğretimde İzlenen Kurallar
Uluslararası Kolej’deki eğitim-öğretim programı kapsamında özellikle disipline
büyük önem verilmiştir. Kolejin, kurulduğu günden kapanışına kadar disiplinden taviz
vermeyen prensipleri okul raporlarında sıklıkla vurgulanmıştır. Örneğin 1895-1896
tarihinde okul kurallarına uymadıkları gerekçesiyle yatılı olarak eğitimlerini sürdüren 6
öğrenci okuldan uzaklaştırılmıştır.761

Aynı şekilde 1915-1916 eğitim-öğretim

döneminde okul disipline uymadıklarından dolayı IC dekanlığınca iki öğrencinin okulla
ilişkisi kesilmiştir.762
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IC’nin eğitim-öğretim programı süresince uyguladığı disiplin anlayışıyla da
okul, şehirde üne kavuşan bir eğitim kurumuna dönüşmüştür. Örneğin İzmir dışından
gelip okulun yatılı kısmına yerleşen gençlerin şehrin tehlike arz eden ve kalabalık
bölgelerine gitmemeleri ve güven içerisinde barınmaları için okul yönetimi azami gayret
göstermiştir. 1908 yılına gelindiğinde ise ülke genelinde kendini iyiden iyiye hissettiren
hürriyet havasının, okul disiplini bozmaması için öğrenciler arasındaki fanatik akımlar
engellenmeye ve bu düşüncelere sahip olanların okuldan uzaklaştırılması uygun
görülmüştür.763 Kolej düzeni ve disiplinine ait bu kararlar okul içerisinde oluşturulan bir
disiplin kurulu tarafından alınmıştır. Uzun yıllar boyunca IC’nin disiplin kurulu ise şu
dört kişiden oluşmuştur: Başkan / Müdür Alexander MacLachlan, Dekan Cass Arthur
Reed, Prof. Caleb Wakefield Lawrence, Prof. Samuel Lee Caldwell. 764
24 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinin ardından
ülkede yaşanan siyasi ve sosyal karmaşa karşısında korku dolu bir bekleyişe geçen
Board misyonerleri, bir süre dinî alanda misyonerlik faaliyetlerini yürütmekte
tedirginlik yaşamışlardır. Hürriyetin yorumlanış şeklinin farklılık arz edeceğini düşünen
misyonerler, özellikle Müslüman öğrenciler tarafından okuldaki dinî çalışmalara tepki
gösterilme olasılığı nedeniyle çekincelerini raporlarında dile getirmişlerdir. Çünkü okul
müfredatı gereği zorunlu olarak verilen şapel ve İncil derslerine Müslüman öğrenciler
de katılmaktaydı. Söz konusu derslere Müslüman öğrencilerin katılmak istememeleri ve
okul disiplinini sarsma ihtimalini göz önünde bulunduran IC yönetimi, bu öğrencilerin
seçiminde daha dikkatli davranmıştır. 765 Buna rağmen 1915-1916 ders yılında kolej
içerisinde yaşanan disiplin sorunu ise Müslüman öğrenciler ile okul yönetimi arasında
yaşanacaktır. Müslüman öğrenciler ile okul yönetimini karşı karşıya getiren neden ise
bu öğrencilerin, kolejde misyonerlik faaliyetlerinde bulunulmasına ve dinî propaganda
yapılmasına gösterdikleri tepkiden kaynaklanmıştır.
1903’te yüksek eğitim düzeyinde eğitim veren, 1913’te ise modern ve geniş bir
yerleşkeye kavuşan Uluslararası Kolej, hızla büyüyen bir eğitim kurumuna
dönüşmüştür. Bu büyüme neticesinde IC’in önceki yıllarda uyguladığı öğrenci kayıt
sistemi, öğrenci sayısının giderek artmasıyla birlikte çökmüştür. Bunun üzerine okul
disiplinine önem vere IC, Dekan Cass Arthur Reed tarafından öğrencilerin ve
763
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öğretmenlere ait bilgilerin sağlıklı ve düzenli kaydedilmesi için hazırlanan yeni bir kayıt
sistemine geçmiştir.766 Çalışmalar sonucu 1913 yılından itibaren okuldaki eğitim
kayıtları modern bir kart sistemine işlenmeye başlamıştır. Amerika’daki tanınmış
kolejlerde de kullanılan bu sistem sayesinde bir öğrencinin bütün kimlik bilgileri ve
yaptığı çalışmalar kaydediliyor, güvenli bir şekilde saklanıp istenildiği zaman bu
bilgilere kolayca ulaşılabiliniyordu. Böylece okul içerisinde öğrenci hareketleri
rahatlıkla kontrol ediliyor, disiplinsiz bir durum görüldüğünde kolej idaresi tarafından
anında müdahale ediliyordu. Aynı şekilde öğretmenlere ait bilgiler de kişiye özel
hazırlanan bu kartlarda muhafaza edilmekteydi. 767
Öte yandan Okul disiplin yönetmeliği gereğince, öğrencilerin sağlıklarına ve
gelişimlerine zararlı olması nedeniyle tütün ve benzeri mamullerin okul içerisinde
içilmesi ise kesinlikle yasaktı. Ayrıca küfürlü konuşmak, ahlaksız ve uygunsuz
hikâyeler anlatmak veya dinlemek, alkollü içki tüketmek, piyango bileti dağıtmak ya da
şans oyunları oynamak da disiplin suçuydu.768
Öğrenci ve öğretmenler açısından çok uluslu bir yapı sergileyen Uluslararası
Kolej, farklı etnik ve inanç gruplarının bir arada eğitim almasının sıkıntılarını da zaman
zaman yaşamıştır. Osmanlı Devleti’ne mensup çeşitli etnik yapılar arasında yayılan
milliyetçi duygular, başta Ermeni-Türk veya Rum-Türk çekişmesine neden olmuştur.
Bu çekişmeler öğrencilerinin çoğunluğu Rum, Ermeni ve Türklerden oluşan
Uluslararası Kolej içerisinde de huzursuzluk yaratmıştır. Öğrenciler tarafından okulda
kurulan millî edebiyat toplulukları arasında yaşanan gerginliklerin altında da söz konusu
milliyetçi rekabet yatmaktaydı. Örneğin 1914 yılında yaşanan ve Rum edebiyat
topluluğu Homeros tarafından çıkartılan huzursuzluk, öğrenciler arasında bölünmelere
neden olacak, bunun üzerine okul yönetimi tarafından mevcut bütün edebiyat
topluluklarının faaliyetleri askıya alınacaktır. Ancak kalabalık bir Rum öğrenci
grubunun bu karar sonrası okuldan ayrılması ise IC yönetiminin geri adım atmasına, bir
süre sonra ise bu toplukların yeniden faaliyette geçmesi yönünde müsaadesine neden
olacaktır.769
Cumhuriyet dönemiyle birlikteyse IC’nin öğrenci görünümü de değişmiştir. Bu
dönemle birlikte okulda öğrenim gören öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu Türk
766
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öğrenciler oluşturmuştur. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ise millî, lâik
ve çağdaş anlayışa sahip bir politika uygulaması, ülkede esen bu siyasi hava ve okulda
Türk öğrencilerin sayısal çoğunluğu, IC yönetimi ile Türk öğrenciler arasında bazı
sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. İleride de değinileceği üzere özellikle
1930’larda yaşanacak birtakım öğrenci olayları ise IC için sonun başlangıcı olacaktır.

3.3.3.2. Eğitimde Kullanılan Ders Araç-Gereçleri
İlk başta erkek okulu olarak kurulan kolej, ilk yıllarında ders materyallerini
temin etme konusunda sıkıntı çekmiş, bu durum ise istasyonun yıllık raporlarında dile
getirilmiştir.770 Ancak 1891 yılında yeni bir yapılanmaya giden IC, yeni bir yüzyıla
girildiğinde sahip olduğu ders araç-gereçleri ile fark yaratan bir okul haline gelecektir.
Okulun envanterine kayıtlı olan çeşitli materyaller, öğrencilerin kullanımına sunulurken
İzmir şehrine de katkı sağlamıştır.
Çağın en son teknolojik imkânlarından yararlanmaya çalışan IC yönetimi, 1903
yılında ilmî derslerde kullanılmak üzere sismograf, elektrikli rüzgâr ölçer, elektrikli
yağışölçer ve daha birkaç önemli elektrikli aleti de okula kazandırmıştır. Ayrıca
İzmir’de yaşayan Earnest Patterson adındaki Levanten tarafından da IC’ye telsiz telgraf
ve x-ray cihazları hediye edilmiştir.771
Okulda, öğrencilerin fen bilimleri derslerinde yararlanması için dünyanın
birçok bölgesinden getirilmiş olan madenler, mineraller ve fosillerin yer aldığı zengin
bir koleksiyon bulunmaktaydı. Bunun dışında İzmir’de sık sık yaşanan depremleri
gözlemlemek adınaysa okulun bir sismografı ve bir de sismoskopu vardı. 772
Uluslararası Kolej’deki özel meteoroloji istasyonunda bulunan, meteorolojik
ölçüm yapan çeşitli alet ve cihazlar sayesindeyse öğrenciler tarafında günlük hava
tahmin raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan bu raporlar yerel basına, şehirdeki Amerikan
ve İngiliz konsolosluklarına ve dünyadaki hava tahmin bürolarına gönderilmiştir.773
1909 yılında okula alınan birinci sınıf kaliteye sahip kronometreli saatle birlikte yerel
saat düzenli olarak takip edilmeye başlanmıştır. Basmane garına çok yakın olan IC’nin
eski kampüsündeki gözlemevi ve yeni alınan saat sayesinde İzmir halkı ve kentin
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demiryolları için yerel saat ayarları belirlenmiş, her gün öğleden sonraysa ilan
edilmiştir. Öte yandan 1909’da okula alınan Lander&Smith marka rüzgâr ölçer
sayesinde rüzgârın hızı daha kolay hesaplanmaya başlamış, rüzgâr değerleriyse IC’nin
meteoroloji bürosunda hazırlanan günlük bültende yayınlanmıştır. Aynı yıl ticaret
bölümü öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak alınan iki adet Hammond marka
daktilo ise derslerde kullanılmak üzere okulun demirbaş listesindeki yerini almıştır.774
Diğer taraftan IC’de, öğrencilerin birçok konuda araştırma yapabilecekleri ve
derslerine yardımcı olması adına zengin bir kütüphane bulunmaktaydı. 1902 yılında
1.500 adet kitap, risale, ansiklopedi, dersi vb. yazılı dokümanı bünyesinde barındıran bu
kütüphanesindeki doküman sayısı ertesi sene 3.000 âdete ulaşmıştır.775 Kütüphaneye bu
dokümanların kazandırılmasında ise özellikle yapılan bağışların büyük katkısı olmuştur.
1914 yılında 700 adet kitabın bağışlanmış ileriki yıllardaysa kütüphanedeki kitap sayısı
zamanla artmıştır.776 1929 yılına kadar ana binada hizmet veren kolej kütüphanesi,
mevcut yerin yetersiz gelmesinden dolayı 1929’da konferans binasına taşınmıştır.
1931-1932 ders yılı içerisindeyse New York merkezli Carnegie Vakfı tarafından IC
kütüphanesinin gelişmesi için yüksek miktarda bağış yapılmıştır.777 1933-1934 eğitimöğretim dönemine gelindiğinde 16.000’e yakın Türkçe, İngilizce ve Fransızca kitap
kütüphane içerisindeki yerini almıştır. Özellikle Türkiye ve komşu devletlerin eserleri,
kültürleri, tarihleri hakkında önemli kaynaklara sahip olan IC kütüphanesi, Yakın
Doğu’ya ait zengin bir kitaplığa sahipti. Kütüphanede bulunan kitap ve risalelerin
dışında öğrencilere verilen görsel eğitim programlarında kullanılmak üzere film ve
resim camları da yer almaktaydı.778
Okul müfredatı gereği her sabah öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen şapel
ve İncil derslerinde kullanılmak üzere okulda bir de borulu kilise orgu bulunmaktaydı.
1906 yılında New Yorklu Bayan John S. Kennedy tarafından IC’e hediye edilen bu org
sayesinde öğrencilerin din derslerinde söyledikleri ilahilere eşlik edilmiştir.779
1913 yılında Buca’daki yeni yerleşkesine taşınan kolej, kampüs sahasındaki
bütün binaları ve bu binalarda yer alan modern ekipmanları, öğrencilerin ihtiyaçlarına
göre tasarlamıştır. Özellikle beden eğitimi derslerinde kullanılmak üzere her türlü spor
774
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aleti okul yönetimi tarafından karşılanmıştır. Buna karşılık yatılı olarak eğitimlerini
sürdüren öğrencilerden, kullanacakları bazı kişisel ürünlerini kendilerinin temin etmesi
istenmiştir. Örneğin 1927 yılına ait IC kataloğunda okula kayıt olan öğrencilerden şu
malzemeleri tedarik etmeleri gerektiği belirtilmiştir:780

Yatak şiltesi, battaniye, yorgan

1 adet spor kıyafeti

Beyaz yatak örtüsü (pikeden olacak)

1 adet elbise fırçası

4 adet beyaz yatak çarşafı

1 adet ayakkabı fırçası

3 adet yastık kılıfı

8 çift çorap

6 adet yüz havlusu

6 takım iç çamaşırı

1 adet hamam havlusu

5 adet gömlek

1 adet diş fırçası

4 adet gecelik entarisi veya pijama

Sabun

10 adet yakalık

Tarak

1 adet spor fanilası

2 çift ayakkabı

1 adet palto

1 çift beden eğitimi dersi için lastik ayakkabı

1914 yılına kadar öğrencilerine her türlü araç ve gereci sağlayan okul bu
tarihten sonra başlayan Birinci Dünya Savaşı süresince yaşadığı ekonomik sıkıntıların
da etkisiyle öğrenciler için gerekli ders materyallerini temin etmekte güçlük çekmiştir.
Savaş öncesi okuldaki derslere ilişkin kitapların beşte dördü İngiltere ve Amerika’dan
temin edilmekteydi. Ancak savaş nedeniyle bu ülkelerden gelen ders kitaplarının
sevkiyatı durmuştur. Bunun üzerine 1917-1918 eğitim-öğretim döneminde eski
öğrencilerden ya da kitapçılardan satın alınan eski kitaplar çoğaltılıp derslerde
kullanılmıştır. Bu işin çok yorucu olması karşısındaysa okul yönetimi, öğrencilerden
kendi kitaplarını temin etmelerini veya kendileri tarafından yazılıp çoğaltılmasını
istemiştir.781
Diğer taraftan eğitim ücreti adı altında öğrencilerden alınan okul taksitlerine,
öğrencilerin ihtiyacı olan bazı ders materyalleri ve eğitim programları dâhil edilmiştir.
780
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Bunların başında ise ders kitapları geliyordu. Öğrenciler bu kitapları temin edebilmek
için okul taksitinin dışında bir ücret ödemek zorundaydılar. Bunun dışında dönem
içerisinde günlük bir saat daktilo kullanımı için öğrencilerden her yıl için 15 lira
alınıyor, aynı durum piyano öğreniminde de uygulanıyordu. Ayrıca bazı bilimsel
materyaller ile atölyelerde yer alan araçların kullanımı için öğrenciler okul taksitinin
dışında bir ücret ödemek zorundaydılar. Buna göre, kimya dersi için 5 lira, fizik dersi
için 3 lira, biyoloji dersi için 3 lira, genel bilim dersleri için 1 lira, matbaa, metal işçiliği
ve marangozluk eğitimi için 3 lira, otomobil öğrenimi için 20 lira öğrencilerden ekstra
ücret olarak alınıyordu. Yine şahsi dolap kullanımı için kayıt döneminde 1,5 lira
depozito alınıyor, yılsonunda dolap anahtarlarını teslim eden öğrenciye 1 lirası iade
ediliyordu. Özel odalarda kalan öğrencilerden ise oda ve dolap kullanımı için depozito
ücreti adı altında 2 lira alınıyordu.782

3.3.4. Öğrenci Yapısı
Amerikan Board misyonerlerine göre, 20. yüzyılın başlarında Batı Anadolu ve
Ege adalarını kapsayan coğrafyada 3.500.000’den fazla bir nüfus yaşamaktaydı. Bunula
birlikte yaklaşık 325.000 kişilik bir nüfusa sahip olan İzmir ise Osmanlı’nın ticari
metropolüydü. İzmir, Board misyonerlerinin dinî ve kültürel misyonerlik çalışmalarının
yanı sıra eğitim misyonerliği açısından da olağanüstü imkânlara sahip bir kentti. Söz
konusu coğrafyada yer alan Uluslararası Kolej ise yükseköğretim düzeyindeki eğitim
faaliyetleri ile dikkat çekiyordu. IC, Anadolu ve Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya
gibi çeşitli Balkan ülkelerinden öğrenci kabul eden, Evangelik Hristiyan temeller
üzerine kaliteli eğitim veren, tesis ve sosyal imkânları ile öğrencilerin genel kültür
gelişimlerine katkı sağlayan erkek öğrencilere yönelik tasarlanmış benzersiz bir eğitim
kurumuydu.783
Kuruluşunda 18 öğrenci ile birlikte yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan
Uluslararası Kolej, 1908 yılına gelindiğinde bünyesinde 336 öğrenciyi barındıran büyük
bir enstitü halini almıştır. Yine 1908’de IC, sadece bulunduğu bölge içerisinde değil
aynı zamanda uzak yerlere de nüfuz eden, zengin bir öğrenci portföyüne sahip bir okul
görünümüne kavuşmuştur. Bu dönem içerisinde IC’de eğitim gören 336 öğrencinin
184’ü yani yaklaşık %60’ı İzmir dışındaki bölgelerden gelmiştir. İzmir dışından gelip
782
783

İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1931, s. 28.
PABCFM, Reel 618, No: 583.
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Uluslararası Kolej’de eğitim alan öğrencilerin 40’tan fazlasıysa Yunanistan ve
Balkanlardaki çeşitli coğrafyalardan gelen öğrencilerden oluşmuştur. Yine Anadolu’nun
iç kesimleri, Ege Denizi’nde bulunan adalardan da çok fazla sayıda öğrenci bu koleji
tercih etmiştir. 784
Uluslararası Kolej’in eğitime başladığı 1879 yılından 1933 yılına kadar geçen
süre içerisinde, yıllara göre öğrenim gören öğrencilerin sayısal gelişmeleri ise tespit
edilebilen belgeler ışığında şu şekildedir:785

Tablo 14. IC’de Eğitim Gören Öğrencilerin Yıllara Göre Sayısal Gelişimi (1879-1933)

784

Ders Dönemi

Yatılı Öğrenci Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

1879-1880

-

25

1880-1881

-

20 / 21

1881-1882

-

25

1882-1883

-

-

1883-1884

-

-

1884-1885

-

40

1885-1886

6

43 / 44

1886-1887

11

44

1887-1888

11

40

1888-1889

-

38

1889-1890

-

40

1890-1891

-

58 / 60

1891-1892

-

90

1892-1893

-

100 / 110

1893-1894

-

130 / 150

1894-1895

-

150

1895-1896

-

-

1896-1897

-

165

1897-1898

-

170

PABCFM, Reel 618, No: 582.
PABCFM, Reel 589, No: 298; Reel 596, No: 268, 282, 295, 370, 384, 397, 412; Reel 597, No: 12,
437, 463; Reel 606, No: 406, 496, 580; Reel 607, No: 181, 218, 268, 291, 303, 334, 338, 426, 427, 476,
477, 527, 528; Reel 617, No: 197, 200, 224, 227, 247, 253, 269, 295, 322, 352, 380, 407, 431; Reel 618,
No: 461, 471, 517, 536, 560, 582, 591; Reel 628, No: 635, 661, 686, 730, 756, 774, 785, 792, 797, 798
Reel 629, No: 285, 286, 292, 297, 359, 765; Reed, “Problems of American”, s. 157; İzmir Uluslararası
Kolej Kataloğu 1927, s. 3; Stone, s. 353.
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1898-1899

-

185

1899-1900

-

180

1900-1901

-

180 / 250

1901-1902

60

275

1902-1903

-

303

1903-1904

-

310

1904-1905

49

300

1905-1906

49

330

1906-1907

86

330

1907-1908

-

320 / 336

1908-1909

60

330

1909-1910

75

322

1910-1911

70

340

1911-1912

79

310

1912-1913

150

381

1913-1914

-

410

1914-1915

72

187 / 220

1915-1916786

-

215 / 225

1916-1917

60

215 / 225

1917-1918

-

117

1918-1919

-

139

1920-1921

81

206

1925-1926

-

270

1931-1932

-

285

1932-1933

95

228

1900’lerin başına kadar Uluslararası Kolej’deki öğrencilerin büyük çoğunluğu
Ermeni asıllıydı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ise Rum öğrenciler, sayısal açıdan okulun
en kalabalık öğrenci grubunu oluşturmuş, cumhuriyet dönemiyle birlikteyse IC’de
öğrenim gören öğrenciler ağırlıklı olarak Türklerden oluşmuştur.
1922 yılına kadar çoğunlukla Rum ve Ermeni öğrencilerin eğitim aldığı
Uluslararası Kolej, ayrıca Türk, Yahudi, İngiliz vs. birçok millete mensup öğrenciyi
786

I. Dünya Savaşı’nın neden olduğu güvensiz ortam, temel gıda ve yakıt ürünlerindeki yüksek oranlı
fiyat artışı, öğrenci sayısının azalması vs. gibi nedenlerden dolayı 1915-1916 eğitim-öğretim döneminde
okulun yatılı bölümü kapatılmıştır. PABCFM, Reel 628, No: 758, 762, 765.
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içinde barından çok uluslu bir eğitim kurumu olma özelliğine sahipti. Örneğin 18941895 ders yılında okulda eğitim gören 150 öğrencinin, 80’i Ermeni, 50’si Rum, 16
İngiliz, 5’i Yahudi ve 4’ü Katolik’tir.787 1909-1910 eğitim öğretim yılına gelindiğinde
ise IC’de 322 öğrenci eğitim almıştır. Söz konusu öğrencilerin 220’si Rum, 50’si
Ermeni, 22’si Müslüman, 12’i Yahudi, geriye kalan 18 öğrenci ise farklı millet ve dine
mensup erkek öğrencilerden oluşmuştur.788
IC’nin yatılı kısmı ise okulun gelişmesi, tanınması ve mali bakımdan ayakta
kalması açısından önemliydi. 1880’lerin ortalarından yatılı öğrencilere kapılarını açan
okulun bu bölümü, 1891 yılına kadar ABCFM tarafından resmî olarak tanınmamıştır.
1891 yılında yatılı kısmın resmîyet kazanmasıyla birlikte bu bölümdeki öğrenci sayısı
da yıldan yıla artacaktır. Ancak Basmane’de bulunan IC binalarının yeterli düzeyde
yatakhaneye sahip olmamasından dolayı Buca’daki yeni kampüse taşınıncaya kadar
okula belirli bir oranda yatlı öğrenci kabul edilmiştir. Anadolu’nun birçok bölgesinden
ve Anadolu dışından gelen öğrencileri bünyesinde barındıran IC, yatılı olarak okuyan
öğrenciler sayesinde farklı coğrafyalarda da tanınan bir okul haline gelmiştir. Okul
yönetimi, İzmir’in dışından gelip okula kayıt olmak için başvuran öğrencileri geri
çevirmemek ve yatakhane sorununu çözümlemek için sürekli bir çözüm arayışı
içerisinde olmuştur. Örneğin 1908 yılında seksenin üzerindeki yatılı öğrenci için ilave
yatak getirilmiştir. Bunun dışında şehir merkezinde bulunan pansiyon tarzı ev veya
odalar kiralanarak bazı öğrenciler buralara yerleştirilmiştir. Hatta bazıları şehirdeki
restoranlarda kalmış, zor şartlar altında eğitimlerini sürdürmeye çalışmışlardır. Ancak
bu durum şehrin tehlikeli ve cezbedici havası karşısında öğrencileri savunmasız
bırakırken misyonerlerin öğrenciler üzerinde nüfuz sahibi olmasını zorlaştırmıştır.789
IC’de Müslüman öğrenciler de eğitim almışlardır. 1905 yılına gelindiğinde
daha önce rastlanmayan bir şekilde okulda Müslüman öğrencilerin sayısı artmaya
başlamıştır. Bu öğrenciler genellikle zengin ve memur ailelerin çocuklarıydı. Ancak
Osmanlı Devleti’nin açıkça gayrimüslim yabancı okullarda Müslüman öğrencilerin
eğitim görmemesi hususunda sert bir politika uyguladığını da hatırlatmakta yarar
vardır. 790 Misyonerler, Müslüman öğrencilerin okullarında eğitim almaması konusunda
787

PABCFM, Reel 606, No: 580.
PABCFM, Reel 628, No: 635.
789
PABCFM, Reel 618, No: 584.
790
Yabancı okullarda Müslüman öğrencilerin eğitim alıp almadıklarını yakından takip eden Osmanlı
Hükûmeti, 12 Ocak 1903 tarihinde bu konu hakkında Aydın vilayetine bir yazı yazmıştır. Vilayet
dâhilinde 7’si Amerikan, 9’u İngiliz olmak üzere toplam 16 Protestan mektebi bulunduğunu belirten
788
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hükûmetin uyguladığı politikadan rahatsız olmakla birlikte, sonraki yıllarda Müslüman
erkek öğrencilere kapılarını daha açmışlardır.791 Özellikle 1908 yılında meşrutiyetin
yeniden ilan edilmesi ile birlikte ülke genelindeki istibdat havası dağılmış, bu durumun
doğal bir yansıması olarak 1908’den sonra IC’deki Müslüman öğrenci sayısı da
artmıştır. 1906-1907 ders yılında IC’de bir Müslüman öğrenci kayıtlıyken meşrutiyetin
ilan edilmesinin ardından 1908-1909 eğitim-öğretim döneminde okula 22 Müslüman
öğrenci kayıt olmuştur.792 Buradan da anlaşılacağı üzere gerek İzmir’deki gerekse de
Anadolu’da bulunan diğer Amerikan okullarındaki Müslüman öğrenci sayısı 1908’den
sonra artışa geçmiştir.
Öte yandan Amerikan Board misyonerleri, zaman zaman İzmir’de bulunan
İngiliz, İskoç, Alman vs. Protestan misyoner örgütlerine mensup misyonerlerle de iş
birliği içerisinde olmuşlardır. Bu örgütlere ait kilise, hastane, okul gibi kentteki kamusal
alanlar bazen Board misyonerleri ile ortak olarak kullanılmıştı. Örneğin Bitlis ve
Sivas’taki Amerikan Board misyonerleri bu vilayetlerde bulunan Ermeni ve Protestan
yetim çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitimlerini sürdürmeleri için
İzmir’e gönderilmişlerdir. 1900’lerin başlarında İzmir’e gelen bu çocuklar şehirde
bulunan Alman yetimhanesine ve İzmir Uluslararası Kolej’in yatılı bölümüne
yerleştirilmişlerdir. Gerek Amerikalı gerekse de Alman misyonerler tarafından
ihtiyaçları karşılanan bu yetim çocukların bazıları, 1904 yılında Amerika’da bulunan
çeşitli eğitim enstitülerine gönderilmiş, misyonerlerin desteği ile eğitimlerini
sürdürmüşlerdir.793 Ayrıca İngiliz, İskoç ve Alman misyoner örgütlerine bağlı papazlar,
Uluslararası Kolej’in yönetim kurulu içerisinde de yer almıştır. Misyoner örgütleri
arasındaki bu gibi işbirlikleri, İzmir’de bulunan Protestan misyonerler arasında bir
dayanışmanın olduğunu göstermektedir.
yazıda, bu okullara Müslüman çocukların devam etme yasağının olmasına rağmen sekiz Müslüman
öğrencinin yabancı mekteplere devam ettiği tespit edilmiş ve bu konuda öğrenci velilerinin uyarılması
hususunda gereğinin yapılması istenmiştir. Babıali’den gelen bu uyarı karşısından yapılan tahkikat
sonucu İzmir’in Frenk Mahallesi, Göztepe, Buca gibi semtlerinde Protestan mekteplerinin bazılarında üst
düzey devlet görevlilerin çocuğu olan 7 Müslüman öğrencinin eğitim aldığı belirlenmiştir. Aydın
vilayetin dâhilinde yer alan Ödemiş ve Manisa’da bulunan Protestan okullarda ise Müslüman öğrenci
tespit edilememiştir. BOA, Dosya No: 86-27 Gömlek No: 2619, Fon Kodu: Yıldız Esas Evrakı Sadrazam
Kâmil Paşa Evrakı’na Ek (Y.EE.KP).
791
PABCFM, Reel 618, No: 536, 554.
792
PABCFM, Reel 618, No: 560, 591.
793
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Bunun dışında okulda zaman zaman üzücü olaylarda yaşanmıştır. Öğrencilerin
bazıları eğitimleri sırasında çeşitli nedenlerden dolayı vefat etmiştir. Örneğin okulun
başarılı ve gündüzlü eğitim alan öğrencilerinden birisi yakalandığı zatürre nedeniyle
yaşamını yitirirken 1909 yılında 12 yaşında Theologos Theologides adındaki başarılı bir
öğrenci ani bir şekilde hayatını kaybetmiştir.794
1911-1913 yılları arasında yaşanan Trablusgarp ve Balkan Savaşları’ndan
dolayı ülkedeki huzursuz ve gergin ortam IC’nin eğitim çalışmalarını da olumsuz yönde
etkilemiştir. Olağanüstü bu durum karşısında ülke genelinde olduğu gibi IC’nin lise
kısmında öğrenim gören ve Osmanlı tebaasından olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu
da askere çağrılmıştır. Ancak yerel yöneticilerin ve İzmir’deki askerî yetkililerin
anlayışlı yaklaşımları neticesinde öğrenci olduklarını belgelendirmeleri koşuluyla IC
öğrencileri askerden muaf tutulmuşlardır.795 Böylece okulun öğrenci sayısından
herhangi bir azalma yaşanmamıştır.
Siyasi ve askerî açıdan Avrupa’nın histerik durumu ve 1914 yazında patlak
veren Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından kısa bir süre önce 1913-1914 eğitimöğretim dönemini tamamlayan IC, okul tarihinin en yüksek öğrenci mevcuduna
ulaşmıştır. Savaş havasına rağmen okul mevcudu 30 Haziran 1914 tarihi itibariyle 410
öğrenciden oluşmuştur. Bu artışa paralel olarak okulda eğitim alan Türk öğrenci sayısı
ise 50’den 80’e çıkmıştır.796
Diğer taraftansa Babıali’nin 1915 yılında çıkarttığı genelge ile birlikte yabancı
okullar daha sıkı denetlenmeye başlanmıştır. Buna göre yabancı okullara ait genel
istatistiki bilgilere ulaşmak adına Babıali tarafından formlar hazırlanıp illerdeki valilere
gönderilmiştir. İzmir valiliği IC yetkililerinden okulla ilgili bilgi almak üzere Dekan
Cass Arthur Reed ile bir görüşme yapmış bu görüşmede IC’in 1914-1915 ve 1915-1916
eğitim-öğretim dönemlerindeki istatistiki bilgileri istenmiştir. İstenilen bilgiler, hem
Türkçe hem de İngilizce olarak resmî makamlara sunulmuştur. Özellikle yeni kampüs
alanına

geçilmesiyle

birlikte

öğrencilere

ait

bilgiler

modern

bir

şekilde

katalogladığından dolayı istenen bilgilere ulaşmak zor olmamıştır. Bu kayıt sistemine
göre 1913-1918 yılları arasında IC’e kayıt olan öğrenci sayıları yıllara göreyse
şöyleydi:797
794

PABCFM, Reel 618, No: 561, 586.
PABCFM, Reel 628, No: 703.
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797
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IC’ye Kayıt

Yeni Kampüste İlk kez

Yeni Kampüste Eğitim

Olan Öğrenci

Eğitim Alan Öğrenci

Alan Toplam Öğrenci

Sayısı

Sayısı

Sayısı

1913-1914

410

410

410

1914-1915

187

63

473

1915-1916

225

100

573

1916-1917

225

110

683

1917-1918

117

38

721

Ders
Dönemleri

Görüldüğü üzere 1913-1918 yılları arasından IC’ye toplam 721 öğrenci kayıt
olmuştur. Bu sayıya, okulun yeni kampüsüne taşınmadan önceki öğrenci sayısı da
dâhildir. Yine yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere 1918 yılına gelinceye kadar
her geçen yıl okulun öğrenci sayısında ciddi bir azalış yaşanmıştır. IC Dekanı Cass
Arthur Reed’e göre bu azalışın belli başlı nedenleriyse şunlardı:798

1- 1914-1918 yılları arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı’nın ülkede
yarattığı ekonomik buhran.
2- Savaş nedeniyle birçok öğrencinin askere çağrılması.
3- Savaş durumunun uzun süre devam etmesinden dolayı İzmir dışından gelip
okulun yatılı kısmında kalan öğrencilerin şehre gelme imkânlarının
zorlaşması ve öğrenci azlığından dolayı yatılı bölümün kapatılması. Özel
evlerde yatılı kalmanın maliyetinin ise aylık 20 ila 30 lira arasında
değişmesi.
4- Okulun şehir merkezinden, şehrin yaklaşık 7 km uzağındaki bir bölgeye
taşınması, şehirden yeni kampüs alanına gelen bazı öğrencilerin ulaşım
konusunda zorlanmaları.
5- Savaş dolayısıyla öğretmen sayısının azalması ve mevcut öğretmenlerin
yaşadıkları barınma sorunu gibi nedenler IC’nin öğrenci sayında azalmaya
neden olmuştur.

798

PABCFM, Reel 628, No: 797, 798.
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Birinci Dünya Savaşı sırasında eğitim faaliyetlerine ara vermeyen ancak
öğrenci sayısında azalma yaşayan IC, buna karşılık öğrenci çeşitliliği bakımından
zenginliğini korumuştur. Örneğin 1916-1917 ders yılında IC’de 215 öğrenci eğitim
almıştır. İnançsal dağılım bakımından bu öğrencilerin çoğunluğu Ortodoks ve
Gregoryen öğrencilerden oluşmuştur. Ayrıca aynı yıl Müslüman, Yahudi, Protestan ve
Katolik inanca mensup öğrenciler de IC’de öğrenim görmüştür. Etnik bakımdan ise 215
öğrencinin yarısı Rumlardan meydana gelmiştir. Rumların dışında Ermeni, Türk,
İngiliz, Alman, İtalyan, Bulgar, Arnavut vs. olmak üzere toplam 12 farklı milletten
öğrenci 1916-1917 eğitim-öğretim döneminde IC’de öğrenim görmüştür.799
Savaşın bitmesinden sonraki ilk ders yılı olan 1918-1919 eğitim-öğretim
döneminde IC’ye 139 öğrenci kayıt olmuştur. Bu dönemde savaş esirlerinin IC
kampüsünde

tutulması

ve

okul

yatakhanelerinin

bu

mahkûmlar

tarafından

kullanılmasından dolayı okulun yatılı kısmına öğrenci kaydedilmemiştir. Mevcut 139
öğrencinin hepsi gündüzlü eğitim almıştır. Buna göre 139 öğrencinin 55’i Rum, 45’i
Ermeni, 18’i Türk, 12’si Yahudi, 4’ü İngiliz, 2’si Amerikalı, 1’i Arnavut, 1’i Fransız ve
1’i de İtalyan’dı. Öğrencilerin 112’si Osmanlı tebaasına mensupken 18’i Yunanistan,
4’ü İngiltere, 2’si Amerika, 2’si İtalya, 1’i de Fransa vatandaşıydı. Dinî inançları
açısından bu dönemde IC’de eğitim alan öğrencilerin dağılımı ise şöyledir: 52’si
Ortodoks, 35’i Gregoryen, 18’i Protestan, 18’i Müslüman, 12’si Yahudi ve 4’ü
Katolik’tir. 800
Görüldüğü üzere IC’de eğitim alan öğrencilerin çoğunlu Rum ve Ermenilerden
oluşmaktaydı. Bu durum ise 1922 yılına kadar devam etmiştir. 1922’deki büyük İzmir
yangını ve 1923 yılından sonra ülkede yaşanan rejim değişikliği sonucu kolejin öğrenci
yapısı değişmiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikteyse kolejde çoğunlukla Türk
öğrenciler eğitim almıştır.
1929 yılında yaşanan dünya çapındaki ekonomik bunalım ve bölgede gelişmiş
mahalle okullarının bulunmamasının da etkisiyle IC’nin öğrenci sayılarında azalma
yaşanmıştır. 1928-1931 yılları arasında kolejin ortalama öğrenci sayısı 304 iken 1932
yılında bu sayı 285’e, 1933’te ise 228’e gerilemiştir. Aynı şekilde yatılı öğrenci
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sayısında da düşüş yaşayan okulun, 1929 yılında 161 olan yatılı öğrenci sayısı 1933
yılına gelindiğinde 95’e düşmüştür.801

3.3.4.1. Mezun Olan Öğrenciler ve Çalışma Alanları
Uluslararası Kolej, ilk mezunlarını 1895 yılında vermiş, zamanla mezun olan
öğrenci sayısı artmıştır. IC’den 1898-1899 ders yılının sonunda 15 öğrenci mezun
olurken802 bir sonraki eğitim-öğretim yılında ise üçü Rum, ikisi Yahudi ve biri Ermeni
olmak üzere toplam altı öğrenci bu okulun mezunları arasına girmiştir.803
Misyonerlere göre Uluslararası Kolej, Protestan Hristiyan temelleri üzerine
kaliteli eğitim vermesi ve öğrencilerin kültürel gelişimine önemli katkılar sağlaması
bakımından İzmir ve çevresinde erkek öğrencilere yönelik tesis edilmiş tek okuldu.
1908 yılına kadar 1.200’ün üzerinde erkek öğrenci ya tamamen ya da kısmen
Uluslararası Kolej’de öğrenim görmüştür. Bu öğrenciler aldıkları eğitim sayesindeyse
gerek ticaret gerekse de çeşitli mesleki branşlarda nüfuzlu ve sorumluluk sahibi
konumları işgal etmeyi başarmışlardır.804
IC’de eğitim alan öğrencilerin birçoğu başarılı bir şekilde okullarından mezun
olmuştur. Bu başarı karşısında İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi, Amerika’daki
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Chicago Üniversitesi gibi Avrupa ve Amerika’nın
önde gelen eğitim kurumları IC mezunlarını sınavsız kabul etmeye başlamıştır.805
IC, lise derecesinde sahip bir eğitim kurumu olmasına karşılık, burada verilen
eğitim yükseköğrenim düzeyindeydi. Liseyi (Koleji) bitiren IC öğrencileri, aldıkları
eğitime göre lise bitirme sınavlarına giriyor, bu sınavlar sonunda başarılı olanlar
Bakalorya (Bachelor) adı verilen diploma / akademik paye alıyorlardı. Okul,
mezunlarına 1922 yılına kadar iki türde diploma vermiştir. Bunlar, Fen ve Edebiyat
(Bachelor of Arts / B.A.) diploması ve Ticaret (Bachelor of Commerce / B.C.)
diplomasıdır806 1895’ten 1910 yılına kadar IC’den 235 öğrenci mezun olmuştur. 1903’te
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okulun kolej dercesine yükselmesinden sonra ise 1903-1909 yılları arasında 43
öğrenciye B.A., 143 öğrenci ye B.C. diploması verilmiştir. Sadece 1910 yılında ise 8’i
Fen ve Edebiyat bölümünde, 26’sı Ticaret bölümünden olmak üzere IC’den, 35 öğrenci
mezun olmuştur. 1891’de kurulan Uluslararası Kolej, 1910 yılı da dâhil olmak üzere
aradan geçen 19 yıl boyunca yaklaşık 2.000 öğrenciye eğitim vermiştir. Verilen bu
eğitim karşılığı olarak ise öğrenciler okula toplam 175.000 dolar eğitim ücreti
ödemişlerdir.807
Birinci Dünya Savaşı sırasında gerek öğrenci sayısında yaşanan azalma
gerekse de üst sınıf öğrencilerinin askere çağrılmalarından dolayı okulun mezun ettiği
öğrenci sayısı ciddi bir şekilde azalmıştır. 1918 yılında okuldaki mevcut 117 öğrencinin
20’si bir başka ifadeyle yaklaşık %17’si IC’den mezun olmayı başarmıştır. Okulun
kolej unvanını aldığı 1903 yılından 1922 yılına kadar IC mezunlarına B.A. ve B.C.
olmak üzere iki çeşit diploma verilmiştir. Özellikle ticaret bölümünden mezun olanlar,
aldıkları ticaret diplomaları sayesinde ticaret hayatlarından ve diğer mesleki
yaşamlarında başarılı olmuşlardır.
1895’ten 1918’e kadar aradan geçen 23 yıl içerisinde Uluslararası Kolej’den
toplam 342 öğrenci diploma almıştır. Bu öğrencilerinse 49’u 1895-1902 yılları arasında
mezun olmuştur. Ayrıca 1903 yılından itibaren ise öğrencilerin bölüm türüne göre
diplomalar verilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla 1903-1914 yılları arasında ticaret
diploması (B.C.) alıp mezun olan öğrenci sayısı 211’dir. 1903-1918 yılları arasında fen
ve edebiyat (B.A.) diploması alıp mezun olan öğrenci sayısı ise 65’tir. Ancak okul 1908
ve 1916 yıllarında B.A. diplomasıyla herhangi bir mezun verememiştir. 1913-1918
yılları arasında B.C. diploması alan 42 öğrenci de dâhil edildiğinde IC, öğrencilerine
toplam 366 diploma vermiştir. Bu 366 öğrencinin en az 24’ü çift diploma aldığından
dolayı IC’den gerçek anlamda 342 öğrenci mezun olmuştur.808
1921 yılında kolej çiftliğinin kurulmasıyla birlikte IC’den mezun olan
öğrenciler, ziraat diploması da almaya başlamıştır. Böylece yüksekokul düzeyinde
eğitim alan IC öğrencileri, ister bilimsel, ister ticari, isterlerse de tarım alanında
kendilerini geliştirebilmişlerdir. Ancak bu bölümler içerisinde öğrencilerin en fazla ilgi
gösterdikleri bölüm ticaret bölümü olmuştur. Öğrencilerin ticarete ilgi duymasının
dereceli diploma orta dereceyi ifade ederken 75-90 arası, C dereceli diploma ise düşük dereceli diploma
olup 60 ila 75 puan aralığında mezun olan öğrencilere veriliyordu. PABCFM, Reel 628, No: 636.
807
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nedenlerinin başında ise İzmir’in büyük bir ticaret şehri olması gelmekteydi. Ayrıca IC
yönetiminde yer alan ve ticaretle uğraşan Levantenlerin de bu okulu desteklemeleri ve
yüksek ticaret eğitimi alarak IC’den mezun olan gençleri şirketlerinde çalıştırma
düşünceleri, öğrencilerin kariyer planlamalarında başa ticaret mesleğini koymalarına
neden olmuştur.
Aslında misyonerlerin, IC ve Anadolu’daki diğer Amerikan yüksekokulların da
verdikleri eğitimin amacı, maddeci bir eğitim vermek değildi. Kocabaşoğlu’na göre,
“Onlar, Protestanlığın ve Amerikan ideallerinin yol gösterdiği genç kuşaklar
yetiştirmenin derdindeydiler. Ama koşullar tam tersini zorladı. Örneğin bu
yüksekokulların mezunlarından pek çoğu iş hayatına atılırken pek azı kendini yüce
amaçlara adadı. Çok azı bağlı oldukları devlette çalışmayı tercih ederken büyük
çoğunluğu başta İngiliz şirketleri olmak üzere yabancı şirketlerce istihdam edildi.
Tanrının kelâmını egemen kılmak için kurulduğu savunulan bir eğitim sistemi, kısa
sürede Batı kapitalizminin değerlerini ve bir ölçüde de bilgi ve becerisini aktaran
kurumlar haline gelmiştir.”809

3.3.5. Öğretmenler
İzmir Uluslararası Kolej’in temeli olarak nitelendirebileceğimiz erkek
okulunun, ilk yıllarında bazı Amerikalı misyonerler eğitmenlik yapmış ancak okulun
öğretmen kadrosu çoğunlukla Ermeni öğretmenlerden oluşmuştur. 1880’lerde erkek
okulunda uzun ya da kısa süreli olmak üzere görev yapan bazı Ermeni öğretmenlerin
isimleri ise şöyleydi: Haroutune Cinişyan, Garabed Manavyan, Fırat Koleji mezunu
Kasabyan, Robert Koleji mezunu Hayk Yardumyan, Merzifon Anadolu Koleji mezunu
Harutune Yazıcıyan, İzmit Amerikan Lisesi mezunu Hovsep Der Sdepanyan. Bu
öğretmenler sayesinde bir yandan İzmir’deki eğitim faaliyetleri canlandırılmaya
çalışılırken diğer yandan ise Amerikan Board’un Anadolu’da ileri düzeyde eğitim veren
okullarının hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme hedefi de gerçekleşmiş
oluyordu.810
Tarsus Aziz Pavlus Enstitüsü’nden ayrılıp 1891 yılında İzmir’e gelen ve
Uluslararası Kolej’in kurucusu olan Alexander MacLachlan, okulun ilk eğitimli yabancı
809

Uygur Kocabaşoğlu, “Osmanlı İmparatorluğunda XIX. Yüzyılda Amerikan Yüksek Okulları”,
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Bahri Savcı’ya Armağan’dan Ayrı Baskı. No. 7, Ankara 1988, s. 306.
810
PABCFM, Reel 505, No: 88-116; Stone, s. 342.

256

öğretmeni ve ilk müdürüydü. 1893 yılına kadar okula MacLachlan dışında hiçbir
yabancı eğitimci çalışmamıştır. 1893’te MacLachlan’ın okuldaki çalışmalarında
yardımcı olması için Cambridge Üniversitesi mezunu İngiliz Mr. Turnley, öğretmen
olarak göreve başlamıştır. Kültürel açıdan kendini geliştirmiş ve misyoner bir ruha
sahip olan Turnley, genel eğitim derslerinin yanı sıra okuldaki erkek öğrenciler arasında
dinî çalışmalar da yaparak misyonerliğin gereklerini yerine getirmiştir. Okulun ilk
Amerikalı öğretmeni ise 15 Mayıs 1896 tarihinde İzmir’e gelip çalışmalara başlayan
Caleb Wakefield Lawrence’tı. 811 C. W. Lawrence’ın ardından Minnesota’daki Carton
Kolej’den mezun olan Samuel Lee Caldwell 1898’de, Nebraska’daki Doane Kolej
mezunu H. P. Faifchild ise 1899 yılında okulda çalışmaya başlayan diğer Amerikalı
öğretmenlerdir.812
1890’ların sonlarına gelinirken okulda, Amerika, Kanada, Atina, İngiltere’de
bulunan çeşitli üniversitelerden ve Merzifon’daki Anadolu Koleji’nden mezun olan
öğretmenler görev yapmaya başlamıştır. İyi eğitimli bu öğretmenler sayesinde
öğrencilerine yükseköğrenim seviyesinde eğitim imkânları sunmayı planlayan IC,
öğrencilerine verdiği eğitim sonucunda bu gençlerin iş hayatlarında başarılı olmalarını
amaç edinmiştir.813
Alexander MacLachlan ve birkaç yerli öğretmenin girişimleri ile kurulan IC,
1900 yılına geldiğinde profesör ve eğitmenler ile birlikte geniş eğitim kadrosuna sahip
bir kurum halini almıştır. Bu tarihte okul bünyesinde görev yapan öğretmen ve
personelin isimleri, unvanları ve görevleri ise şu şekildedir:814
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Tablo 15. 1900 Yılında Uluslararası Kolej’de Görev Yapan Öğretmenlerin İsimleri
İsmi

Unvanı

Görevi

Alexander MacLachlan

Profesör

Müdür, İngilizce ve Tarih Öğretmeni

James. P. McNaughton

Profesör

Psikoloji ve Ekonomi Öğretmeni

Caleb Wakefield Lawrence

Profesör

Doğa Bilimi ve Astronomi Öğretmeni

Samuel Lee Caldwell

Profesör

Matematik ve Fizik Öğretmeni

G. Besghetoor

Profesör

Ermeni Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Basil Papajannides

Profesör

Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

G. Waber

Profesör

Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

H.P. Faifchild

Öğr. Görevlisi

Mantık, Hitabet ve Kimya Öğretmeni

Xenophon P. Moschou

Dr. Öğr. Gör.

Rumca Din Öğretmeni

Agop Taşçıyan

Öğr. Görevlisi

Ermenice Din Öğretmeni

Aramis Veamar

Öğr. Görevlisi

İngilizce ve Fransızca Öğretmeni

Maksut Efendi

Öğr. Görevlisi

Türkçe Öğretmeni

Sand. Renderyan

-

Ermeni Hazırlık Bölümü Yöneticisi

John Constantine

Öğr. Görevlisi

İngilizce Öğretmeni

M. Bluçyan

Öğr. Görevlisi

Fransızca Öğretmeni

Edward Baltayan

Asistan

Fransızca Öğretmeni

Ph. Eavgenis

-

Rum Hazırlık Bölümü Yöneticisi

John Peridas

Asistan

Rumca Öğretmeni

Hajadour Çubukçuyan

Asistan

Ermenice Öğretmeni

George Karacıyan

Asistan

Ermenice ve Türkçe Öğretmeni

Aliceo Aegypleades (?)815

Asistan

İngilizce ve Rumca Öğretmeni

Karakin Garipyan

Asistan

İngilizce ve Ermenice Öğretmeni

C. Wakefield Lawrence

-

Kütüphane Sorumlusu

Bayan S. L. Caldwell

-

Kadın Yönetici

1903 yılında Uluslararası Kolej ismini alan okulda, aynı yıl 22 öğretmen görev
yapmıştır. 22 kişilik bu eğitim kadrosunun 6’sı Amerikalı, 6’sı Rum, 6’sı Ermeni, 3’ü
Fransız, biri de Türk öğretmenden oluşmuştur. Bu öğretmenlerden Xenophon P.
Moschou aynı zamanda Protestan Rum cemaatinin, Agop Taşçıyan ise Protestan Ermeni
815

(?) işareti konulan isim, ilgili belgede tam olarak okunamamıştır.
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cemaatinin papazlığını yapmaktaydı. Söz konusu iki papaz Amerikan Board
misyonerlerinin İzmir istasyonundaki misyonerlik faaliyetlerine destek olurken kendi
cemaatleri ile ABCFM arasında bağ kurmuşlardır.816
Genel olarak başarılı bir eğitim kadrosuna sahip olan kolej, kimi zaman
deneyimsizlikleri veya tutum ve davranışları gerekçesiyle bazı öğretmenlerin okulla
olan ilişkilerini kesmek zorunda da kalmıştır. Örneğin Uluslararası Kolej’de Fransızca
dersler vermek üzere İzmir’e gelen Fransız Prof. Paul Lividari ve okulun bayan
yöneticiliğine getirilen eşi 1905 yılında IC’nin eğitim kadrosuna dâhil olmuşlardır.
Yeterli deneyime sahip olmayan bu çift, kolejin günlük ve haftalık harcamalarının
tutulduğu raporlarda usulsüzlük yapmaları ve zimmetlerine para geçirmeleri nedeni ile
Nisan 1908 tarihinde kolejle olan ilişkileri kesilip hemen uzaklaştırılmışlardır. 817
IC, Birinci Dünya Savaşı öncesi 24 kişilik bir eğitim kadrosuna sahipti. 1918
yılına gelindiğinde ise öğretmen sayısı 12 kişiye düşmüştür. Bu 12 öğretmenden birisi
günde bir saat derse girerken bir diğer öğretmen ise günde iki saat ders vermiştir. Bu
yarı zamanlı iki öğretmenin dışındaki diğer on öğretmen ise IC’de tam zamanlı olarak
çalışmıştır. Okulda tam zamanlı olarak görev yapan öğretmenlerden birisi ise okul
öğretmenlerinden Prof. V. A. Vedova’nın oğlu ve IC mezunu Mr. G. C. Vedova’ydı. 818
Okulun öğretmen kadrosundaki bu azalışın nedenlerinden birisi IC’de görev
yapan ve Osmanlı tebaasına mensup bazı Türk, Rum veya Ermeni öğretmenlerin ordu
tarafından silahaltına alınmasıdır. Önce 1914-1915 ders yılı içerisinde okulun Türkçe
öğretmeni Sabri Bey askere çağrılmıştır.819 Ardından IC’de görev yapan Osmanlı
tebaasına mensup öğretmenlerden S. Vaphides, Haziran 1916’da, C. Pylarinos Kasım
1916’da, Mr. Hekimyan Aralık 1916’da, George Michaelides Ocak 1917’de, John
Constantine Şubat 1917’de Osmanlı ordusu tarafından silahaltına alınmışlardır. Yine IC
öğretmenlerinden A. G. Gülbenkyan ve H. Çubukçuyan da 1917 yılı içerisinde askere
çağrılmışlardır.820
Öte yandan IC’deki bazı öğretmenler Osmanlı Devleti ile savaş halindeki
ülkelerin vatandaşıydılar. Babıali tarafından 1914 yılında alınan karar gereğince ülke
genelinde bu durumda bulunan yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesi emri
verilmiştir. Dolayısıyla bu şartlara haiz olan öğretmenlerin çalışma izinlerine son
816
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verilmiş ve okullarıyla olan ilişkileri kesilmiştir. Aynı şekilde IC’de görev yapan bazı
öğretmenlerin de çalışmalarına yasak getirilmiştir. Bu kapsamda, Uluslararası Kolej’de
görev yapan Kıbrıslı D. Papadopoulos İngiliz vatandaşı olduğundan, V. A. Vedova, G.
C. Vedova ve George Emmanuel Mylonas yine Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan
ülke vatandaşları olmaları nedeniyle Uluslararası Kolej’de öğretmen olarak çalışmaları
yasaklanmıştır.821
Savaş döneminde IC’de görev yapan bazı Amerikanlı ve İsviçreli profesörlerin
ülkeden ayrılması ise bu dönemde okulun ciddi anlamda öğretmen sıkıntısı yaşamasına
sebep olmuştur. 1916 yılında Prof. Samuel Ralph Harlow ve Prof. John Kingsley Birge,
Mayıs 1917’de ise Caleb Wakefield Lawrence İzmir’den ayrılmıştır. Bu öğretmenlerden
Prof. Lawrence aradan geçen iki sene sonunda 1919’un başında, Prof. Birge ise Ağustos
1919 tarihinde İzmir’e dönmüş ve IC’deki görevlerine yeniden başlamışlardır. Ayrıca
İngiliz kuvvetleri tarafından esir alınıp Eylül 1918’den itibaren Mısır’daki esir
kampında tutulan IC öğretmenlerinden George Michaelides ve John Constantine’in ise
esaretleri Haziran 1919’da sona ermiştir.822
Savaşın bitimiyle birlikte IC’deki öğretmen sayısı da yavaş yavaş artmaya
başlamıştır. 30 Aralık 1919 tarihi itibariyle IC’de 6 Amerikalı, 3 Rum, 2 Ermeni, 1
İsviçreli, 1 İngiliz ve 1 de Türk olmak üzere toplam 14 öğretmen görev yapmıştır. 823
Eylül 1922’de yaşanan büyük İzmir yangını sonrası okulun bütün öğretmen
kadrosu şehri terk etmiş ve birkaç ay boyunca IC’deki eğitim faaliyetleri durmuştur.
Ocak 1923’te yeniden derslere başlayan kolej, Haziran 1934 tarihine kadar çalışmalarını
sürdürmüştür.

Bu süreçte Alexander

MacLachlan

ve Cass

Arthur

Reed’in

yöneticiliğinde derslere devam edilmiş, birçok yabancı ve yerli öğretmen IC adına
hizmet vermiştir.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Türk Hükûmeti’nin de aldığı kararlar
gereğince okulun eğitim kadrosu içerisinde Türk öğretmenlerin sayısı artmıştır. Örneğin
Haziran 1927 itibariyle IC’de, çeşitli üniversitelerden mezun olmuş, alanlarında başarılı
9’u Türk, 12’si Amerikalı ve 7’si Avrupalı olmak üzere toplam 28 öğretmen hizmet
vermiştir.824
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1926 yılında Alexander MacLachlan’ın emekliye ayrılmasıyla birlikte IC’nin
müdürlüğüne Cass Arthur Reed geçmiş, Reed’in kolej müdürü olmasıyla birlikte
boşalan dekanlık makamına Lee Vrooman atanmıştır. 1931 yılına gelindiğindeyse artık
kolejin geniş bir eğitim kadrosu oluşmuştur. Bu dönemde IC’de çalışan personelin
isimleri görevleri ve unvanları ise şöyledir:825

Tablo 16. 1931 Yılında Uluslararası Kolej’de Görev Yapan Öğretmenlerin İsimleri
İsim

Görev / Unvan

Alexander MacLachlan

Emekli Müdür

Cass Arthur Reed

Kolej Müdürü

Caleb Wakefield Lawrence

İngiliz Edebiyatı / Profesör ve Kütüphane Yöneticisi

Samuel Lee Caldwell

Matematik / Profesör

Albert Seylaz

Fransız Dili ve Edebiyatı / Profesör

Lee Vrooman

Kolej Dekanı ve Sosyal Bilimler / Profesör

William Fowler

Dekan Yardımcısı, Doğa Bilimleri / Profesör

Harrison A. Maynard

İngilizce / Profesör

Mustafa Rahmi Bey

Tarih ve Coğrafya / Profesör (Misafir)

Necmettin Halil Bey

Türkçe / Profesör (Misafir)

Mahmut Esat Bey

Türk Edebiyatı / Profesör (Misafir)

Archibald H. Macfarlane

Ticaret / Yardımcı Doçent

Raymond F. White

Ziraat / Yardımcı Doçent ve Kolej Çiftliği Müdürü

Hatem Süleyman Bey

Türkçe / Öğretim Görevlisi

Ali Kemal Bey

İngilizce / Öğretim Görevlisi

Nevzat Cemal Bey

Cornell Üniversitesi’nde / bulunmamaktadır.

Ahmet Şevket Bey

Türkçe ve Aritmetik / Öğretim Görevlisi ve Dekan
Sekreteri

Henri Pilliod

Fransızca / Öğretim Görevlisi

Perry D. Avery

İngilizce ve Matbaa / Öğretim Görevlisi

Leon T. Loofbourow

İngilizce ve Yurttaşlık Bilgisi / Öğretim Görevlisi

Frank W. Cheney

Uygulamalı Sanatlar / Öğretim Görevlisi

John Leland Mills

Beden Eğitimi / Öğretim Görevlisi ve Spor Salonu

825
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İdarecisi
Melvin D. Hilgenfeld

Muhasebe / Öğretim Görevlisi ve Kolej muhasebecisi

Charles Dormond

Fransızca / Öğretim Görevlisi

Steling H. McGrath

Matematik / Öğretim Görevlisi

Helen Vrooman

Sağlık Bilgisi / Öğretim Görevlisi

Madam Jenny Van der Rovaart Müzik / Öğretim Görevlisi
Fraulin Anna Köhler

Sanat / Öğretim Görevlisi

Hüsrev Münif Bey

Aritmetik / Öğretim Görevlisi

Mrs. Lydia A. P. Flint

Sağlık Bilgisi / Öğretim Görevlisi ve Ev Ekonomisi
Müdürü

Efrida de Senn

Kolej Hemşiresi

Margaret Conrath

Ev Ekonomisi / Müdür Yardımcısı

Nemika Rıza Hanım

Sekreter

Dr. Behçet Salih (Uz) Bey

Kolej Doktoru

3.4. İzmir Uluslararası Kolej’de Yürütülen Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetleri
Verdiği eğitim ve öğretim açısından Uluslararası Kolej, bölgenin en iyi eğitim
kurumlarından biri olmayı başarmıştır. IC, bünyesindeki öğrencilere ağırlıklı olarak
pozitif bilimler ve mesleki kariyerlerine yönelik eğitimler verilirken bu derslerin dışında
öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziki gelişimlerine de büyük önem verilmiştir. Bunun
için okul bünyesinde edebî, sosyal ve sanatsal birçok öğrenci kulübü kurulmuştur.
Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra fiziki gelişimlerine de önem veren okul
yönetimi, okul içerisinde futbol, basketbol, voleybol, beysbol, tenis, atletizm, aletli
jimnastik, kriket ve hokey gibi farklı spor branşlarının öğrenciler arasında yaygınlık
kazanması için fiziki imkânlar sağlamış ve çeşitli spor müsabakaları düzenlenmiştir.

3.4.1. Öğrenciler Tarafından Kurulan Kulüpler
IC içerisinde birçok öğrenci kulübü kurulmuştur. Bu kulüpler sayesinde
öğrencilerin sosyalleşmeleri ve arzulanan düzeyde kültürel bir birikim elde etmeleri
amaçlanmıştır. Ayrıca okul içerisinde Hristiyanlık dininin öğretilerini öğrenciler
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arasında yaymak düşüncesiyle kurulanan çeşitli öğrenci kulüplerinin faaliyetleri
sayesindeyse

misyonerler,

öğrenciler

üzerindeki

nüfuzlarını

artırmayı

hedef

edinmişlerdir.
Bu bağlamda Amerikan Board belgeleri başta olmak üzere, çeşitli
kaynaklardan tespit edilebildiği kadarıyla Uluslararası Kolej çatısı altında kurulmuş
olan öğrenci kulüplerinin bazıları hakkında kısaca bilgi vermekteyse fayda vardır.

3.4.1.1. Genç Hristiyan Erkekler Birliği (YMCA) ve Beyaz Haç Birliği (WCL)
IC’de kurulan en etkili kulüplerden birisi Genç Hristiyan Erkekler Birliği’dir
(Young Men’s Christian Association / YMCA). 1902-1903 eğitim-öğretim döneminde
IC öğrencileri arasında dinî ve ahlaki yapının misyonerlerin arzuladığı şekilde gelişmesi
için Dünya Hristiyan Öğrenci Federasyonu’nun (World’s Christian Student Federation)
da desteği ile YMCA’nın bir şubesi 100 öğrenci üyesiyle birlikte resmen faaliyete
geçmiştir.826 1901 yılında IC bünyesindeki öğrenciler tarafından organize edilen Beyaz
Haç Birliği (White Cross League / Society-WCL) ise YMCA ile aynı düşünceye sahip
bir başka kulüptü.827
Cuma günleri öğleden sonra toplantılar yapan YMCA ve WCL üyeleri, bu
toplantıları ilk önce Basmane semtinde bulunan eski IC yerleşkesindeki toplantı
salonunda gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra ise Buca’daki yeni kampüste, kulüp
üyelerine özel bir kulüp odası tahsis edilmiştir. Öte yandan öğrenciler üzerinde dinî
açıdan nüfuz sahibi olmak amacıyla zaman zaman farklı misyoner örgütlerine mensup
misyonerler tarafından da kulüp üyelerine dinî konferanslar verilmiş, çeşitli toplantılar
düzenlenmiştir. Örneğin Nisan 1911’de YMCA’nın Türkiye başkanlığına atanan Ernst
Otto Jacob ve İstanbul’dan İzmir’e gelen Dr. J. R. Vott, Uluslararası Koleji ziyaret
etmişler ve öğrencilere yönelik konferanslar gerçekleştirmişlerdir.
1911 yılında IC’nin hazırlık (ortaokul) kısmına kayıtlı daha küçük yaştaki
öğrenciler arasında da misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Küçük / Çocuk
Hristiyan Birliği (Junior Christian League / JCL) adında bir başka öğrenci kulübü
kurulmuştur. YWCA ve WCL gibi daha büyük yaştaki öğrencilerin üye olduğu
kulüplerin toplantılarında, ortak dil olarak İngilizce konuşuluyordu. Üyeleri küçük
yaştaki öğrencilerden oluşan JCL’in Cuma akşamları düzenledi toplantılarda ise ana
826
827

PABCFM, Reel 618, No: 462.
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dilde dinî sohbetler gerçekleştirilmiştir. Dinî gayelere yönelik kurulan bu kulüpler
aracılığıyla Protestan olmayan kiliseler üzerinde etkili olunması amaçlanmıştır. 828
22 Eylül 1912’de IC’nin eğitim kadrosuna katılan Samuel Ralph Harlow
adındaki Board misyoneriyle birlikte YMCA yeni bir yapılanma içerisine girmiş, daha
aktif bir kulüp halini almıştır. S. R. Harlow, okul müfredatı gereği öğrencilere verilen
şapel ve İncil derslerini yönetmiş aynı zamanda okulun papazlığını yapmıştır. IC’deki
misyonerlik faaliyetlerinin etkili isimlerinden olan Harlow’un yönetiminde, okul
şapelinde gerçekleştirilen ayinlere ve İncil derslerineyse YMCA üyeleri yoğun ilgi
göstermiştir.
Misyoner Papaz Harlow’un IC’deki çalışmaları çok geçmeden meyvelerini
vermeye başlamıştır. Öğrenciler arasında yapılan dinî çalışmalar sonucu YMCA ve
YWCA’ya bağlı öğrencilerin katılımı ile bir öğrenci konferansı düzenlenmesine karar
verilmiştir. IC ve ACI yönetimlerince desteklenen,

YMCA ve YWCA üyeleri

tarafından gerçekleştirilen bu konferanslar, İzmir’de bulunan Amerikan eğitim
kurumlarında yürütülen misyonerlik çalışmalarının dikkat çeken faaliyetlerinden birisi
olmuştur. Birinci Öğrenci Konferansı YMCA’ya ve YWCA’ya mensup üyelerin
katılımı ile 24-27 Haziran 1915 tarihinde düzenlenmiştir. Bu konferans, Osmanlı
Devleti’nde YMCA tarafından düzenlenen ilk öğrenci konferansıydı. IC’deki ve
ACI’daki öğretmenlerin konuşmacı olarak katıldığı konferanslar, sabahtan akşama
kadar süren yoğun bir program içerisinde gerçekleştirilmiştir. Genellikle dinî, ahlaki,
kişisel gelişim gibi konularda bilgilerin ve öğütlerin verildiği konferanslar, öğrenciler
arasındaki misyonerlik faaliyetleri açısından önemliydi. Söz konusu konferanslar
sonrası öğrencileri tefekküre sevk etmek içinse öğretmenlere ait sözlerin ve İncil’den
bölümlerin yer aldığı nüshalar dağıtılmıştır.829
İlki 1915 yılında gerçekleştirilen öğrenci konferansları, 1922 yılına kadar her
sene düzenlenmiştir.830 Bu konferanslardan birisi ACI’nın Basmane’deki kampüsünde
gerçekleştirilirken diğerleri Buca’daki IC yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.831

828

PABCFM, Reel 618, No: 516; Reel 628, No: 665, 666.
PABCFM, Reel 629, No: 842, 843, 844, 845, 846, 847. Ayrıca Birinci Öğrenci Konferansı ile ilgili
daha detaylı bilgi ve konferans programı için bkz. PABCFM, Reel 628, No: 749, 750, 751, 752, 753, 754,
755.
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1916 yılında düzenlenen öğrenci konferansı hakkında detaylı bilgi için bkz. S. Ralph Harlow “Eastern,
1916, Smyrna”, Missionary Herald, Vol. 112, No. 8, August 1916, s. 358-361. İzmir yangını öncesi
sekizincisi düzenlenen öğrenci konferansı için ise bkz. “The Paradise Student Conference”, The Orient,
Vol. 9, No. 6, June 1922, s. 47-48.
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3.4.1.2. İzcilik Kulübü
Dünyada ilk defa izcilik teşkilatı, 20. yüzyılın başlarında İngiltereli Lord
Robert Baden-Powell tarafından kurulmuştur. Osmanlı’da ilk izcilik faaliyetlerini
başlatan kurumlardan birisi ise İzmir Uluslararası Kolej olmuştur. Kolej müdürü
Alexander MacLachlan’ın girişimleri neticesinde izcilik kulübü faaliyete geçmiştir.832
1913-1914 ders yılında organize edilen izcilik kulübü ile birlikte kulüp
üyelerinin ruhsal gelişimlerinin, özgüvenlerinin ve becerilerinin açığa çıkması ve
gelişmesi amaçlanmıştır. İlk yıl için 40 üyesi bulunan izcilik kulübü, öğrencilerin
konuştukları dillere göre üç obaya ayrılmıştır. Türkçe konuşan öğrencilerden oluşan izci
obasının ismi yıldız, Rumca konuşanlarınki yay, İngilizcenin konuşulduğu izci
obasınaysa ok ismi verilmiştir. Bu öğrenciler aynı zamanda ikinci sınıf izci düzeyinde
izciler olup sayıları her geçen yıl artmıştır.833
12 yaşın altında ve 15 yaşın üzerindeki öğrencilerin kabul edilmediği izcilik
kulübüne, ortaokul (hazırlık) kısmında okuyan yatılı öğrenciler başvurabiliyordu.
Üyelik için başvuran öğrenciler sıkı bir elemeden geçtikten sonra kulüp üyeliğine kabul
edilmekteydiler. Üç obadan oluşan izcilik kulübünün, İngilizce konuşan izci obasının
liderliğini geçici bir süre kolej öğretmenlerinden Samuel Lee Caldwell yapmıştır.
Angelos Papaleonardos Rumca konuşan izci obasının, İsmail Hakkı Efendi ise Türkçe
konuşan izci obasının liderliğini üstlenmiştir. IC öğretmeni ve kolej papazı olan S.
Ralph Harlow ise kulübün oymak beyliğini üstlenmiştir.834
İzcilik faaliyetleri kapsamında IC izcileri, kampüs çevresinde gözetleme
devriyesi yapıyor, çeşitli izci oyunları oynuyor,835 ilk yardım eğitimleri alıyor, kendi
aralarından futbol ve hokey turnuvaları düzenliyorlardı.836 Bu açıdan izci kulübünün,
obaları arasında tatlı rekabetlerin yaşandığı faal bir kulüp olduğu söylenebilir.
1923 yılından sonra IC’nin öğrenci profilinin değişmesi, kolejdeki izci
oymaklarının isimlerinde ve yapısında da değişikliğe neden olmuştur. Buna göre 1931
yılında IC’deki izci oymaklarının isimleri şöyleydi; Aslan, Kuş, Yıldırım, Bozkurt ve
832
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Ustalar. Aslanlar, iyi bir spor grubu olup Kuşlar grubunun çoğunluğunu küçük yaştaki
öğrenciler oluşturmuştur. Büyük yaştaki öğrencilerden meydana gelen Yıldırım grubuna
üye öğrenciler de sporla yakından ilgilenmişlerdir. IC öğretmenlerinden Mr.
McCutcheon idaresindeki Bozkurtlar ise üyelerinin hem küçük yaşta olması hem de
sayılarının az olması nedeniyle etkili bir izci grubu olamamıştır. Buna karşılık Mr.
Cheney idaresindeki Ustalar grubu ise kolejin en eski ve çalışkan izcilerinden oluşan en
iyi izci grubuydu.837

3.4.1.3. Edebiyat Toplulukları
YMCA’nın desteği ile kurulan edebiyat toplulukları, öğrencilerin milletlerine
veya konuştukları dile göre gruplara ayrılmıştır. Edebiyat topluluklarına üye olan
öğrenciler haftanın belirli günleri toplantılar yapıyordu. Bu toplantılarda edebî ve dinî
sohbetler gerçekleştiriliyor, kulüp faaliyetleri değerlendirilip dönem içinde yapılması
planlanan etkinlikler tartışılıyordu. Ayrıca her bir kulüp tarafından çeşitli konferanslar
düzenleniyor ve bazı sahne sanatları sergileniyordu.
Edebiyat

toplulukları

ile

birlikte

öğrenciler

arasında

ekip

ruhunun

canlandırılması, birlik ve beraberliğin oluşturulması, yapılan etkinliklerle öğrencilerin
kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Millî duyguların yoğun olarak
yaşandığı bu topluluklar, 1910’lardaki siyasi havanında etkisiyle okul disiplini sarsıcı
bazı girişimlerde bulmuşlardır. Disiplinden taviz vermemeye çalışan IC yönetimi, bu
gelişmeler karşısında Şubat 1914 tarihinde okuldaki edebiyat topluluklarının
faaliyetlerini durdurma kararı almıştır. Ancak Rum öğrencilerin bu karar karşısında
gösterdiği tepkiler nedeniyle IC yönetimi kısa bir süre sonra okuldaki edebiyat
topluluklarının faaliyetlerine devam etmelerine izin vermemiştir.
Öte yandan Birinci Dünya Savaşı döneminde okuldaki öğrenci ve öğretmen
sayısının azalması sonucu edebiyat topluluklarının faaliyetleri durma noktasına gelmiş,
savaşın bitimiyle birlikte bu topluluklar yeniden organize edilmiştir.838

837
838

Elmacı, s. 143.
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3.4.1.3.1. Homeros Topluluğu
1905 yılında faaliyete geçen Homeros Topluluğu, Rum öğrenciler tarafından
kurulmuş ve onların yönetiminde olan bir edebiyat topluluğuydu. Homeros Topluluğu,
üyelerinin hitabet ve edebî alanlarda gelişmelerini amaç edinmiştir. Bu topluluk
tarafından düzenlenen toplantılara öğrencilerin yoğun ilgisi olmuş, düzenledikleri
etkinlikler şehirde ses getirmiştir. Örneğin Nisan 1911 tarihinde Homeros Topluluğu
üyeleri tarafından Antik Yunan’ın büyük tragedya yazarlarından bir olan Sofokles’in
Ajax isimli tragedyası büyük bir kalabalık karşısında sahnelenmiş ve yerel basında
öğrencilerin bu başarısı övgüyle söz edilmiştir.839
IC’nin

öğretim

üyelerinden

birisi

olan

Prof.

Basil

Papayanides’in

danışmanlığında çalışmalarını sürüden topluluk, her yıl eski bir Yunan dramasını
sahneleme başarısı göstermiştir. Örneğin 1913 yılında Euripides’in Ekabh ya da Hecuba
olarak bilinen oyunu kulüp üyeleri tarafından başarıyla canlandırılmıştır.840
Ancak 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları’ndan kaynaklanan ve ülke
genelinde yaşanan siyasi ve askerî gergin hava IC’ye de yansımıştır. Osmanlı Devleti ile
Yunanistan arasındaki savaş durumu nedeniyle Türk ve Rum öğrenciler arasında
milliyetçi çekişmeler yaşanmış, okulda bulunan edebiyat topluluklarının birbirleriyle
ciddi sorunlar yaşamışlardır. Öte yandan Rum, Ermeni ve Türk edebiyat topluluklarının
haftalık düzenledikleri toplantılarda dile getirilen milliyetçi söylemler, bu üç farklı
öğrenci grubu içerisindeki millî duyguları artırmıştır. Okulun en etkili edebiyat
topluluğu olan Homeros Edebiyat Topluluğu’nun yaptığı çalışmalar ve Rum
öğrencilerin toplantılardaki söylemleri ise okul yönetimini rahatsız etmiştir. IC Müdürü
Alexander MacLachlan tarafından, okuldaki gerginliğin artırılmaması için Homeros
Edebiyat Topluluğu üyelerine yönelik bir uyarı konuşması gerçekleştirilmiştir. Bu
konuşmadan bir süre sonra ise 13 Şubat 1914 günü A. MacLachlan, okulda faaliyet
gösteren Rum, Ermeni ve Türk edebiyat topluluklarının toplantılarına geçici bir süre ile
ara verildiğini duyurmuştur.841 Okul müdürü tarafından yapılan bu uyarı ve karardan
rahatsızlık duyan 100’e yakın Rum öğrenciyse imza toplayarak okul idaresinin takındığı
tavırdan duydukları rahatsızlığı dile getirmiştir. İzmir Rum Metropoliti Hrissotomos’tan
da destek aldıkları anlaşılan Rum öğrenciler, istekleri ertesi sabah kabul edilmediği
839
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takdirde tüm Rum öğrenciler olarak kolejden ayrılacaklarını yönetime bildirmişlerdir.842
15 Şubat 1914 Salı günü şapelde yapılan çalışma sonrasıysa yüze yakın Rum öğrenci
kampüsten ayrılmıştır. Rum öğrencilerinin beklenmedik bu protestosu karşısında
şaşkınlık yaşayan IC Müdürü Alexander MacLachlan, yayınlanan deklarasyonu
ivedilikle geri aldırıp Homeros Edebiyat Topluluğu’nun ve diğer toplulukların 23 Mart
1914 tarihi itibariyle faaliyetlerine devam etmelerine izin vermiştir. Yaşanan bu olayın
üzerinden birkaç gün geçtikten sonra 15 ila 20 Rum öğrenci IC’e geri dönmüş, 50’ye
yakın öğrenci şehirde bulunan farklı okullara kayıtlarını aldırmış, diğerleri ise
eğitimlerine devam etmemişlerdir.843

3.4.1.3.2. Shakespeare Topluluğu
1910-1911 ders yılında organize edilen bu kulüp, ilk senesinde tarih, arkeoloji
ve sanat alanlarında çeşitli ülkelerdeki uzaman kişileri konferans vermek üzere IC’ye
davet etmiş ve önemli organizasyonlara imza atmıştır. Topluluğun bu ilgi çekici
çalışmalarının bir sonucu olarak Uluslararası Kolej’in edebî alanda bir merkez haline
gelmesi hedeflenmiştir. Üyeleri genellikle edebiyat sınıflarında bulunan öğrencilerden
oluşan Shakespeare Topluluğu, her hafta belirlenen saatlerde toplanıp edebî konular
üzerine sohbetler gerçekleştirmiştir. 844

3.4.1.3.3. Ararat Edebiyat Topluluğu
Ermeni öğrenciler tarafından organize edilen bu topluluk da diğer topluluklar
gibi millî edebiyat çalışmaları yapmış, Ermeni öğrenciler arasında bir dayanışma
sağlamıştır. Topluluk üyeleri tarafından yapılan seçimler sonucu yönetim kurulu
belirlenirken yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 1913 sonbaharında yapılan
seçim sonucu 1913-1914 eğitim-öğretim döneminde topluluğun yönetim kurulu ise şu
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IC Müdürü Alexander MacLachlan ile İzmir Rum Metropoliti Hrisostomos önceleri yakın ilişkiler
kurmuştur. Ancak 1914 Şubatı’nda gerçekleşen bu olay sonrası ikilinin araları bozulmuş, IC’deki Rum
öğrencilerin okul idaresine karşı protestolarının Hrisostomos tarafından desteklenmesi kolej yönetiminde
hayal kırıklığı yaratmıştır. Oysaki IC’nin Paradiso’daki yeni kampüsünün yapım aşamasında
Hrisostomos’a danışılmış, 15 Ocak 1914’teki resmi açılış töreninde kendisinin duaları alınmıştır. Rum
öğrencilerin boykotu nedeniyle araları açılan MacLachlan ve Hrisostomos, Birinci Dünya Savaşı
boyunca hiç görüşmemişlerdir. Elmacı, s. 80-81.
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kişilerden oluşmuştur: Başkan A. G. Gülbenkyan, başkan yardımcısı Kaspar Sadıkyan,
sekreter Stephan Yağcıyan, sayman Armenak Gürciyan.845

3.4.1.3.4. Türk Edebiyatı Topluluğu
Bu kulüp, IC’de eğitim alan Türk öğrencilerin dönemin siyasi havasının da
etkisiyle Balkan Savaşı sonrası kendilerini ifade etmek adına oluşturdukları bir
kulüptür. Söz konusu kulübün kurulmasındaysa Yale Kolej ve Hartford Teoloji
Fakültesi mezunu olup 1914 tarihinde IC’nin öğretmen kadrosuna katılan John Kingsley
Birge’nin önemli katkıları olmuştur. Birge, ahlak ve etnik hoşgörü temaları içeren
şiirleri tercüme etmek ve dağıtmak amacıyla Türk Edebiyat Topluluğu’nun
kurulmasında öğrencileri teşvik etmiştir.846
1920 yılında Türk Edebiyat Topluluğu üyeleri tarafından bir hadis-i şerif
yayınlanmış, 1921 yılında ise Türk çocuklarının yeteneklerini sergilemeleri amacıyla
topluluk üyelerinin organizasyonu ile bir müsamere düzenlenmiştir. Türk Edebiyat
Topluluğu kendilerine tahsis edilen kulüp odasında her hafta Perşembe günleri
toplantılar gerçekleştirmiş. Bu toplantılarda Türk edebiyatının önde gelen yazar ve
şairleri hakkında bilgiler verilip eserleri değerlendirilmiştir. Ayrıca edebiyat
topluluğunun etkinlikleri kapsamında kolej dışından konuşmacılar gelip konferanslar
vermiştir.847 1923 yılından sonra ise bu topluluk, ülke politikasının da etkisiyle kolej
içerisinde aktif kulüplerden biri haline gelmiştir.
Ayrıca ülkede yayılan milliyetçi havanın da etkisiyle daha önceden ihtiyaç
duyulan ve 17 Ocak 1931 tarihinde ise IC idaresi tarafından da tanınmaya başlayan Türk
Harsını Koruma Cemiyeti adındaki öğrenci kulübü, faaliyetlerine hız vermiştir. Bu
kulübün kurulmasında IC’de Türklüğü tahrike cüret eden ve daha sonra okuldan
kovulan yabancı bir öğretmenin öğrenciler arasında uyandırdığı nefret ve galeyan etkili
olmuştur.848 Türk Harsını Koruma Cemiyeti’nin amacı, Türk millî benliğini, kültürünü,
845

PABCFM, Reel 629, No: 766.
PABCFM, Reel 628, No: 736, 737; Stone, s. 350.
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İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1923, s. 11.
848
Uluslararası Kolej’de görev yapan Amerikalı bir öğretmen, Ocak 1931 tarihinde kolej içerisinde
yaşanan bir kopya meselesi nedeniyle bu olayı genelleyerek “…anlıyorum ki Türkler hilekâr
adamlardır…” diye bir cümle sarf etmiştir. Bu sözler olayın daha da büyümesine ve Türk öğrencilerin
millî değerlerinin tahrik edilmesi nedeniyle derslere girmemesine neden olmuştur. IC dekanı Lee
Vrooman tarafından öğrenciler uyarıldıysa da bir sonuç alınamamış ve dersler öğrenciler tarafından
boykot edilmiştir. Kısa süre içerisinde Türk öğrencilerin yaptıkları bir toplantı sonucu Türk Harsını
Koruma Cemiyeti (Millî Harsı Koruma Cemiyeti) adıyla bir öğrenci derneğinin kurulmasına karar
846
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vatanseverliğini ve Türkiye’nin yüksek mefkûresini en küçük ihmal ve tecavüzden
korumak ve mefkûreyi gerçekleştirmekti. Bu amaçlara ulaşmak için cemiyet, bir
taraftan konferanslar, sohbetler, inceleme seyahat ve gezintileri, eğlenceler tertip edip
okulda ihmal edilen Türkçe şarkıların yaygınlık kazanmasına çalışmış; diğer taraftan da
öğrencilerin yabancı kültürlerden etkilenmesinden ve zararlı tesirlerinden korunmasıyla
uğraşmıştır.849
Öte yandan öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla kolej içerisindeki öğrencilerin
yaş ve sınıf gruplarına göre Büyük Ocak, Ortanca Ocak ve Küçük Ocak adında kulüpler
kurulmuştur. Öğrenciler arasında İngilizce ve Fransızca’nın yaygınlaşması düşüncesiyle
İngilizce Görüşme Kulübü ile Fransızca Görüşme Kulübü faaliyete geçirilmiştir.
Okuldaki önemli bir başka sosyal kulüpler ise musiki kulübü ve satranç kulübü
olmuştur.850

3.4.2. Spor Faaliyetleri
1891’de

Uluslararası

Kolej’in

temellerini

atan

Müdür

Alexander

MacLachlan’ın IC’deki spor faaliyetlerinin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur.
MacLachlan, bir yandan okulun eğitim kalitesini artırmaya çalışırken diğer yandan da
öğrenciler arasında spor, sosyal ve kültür faaliyetlerinin gelişmesi için çaba
göstermiştir.
1892-1893

eğitim-öğretim

yılında

öğrencilerin

zihinsel

ve

fiziksel

gelişimlerine destek olmak amacıyla Atletik Kulüp adında bir öğrenci kulübü
kurulmuştur. Kulüp idaresi altında üyelere öğleden sonraları beden eğitimi dersleri
verilmiş, antrenmanlar yapılıp düzenlenen çeşitli spor etkinlikleri sonrası başarılı olan
yarışmacılara ödüller verilerek öğrencilerin ilgisi çekilmiştir. Ayrıca şehirde bulunan
bazı okullarında katılımıyla Bornova’da (Bournabat) bulunan futbol sahasında iki ila üç
bin kişinin izlediği spor müsabakaları düzenlenmiştir.851 Uluslararası Kolej’in de

verilmiştir. Öte yandan Amerikalı öğretmenin karıştığı bu olay, İzmir Maarif Müdürlüğü harekete
geçirmiş ve bir müfettiş görevlendirilerek IC’deki öğrencilerin ifadelerine başvurulmuştur. Yapılan
tahkikat sonucu söz konusu öğretmenin, Türklüğü ve Türk öğrencileri tahrik ettiğine karar verilmiş, IC
yönetiminin kararıyla söz konusu öğretmen istifa ettirilmiştir. Elmacı, s. 201-202.
849
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PABCFM, Reel 606, No: 406. Ayrıca 1894 yılında İzmir’de yapılan bir spor müsabakası sonrası, IC
öğrencileri ile IC Müdürü Alexander MacLachlan’ın kazanılan kupa ile birlikte çekilen fotoğraf için bkz.
Ek-59.
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katılımıyla düzenlenen bu etkinliklerin, İzmir’de spor faaliyetlerinin gelişmesineyse
önemli katkıları olmuştur.
IC’nin öğrencilerine sağladığı imkânlar dâhilinde öğrenciler atletizm, aletli
jimnastik, futbol, basketbol, voleybol, beysbol, tenis, golf,852 kriket ve hokey gibi birçok
spor dalıyla ilgilenme fırsatı bulmuşlardır. Ancak bu sporlar içerisinde öğrencilerin
özellikle futbola olan ilgisi daha yoğun olmuştur. Futbol, yabancı ülke vatandaşları
aracılığıyla 1890’lardan itibaren İzmir’de yaygınlaşmaya başlamıştır.853 1908’e kadar
futbol, genellikle Rumların, Ermenilerin, Levantenlerin ve çeşitli yabancı ülke
vatandaşlarının oynadığı bir spor dalıydı. İzmir’de futbola olan ilginin artmasıyla
birlikte birçok futbol kulübü kurulmuş ve bu kulüpler arasında ligler oluşturulmuştur.854
IC’nin futbol takımı, İzmir’deki Panionios Ligi ve İzmir Okullararası Futbol Birliği’nin
düzenlediği turnuvalara katılmıştır. 1913 yılına gelindiğinde okulun futbol takımı, hem
büyükler hem de küçüklerde olmak üzere düzenlenen dört şampiyonluk kupasından
üçünü almayı başarmıştır.855
IC futbol takımının bu derece başarılı olmasında okul öğretmenlerinden
William Fowler’ın büyük katkısı olmuştur. Glasgow Üniversitesi’nden mezun olduktan
sonra 1913 yılının başlarında Uluslararası Kolej’in eğitim kadrosuna dâhil olan Fowler,
jeoloji ve biyoloji alanlarında uzmanlaşmış bir öğretmendi. Aynı zamanda çok iyi bir
futbolcu olan Fowler, kolej futbol takımının koçluğunu yapmıştır. Futbol takımına
idmanlar yaptıran Fowler, oyuncuların futbol bilgilerini geliştirmeleri için onlara teorik
ve pratik bilgiler vermiş, rakibe göre oyun sistemleri oluşturmaya çalışmıştır.856
Öte yandan 1915’in paskalya tatilindeyse deniz kenarında bulunan üç
Amerikan koleji: İstanbul Robert Koleji, Beyrut Amerikan Koleji ve İzmir Uluslararası
Kolej arasında IC kampüsü içerisinde üçlü futbol turnuvası gerçekleştirilmiştir.
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1920’lerin ortasında Alexander MacLachlan tarafından IC kampüsüne dokuz çukurlu bir golf sahası
yapılmıştır. Rumca Papouli (dede/büyükbaba) lakabıyla da bilinen Alexander MacLachlan’ın, golf
sporunun bölge halkı tarafından sevilmesinde önemli katkıları olmuştur. Reed, Lucky Lach, s. 9.
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Adnan Bilget’in Son Yüzyılda İzmir Şehri (1849-1949) isimli kitabından aktarma yapan Bülent
Şenocak’ın verdiği bilgiye göre, 1893’te Uluslararası Kolej’in Çayırlıbahçe’de bulunan eski binasında,
Mr. William Path adında bir İskoçyalı tarafından gençlere ilk futbol eğitimi verilmiştir. Şenocak, s. 89.
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Kampüs içerisinde yer alan futbol, basketbol sahaları, koşu pisti ve tenis
kortlarında öğrenciler çeşitli müsabakalar düzenlemişlerdir. Üst sınıflar ile alt sınıflar ya
da yatılı öğrencilerle gündüzlü eğitim alan öğrenciler arasında gerçekleştirilen bu
müsabakalar bazen spor salonun içinde gerçekleştirilmiş, hava şartlarının müsait olduğu
dönemlerde ise salon dışında yapılmıştır. 857
Spor salonu içerisinde gerçekleştirilen kapalı atletizm müsabakalarınaysa
öğrencilerin yoğun ilgisi olmuştur. Bu müsabakalar sırasında koşu, yüksek atlama,
güreş, patates yarışı, çuval yarışı gibi bir birinden farklı yarışlar düzenlenmiş, dereceye
giren öğrencilere ödüller verilmiştir. Nisan veya Mayıs ayına doğru ise kampüs alanı
içerisinde açık hava atletizm müsabakaları gerçekleştirilmiştir.858 Bütün bu yarışmalar
ve spor faaliyetleri öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağladığı gibi
öğrencilerde ekip ve mücadele ruhunu açığa çıkartmıştır.

3.4.3. Basım Faaliyetleri
Uluslararası Kolej öğrencileri tarafından ilk defa 1898-1899 ders yılında iki
haftada bir yayınlanan Monitör adında bir gazete çıkarılmaya başlanmıştır.859 Bu gazete
ile birlikte kolej bünyesinde yayın ve matbaa faaliyetlerine başlayan kolej öğrencileri,
ilerleyen yıllarda bu çalışmalarını giderek ilerletmiştir. 1913 yılında Buca’daki yeni
kampüs alanına taşınılmasıyla birlikte Kampüs Notları (Campus Notes) adı altında bir
okul dergisi çıkartan IC, bu derginin ilk sayısını 1 Kasım 1913 tarihinde
yayınlamıştır.860
1927 yılında ise IC öğrencilerinden İbrahim Nabi ve Mehmet Cemal Beylerin
girişimleri ile Işık adında bir dergi çıkartılmıştır. Dergideki yazıların tümünü kendileri
yazdıkları için yavaş ilerleyen dergi, iki nüsha çıkartarak biri Büyük Talebe Ocağı’na,
diğeri ise kütüphaneye konuluyordu. 1929 yılında öğrencilerin IC yönetimine
başvurmasıyla Işık dergisi, teksir makinası ile çoğaltılarak on nüsha basılıp
yayınlanmaya başlamıştır. Hatta bazı okullara da bu dergi gönderilmiştir. 1930 yılında
yayın kurulunda görev yapan öğrenci sayısının da artmasıyla Işık dergisi 150 adet
basılmaya başlanmıştır. 1931 senesinin başındaysa Işık dergisinin matbaada basılmasına
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çalışılmıştır. Fakat bir gelişme yaşanmaması üzerine derginin okulun matbaasında
basılan International College Quarterly (ICQ) ile birleşmesine karar verildi. Yine 1931
yılında Kırmızı Beyaz adında yeni bir dergi daha kolej içerisinde yayın hayatına
başlamıştır. Ancak muhteviyat bakımından basit bir dergi özelliği gösteren Kırmız
Beyaz dergisi, ICQ ile birleşen Işık dergisinin adını yaşatmak adına isim değişikliğine
gidip Işık adıyla, kusurlarından arındırılmış bir şekilde yayınlanmaya başlamıştır.861
Öte yandan IC’de bulunan matbaa sayesinde kolej içerisinde birçok basım
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayinlerde okunan ilahiler ve kutsal metinler bu matbaada
basılmıştır. Aynı zamanda okul matbaasında öğrencilere matbaacılık ve ciltçilik dersleri
de verilmiştir. Söz konusu matbaada, kolejin matbaa işlerinin büyük bir kısmı öğrenciler
tarafından yapılmış, ayrıca öğrenciler tarafından çıkartılan gazete ve risaleler de yine
burada basılmıştır.862
Okul müfredatı gereği öğrenciler seçmeli ders olarak demir işleri, ağaç işleri ya
da matbaacılık ve ciltçilik derslerini seçiyorlardı. Kolej matbaahanesinde Diamant
marka bir baskı makinesi, Krause marka kâğıt kesme makinesi ve hem İngilizce hem de
Türkçe çalışmalar için çok sayıda yazı fontları bulunmaktaydı. Bu materyaller sayesinde
öğrencilere matbaa konusundaki gerekli bilgiler veriliyor ve kalifiye elaman
yetiştiriliyordu. Ayrıca mevcut imkânlar sayesinde öğrenciler, birinci sınıf kalitede
öğrenci kitaplarını, kütüphane kitaplarını ve diğer kitapları ciltlemeyi öğreniyorlardı.863

3.5. İzmir Uluslararası Kolej’in Kapatılması
1891 yılında kurulan Uluslararası Kolej, 43 yıl boyunca İzmir’de faaliyetlerini
sürdürmüş bir okuldur, Bu süre içerisinde IC, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini
görüp meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesine şahitlik etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın
yarattığı siyasi, askerî ve ekonomik buhranı yakından hissetmiş, İzmir’in Yunan ordusu
tarafından işgalini ve Türk ordusu tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşuna
tanıklık edip büyük İzmir yangının etkilerini yaşamıştır. Aynı zamanda IC,
Cumhuriyetin kuruş dönemlerini görmüş, değişen politik hava karşısında birtakım
861

Elmacı, s. 138-139. Ayrıca Mehmet Emin Elmacı’ya göre, Uluslararası Kolej’de dergi ve neşriyat
anlamında 1927 yılına kadar hiçbir gelişme olmamıştır. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere 18981899 ders yılında IC öğrencileri tarafından bir süre boyunca Monitör adında bir gazete yayınlanmıştır.
Ayrıca 1 Kasım 1913 yılında çıkartılan Campus Notes (Kampüs Notları) dergisi, Elmacı’nın iddiasının
aksine kolejde, 1927 yılından önce neşriyat çalışmalarının olduğunu göstermektedir.
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yapısal değişikliklere gitmiş ancak gerek ekonomik sorunlar gerekse de bazı öğrenci
olayları sonucu eğitim faaliyetlerini sürdürememiş bir kolejdir.
Türk tarihi açısından önemli birçok olaya tanıklık eden bu okul, 1934
yazındaysa kapanmıştır. Fakat bu kapatma kararı, bir anda alınmış bir karar olmayıp
bazı gelişmelerin neticesinde gerçekleşmiş bir hükümdür. Dolayısıyla okulu kapanmaya
götüren bu gelişmeleri bilmeden, okulun kapanış nedeninin anlaşılamayacağı
kanaatindeyiz.

3.5.1. İzmir Uluslararası Kolej’in Kapanmasına Neden Olan Bazı Gelişmeler
Aslında IC’nin kamuoyu ile sorunları 6 Kasım 1925 tarihine kadar
uzamaktadır. Bu tarihin sabahında saat 08.30’da başlaması gerekirken kolej idaresinin
okuldaki öğretmenler ile yaptığı olağandışı toplantı nedeniyle dersler 10.50’de
başlamıştır. Bu olağandışı toplantı, IC’de ters giden bir şeylerin olduğunun habercisiydi
ve kısa bir süre sonraysa söz konusu toplantının amacı anlaşılmıştır. Gece yarısı kolej
şapeline giren biri veya birileri tarafından, şapel içerisindeki duvarda asılı olan IC
Müdürü Alexander MacLachlan’ın yağlı boya resmi yırtılmış ve yine şapel içerisinde
bulunan borulu kilise orgunun arkasına atılmıştı. Bu olay sonucu öğrenciler arasında
tahkikat başlatan IC yönetimi, öğrencileri teker teker müdüriyete çağırarak olay
hakkında sorgulanmışlardır. Ancak bu soruşturmadan bir sonuç alınamaması üzere tüm
öğrenciler toplantı salonunda toplatılmış ve Müdür MacLachlan tarafından bir konuşma
gerçekleştirilmiştir. MacLachlan’ın öğrencilere yaptığı konuşma sırasında, dinî
inançlarına saygılı olunmasını, saygısızlık yapan öğrencilerin okulda yeri olmadığı ve
derhâl bu girişimden sorumlu olan kişi veya kişilerin suçlarını itiraf etmesini istemiştir.
Suçunu itiraf etmediği takdirde bu Türk öğrencinin en ufak bir şerefinin olmadığı
MacLachlan tarafından vurgulanmıştır. Hizmet gazetesine göre bu resmin yırtılmasının
nedeni,

bir

ders sırasında öğrencilere dinî telkin yapılmasından rahatsızlık

duyulmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca bu eylemi gerçekleştiren bir kişi değil, beş
öğrenciden oluşuyordu. IC Müdürü Alexander MacLachlan’ın ağır sözleri sonucu olayı
bir

öğrenci

üstlenmiş

uzaklaştırılmıştır.864
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Yine IC’deki öğrenci olayları ile yakından ilgilenen Anadolu gazetesine göre,
1929 yılında IC’ye ziyaret gerçekleştiren Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti)
üyelerinden bir bayan, Türk öğrencilere uluslararası ilişkileri öven ve uluslararası
cemiyet sayesinde devletlerin huzur içinde olacağı yönünde bir konuşma yapmıştır.
Konuşma sonrası söz konusu cemiyete IC Müdürü Cass Arthur Reed ile birlikte 50’ye
yakın öğrencinin üye olması Türk ulus kimliğinin yerleştirilmeye çalışıldığı bir
dönemde bazı öğrencileri rahatsız etmiştir. Öğrencilerin duyduğu bu rahatsızlık ve aşırı
hassasiyet, IC’nin edebiyat öğretmeni Esat Bey’e ve dönemin İzmir Maarif Müdürü
Emin Fuat Bey’e iletilmiştir. Emin Fuat Bey, böyle bir olayın yaşandığını ancak
endişeye kapılacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtmesine rağmen Anadolu
gazetesi bu tarihten itibaren IC’nin kapatılacağına dair dedikoduların olduğunu
bildirmiştir.865
Bir başka hadise ise Mart 1929’da yaşanacaktır. Son sınıf öğrencilerinden
Cihad ve Mustafa Sezai Efendiler, yaklaşmakta olan sınavlar nedeniyle kolej
kütüphanesinde geç saatlere kadar çalışınca o günkü nöbetçi öğretmen tarafından
kütüphaneyi boşaltmaları konusunda uyarılmış ve olay tartışmaya dönüşmüştür. Ertesi
gün olaydan haberdar olan kolej yönetimi, söz konusu iki öğrencinin bir hafta süre ile
uzaklaştırılmasına karar verince diğer son sınıf öğrencilerinin tepkisiyle karşılaşmıştır.
Uzaklaştırmayı gerektirecek bir durumun olmadığını söyleyen son sınıf öğrencileri,
mademki arkadaşları okuldan uzaklaştırılıyor bu kararının hepsine uygulanması
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine IC idaresi daha da ileri giderek tüm son
sınıf öğrencilerini geçici süre ile okuldan uzaklaştırmıştır. Ertesi sabah ise öğrenciler
trenle Kızılçullu’dan ayrılıp okulu terk etmişlerdir. Yaşanan gelişmeler sonucu büyüyen
bu olay, İl Maarif Müdürlüğüne aktarılmıştır. Olayın üzerine giderek araştırma yapan
Maarif Müdürü Nail Bey, IC Müdürü C. A. Reed’i makamına çağırarak bu karar
hakkındaki gerekçeleri sorgulanmıştır.866
1931 yılından itibaren ulusal basında olduğu gibi İzmir’in mahallî basınında da
misyonerlik ve yabancı okullar ile ilgili yayınlara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır.
Özellikle Hizmet ve Anadolu gazetelerinde bu haberlere daha fazla yer ayrılmıştır.
İzmir’deki Amerikan misyonerlerin faaliyetleri ile ilgili olarak bu gazetelerde,
Türkiye’nin talepleri doğrultusunda Amerikalı gençlerin bölgeye geldikleri, misyonerlik
865
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adı altında öğretmenlik, sosyologluk, doktorluk, hemşirelik, dernek üyelikleri, YMCA
ve YWCA gibi Hristiyan derneklerin genel kuruluyla ortak çalıştıkları belirtilmiştir. 867
Yine 1931 yılındaki Hizmet gazetesinin 3 Haziran tarihli haberinde “Amerikan
Kolejleri birer hars (kültür) mektebinden, birer din tuzağından başka bir şey değildir”
şeklinde başlıklar atılmış ve uzun uzun misyonerliğin zarları anlatılmıştır. 868
Öte yandan 1929 yılında Amerika’da başlayan ve sonrasında dünyaya yayılan
iktisadi bunalım, Uluslararası Kolej’in mali yapısını da derinden etkilemiştir. Yaşanan
bu ekonomik kriz sonucu okulun öğrenci sayısında ve dolayısıyla öğrencilerden elde
edilen gelirlerde büyük düşüş yaşanmıştır. Gelirlerdeki bu azalış, tam zamanlı çalışan
25 öğretim üyesi ve yarı zamanlı personeli bulunan bir kolej için felaket anlamına
geliyordu. Dünya çapında yaşanan büyük ekonomik buhranın etkilerinden kurtulmaya
çalışan IC, 1 Temmuz 1932’de öğretmen maaşlarında %25, öğretim üyelerinin
maaşlarında %20, diğer okul personelinin aylıklarındaysa %10 kesintiye gitmek
zorunda kalmıştır. Türk Hükûmeti’nin de söz konusu mali krizden etkilenmesi ve
ardından devletin getirdiği ağır vergiler, okulun ekonomik sıkıntısını arttırmıştır. Bir
süre sonra ise IC’nin, burslu öğrencilere tahsis edebileceği hiçbir kaynağı kalmamış,
eğitim ücretlerini toplamak gittikçe zor bir hal almıştır.869
Mali kriz dışında, cumhuriyet sonrası Türk siyasi hayatında yaşanan değişimin
yansımaları da IC’nin faaliyetlerini durdurmasında etkili olmuştur. Yeni kurulan
Türkiye

Cumhuriyeti

birçok alanda

inkılâplar gerçekleştirirken

millî eğitim

politikasında da köklü değişimler yapmıştır. Türk toplumunu millî, lâik ve çağdaş bir
yapıya kavuşturmayı amaçlayan Cumhuriyet yöneticileri, ülkede faaliyet gösteren
yabancı okulları denetim altına alma düşüncesiyle kanun değişikliklerine gitmiş,
talimatname ve tamimler yayınlamışlardır. Eğitim sistemindeki millileşme politikası
gereğince Türk Hükûmeti tarafından yapılan bu düzenlemeler sonucunda yabancı
okullar sıkı bir denetime tabi tutulmuşlardır.870 Örneğin 1925 yılında yayınlanan
867
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1914 öncesi Anadolu’da kontrolsüz bir şekilde faaliyet gösteren Amerikan ve diğer yabancı okullar,
Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan bu denetimler ve yeni düzenlemeler nedeniyle eskisi gibi rahat
hareket edemeyecektir. Birinci Dünya Savaşı sonrası gerek Türkiye’nin gerekse de Yakın Doğu
coğrafyasında yer alan ülkelerin siyasi yapılarındaki değişim, bu ülkelerde bulunan yabancı okulları
gelecek açısından kaygılandırmıştır. İzmir Uluslararası Kolej Müdürü Cass Arthur Reed’e göre Amerikan
okullarının bu değişimlerden en az zararla kurtulması için dört temel konuya dikkat edilmesi
gerekmekteydi. 1- Bütün erkek ve kız çocukları Amerikan okullarına kabul edilmeli ve gelecek adına bu
kişiler, istenilen düzeyde eğitilmeli. 2- Eğitim çalışmalarında Batı kültürü en iyi şekilde öğrencilere
868
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tamimle

birlikte

yabancı

okullar,

Türk

millî

eğitim

anlayışı

çerçevesinde

şekillendirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu tamimleyse şu emirlere uyulması
istenilmişti:871

“- Hiçbir okulda Türk ve Türk Devleti aleyhine, derslerde veya ders dışında bir
ifade kullanılmayacaktır.
- Türklerin bugününü ve dününü kötüleyen Türk ve Türk Devleti aleyhine
yazılmış kitap bulunmayacaktır.
- Türk tarihi ve coğrafyasına ilişkin en ufak bir yanlış, ders kitaplarında duvar
panolarında bulunmayacaktır.
- Türk toprakları hiçbir ülkenin parçası olarak gösterilmeyecektir.
- Ders kitaplarında hiçbir devletin propagandası bulunmayacaktır.
- Bütün yabancı okullarda haftada beş saat Türk dili, Türk tarihi ve coğrafyası
okutulacaktır.
- Türk dili, Türk tarihi ve coğrafyası öğretmenleri Türk olacak ve Millî Eğitim
Bakanlığınca seçilecektir.
- Okullarda her türlü dinî propagandanın yapılması yasaktır.
- Okullarda dinî sembol bulundurulmayacaktır.”

Bu tamim ve diğer yeni düzenlemeler yabancı okulların yapısını deriden
etkilemiştir. IC’nin hazırlık (ortaokul) kısmından alınan diplomalar artık genel Türk
liselerinde verilen diplomalardan daha yüksek sayılmamaya başlamıştır. Öte yandan
İstanbul Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdürme hayali içerisinde olan IC’nin kolej (lise)
kısmından mezun olanlar yalnızca Türkçe yapılan giriş imtihanlarıyla karşılaşıyordu.
Her ne kadar kolej müfredatı buna göre ayarlanmış olsa da yaşanan bu değişim, yine de
pek çok öğrencinin endişelenmesine yol açmıştır.872

aşılanmalı. 3- Okulların eğitim seviyeleri geliştirilmeli ve okul kurallarına bağlı kalınmalı. 4- Eğitim ve
diğer konulardaki lider kişilerle, fırsatların artırılması adına, yakın ilişkiler kurulmalı. Reed, “Problems of
American”, s. 6-9.
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Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 109, Ankara 1990, s. 153.
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3.5.1.1. Mehmet Timuçin Olayı
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk Hükûmeti millî bir devlet kimliğinin
oluşturmaya çalışmıştır. Bu plan dâhilinden millî tesisler, millî ekonomi, millî eğitim,
azınlıklardan arındırılmış millî bir demografik yapı vb. kurma projeleri zamanla etkili
olmuştur. Artık ülke genelinde esen milliyetçi havanın izlerini, hayatın birçok alanında
görmek mümkündü. Benzer şekilde Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Amerikan
okullarında okuyan Türk öğrenciler de bu havadan etkilenecektir.
Amerikan okullarındaki öğrencilere pompalanan Amerikan kültürü ile
Anadolu’da esen millî kültür düşüncesi, 1930’lara gelindiğinde kan uyuşmazlığı
yaşayacaktır. Bu uyuşmazlığın sonuçlarından birisiyse Aralık 1932 yılında ACI’da
yaşanmıştır. İzmir’in yerel gazetelerinden biri olan Anadolu gazetesinde, okulun
Amerikalı öğretmenlerinden Mr. Partridge’in Türk kültürünü küçük düşürücü
beyanatını Berber Sırığı (barber pole) Olayı başlığıyla bir haber yapılmıştır. Olayın
kahramanı Partridge, okulda bulunan bir sütunu Türk millî renkleri olan kırmızı ve
beyaz renge boyatılıp vatan şairi ve hürriyet savunucusu Namık Kemal’in ölüm
yıldönümünü anmak istemiştir. Partridge’in, sütunun yeni halini Amerika’daki berber
dükkânlarının dışında asılı duran sırıklara benzediğini ifade eden şaşırtıcı beyanatı, millî
kahramanlarına karşı bir hakaret olarak algılayan Türk öğrenciler tarafından öfkeyle
karşılanmıştır. Bir süre sonra ise öğrenciler tarafından bu olaya bir tepki olarak Türk
Kültür Cemiyeti (Millî Harsı Koruma Cemiyeti) adında bir kulüp kurulmuştur.873
Türk Kültür Cemiyeti, okul yönetiminin yaşanan bu olay sonrası özür
dilemesini ve yönetimin yeni kurulan bu cemiyeti tanıması konusunda ısrarcı
olunmuştur. Konunun, millî eğitim müfettişlerinin tarafından incelenmesi ve
müfettişlerin itidalli yaklaşımları sonucu konu çözüme kavuşturulmuştur.874 ACI’da
yaşanan Berber Sırığı Olayı cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki Türk duyarlılığının
örneklerinden birisiydi.
ACI’da yaşanan bu olayın üzerinden çok geçmeden Mehmet Timuçin Olayı
olarak bilinen bir başka hadiseyse IC içerisinde yaşanacaktır. 1933 yılında IC’de eğitim
gören Mehmet Timuçin adındaki bir Türk öğrenci, okuldaki öğrencileri 29 Ekim
873
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Bayramı

etkinliği kapsamında

düzenlenen resmigeçit

töreninden

vazgeçirmeye çalışmıştır.875 Öğrencinin bu boykot girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış
ancak okul disiplinine büyük önem veren müdür Cass Arthur Reed, bu tutum ve
davranışlarından ötürü Timuçin’in disiplin cezası alması gerektiğini düşünmüştür.
Okuldaki Türk öğretmenler ise hezimete dönüşen bu başarısız girişimle öğrencinin
bilfiil ceza almış olduğuna inanmaktaydılar. Türk öğretmenlerin bu yaklaşımı karşısında
bazı Amerikalı öğretmenler, Türk öğretmenlerin öğrenci isyanlarını teşvik ettiklerini
düşünmeye başlamışlardır.
Bu olayın görünen yüzünün altında yatan düşünce, kolejin yabancıların
himayesinde olması ve misyonerlikle bağlantısından duyulan hoşnutsuzluk olduğu
şeklindeydi. Zaten IC’deki pek çok Türk öğrenci, Amerikalıların üstünlük taslayan bir
hava içerisinde olduklarına inanıyordu. Yine Türk öğrencilerinin düşüncesine göre,
Amerikalılar Türk değerlerine önemsizmiş gözüyle bakıyordu. Öte yandan okul
yönetimi ve okul politikalarının hazırlanmasında Amerikalıların daha büyük bir paya
sahip olması Türk öğrencileri rahatsız ediyordu.
Yaşanan bu olayın ardından müdür Reed’in kararlı tutumu, Mehmet
Timuçin’in okuldan uzaklaştırılmasına neden olmuştur. Okuldaki 42 öğrencinin, “Ya
Timuçin yeniden okula alınır ya da hep birlikte okuldan ayrılırız.” şeklindeki istekleri
sonucu olay çıkmaz bir hal almıştır. Öğrenciler taleplerinin gerçekleşinceye kadar
derslere girmeyeceğini belirtmiş ve bu protesto 4 gün sürmüştür. Yaşanan bu krizi
aşabilmek içinse müdür Reed, sonunda bu konuyu Türk yetkililere havale etmeye razı
olmuştur.
Eğitim faaliyetlerini sürdürmeye çalışan IC, karşılıklı meydan okumalar
sonucu büyük değer kaybına uğramış, durum tamiri imkânsız bir hal almıştır. 1934
baharına kadar okulda devam eden huzursuz hava sonucu kolej temsilcileri Ankara’daki
yetkililerle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede sırasında kolej temsilcileri
yetkililerden, kamuoyunun koleje saldırmasının önüne geçişmesini rica etmiş, kolejdeki
iç disiplinin devam ettirilmesinin desteklenmesi ve okul disiplinine riayet etmeyen Türk
öğretmenlerin eğitim kadrosundan çıkarılmasını istemişlerdir. Yetkililerce bu konularda
kolej idaresine güvence verilmesinden tatmin olmayan Kolej’in mütevelli heyeti, tüm
875
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bu yaşanan olaylar sonucu Uluslararası Kolej’in eğitim faaliyetlerini durdurma kararı
almıştır.876

3.5.2. Kapatılma Kararının Alınması ve Sonrası Gelişmeler
Uluslararası Kolej’in mütevelli heyeti tarafından alınan kapatma kararı, kolej
müdürü Cass Arthur Reed tarafından basın yolu ile ilan edilmiştir. Reed, konuşmasında
şu ifadelere yer veriyordu: “Amerika’da bulunan idare heyetimizin kararıyla
mektebimizin gelecek sene tedrisata devam etmeyeceğini, mektebimiz talebesinden
isteyenlerin diğer mekteplere nakil ve kabulleri hususunda lazım gelen teşebbüsatta
bulunulduğunu ve Maarif Vekili Beyefendi Hazretlerinin gerek talebe ve gerek
muallimlerimiz hakkında himayekârlık lütfunda bulunduklarını berayı malûmat arz
ederim efendim.”877
IC’nin aldığı bu karar sonrası, kolejle ilgili haberlere yerel ve ulusal basında
yer verilmiştir. İzmir’deki Uluslararası Kolej’in kendi yönetim kararıyla kapatılmasına
dair aldığı karar sırasındaysa Cumhuriyet gazetesi kurucusu ve siyasetçi Yunus Nadi
(Abalıoğlu) İstanbul’da bulunuyordu. Daha sonra İzmir’e giden Yunus Nadi, dönemin
İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Salih (Uz) ile birlikte IC kampüsünü ziyaret etme
fırsatı bulmuştur. Yunus Nadi, bu ziyaret sırasında IC Müdürü Cass Arthur Reed ile bir
mülakat gerçekleştirmiştir. Bu mülakat esnasında Reed, konuklara kampüs alanını
gezdirip binalar, derslikler ve yatakhaneler hakkında bilgi vermiştir. Gördüğü manzara
karşısında etkilenen Yunus Nadi’ye göreyse IC’nin kapanmasından sonra mevcut
yerleşke Türk Hükûmeti tarafından yine bir eğitim kurumu olarak değerlendirilmeliydi.
Öte yandan Yunus Nadi, IC Müdürü C. A. Reed’e yaptıkları mülakatta, okulu
neden kapattıklarını sormuştur. Bu soru karşısındaysa Reed, açık yüreklilikle şu
ifadeleri kullanmıştır:878
“İstenilmediğimizi hissetmekliğimiz bu kararın başlıca saikidir. Yeni rejim
talim ve terbiyede millî vahdet prensibinden kuvvet alarak ecnebi mekteplere pek hoş
bir nazarla bakmıyordu. Bundan azıtarak mektebin içine kadar sirayet ettirilmiş mahallî
dedikodular da müz’iç şekiller almaktan hâli kalmıyordu. Galiba bu başlıca sebeplere
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bir taraftan yavaş yavaş talebenin azalmakta olması, diğer taraftan hariçten mektebe
yapılmakta olan yardımların gittikçe kıtalması gibi başka sebepler de katılmıştır.
Bunlar fazla tafsilât ve teferruattır.” Asıl fikir olaraksa Mr. Reed şunları şöyleyecektir:
“Bu mektebin takip ettiği talim ve terbiye sistemi iyidir. Memlekette pekiyi
inkişaf eden millî zihniyet ve hareketlere nazaran eğer vaktinde isabetli bir karar
alınabilmiş olsaydı. Mektebi, talim ve terbiye sistemini ve hatta İngilizce tahsil esasını
hiç bozmaksızın, tamamen millî eller ve millî kafalarla idare olunan, tamamen millete
mâledilmiş bir müessese olarak idame etmek mümkün olurdu. O zaman mektep,
Galatasaray Lisesi’nin Fransızca tedrisatı gibi İngiliz lisanı ile bilgi öğreten bir Türk
lisesi halinde devam edip giderdi."
Buradan da anlaşılacağı üzere yeni rejimle yaşanan kan uyuşmazlığı, yerel
basında kolej aleyhinde çıkan haberler,879 öğrenci sayısının ve okul gelirlerin azalması
IC’nin kapanmasında etkili olmuştur. Ancak Cass Arthur Reed’in bütün bu bilinenin
dışında yaptığı itiraf ise önemlidir. Reed’e göre, okul içerisinde yayılan milliyetçi
düşünceler ve hareketler karşısında zamanında doğru kararlar alınamamış olması
Uluslararası Kolej’in kapanmasındaki en önemli nedenlerden biriydi.
Haziran 1934 yılında C. A. Reed tarafından basına yapılan bu açıklama sonrası
IC’nin mütevelli heyeti ve yerel yönetim kurulu üyelerinin ortak kararı ile 31 Ağustos
1934 tarihinde kolejin kapatılması resmiyet kazanmıştır.880
1891 yılında kurulan ve 1934 yılına kadar yürüttüğü eğitim-öğretim
faaliyetleriyle bilfiil son derece önemli girişimlerde bulunan bu kolejin kapatılmasına
ilişkin Frank A. Stone şu yorumda bulunuyordu:881
“Uluslararası Kolej’in liderlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yeni şartlara
uymaya çalışmadığı iddia edilemezdi. Belki başarısızlığının gerçek sebebi, ekonomi
alanındaki kötüleşmenin yoğunlaştırdığı bu şartların değişimindeki baş döndürücü
hızlılığa hamledilmelidir. Öyle görünüyor ki, etrafındaki kimselerin görüşleri güçlü bir
milliyetçilik halini alınca, kolej yöneticileri eski dönemin zihniyetine yakalanmışlardı.
Okul hâlâ daha Amerikan Board’un kontrolü altında olsaydı, artık İzmir’de hoş
karşılanmayan yabancı öğretim üyelerini başka bir yere nakletmek mümkün olurdu.
879
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hareket kabiliyetini yavaşlatacaktır. Buna bağlı olarak ulusal basında yabancı okullardaki misyonerlik
faaliyetlerine karşı yazılan yazılar, İzmir yerel basınının ve kamuoyunun dikkatlerini şehirde bulunan
Amerikan okullarına yöneltmesine neden olacaktır. Elmacı, s. 199.
880
Stone, s. 355-356.
881
Stone, s. 356-357.
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Ancak kurumun bağımsız statüsü, bundan böyle faaliyet gösteremeyecekleri inancına
yöneldikleri sırada Mütevelli Heyeti’ne, okulu kapatmaktan başka bir seçenek
bırakmamıştır.”
Uluslararası Kolej’in kapatılması kararıyla birlikte okul envanterine kayıtlı
demirbaş eşyalar ve kitaplar toptan satışa sunularak satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Yine kolejin kapatıldığı günlerde kolej ana binasının (MacLachlan Hall) hastane olarak
kullanılabileceği şeklinde haberlere yerel basında yer verilmiştir.882 IC öğrencilerinin
mağdur olmamaları içinse lise ve öğretmen okullarına sınavsız olarak alınmalarına,
Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinden kaçıncı sınıftalarsa aynı sınıftan devam
ettirilmelerine Millî Eğitim Bakanlığınca ilgili birimlere bildirilmiştir. 883
Uluslararası Kolej’in kapatılmasının ardından kolej kampüs sahası ve içinde
bulunan binalar Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1934 yılına ait bütçesinde karşılığı
bulunmadığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından satın alınamayacağı
dönemin Maarif Vekili Zeynel Abidin Özmen tarafından gazetecilere beyan edilmişti.884
Bu açıklamanın ardından geçen birkaç yıl boyunca da Uluslararası Kolej’e ait olan
taşınmazların satışı gerçekleşmeyecektir.
1934 yılında IC’nin eğitim faaliyetlerini durdurmasından sonra okulun üç
öğretmeni: Harrison A. Maynard, Luther R. Fowle ve Louis Seylaz, Beyrut Amerikan
Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna dâhil olup çalışmalarını burada sürdürmüşlerdir.
Ayrıca IC’nin müdürü Cass Arthur Reed de 1934-1935 yıllarında Beyrut’taki Amerikan
Üniversitesi’nde ilahiyat profesörü olarak görev yapmış, ardından California eyaletinin
Pomona şehrinde bulunan Kongregasyonal Kilisesi’nin papazlık davetini kabul ederek
Beyrut’tan ayrılıp Amerika’ya gitmiştir.885
1936 yılında IC’nin mütevelli heyeti tarafından alınan karar gereğince,
Uluslararası Kolej’in Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucu
resmî olarak Beyrut’a taşınması kararlaştırılmıştır. Anlaşma gereğince IC’nin hazırlık
kısmı, Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne bağlı bir kısım olarak beş yıllık bir deneme
sürecinden geçecekti. 1940 yılına gelindiğinde ise mütevelli heyeti bu iş birliğinin
devam ettirilmesi dair yeni bir karar almıştır.
882

“Amerikan Mektebi Kitap ve Eşyalarını Kâmilen Sattı”, Yeni Asır Gazetesi, No: 8714, 6 Ağustos 1934
Pazartesi, s. 5.
883
“Kolejliler Haklarını Kaybetmeyecekler”, Anadolu Gazetesi, No: 5992, 20 Ağustos 1934 Pazartesi, s.
5; “Kolej Talebesi İçin Bir Emir”, Millî Birlik Gazetesi, No:213, 20 Ağustos 1934 Pazartesi, s. 3.
884
“İzmir Koleji Satın Alınmayacak”, Anadolu Gazetesi, No: 5990, 17 Ağustos 1934 Cuma, s. 2.
885
Penrose, s. 263.
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Uluslararası Kolej’in Beyrut’a taşınmasıyla birlikte buradaki Amerikan
Üniversitesi de 16 ayrı inanca sahip ve 37 farklı millete mensup öğrenci profiliyle
gerçek anlamda uluslararası bir okul haline dönüşmüştür. 1936 yılına kadar 310
öğrencisi olan üniversite, bu tarihten itibaren büyük bir sıçrama yaparak biranda 901
öğrenciyi bünyesinde barındıran bir eğitim kurumu haline gelmiş, aradan geçen beş
yılın sonucunda Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne 1940-1941 eğitim-öğretim yılında
1.272 öğrenci kayıt olmuştur.886 Günümüzde ise İzmir’deki orijinal kurumun kimliğini
muhafaza etmek amacıyla Uluslararası Kolej olarak tanınan okul, bu isimle inşa edilmiş
yeni ve geniş kampüsünde hâlâ faaliyetlerini sürdürmektedir.887
Bir süre sonraysa Amerikan Board’a ait olan İzmir’deki Uluslararası Kolej
arazisi ve binaları yapılan pazarlıklar sonucu 2490 sayılı kanunun, 26. Maddesinin, (F)
fıkrasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 62.600 Türk lirasına satın
alınmasına karar verilmiştir. Alınan karar, 1 Şubat 1937 tarihli Türkiye Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulu kararınca onaylanmıştır.888 Ancak okulun geçmişten kalan bina ve
arazi vergisi ile alım-satım masrafları sonrasında Board misyonerlerine 52.000 lira
ödenmiştir.889
IC’nin ana binasına 20 Şubat 1937 tarihinde düzenlenen törenle Türk bayrağı
çekilmiş, törende konuşma yapan dönemin İzmir Millî Eğitim Müdürü Ali Rıza Bey,
binanın köy öğretmeni yetiştirmek gibi kutsal bir amaç uğruna Türkiye Cumhuriyeti
tarafından satın alındığını ifade etmiştir. 890

IC kampüsü içerisinde Türkiye’nin en

meşhur köy enstitülerinden birisi olan İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü’nün himayesi
altında, Uluslararası Kolej zamanında kampüs içerisinde oluşturulan Kolej Çiftliği ile
bağlantılı olan ve modern tarım tekniklerini öğretme mantığıyla tesis edilen örnek
çiftlikler çalışmalarına devam etmiştir.891
886

Penrose, s. 262.
Stone, s. 357.
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Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Bakanlar Kurulu Kararları Fonu, Tarih: 1/2/1937, Sayı:
2/5958, Fon Kodu: 130..18.1.2., Yer No: 71.9..5.
889
Anadolu Gazetesinin 20 Şubat 1937 tarihli haberine göre, “Kolej ve çiftlik binaları 62.500 liraya satın
alınmış, fakat mektebin bina ve arazi vergisinden 10.000 lira borcu bulunduğu anlaşıldığından tapuda
tescil işlemi içinde 600 lira masraf olmuştur. Bu suretle Kolej sahiplerinin vekili olan M. Şarl P. Balladur
52.027 lira almıştır”. Yeni Asır gazetesinin aynı tarihli haberine göreyse IC kampüs arazi ve binaları
52.500 lira karşılığında resmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne devredilmiştir. Akt. Elmacı, s. 238.
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Tınal, s. 185-186. Uluslararası Kolej’in Şirinyer (Kızılçullu) / Buca’daki yerleşkesinin, 1937-1952
yılları arasında İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü tarafından kullanıldığı dönem ve faaliyetler hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. Elmacı, s. 243-303.
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Stone, s. 357. Fikirler Dergisi’nin 1 Nisan 1937 tarihli sayısında Köycülük Enstitüsü başlığıyla yer
alan makalede, eğitim-öğretim programlarının ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını çağdaş bir şekilde
giderilmesi gerektiği, bu programların sadece çocuk ve gençlik psikolojisine göre değil aynı zamanda
887
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Türkiye’de yaşanan siyasi değişimin bir sonucu olarak 1950’lerde ülke
çapındaki tüm köy enstitülerinin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu karar sonucu ise
İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü de faaliyetlerine sonlandırmıştır. Kızılçullu Köy
Enstitüsü’nün kapatılmasından bir süre sonra enstitüye ait binaların ve arazinin bakanlar
kurulunun 2 Aralık 1952 tarihli toplantısı sonucunda NATO karargâhına tahsis edilmesi
onaylanmıştır.892
1874’te Antep Orta Anadolu Koleji’nin açılışıyla başlayan altmış yıllık bir
dönem 1934 yılında Uluslararası Kolej’in kapatılması ile sona ermiştir. Bu süre
içerisinde Anadolu’nun içlerinde yedi tane yükseköğretim kurumu açılmıştır.
Anadolu’nun gelişimine katkıları olan bu kurumlardan ikisinin varlığına 1934 yılında
son verilmiştir. Dördü Yunanistan, Suriye ve Lübnan’da mülteci kurumlar olarak
yeniden teşkilatlanmışlardır. Bir zamanlar ABCFM desteğinde açılan kolejlerin faaliyet
gösterdiği bölgelerin bazılarında bulunan ortaokul seviyesindeki programlar devam
ettirilmiştir. Fakat bundan böyle yabancılar Türkiye’de yükseköğretim kurumu
açamayacaklardı.893

sosyolojiye yani toplum ihtiyaçlarına da dayanması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca söz konusu
makalede, “… kültür bakanlığımız bizi bu ilin halline doğru götürecek en mükemmel bir adım atmıştır.
Kızılçullu’daki Amerikan Kolej’ini ve kolejin çiftliğini satın almıştır. Haber aldığımıza göre bakanlık
burada bir köycülük enstitüsü kuracak ve burada bilhassa yepyeni bir tarzda (köy alpları) yetiştirecektir.
Bence köy öğretmenleri, sadece öğretmen değil, köyü yeniden kuracak, köyü cehaletin elinden fethedecek
alplardır. İşte bu (alp)lar, Kızılçullu’da yetiştirilecektir…”şeklinde ifadelere yer veriliyordu. Akt.
Elmacı, s. 251.
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BCA, Bakanlar Kurulu Kararları Fonu, Tarih: 2/12/1952, Sayı: 3/16015,Fon Kodu: 30..18.1.2.,
Yer No: 130.90..4.
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Stone, s. 357-358.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN VE
AMERİKAN EĞİTİM KURUMLARININ
İZMİR İSTASYONUNDAKİ
SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE SİYASÎ ETKİLERİ
4.1. Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri
Osmanlı topraklarına ayak basan ilk kuşak Amerikalı Protestan misyonerler:
Parsons, Fisk, Goodell ve diğerleri, Batı medeniyeti hakkında çok da fazla bilgisi
olmayan Osmanlı toplumunu, bu medeniyete ait bazı öğelerle tanıştıran ilk kişiler
olmuşlardır. Giyim, yaşam şekli vs. özellikleriyle eğitimli Amerikalı misyonerler,
Osmanlı toplumunun dikkatini çekmeyi başarmışlardır. Geleneksel bir dünya görüşüne
sahip olan Doğu medeniyeti ile iletişime geçmeye çalışan Amerikalı bu dindar
oryantalistler, Osmanlı toplumunun sosyal hayatında tanışmadığı birçok şeyle kendileri
sayesinde tanışmasına vesile olacaklardır. Örneğin Amerikan pencere camları, ahşap
zeminler, dört tekerlekli yük arabaları, saatler, dikiş makineleri, org, çırçır makinesi,
telgraf aletleri (Osmanlı Devleti’ne ilk telgrafı getirenler belki de Amerikan Board
misyonerleridir), patates ve domates gibi elle tutulur nesneler Amerikalı misyonerlerin
ifadesine

göre,

onların

aracılığıyla

Osmanlı

topraklarında

tanınmaya

veya

yaygınlaşmaya başlamıştır.894 Bununla birlikte bireycilik (individüalizm), akılcılık
(rasyonalizm), faydacılık (pragmatizm), ulusçuluk (nasyonalizm), halkların kendi
894

Grabill, s. 19. Ayrıca misyonerler, “merak ve hayranlık uyandıran birtakım nesnelere sahiptiler.
Piyano gibi Avrupaî müzik enstrümanları veya dürbün, fotoğraf makinesi, motor, bisiklet, lamba, okul
laboratuvar donanımı ve Abdülhamit dönemiyle beraber tıbbî donanımıyla birlikte hastaneler, prestij
nesneleri veya ilerleme sembolleriydi… Sahip oldukları bilgi üstünlükleri ve teknik becerileri,
misyonerlerin Müslüman din adamları da dâhil olmak üzere yerli halkın büyük bir bölümünün gözünde
her konuda danışabilecek birer akıl hocasına, hatta Süpermenlere dönüşmelerine neden olmuştur.”
Kieser, s. 81.
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kaderini tayin etme hakkı (self determinasyon) vb. elle tutulamayan fakat etkileri çok
büyük ve kalıcı olan bazı kavramlar da misyoner faaliyetleri ile ilişkili olarak gün
yüzüne çıkmıştır. Dolayısıyla misyoner çalışmalarını dinler, mezhepler arası bir
mücadele olarak ele almak, tarihsel olayları açıklamada, pek fazla yararlı
olmayacaktır.895 Bu nedenle bahsedilen hususlar da göz önünde bulundurularak
misyonerlerin, sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda Osmanlı toplum yapısına ne gibi
etkilerinin olduğu değerlendirilmelidir.
Uzun yıllar Anadolu’da çeşitli misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Board
misyonerleri, genel itibariyle etken bir rol üstlenirken misyoner nüfuzuna maruz kalan
topluluklar edilgen bir yapı içerisine girmişlerdir. Ancak gerek Protestan olmayan
cemaatlerin tepkileri gerekse de devlet müdahalesi karşısında zaman zaman bu rollerin
değiştiği de görülmüştür. Misyonerler ile yerli halkın Anadolu’daki bu etkileşimin
benzer örneklerin bazılarını İzmir’de de görmek mümkündür.
İzmir, tarihten gelen birikimlerinin bir yansıması olarak farklı millet
mensuplarının, çeşitli inanç ve kültürlere haiz insanların, uzun yıllar boyunca bir arada
yaşamasına imkân sağlamış bir kenttir. Bu açıdan İzmir, Osmanlı Devleti’nin çok uluslu
devlet yapısının en güzel örneklerinin mikro düzeyde sergilendiği önemli şehirlerden
birisi olmuştur. Hoşgörü içerisinde Rum, Ermeni, Yahudi ve Levantenlerin bir arada
yaşadığı bu şehir, her ne kadar Gâvur İzmir yakıştırması yapılsa da içerisinde çok fazla
sayıda Müslüman Türk nüfusu da barındırmıştır.
Coğrafi konumu, binlerce yıllık tarihi geçmişi, zengin demografik yapısı ve
İzmir’deki iktisadi canlılık, az ya da çok, şehirde yaşanan sosyo-ekonomik ve kültürel
etkileşimin önemli faktörleri arasında sayılabilir. Bir liman şehri olan İzmir, ticari
zenginliğinin yanı sıra batıdan ve doğudan gelen tüccarların önemli duraklarından birisi,
levantın parlayan yıldızı olmuştur.
Bütün bu özellikleri ile adeta bir cazibe merkezi olan İzmir, dinî ve kültürel
açıdan bölge insanını etkilemeyi görev edinmiş çeşitli misyoner örgütlerini ve birçok
misyoneri kendine çekmeyi başarmıştır. Fransız, İngiliz, Alman, İskoç, Amerikan vs.
misyoner örgütleri İzmir’de faaliyetlerde bulunmuş, kilise, okul, hastane, yetimhane,
kreş gibi kuruluşları hayata geçirmişlerdir. Misyoner örgütleri, bu kamusal yapılar
aracılığıylaysa şehirde dinî, sosyal ve kültürel nüfuz alanları oluşturmaya çalışmışlardır.
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Kocabaşoğlu, “XIX. Yüzyılda Amerikan Matbaaları…”, s. 269.
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4.1.1. Azınlıklar Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri
Şehirde bulunan birçok misyoner teşkilatı gibi Board misyonerleri de nüfuz
sahalarını genişletmek adına başta dinî ve eğitim faaliyetleri olmak üzere pek çok
çalışma koluyla misyonerliğin gereklerini yerine getirmeye çalışmışlardır. Söz konusu
faaliyetler sayesinde ise sosyal ve ekonomik etkiler bırakmayı hedeflemişlerdir. Bu
bağlamda 1820’den itibaren İzmir’de çalışmalarını sürdüren Amerikan Board örgütüne
mensup misyonerler, kurdukları kilise, okul, sosyal dayanışma merkezleri ile kent halkı
ile bağlarını güçlendirme gayreti içerisinde olmuşlar.
Şehrin kozmopolit yapısına rağmen Board misyonerleri özellikle Osmanlı
tebaasına mensup Rum ve Ermeni gayrimüslimlerle yakın temas kurmuşlardır.
Amerikalı misyonerler, dinî bir amaçla Anadolu topraklarına gelmelerinin dışında
emperyalizme dönüşen kapitalist anlayışın gereklerini de yerine getirmeyi kendilerine
hedef tayin ettikleri söylenebilir.

4.1.1.1. Azınlıklar Üzerindeki Dinî Etkileri
Amerikan Board misyonerleri, İzmir’de açtıkları okullar sayesinde öğrencilere
iyi bir eğitim imkânı sunarken yine bu okullarda yürütülen dinî ve ahlaki çalışmaları
sayesinde öğrencilere yönelik misyonerlik faaliyetlerini de yürütmüşlerdir. Gerek
kızlara yönelik eğitim veren ACI’da, gerekse de bir erkek okulu olan IC’deki eğitim
müfredatlarının değişmez ortak özelliği öğrencilere verilen şapel ve İncil dersleri
olmuştur. Her sabah ilk ders olarak verilen bu dersler yaklaşık olarak bir buçuk saat
sürüyor ve bütün öğrenciler bu derslere iştirak ediyordu. Yine İzmir’deki Amerikan
okullarının yatılı kısımlarında okuyan öğrencilerin hemen hemen hepsi Pazar günleri
Protestan kilisesinde düzenlenen Pazar ayinlerine katılmışlardır. Protestan kilisesinde
düzenlenen Pazar ayinlerine öğrencilerin katılmaları ise zorunlu tutulmuştur. Ayrıca
Pazar akşamları öğrenciler için okullarda özel ayinler de düzenlenmiştir. 896
Bu ders ve ayinlerin dışında öğrencilere, ana dillerine göre dinî metinler
dağıtılarak eğitim misyonerliğinin gerekleri yerine getirilmiştir. Örneğin Amerikalı bir
kişinin okul kütüphanesine bağışladığı Karakter İçin Mücadele (The Fight for

896

PABCFM, Reel 618, No: 561.
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Character) isimli kitapçık 1908 yılında IC’deki WCL üyelerinin çalışmaları ile
Rumcaya çevrilip yayınlanmıştır.897
Öte yandan YWCA, YMCA ve WCL gibi çeşitli öğrenci kulüplerinin
düzenlediği aktiviteler sayesinde okullardaki dinî faaliyetler canlı tutulmaya
çalışılmıştır. IC öğrencileri arasındaki misyonerlik faaliyetleri kapsamında 14 Kasım
1913 tarihinde Uluslararası Kolej Hristiyan Birliği (International College Christian
Association) kurulmuştur. Birliğin amacı, Hz. İsa’nın öğretileri ve hayatından yola
çıkarak temizlik, doğruluk, cömertlik ve sevgi ilkelerini bu birlik aracılığıyla IC’e bağlı
öğrenciler arasında yakmaktı. Bütün öğrencilerin üye olabildiği Hristiyan Birliği’nin bir
de 12 maddelik bir yönetmelik metni vardı. Söz konusu Uluslararası Kolej Hristiyan
Birliği’nin ilk yönetim kurulu ise şu kişilerden oluşmuştur: Başkan Angelos
Papaleonardos, Başkan Yardımcısı John Papasliotis, Sekreter Grant MacLachlan,
Sayman Edward J. Calvert, Okul Papazı S. Ralph Harlow. Yürütme kurulu üyeleri:
Orestis Mavrofrides (başkan), Marcos Kaminis (üye), Emile Montesanto (üye), Michael
Apostolides (üye).
Birliğin başkanı, başkan yardımcısı, sekreteri ve saymanı öğrenciler arasında
en yüksek oyu alanlar arasından seçilmekteydi. Eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli
olarak her hafta Cuma günleri sabah 08.15-09.00 saatleri arasında toplantılar
düzenleyen

Hristiyan

Birliği,

Mayıs

1914’te

ilk

yönetim

kurulu

seçimini

gerçekleştirmiştir.898 Bu birlik ve bunun gibi birçok çalışma ve etkinlikler sayesinde
Board misyonerleri, Amerikan eğitim kurumlarında oluşturmaya çalıştıkları dinî yapı
güçlendirilmeye çalışmışlardır.
Amerikan Board misyonerleri, İzmir’deki misyonerlik faaliyetlerini yaygın
olarak özellikle Gregoryen Ermeniler ve Ortodoks Rumlar arasında yürütmüşlerdir.
Dolayısıyla bu kentte açılan eğitim kurumlarının hedef kitlesini bu iki toplum
oluşturmuştur. Ayrıca Yahudi cemaatinden de az sayıda öğrencinin Amerikan
okullarında eğitim aldığını söyleyebiliriz. Ancak Board misyonerlerinin bölgedeki dinî
faaliyetlerinin, Gregoryen ve Ortodoks cemaatleri tarafından zaman zaman şiddet ve
kaba kuvvete varacak şekilde tepkiyle karşılandığını belirtmekte de fayda vardır.
Örneğin 1887 yılında İzmir’deki Ortodoks Rumlar ile Protestan Rumlar arasında
yaşanan olaylar gibi.
897
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Her ne kadar birtakım baskılar ve engellemeler olsa da Amerikalı
misyonerlerce hedef, Gregoryen Kilisesi’nin Ermeniler üzerindeki hâkimiyetine,
Ortodoks Kilisesi’nin ise Rumlar üzerindeki egemenliğine son vermekti.899 Bunun için
uzun yıllar İzmir’deki Protestan Ermeni Kilisesi papazlığını yapan Agop M. Taşçıyan
ve Protestan Rum Kilisesi’nin papazı Xenophon P. Moschou kendi cemaatleriyle
yakından ilgilenmiştir. Ayrıca bu iki papaz, IC’deki din derslerini vererek de Amerikan
Board misyonerleri ile iş birliği halinde çalışıp bağlı oldukları cemaatler ile ABCFM
arasında bağ kurmuşlardır.900
İlk Amerikan Board örgütü üyelerinin 1820 yılında İzmir’e gelmesiyle birlikte
İzmir ve İzmir istasyonu içerisinde (Manisa, Akhisar, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur,
Ödemiş vs.) Board misyonerlerinin yürüttüğü dinî çalışmalar, Birinci Dünya Savaşı’na
kadar ağır aksak yürütülmüştür. 1914-1922 yılları arasında ülkenin içinde bulunduğu
savaş hali, siyasi karmaşa ve ekonomik çöküntü nedeniyleyse bu faaliyetler durma
noktasına gelmiştir. Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun başlattığı Büyük Taarruz
ve sonucunda İzmir’in Yunan işgalinde kurtarılması süreci ile birlikte Amerikan
Board’un İzmir İstasyonu’ndaki (Ege Bölgesi’ndeki) dinî faaliyetleri de sona ermiştir.
Türk ordusunun Batıya, İzmir’e doğru ilerleyişi karşısında aynı istikamette geri
çekilen dağılmış Yunan birlikleri, bu kaçış sırasında Batı Ege’de bulunan pek çok
yerleşim yerini yakıp yıkmışlardır. Bu ağır tahribat ile bölgedeki Rum ve Ermeni
ahalisinin yerleşim yerlerini kaybetmesi ise Amerikan Board misyonerlerinin hedef
kitlesini yitirmesine neden olmuştur.
Sonuç olarak daha önce de ifade edildiği üzere Amerikan Board misyonerleri,
İzmir istasyonunda kurdukları kiliseler ve eğitim kurumları sayesinde azınlıklar
üzerinde arzulanan misyonerlik faaliyetlerine ulaşamadıkları söylenebilir. Bunun başlıca
nedenleri ise kısaca şöyle sıralanabilir: ABCFM’nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle
zaman zaman bölgedeki misyonerlik faaliyetlerinde ekonomik kısıtlamalara gitmesi,
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu savaş hali, insanların dinî ilgisizlikleri, özellikle
Gregoryen ve Ortodoks kilisesindeki papazların dinî kimliklerini kullanarak cemaatleri
üzerinde yaptıkları baskılar, vaaz ve öğretilerdeki düzensizlik, ekonomik yapı açısından
orta ve üst sınıf arasındaki farkın giderek artması ve Amerikalı misyonerlere göre
sapkın / bozuk düşüncelere sahip kişilerin çok fazla olması misyonerlerin dinî
899
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faaliyetler açısından İzmir istasyonunda hedefledikleri başarıya ulaşamamalarına neden
olmuştur.901

4.1.1.2. Azınlıkların Eğitiminde Sağladıkları Gelişmeler
ABCFM misyonerleri, Anadolu’ya gelmeden önce misyoner kolejlerinde
aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır. Böylece deniz aşırı
ülkelere gittiklerinde her ne kadar çok büyük ilim ve irfan sahibi kişiler olmasalar da
nüfuz edilen toplumlar arasında rol modeli olmayı büyük ölçüde başarmışlardır. Bu
başarının temel faktörlerin başında ise Amerika’daki eğitim sistemi gelmektedir.
İlk Amerikan Board misyonerlerinin Osmanlı topraklarına gelmeye başladığı
1820’li yıllarda, Osmanlı tebaasına mensup insanların büyük çoğunluğu hâlâ okuryazar
değildi. Buna karşılık Amerika’da ise iyi gelişmiş bir mahalle okulu (common school)
sistemi mevcuttu. İlk resmî Osmanlı gazetesi 1831’de yayın hayatına başlarken buna
mukabil 1840 yılına kadar gayri resmî hiçbir Türk gazetesi yayınlanmamıştır. Aynı
dönemde ise ABD’de 2000’den fazla gazete basılıyor, ülkede 79 kolej, 23 tıp okulu ve 9
hukuk okulu bulunuyordu.902
19. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise Osmanlı Devleti’nde Amerikan Board’a
bağlı

olarak

ilkokuldan

yüksekokula

oldukça

gelişmiş

bir

eğitim

sistemi

oluşturulmuştur. 1900 yılı itibariyle İstanbul da dâhil olmak üzere sadece Anadolu’da
Amerikan Board ile ilişikli 400’ü aşkın okulda, yaklaşık 17.500 öğrenci eğitim
almaktaydı. Bu karşılık 1913-1914 yıllarında bütün Osmanlı sınırları içerisinde devlete
bağlı olan sultaniye ve idadilerin toplam sayısı 69, burada okuyan öğrencilerin sayısı ise
yaklaşık 6.800’dü.903 Dolayısıyla açtığı okullar ve bu okullarda okuyan öğrenci sayıları
bakımından Amerikan Board okulları, Osmanlı’da faaliyet gösteren önemli eğitim
kurumları olmuşlardır. Bu kurumlarda modern eğitim teknikleri ile yetiştirilen
öğrenciler ise diğer okullarda okuyan birçok akranlarına oranla daha iyi bir eğitim alma
imkânı bulmuşlardır.
Osmanlı döneminde açılan Amerikan okullarının dikkat çeken nicel
özelliklerinin yanı sıra bu okullar nitelik bakımından da önemli özelliklere sahiptiler.
Board misyonerleri tarafından açılan Amerikan okulları, tüm dinsel görüntüsüne
901
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karşılık pozitivist ve liberal bir eğitim veriyordu. Böyle bir durum sonucu aklın
hurafeye, bilimin ise dine karşı bir duruşu oluşuyor bu da paradoksal bir yapıyı ortaya
çıkıyordu. Her şeye rağmen bu okullar, özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren
bilimselliğe ve özgürlüğe önem veren kurumlar olma yolunda ilerlemeye çalışıyordu.
Öte yandan Amerikan okullarında, İngilizce, Ermenice, Rumca ve Türkçe dil
eğitimlerine önem verilmiştir. Bu okullar, bulundukları bölgelerin sosyoekonomik
özelliklerine ve yerli ahalinin beklentilerine uygun olarak ihtiyaca yönelik bir eğitim
vermeyi esas almışlardır. Örneğin, İzmir ve İstanbul’da dil, kültür ve ticaret derslerine
daha fazla ağırlık veriliyorken buna karşılık Merzifon’da iş eğitimi öne çıkarılmıştır.904
Dolayısıyla Osmanlı topraklarına ayak basan ilk misyonerlerin, dinî eğitimin merkezde
tutulduğu misyoner okulları açma düşünceleri, 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde
evirilmiştir. Artık misyonerler, pragmatik düşünce ile hareket edip arz-talep dengesini
göz önünde bulunduran bir eğitim anlayışına sahip olmaya başlamışlardır
Bu faydacı anlayış çerçevesinde ve Amerikan eğitim çalışmaları dâhilinde
Board misyonerleri tarafından Osmanlı Devleti’nde açılan okullar arasında: Anaokulu,
İlkokul, Ortaokul, Kolej, Kör ve Sağarlar Okulu, Tıp Okulu, Eczacılık Okulu, Diş
Hekimliği Okulu, Ticaret Okulu, Mühendislik Okulu ve Teoloji Okulu gibi okullar yer
almıştır.905
Önceden de belirtildiği üzere İzmir’de açılan Amerikan eğitim kurumlarında
ağırlıklı olarak Ermeni ve Rum çocukları eğitim almıştır. Kızlara yönelik eğitim veren
İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’ne (ACI), daha çok Ermeni öğrenciler ilgi
gösterirken sayısal dağılım bakımından Rum öğrenciler ikinci sırada yer almıştır.
Uluslararası Kolej’de (IC) ise bu durum tam tersiydi. Erkek öğrenciler için tasarlanmış
bu kolejin ilk yıllarında öğrencilerin çoğunluğu Ermenilerden oluşmaktaydı. Ancak
1900’lerden itibaren Rum öğrenciler, Ermeni öğrenciler karşısında sayısal üstünlüğü
elde etmişlerdir. ACI’yı tercih eden kız öğrenciler, istedikleri takdirde 11 yıllık eğitim
sürelerinin

sonunda

bir

yıl

daha

okuyup

öğretmen

olabiliyorlardı.

Board

misyonerlerinin kızlara yönelik yürüttüğü eğitim faaliyetleri neticesinde Amerikan
kültür ve fikir yapısı ile yetiştirilmiş genç öğretmenler yetiştiriliyor, bu öğretmenler
aracılığıyla

ise

Anadolu’daki

yerel

halka

Amerikan

kültürünün

aşılanması

amaçlanıyordu. Eğitimin araç olarak kullanıldığı misyonerlik çalışmaları sonucu
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ACI’da eğitim alan kız öğrenciler, Türkiye’nin birçok bölgesinde öğretmen, İncil kadın
olarak görev yapmış ya da evlenip eş ve anne olmuşlardır. Amerikan okullarında eğitim
alan bu kız öğrencilerin birçoğu sayesinde misyonerler, Anadolu’daki pek çok eve
ulaşmayı başarmışlardır.906 Böylece ACI’nın kuruluş felsefesinini de yansıtan öğrenmek
için katıl, hizmet için ayrıl (enter to learn, depart to serve) sloganı da birçok kez
somutlaştırılmıştır.
Misyonerlerin de ifadesiyle İzmir’de oluşturulan Amerikan eğitim sistemiyle
birlikte kentte yaşayan ailelerin çocukları, 3 yaşından itibaren Amerikan okullarına
kaydedilecek, 16 ya da 18 yaşına kadar verilen eğitim ve öğretim sonucunda bu
öğrenciler fikrî, dinî ve kültürel açıdan nüfuz edilmiş bireylere dönüştürülecekti.907
Buradan da anlaşılacağı üzere İzmir’de açılan Amerikan okulları, Board misyonerlerinin
en önemli enstrümanlarından birisi olmayı başarmışlardır.
1921 yılına gelindiğinde IC ve ACI’da görev yapan misyoner öğretmenler
tarafından İzmir’de bir komisyon kurulmuştur. John Kingsley Birge başkanlığındaki bu
komisyonun amacı İzmir şehrini,

Amerika’ya ve Amerikalılara daha yakından

tanıtmaktı. Bu amaçla şehrin; tarihi, belediye ve vilayet yönetimi, adalet sistemi,
demografik yapısı, sanayisi, sağlık kuruluşları, eğitim faaliyetleri, dinî yapısı, sosyal ve
kültüre özellikleri hakkında bilgilerin verildiği ayrıntılı bir araştırma yapılmaya
başlanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler, rapor haline getirilip
ortaya bir İzmir monografisi çıkarılmıştır. Amerikan Board misyonerlerinin gözünden,
1921’deki İzmir’in eğitim yapısı ve kurumları hakkında bilgi vermesi açısından yapılan
bu araştırma önemlidir. Board misyonerlerine göre, İzmirli çocukların tümüne doğuştan
elde ettikleri hak olan öğrenim hakkı verilmemekteydi. Çok sayıda çocuk okula
gitmemekte, eğitimsiz kadın ve erkek sayısı ise çok fazlaydı. Kentin eğitim düzeyini
yükseltmek için ise 14 yaşın altındaki tüm çocukların zorunlu eğitime katılmalarını
sağlanmalıydı. Aynı zamanda okullardan mezun olan genç kız ve erkekler aracılığıyla
daha iyi bir İzmir kurumayı kendine misyon edinmiş sosyal sorumluluk projeleri olan
dernekler oluşturulmalıydı. Board misyonerlerine göre, çocukların boş vakitlerini
geçirecekleri ve oyun alanı olarak kullanacakları tesislerin olmaması, okullarda yerleşik
kütüphanelerin bulunmaması, meslekî eğitim derslerinin pek az verilmesi de ayrı bir
sorun teşkil etmekteydi. Şayet eğitim sistemi içerisinde meslekî eğitim derslerinin
906
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saatleri artırılırsa eğitimli erkek ve kadınların çalışmalarıyla ithal edilen birçok ürün
İzmir’de üretilebilinirdi. Bu üretim neticesinde elde edilecek maddi zenginlik sonucu ise
şehirden / ülkeden yurtdışına göçler önlenebilinirdi.
Öte yandan Amerikan Board misyonerlerine göre, şehirde bulunan okul
binaları, okul zamanları dışında kullanılmamaktaydı. Her cemaatin kuracağı Anneler
Birliği, İzci Dernekleri, Kız Kulüpleri, Gece Okulları gibi örgütler ve diğer sosyal
faaliyetlerle bu okul binaları, ders saatleri dışında da değerlendirilmeliydi. Bunun için
ise

aileler

bilinçlendirilmeli,

okulların

önemi

vurgulanıp

iyi

vatandaşlar

yetiştirilmeliydi. İyi yetişmiş bir vatandaş ise ancak ev ve okulun ortak çabasıyla
gerçekleşebilirdi.908
Bu düşünceye sahip olan Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’de açtıkları
eğitim kurumlarına baktığımız da aslında misyonerlerin fikirleri ile eylemleri tutarlılık
göstermekteydi. Üç yaşından itibaren çocukları anaokulu eğitimine tabi tutmaya çalışan
misyonerler, bu sayede erken çocukluk döneminde yetiştirilmeye başlayan bireyler
aracılığıyla onların aileleri ile de yakın temasa geçme şansı bulmuşlardır. Küçük yaşta
Amerikan eğitim kurumlarında öğrenim görmeye başlayan Ermeni ve Rum çocuklar,
okullar içerisinde kurulan çeşitli kulüpler sayesinde kişisel gelişimlerinde ilerleme
kaydetmişlerdir. Din, edebiyat, sanat, spor, izcilik vs. alanlarda kurulan kulüpler
öğrencilerin ders saatleri dışında, vakitlerini değerlendirmesine fırsat sağlamışlardır.
Özellikle Uluslararası Kolej içerisinde yer alan spor tesisleri sayesinde burada okuyan
öğrenciler, fiziksel ve zihinsel açıdan akranlarına oranla daha fazla gelişim
kaydetmişlerdir. Gerek ACI gerekse de IC içerisinde kurulan binlerce kitaplık
kütüphaneler öğrencilerin hizmetine sunularak onların birçok bilim dalı hakkında
bilgiye daha hızlı ve daha kolay ulaşmaları amaçlanmıştır. Okullardaki fizik, kimya ve
teknoloji laboratuvarı ile jeoloji, biyoloji, zooloji bilimlerinde kullanılan zengin
materyaller aracılığıyla öğrencilerin, yaratıcılık özellikleri ortaya çıkartılmış ve soyut
kavramları somutlaştırmalarına imkân verilmiştir.
İzmir’deki Amerikan okullarında modern ve kaliteli eğitim alma fırsatı bulan
azınlık öğrencilerinin birçoğu ise aldıkları bu eğitim fırsatını, hayatlarının geri kalan
döneminde avantaja çevirmeyi bilmiştir. Kız mezunlar genellikle öğretmen ve hemşire
olurken erkek öğrenciler pek çoğu ticaret sahasında çalışıp çalıştıkları şirketlerde üst
düzey yönetici konumlarına ulaşmışlardır.
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4.1.1.3. Azınlıkların İktisadî Hayatlarının Yönlendirmesindeki Etkileri
Osmanlı’nın ticari yaşamında İzmir ve çevresinin önemi çok büyüktür ve bu
önem çok eski tarihlere dayanmaktadır. İzmir, ticaret açısından, İstanbul’dan sonra
sürekli ikinci olma özelliğini korumuş zaman zaman ise ihracatta onunda önüne
geçmeyi başarmış bir şehirdir.909 Söz konusu bu başarıdaysa Anadolu’nun batısında,
Ege denizine kıyısı olan bu kentin konumu etkili olmuştur. İçinde barındırdığı limanı ve
Küçük Asya’nın içlerine uzanmasını sağlayan demiryolu hatları sayesinde İzmir’deki
ticari hayat canlılığını yitirmemiştir.
Şehrin ticari potansiyelinin farkında olan Rumlar, İngilizler, Yahudiler,
İtalyanlar gibi birçok millet, bu potansiyeli avantaja çevirmek amacıyla İzmir’de ticaret
okulları açmışlardır.910 Dolayısıyla kentte bulunan gayrimüslim okullarla yarışmak ve
erkek öğrencilerin ilgisini çekmek düşüncesiyle Uluslararası Kolej’de de 1900’lerin
başından itibaren ticaret derslerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Daha önce de
belirtildiği üzere IC’nin ders müfredatında yer alan uluslararası ticaret ve hukuk, ticari
coğrafya, ticari aritmetik, ticari yazışmalar gibi lisans düzeyindeki dersler sayesinde
kolej öğrencilerine, ticaret konusunda kaliteli bir eğitim sunuluyordu. Bu eğitim
sonunda ise IC’nin ticaret bölümünü bitiren öğrencilere, uluslararası geçerliliği olan
ticaret diplomaları (Bachelor of Commerce / B.C.) veriliyor ve böylece mezun olan
öğrencilerin iş hayatlarında başarıyı yakalamalarında önemli katlı sağlanıyordu.
1838’deki Ticaret Antlaşmasına kadar Osmanlı’da yabancıların doğrudan ülke
içerisinde ticaret yapmaları yasaktı. Dolayısıyla yabancı tüccarlar Ege pazarında
mallarını satabilmek için bölgede yaşayan ve ticaretle iç içe olan Rum ve Ermeni
aracılar kullanıyordu. Ticaret antlaşmasından sonra elde ettiği haklarla birlikte yabancı
tüccarlar, İzmir ticaretinde söz sahibi olmaya başlamışlar ancak Rum ve Ermenileri
aracı / komisyoncu olarak kullanmaya devam etmişlerdir.911 Dolayısıyla Osmanlı ile
Batı ticareti arasında köprü vazifesi gören ve uluslararası tüccarlarla çalışan Rum ve
Ermeniler ticaret mesleğini akademik düzeyde öğrenmek amacıyla Uluslararası Kolej’in
ticaret bölümüne ilgi göstermişlerdir. Özellikle Rum öğrencilerin kayıt olduğu ticaret
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bölümünden birçok öğrenci mezun olmuştur. Örneğin 1907 yılında IC’den, 10’u sosyal
bilimlerden, 20’si ise ticaret bölümünden olmak üzere toplam 30 öğrenci mezun olurken
ticaret

bölümünden

mezun

olan

20

öğrencinin

tamamını

Rum

öğrenciler

oluşturmuştur.912
IC’de verilen bir başka önemli diploma ise Fen ve Edebiyat diplomasıydı
(Bachelor of Arts / B.A.). Öğrencilerin bu diplomayı alabilmeleri için fen, matematik ve
sosyal derslerde gerekli başarıyı elde etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla okul içerisinde
yer alan üç bölüm / şube içerisinde en zoru bu bölümdü. 1903 yılından itibaren diploma
vermeye başlayan söz konusu bölümden mezun olan öğrenci sayısı, ticaret bölümünden
mezun olan öğrencilere oranla daha düşük olmuştur. Ancak B.A. diplomasına sahip
olan mezun gençler, uluslararası geçerliği olan bu diplomalar sayesinde Amerika ve
Avrupa’daki birçok akademiye sınavsız kabul edilmişlerdir. Yurtdışında aldıkları eğitim
sayesinde öğrenciler, iktisadi getirisi ve kariyeri olan mesleklerde ilerleme şansı
bulmuşlardır.
Öte yandan IC’nin ders müfredatı kapsamında verilen metal işlemeciliği,
marangozluk, matbaacılık ve ciltçilik gibi dersler sayesinde ise öğrencilerin endüstriyel
hayat içerisinde de etkin olmaları sağlanmıştır. Örneğin öğrencilere verilen
marangozluk eğitimi ile bu öğrencilerin mobilya, kayık veya kullanışlı birçok ağaç
objeyi yapması öğretilmiştir. Aynı şekilde metal derslerinde öğrencilere güçlü matkap
ve motorlar sayesinde demir dövme ve metal eşyaların yapımı hakkında detaylı bilgiler
verilmiştir. Okulun Ford marka otomobili üzerinden öğrencilere arabaların yakıt
sistemi, elektrik tesisatı ve tamiratı öğretilirken ayrıca üst sınıf öğrencilere şoförlük
eğitimi verilmiştir.913 İzmir’deki Uluslararası Kolej mezunu erkek öğrenciler böylece
birçok meslek alanında bilgi sahibi olarak mezun oluyor, kariyerlerini planlarken çok
farklı meslek grupları içerisinden tercih etme şansı buluyorlardı.

4.1.2. Azınlıkların Fikir ve Kültür Hayatlarına Etkileri
Kendi fikir ve düşüncelerine yakın ve Amerikan kültürünün karakteristik yapısı
ile Protestan mezhebinin dinî öğretilerini aşılama düşüncesi çerçevesinde Osmanlı
topraklarında örgütlenen Board misyonerleri, açtıkları eğitim kurumları ile bu okulların
değişmez üyeleri olan Ermeni ve Rum öğrencilerin düşünce ve kültür hayatlarında
912
913
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önemli izler bırakmışlardır. Bu öğrenciler, ekonomik sıkıntılar çeken bir ülkede refah
düzeylerini geliştirip bir meslek sahibi olabilme hayali ile girdikleri Amerikan
okullarında, sadece eğitim durumlarında değil aynı zamanda mütalaa yapılarında da
değişime uğrayacaklardır.914
1854 yılında ABCFM misyonerleri tarafından formüle edilen ve 1856 yılındaki
Hatt-ı Hümayun’un ilanından hemen sonra çıkartılan Protestan Milleti Nizamnamesi,
demokratik temsili getirmesi, dinî ve dünyevî işlerin bir birinden ayırması açısından
önemli bir gelişmeydi. Kısa bir süre sonra söz konusu bu nizamname, Ermenice ve
Ermeni harfleriyle yazılmış, Türkçe kopyalarının geniş biçimde dağıtılmasıyla, bir
model işlevi görmeye başlamıştır. Amerikan Board misyoneri Henry O. Dwight 1860
yılında: “Ermeni halkının zihninde, yurttaşlık haklarıyla ilgili olarak sessiz olmakla
birlikte derin ve güçlü bir uyanış gerçekleşiyor.” diye yazıyor, böylece Protestan modeli
bir ekol yaratılıyordu. Hans-Lukas Kieser’e göre Protestanlık ve Protestan
Nizamnamesi, Osmanlı Türkiye’sine sadece demokratik bir form değil, bir taban
demokrasisi uygulaması getirmiştir. Amerikan Board’a ait misyon istasyonlarında
erkeklerin ve kadınların birer oy hakkının olması, sonuna kadar ve serbestçe
tartışılmadan hiçbir politika ya da eylemin karara bağlanmayışı, demokrasi açısından
önemli ayrıntılardı.915 Dolayısıyla bu demokratik tutum ve davranışlar nüfuz edilen
yerel halk arasında dikkat çekmiş, toplumların düşünce yapılarında kısmen değişimlere
neden olmuştur.
Bununla beraber genel misyoner faaliyetlerinin ortaya çıkardığı sosyo-politik,
kültürel öğelerden birisi ise nüfuz edilen topluluklar arasında ulusal hislerin işlenmesi
olmuştur. Amerikalı misyonerlerinin de Osmanlı Devleti’nin gerek Avrupa gerekse de
Asya topraklarındaki faaliyetleri, Osmanlı Hristiyanlarına ulus bilincinin kazandırılması
noktasında benzer sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle Balkanlarda Bulgarlar
arasındaki Bulgarlık bilinci, Anadolu’da Ermeniler arasındaki Ermenilik bilinci büyük
ölçüde misyonerler tarafından verilmiştir.916 Misyonerlerin yaptığı bu bilinç açılımı
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Cenk Demir, “Ermeni Milliyetçiliğinde Amerikan Eğitim Kurumlarının Rolüne Bir Örnek: Kayseri
İstasyonundaki Eğitim Faaliyetleri (Talas Amerikan Okulları)”, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir
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Mayıs 2008, s. 418-419.
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veya algı değişimi ise ağırlıklı olarak misyonerler tarafından tesis edilen okullar
aracılığıyla aşılanmıştır.
Amerikan Board misyonerlerinin kurduğu, özellikle IC gibi yüksek eğitim
kurumları, bir taraftan kapılarını Batı sermayesine açan Osmanlı’nın değişen
koşullarında gereksinim duyulan daha nitelikli, yabancı dil bilen genç kuşakları
yetiştirmiştir. Diğer taraftan ise bu okullar, ulusal bilinç ve kendi kaderini tayin etme
özlemleri güçlenen azınlıkların bu değişimlerinin hızlandırmada rol oynamıştır.917 Bu
açıdan Amerikan okullarının da dâhil olduğu, Osmanlı topraklarında açılan yabancı
okullar, devlet içerisindeki gayrimüslimlerin eğitim, düşünce ve iktisadi hayatlarının
gelişimine olumlu katkıları olmuştur. Ancak bu okulların siyasi misyonları ve devlet
içindeki azınlıklar üzerinde hamilik iddiaları ve faaliyetleri Osmanlı Devleti’nin
çökmesine neden olan başlıca unsurlardan birisi olduğunu belirtmekte de fayda
vardır.918
Dünyayı, Doğu ve Batı olarak ikiye ayıran ve ikincisini ilkinden medeniyet
açısından üstün olduğuna inan tipik oryantalist bakış açısına sahip misyonerlere göre,
doğu kültürel açıdan geliştirilmeli ve bu gelişimde Amerikan kültürü örnek alınmalıydı.
Misyonları arasında bu düşünceye de yer veren misyonerler, 1820’de İzmir’deki
faaliyetlerini başlatmıştır. 1858 yılına gelindiğinde ise yaptıkları çalışmaların bir sonucu
olarak bölgedeki Ermenilerin, sosyal davranış, genel kültür, zarafet gibi çeşitli
konularda Amerikan idealleri doğrultusunda gelişme kaydetmelerinden duyulan
memnuniyeti raporlarında dile getirmişlerdir.919
Öte yandan Amerikan Board misyonerleri ve onların yönetiminde tesis olan
eğitim kurumları, yerel halkın sosyal ve kültürel gelişimlerinde izler bıraktığı da
görülmektedir. İzmir’de spor faaliyetlerinin yaygınlık kazanmasında Amerikalı
misyonerlerin ve onlara bağlı olan Amerikan okulların yaptıkları katkılar, İzmir’deki
kültürel ve sosyal gelişim örneklerinden sadece birisidir. Cumhuriyet Gazetesi’nin
kurucu Yunus Nadi’nin, IC Müdürü Cass Arthur Reed ile yaptığı röportaj sırasında bu
rolün önemi ise bir kez daha vurgulanmıştır. C. A. Reed’in ifadesine göre, İzmir’de
spor, Uluslararası Kolej (IC) ile birlikte başlamış, uzun yıllar okulun müdürlüğünü
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yapmış olan Alexander MacLachlan sayesinde gelişip ilerlemiştir.920 Böylece 1890’ların
başında IC’e bağlı öğretmen ve öğrencilerin girişimleri sonucu İzmir’de çeşitli spor
etkinlikleri düzenlenmiştir. Başta Bornova olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde
düzenlenen spor müsabakalarına İzmir halkı büyük ilgi göstermiş, bu müsabakalar
içerisinde özellikle futbol en çok dikkat çeken spor dalı olmuştur. Levantenler
aracılığıyla futbolla tanışan İzmir’de, IC aracılığıyla futbol yaygınlık kazanmış, kentte
bir futbol kültürünün oluşmasına Uluslararası Kolej vesile olmuştur. İlerleyen
dönemlerde ise şehirde, Uluslararası Kolej’in de dâhil olduğu futbol ligleri kurulmuş,
okullar arasında futbol turnuvaları düzenlenmiştir. Bu turnuvalarda birçok şampiyonluk
elde eden kolej öğrencilerinin, futbola olan ilgileri okuldan mezun olduktan sonra da
devam etmiştir. Örneğin IC’nin Türk öğrencilerinden Talat Erboy, Şerif Remzi Reyent
ve Sabri Süleymanoviç futbola ilgi duyan gençlerden birkaçıydı. Bu öğrenciler okuldaki
yabancı öğrencilerle birlikte 1905 yılında futbol oynamaya başlamışlardır. Ancak
istibdat havasının etkisiyle söz konusu üç öğrenci okuldan çıkarılmıştır. Eğitimini
tamamlamak üzere İngiltere’ye giden Talat Erboy ise burada futbolunu geliştirmiştir.
Talat Erboy, daha sonra Uluslararası Kolej’de aldığı futbol sevgisini sürdürüp İzmir’in
ilk Türk futbol kulüplerinden biri olan Altay Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer
almıştır.921

4.1.3. Türk Halkı Üzerindeki Etkileri
Amerikan Board misyonerleri, 1820 yılında İzmir’e gelmeleriyle birlikte ilk iş
olarak bölgenin coğrafyası, etnik ve inanç bakımından demografik yapısı, ticari hayatı,
siyasi durumu gibi çeşitli alanlarda incelemelerde bulunmuşlardır. Yapılan çalışmalar
sonucu ise İzmir’deki Rum, Ermeni, Yahudi ve Türk nüfus hakkında ayrıntılı raporlar
hazırlamışlardır. Amerikan Board misyonerleri, İzmir’deki misyonerlik çalışmaları
süresince ağırlıklı olarak Ortodoks Rumlar ve Gregoryen Ermeniler arasında
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Buna karşılık Board misyonerleri, bölgedeki Müslüman
Türkler ile 1908’de ikinci kez ilan edilecek olan meşrutiyete kadar birkaç gözlem ve
bazı diyaloglar dışında çok yakın ilişkiler kuramamışlardır. Örneğin İzmir’deki Board
misyoneri Elias Riggs, 1839 ve 1840 yıllarında şehirde bulunan bir Müslüman tarikatın
dergâhına ziyarette bulunmuş ve buradaki dinî ritüeller hakkındaki görüşlerini rapor
920
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etmiştir.922 Aynı şekilde 1859 yılında Daniel Ladd tarafından yazılan İzmir istasyonu
raporunda, Amerikalı bir misyonerin bir dergâha davet edildiği, burada temel dinî
sohbetler ve Protestanlık hakkında konuşmalar yapıldığı belirtilmiştir.923
1856’da açıklanan Islahat Hatt-ı Hümayunu, din özgürlüğü ve teorik olarak her
Müslüman’a başka bir dine geçme hakkı tanıyordu. Ancak toplum ve devlet, bunun
gerçekleşmesine pratikte pek az izin vermiştir. Bundan dolayı misyonerler 1908 yılına
kadar Sünni Müslümanlara yaklaşmaya neredeyse hiç cesaret edememişlerdir. Bazı
ilkelere rağmen devletin temelini oluşturan dinî cemaatler ve misyoner örgütleri
tarafından, bu ilkelerin aşılması durumunda iktidarın derinliklerine darbe vurabileceği
kaygısı taşınmaktaydı. Bu iktidarın meşruiyeti, ümmetin, son indirilen dinin sahibi
sıfatıyla iktidara hak kazanmış olduğu inancından kaynaklanmaktaydı. Müslümanlar
arasında din değiştirme yoluyla gönüllü olarak ayrılmak bu inanç sistemini şüpheye
düşürüyor ve geleneksel olarak ölümle cezalandırılması gereken bir ihanet olarak
değerlendiriliyordu.924 Dolayısıyla aynı gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda,
İzmir’deki Müslüman Türklerle Amerikan Board misyonerlerinin de yakın ilişkiler
kuramadığı söylenebilir. Board misyonerlerinin, 1870-1880 yılları arasında Manisa’da
faaliyetlerini sürdürmesi, 1876 yılında tahta geçen II. Abdülhamit’in ülke genelinde
uyguladığı sıkı politika gibi gerekçeler misyonerlerin 1908 yılına kadar Müslümanlar
arasında etkili çalışmalar yapamamasının en önemli nedenleri arasında gösterilebilir.
1908 yazında meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi, ülke genelinde hürriyet
düşüncesinin yaygınlık kazanmasına neden olurken aynı zamanda bir kaos ortamını da
beraberinde getirmiştir. Board misyonerleri ise böyle bir dönemde temkinli hareket
etmeyi tercih etmişlerdir. Özellikle II. Meşrutiyet dönemiyle birlikte Amerikalı
misyonerler, gerek eğitim gerekse de sosyal faaliyetler aracılığı ile Türk toplumu ve
Müslümanlarla yakın ilişkiler kurmaya çalışmışlardır.
Örneğin Balkan Savaşları nedeniyle 1913’ün Mart ve Nisan ayları boyunca
Balkanlardan İzmir’e göç etmek zorunda kalan Müslüman mülteciler arasında Board
misyonerleri çalışma fırsatı bulmuşlardır. Söz konusu mülteciler arasında yardım ve
misyonerlik faaliyetlerini yürütmek için İzmir istasyonundaki görevli misyonerler Miss
922
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Pohl’ün yönetiminde bir heyet oluşturulmuştur. Bu dönemde İzmir’de bulunan
mülteciler için Amerika’nın İzmir konsolosu General George Horton idaresindeki
Amerikan Kızılhaç Örgütü’nün 500 doların üzerinde bir yardım çalışması olmuştur. Bu
çalışmalar sırasında Kızılhaç doktor ve hemşireleri belirli bölgelerde tıbbî yardımlar
yapmış, ayrıca günlük 70’ten fazla aileye gıda yardımında bulunulmuştur. Tüm bu
yardım çalışmalarına eşlik eden Board misyonerleri de misyonerlik faaliyetlerini
sürdürmüşlerdir. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan yemek öncesiyse misyonerler tarafından
dualar okunmuş, bu arada İncil’den bölümler ve dinî risaleler dağıtılmıştır. Amerikan
Kızılhaç Örgütü ve Amerikan Board misyonerlerinin girişimiyle yapılan insani
yardımlar sayesinde misyonerler Müslümanlar arasından daha fazla çalışma fırsatı
bulmuşlardır.925
İzmir’deki Amerikan Board misyonerlerinin bölgedeki Müslüman Türk halkla
diyaloğa girmek için kullandığı bir başka araç ise eğitim faaliyetleri olmuştur.
Misyonerler tarafından şehirde açılan kız ve erkek Amerikan okulları ilk yıllarında
sınırlı sayıda Türk öğrenciye ev sahipli yapmıştır. Bu sayının sınırlı olmasındaki en
önemli nedense daha öncede belirtildiği üzere devletin yabancı okullarda Müslüman
öğrencilerin eğitim almasını önleyici katı politikasıydı. Ancak 1908 yılından sonra
İzmir’deki Amerikan eğitim kurumlarında çok sayıda Türk öğrenci eğitim almaya
başlamıştır. Söz konusu Türk öğrencilerin bazıları Amerikan okullarında kısa süreli
eğitim almış, bazı öğrenciler ise eğitimlerini tamamladıktan sonra bu okullardan mezun
olmuşlardır.
Zamanla sayıları artan Türk öğrenciler için 1910-1911 ders yılında Uluslararası
Kolej’de Türkçe hazırlık bölümü yani bir Türk şubesi oluşturulmuştur. Söz konusu bu
şube John Kingsley Birge’nin, 926 12 Eylül 1914’te İzmir’e gelip IC’de çalışmaya
başlamasıyla gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmeden memnun olan okul yönetimi,
Müslüman öğrenciler arasında misyoner eğitim faaliyetlerinin yaygınlık kazanması
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adına J. K. Birge’nin faaliyetlerini desteklemiştir.927 İlerleyen dönemlerde ise IC,
Türkiye’de Amerikan Kolejleri içerisinde Müslüman Türk öğrencilere yönelik yüksek
eğitim veren en önemli eğitim kurumlarından birisi haline gelmiştir.928
İzmir’deki Amerikan okullarında eğitim alan Türk öğrenciler genellikle üst
düzeyde görev yapan devlet yetkililerin ya da varlıklı tüccar ailelerin çocuklarından
oluşmaktaydı. Eğitim kalitesi son derece iyi olan bu okullarda eğitim alan öğrenciler
Türkçe’nin dışında İngilizce ve Fransızca gibi dilleri de öğrenme fırsatı buluyorlardı.
Amerikan okullarında aldıkları eğitim sonrası mezun olup eğitimlerini devam ettirmeyi
düşünen gençlerse İstanbul veya yurtdışındaki çeşitli üniversitelere gidip yüksek
eğitimlerini tamamlama imkânına sahip olmuşlardır.
İzmir’deki Amerikan okullarında eğitim alan Türk öğrenciler içerisinde en
ünlüsü ise yakın dönem Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş olan, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti Başbakanlarından Adnan Menderes’tir929 (1899-1961). 1899’da
dünyaya gelen Adnan Menderes, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra İzmir İttihat ve
Terakki İdâdîsi’nin orta kısmını bitirmiştir. Menderes, yabancı dil öğrenmek amacıyla
lise eğitimine İzmir Uluslararası Kolej’de devam etmiştir. Adnan Menderes’in IC’deki
öğrencilik günleri hakkında kendisini tanıyan bir öğretmeni Menderes’i, “Derli toplu,
çalışkan fakat orta vasıfta bir çocuk. Hassas ve bazen heyecanlı. Milliyetçilik
duygularını, Türklüğe ait her şeyi evvelâ o devrede ve bu mektepte aldı. Fıtrî (Allah
vergisi) bir talâkati (konuşması) vardı.”930 şeklinde tanımlamıştır. Adnan Menderes,
IC’de aldığı eğitim sayesinde İngilizceyi öğrenmiş, Batı kültürüyle tanışma fırsatı
bulmuştur. Ancak IC’de verilen İncil dersleri ve çeşitli dinî çalışmalar kendisini ve bazı
arkadaşlarını rahatsız etmiştir. Menderes ve yanındaki iki arkadaşı duydukları bu
rahatsızlık dile getirmek için dönemin siyasi gücü olan İttihat ve Terakki Fırkası’nın
İzmir’deki genel sekreteri Mahmut Celâlettin Bayar (Celal Bayar) ile bir görüşme
gerçekleştirmişlerdir.

IC’de

misyonerlik

faaliyetlerinin

yürütüldüğü konusunda

şikâyetlerini dile getiren bu üç gencin Mahmut Celâlettin Bayar ile görüşmeleri
Bayar’ın anlatımıyla şöyle gerçekleşmiştir:931
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“Bir gün, Kızılçullu Amerikan Koleji’nden üç gencin benimle görüşmek
istediklerini haber verdiler. Kabul ettim. Hemen hemen aynı yaşlarda üç gençti. Temiz
giyinmişlerdi. 15-16 yaşlarında görünüyorlardı. İçlerinden biri konuşmaya başladı…
Okudukları Amerikan Koleji’nde, eğitim kadrosu içinde misyoner rahipler varmış.
Bunlar Müslüman öğrenciler üzerinde işliyorlar ve Hristiyan yapmaya çalışıyorlarmış.
Bu gençlerin şikâyetleri bu idi.
Çok heyecanlıydılar, yürekten konuşuyorlardı. Gördüklerini, vatansever bir
duygu ile dile getiriyorlardı. Bana misyonerlerin yakınlık sağladıkları iki öğrencinin
adlarını, okul numaralarını da yazdırdılar. Okulları ile devlet olarak ilgilenmesini
istediler. Ben bu konu üzerine yeterince durdum…
Bir taraftan okul idaresi ile bir taraftan Maarif Müdürlüğü ile temasa geçtim.
Tahkikat açtırdım. Ve bu konu, günün meselesi olarak gazetelere intikal etti. Sanıyorum,
bazı Hristiyanlık gayretine düşmüş hocaların değiştirilmesi ve okul idaresinin dikkati
çekilmesiyle işi tatlıya bağladık…”
Adnan Menderes, eğitim aldığı dönemde Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması
sonucu devlet tarafından çıkartılan yasa gereğince Rumî takvime göre 1315 (Miladi
1899) doğumlu olanlar silahaltına alınmış, dolayısıyla 1899 doğumlu olan Menderes de
IC’deki eğitimini tamamlayamadan 4 Aralık 1916 tarihinde askere alınmıştır.
Öte yandan Board misyonerleri, Amerikan okullarına eğitim alan öğrencilerine
çok yönlü eğitim imkânı sağlarken yine bu okullardaki dinî eğitim müfredatıyla
misyonerliğin gereklerini yerine getirmişlerdir. Müfredat kapsamında her sabah verilen
İncil dersleri ve kolej içerisinde kurulan bazı kulüpler aracılığıyla öğrenciler arasında
Hristiyanlık dinî ve Protestanlık mezhebine yönelik propaganda yapılmıştır. Bu derslere
ve kulüp faaliyetlerine katılan Müslüman öğrenciler de söz konusu propagandalara
maruz kalmışlardır. Müslüman öğrenciler arasında yürütülen bu misyonerlik faaliyetleri
genel itibariyle başarılı olamamış ancak Müslüman Türk öğrenciler arasında din
değiştirme örnekleri de yaşanmıştır. Bu örneklerden en dikkat çekeni ise Hafız
Şemsettin adındaki öğrencinin yaşadıklarıdır. IC’da eğitim gören Müslüman Türk
ifade için zamanın büyüklerine ziyaretlerde bulunuyorduk. Bu arada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İzmir
kâtib-i mesulü ve temsilcisi sıfatıyla zatı alilerine de gelmiştik. Bizleri dikkat ve alaka ile dinlemiş,
hassasiyetimize büyük bir anlayışa mukabele etmiştiniz. Vatanperver, millî ve dinî hislerimize tercüman
olan konuşmalarınız bizleri heyecanlandırmıştı. Yanınızdan memnun ayrılmıştık. Bilmem hatırlar
mısınız?”, Orhan Cemal Fersoy, Bir Devre Adını Veren Başbakan: Adnan Menderes, Hun Yayınları,
İstanbul 1978, s. 60; Adnan Menderes’in bahsettiği IC’de eğitim alıp Hristiyan olan o Türk gencin, tarihi
dönem ve şehirde yarattığı infial bakımından Hafız Şemseddin Efendi olma olasılığı kuvvetle
muhtemeldir.
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öğrencilerden biri olan Hafız Şemsettin, okuldaki misyonerlik faaliyetleri sonucu
Hristiyanlık dinine inanmaya başlamıştır. Kendisi, IC’den mezun olduktan sonra 19141915 eğitim-öğretim yılında okuldaki Türkçe derslerini vermek üzere okulun öğretmen
kadrosuna dâhil edilmiştir. Misyoner belgelerine göre eğitimi süresince Hristiyanlık
dinine yakın ilgi duyan Hafız Şemsettin, belki de Türkiye’deki Hristiyan misyonerlik
tarihinde Hristiyanlığa geçip Papaz olan ilk Müslüman İmamdı. Türkçe derslerinin yanı
sıra kolej şapelinde dinî ayinleri de yöneten Hafız Şemsettin, din değiştirmesinden
dolayı bazı çevrelerce baskı ve eziyetler görmüştür. Yaşanan bu huzursuzluksa
mahkemeye taşınmıştır. Mahkeme hâkimi tarafından Hafız Şemsettin’e, hafız olmasına
karşılık beyaz sarık takmamasının nedeni sorulduğunda, bu soruya karşılık Hafız
Şemsettin, Hristiyanlık dinî seçtiğinden dolayı sarık takmadığını belirterek mahkemede
de din değiştirdiğini itiraf etmiştir. Bir süre sonra ise Birinci Dünya Savaşı nedeniyle
Çanakkale cephesine gönderilmek üzere askere alınmak istenen Hafız Şemsettin askere
çağrılmıştır.932 Ancak Hafız Şemsettin, askere gitmeden önce Haziran 1915 tarihinde
İzmir’in Buca ilçesi yakınlarındaki Bal Pazarı mevki, meşeli boğaz bölgesinde bulunan
bir tepe üzerinde feci şekilde katledilmiştir. Bu olayda Hafız Şemsettin ile birlikte
Kazlıcalı Molla Ahmet oğlu Mustafa ve eşkâli belirlenememiş bir asker de
öldürülmüştür. Jandarma kuvvetlerinin olayla ilgili bölgede yaptığı araştırma sırasında
olayın sorumlusu ve asker firarisi olan şahıs yakalanmaya çalışılmıştır. Girilen çatışma
sonucu ise katil ölü olarak ele geçirilmiştir.933
Yaşanan bu olayın ardından büyük üzüntü yaşayan IC yönetimi ve okulun
Türkçe hazırlık bölümü sorumlusu John Kingsley Birge, Türk öğrencilere Hafız
Şemsettin hakkında nedenli iyi bir Hristiyan olduğuna dair bilgiler vermiştir.934 Ayrıca
Müslüman Türk öğrenciler arasında Hristiyanlık inancının benimsenmesi için
oluşturulan bir sınıfta haftada üç kez Hristiyanlık dinî ve Hafız Şemsettin’e dair
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hikâyeler anlatılmıştır. Böylece misyonerlik faaliyetleri Müslüman öğrenciler arasında
da sürdürülmeye çalışılmıştır.935
Bu gelişmelerin dışında Board misyonerlerinin IC içerisindeki Türk öğrenciler
içinde daha başka misyonerlik faaliyetlerini de görmek mümkündür. Örneğin
YMCA’nın İzmir ve kolej içerisinde çalışmalarını desteklemek adına 1920 yazında
Kırmızı Üçgen Kulüpleri (Red Triangle Clubs) kurulmuştur. Daha küçük yaştaki
öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi amacıyla kurulan bu kulüplerin başına
geçecek liderleri hazırlama grubuna girmeleri için ise 14 Türk öğrenci örgütlenmiştir.
Söz konusu kulüplere kılavuzluk edecek Türk öğrencilerden dörderli dua grupları
kurulmuş ve Birge tarafından bu öğrencilerle birlikte haftada iki kez toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen toplantılarda Hristiyanlık hakkında gerekli bilgileri alan
öğrenciler, liderlik edecekleri Kırmızı Üçgen Kulüpleri içerisinde misyonerlerin
arzuladıkları şekilde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Söz konusu gruplardan birinde ise Hilmi Adnan adında bir Türk öğrenci yer
almıştır. Kendisi IC’deki Türk Edebiyat Topluluğu’nun ve öğrenci konseyinin
başkanlığını yapmıştır. Birge’nin IC’de göreve başlamasından beri kolejde eğitim alan
Hilmi Adnan, 1921 yılında Amerika’daki Hartford İlahiyat Fakültesi’nde eğitimine
devam etmiştir. Misyonerler, Hilmi Adnan gibi Türk öğrenciler arasında yaptıkları
Hristiyanlık çalışmalarının, bu öğrenciler aracılığıyla Türk toplumu içerisinde etkili
olmasını amaçlamışlardır. Kolej’deki misyonerlik faaliyetlerinin bir yansıması olarak
Türk öğrenci toplulukları tarafından saflık, dinî arınma ve diğer etik konular üzerine
yazılmış şiirler Türkçeye çevrilip şehirdeki Türk okullarında eğitim alan öğrenciler
arasında dağıtılmıştır.
IC’nin eski mezunlarında Şerif Remzi (Reyent) ise YMCA’nın geçici
komitesinin Nisan 1920 tarihinde toplantısında İzmir’in Türk mahallesinde YMCA’nın
bir şubesi açılmasını istemiştir. Şerif Remzi, Hz. İsa’nın öğretileri ile Müslümanların da
tanışması, şehirde bulunan Amerikalılar ile Türklerin savaş döneminde gelişen
ilişkilerini daha da kuvvetlenmesi adına böyle bir şubeye ihtiyaç duyulduğunu
belirtmiştir.
Türk mahallesinde YMCA’nın bir şube açma fikrini hayata geçirmeden önce
Amerikan Board misyonerleri, İzmir’deki bir Türk sultanisinin (ortaokul) öğretmen
kadrosuyla bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Ella Wheeler Wilcox’un
935
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Evangelik inanç çerçevesinde yazdığı The Price He Paid isimli şiirinin Türkçe çevirisi
Türk öğretmenlere takdim edilmiştir. Hilmi Adnan tarafından Türkçeye tercüme edilen
bu çalışma, IC’deki Türk öğrencilerin İngilizceden Türkçeye çevirip yayınladıkları ilk
çalışma olmuştur. Bu toplantıdan sonra Türk sultanisindeki öğretmenler tarafından IC
kampüsü ziyaret edilmiş ve YMCA hakkında görüş alışverişi yapılmıştır. Bu
görüşmeler sonrasında Board misyonerleri tarafından İzmir’in Türk mahallesinde
YMCA’nın bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir.936 Bu karar sonrasındaysa
İzmir’in Türk mahallesinde 12 odalı bir ev kiralanmıştır. YMCA tarafından kiralanan
bu ev, Türk pazarının çok yakınında olup dükkânların ve kahvehanelerin bulunduğu
kalabalık bir bölgede yer alıyordu. Aynı zamanda Türk yetimhanesine ve hapishaneye
de yakın bir konuma sahipti. Sosyal bir merkez haline getirilen bu yerde John Kingsley
Birge’nin başkanlığını yürüttüğü bir komite görev yapmıştır. Komitede, IC
öğretmenlerinden Dana K. Getchell ve ACI’da görev yapan Mrs. Getchell, Miss Morley
ve Miss Gordon isimli öğretmenler yer almıştır. Komite üyeleri, zamanlarının büyük bir
çoğunluğunu bu merkezdeki çalışmalara ayırmışlardır. 67 Türk üyenin bulunduğu bu
sosyal merkezde katılımcılara yönelik eğitim programları, konferanslar, sosyal
toplantılar, oyunlar, spor etkinlikleri, İngilizce ve Fransızca üzerine dil öğretimi gibi
çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir. Ayrıca burada Hristiyanlık, Tanrı’nın kelâmı ve İsa
Mesih hakkında sohbetlerin edilip çeşitli bilgilerin verildiği misyonerlik faaliyetleri
yürütülmüştür. Böylelikle Amerikan Board misyonerlerinin, Rumlara yönelik kurulan
ilk sosyal merkezin ardından açtıkları ikinci merkezde Türklere yönelik faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Misyonerlerin Türkler arasında yaptığı bu çalışmalar o tarihlerde
İzmir’e hâkim olan Yunan Hükûmeti ve Yunan askerî yetkililerince de desteklendiğini
belirtmek gerekir.937
Öte yandan Amerikalı misyonerler, İzmir’de ve Anadolu’nun birçok yerinde
açtıkları Amerikan kız kolejleri sayesinde, Anadolu Türk kadınına özgür ve gelişmiş
dünyanın ilk pencerelerini açmışlardır. Gerçekten de eğitim açısından 20. yüzyılın
başlarındaki Türk kadınının imajı hiç de iç açıcı değildi. Evine tutsak edilmiş, cehalete
mahkûm bırakılmış, çocuklarının ilk öğretmeni olması gereken annelerin, evlatlarına
verebilecekleri hiçbir şeyleri yoktu. Özellikle 1908 sonrasında Amerikan eğitim
kurumlarının kapılarını Türk kızlarına da açan misyonerler, verdikleri eğitim sayesinde
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kuşkusuz Türk kadının bilinçlenmesine katkısı olmuştur.938 Örneğin Mart 1919
tarihinde İzmir’de Board misyonerlerine bağlı olarak Müslüman kızlar için bir sığınma
evi düzenlenmiştir. Bayan Frances K. Headley’in sorumluğu altında olan bu evin açılma
nedeni, Müslüman haremlerinden genç kızları kurtarmaktı. Genç kızların bu haremlerde
esaret altında olduğunu düşünen misyonerler, korunmaya ve yardıma muhtaç kızların
bütün ihtiyaçlarını sağlamaya azamî gayret göstererek 1 Ocak 1920’ye kadar bu evdeki
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.939 Dolayısıyla bu örnekten de yola çıkarak Board
misyonerlerinin, Anadolu Türk kadınına ve Türk aile yapısına bakış açısı hakkında
çıkarımlar yapabiliriz.
Cumhuriyet döneminde özellikle yabancı okullar ile ilgili kanunî düzenlemeler
ve denetlemeler ile yayılan milliyetçilik havasının da etkili olması İzmir’deki Amerikan
okullarında okuyan Türk öğrenciler arasında Amerikalı misyonerlerin, misyonerlik
adına etkili faaliyetlerde bulunamamalarına neden olmuştur. Fakat buna rağmen zaman
zaman münferit olaylarında yaşandığı söylenebilir. Örneğin dönemin İzmir yerel
basınında çıkan haberlere göre, IC’de eğitim gören Selim Sırrı ve Şefik ismindeki iki
öğrenci din değiştirip kiliseye gittikleri belirtilmiştir. Maarif İdaresi’ne aksettirilen bu
konu hakkında yapılan incelemeler sonucu ise söz konusu iki öğrencinin kimliklerinde
Protestan yazılı olduğu ve öğrencilerin Mardin’de kapalı olan Amerikan okulundan
getirilip Uluslararası Kolej’e yerleştirildikleri anlaşılmıştır. Anadolu gazetesi tarafından
verilen bu habere göre aslında öğrenciler ve babaları Nasturi ya da Marunî’ydiler. Kolej
çiftliğinde kalan bu öğrenciler düzenli olarak kiliseye gidiyorlar, gündüzleri ise
okuldaki derslerine devam ediyorlardı.
Yine IC içerisinde kurulan Türk Harsını Koruma Cemiyeti’nin Mayıs 1931’de
yaptığı bir toplantıda söz alan cemiyet başkanı Muhittin Bey, “On beş yıl evvel bu
mektebe, yani Enternasyonal Kolej’e başının sarığı ile hoca olarak gelen bir zat, papaz
olarak burayı terk etti.”940 diyerek 1915-1916 ders yılında yaşanan Hafız Şemseddin
Efendi olayına gönderme yapmıştır. Bu konuşmadan da anlaşılacağı üzere 1930’lu
yıllara gelindiğinde Amerikan okullarında yürütülen misyonerlik propagandaları
karşısında Türk öğrenciler daha temkinli ve daha hassas hareket ettikleri
anlaşılmaktadır.
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4.2. Siyasî Etkileri
Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı okulların özellikle devlet içerisindeki
azınlık unsurları arasında etkili birer eğitim kurumu olmaları, Osmanlı’nın 19. yüzyılda
kırılmaya başlayan çok uluslu yapısındaki dağılmayı hızlandırmış ve ayrılıkçı azınlık
isyanlarının çıkmasına zemin hazırlayan faktörlerden birisi olmuştur.
24 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi ve Osmanlı
Anayasasının yeniden yürürlüğe girmesi ülke genelinde hürriyet havasının kuvvetli bir
şekilde esmesine neden olacaktır. Amerikan Board misyonerlerine göre hürriyetin
yeniden ilan edilmesi karşısında yapılan kutlama gösterileri İstanbul haricinde
Türkiye’nin hiçbir şehrinde İzmir’dekinden çok ilgi ile kutlanmamıştır. Söz konusu
kutlamalara ise en fazla Ermeniler yoğun ilgi göstermiştir. Yine misyonerlerin ifadesine
göre, eski despot rejimin gurur kırıcı eziyeti altında çok acı çekmiş olan Ermenilerin
doğal olarak güzel günlerin bir başlangıcı habercisi olarak gördükleri meşrutiyetin
yeniden ilan edilmesini en yoğun duygularla kutlamışlardır.
Artık Osmanlıya karşı beslenen vatanseverlik duyguları ortadan kalkan
Ermeniler, ülkenin her şehrinde ve kasabasında Ermeni kulüplerin / örgütlerin
düzenledikleri kutlama etkinlikleri ile geçmişin intikamını unutmamak adına kadın,
erkek herkes bilinçlendirilmeye ve olası müdahaleler karşısında Ermeni halkını silahlı
örgütlenmeye hazırlanıyordu. Meşrutiyet sonrası Ermeni milletinde artan intikam
duygusu, özgürlük yanlısı ve ayrılıkçı hareketler Ermeni milliyetçiliğini iyiden iyiye
çıkmasına neden olacaktır. Başta Amerikan okulları olmak üzere ülkedeki yabancı
okullarda okuyan Ermeni öğrencileri de etkileyen bu milliyetçi hava Board
misyonerlerini endişelendirmiştir. İzmir istasyonundaki Amerikan okullarında eğitim
alan Ermeni çocukların, millî duygularının göz ardı edilmeden eğitimlerine devam
etmelerine çalışılmış ancak Manisa’da bulunan Amerikan okulunda bu stratejik politika
etkili olmamıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra Manisa’daki Ermeni çocuklarının eğitim
aldığı Amerikan Okulu, Ermeni öğrencilerin kendi millî okullarına ilgi göstermeye
başlaması nedeniyle ciddi bir şekilde bütçe açığı vermiş, söz konusu okul 1908-1909
eğitim-öğretim yılının sonunda kapatılmak zorunda kalmıştır.941
Meşrutiyetin ilanından sonra genel olarak Amerikan okulları, öğrencileri
arasında millî şuurlarını uyandırıcı, ulus olma fikrini ve liberal düşünceyi benimseyen
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bir eğitim politikası uygulamıştır. Örneğin özellikle Uluslararası Kolej içerisinde etnik
farklılıklara göre kurulan edebiyat toplulukları veya izci grupları, meşrutiyet sonrası
Amerikan okullarında uygulanmaya başlayan bu politikayı desteklemişlerdir.
Genel olarak Amerikalı misyonerler ve onlara bağlı olan okullar, İzmir’deki
yerel yönetimle iyi ilişkiler kurmuşlardır. Uluslararası Kolej’in Buca’daki yeni kampüs
arazisinin alınması sırasında Amerikalı misyonerlerin yaşadığı bürokratik tıkanıklıklar,
gerek misyonerlerin gerekse de İzmir’deki ABD konsolosunun yerel yöneticilerle
kurduğu yakın ilişkiler sonucu aşılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldırması
ve 1915 yılında kendisi ile savaş halinde olan ülke vatandaşlarını bazılarının
hapishanelerde gözaltına alması veya bu kişilere çalışma izni vermemesi ülkedeki
birçok yabancı eğitim kurumunun faaliyetlerini önemli şekilde etkilemiştir. Babıali’nin
aldığı bu karar, tam anlamıyla olmasa da İzmir Valiliğince de uygulanmıştır. Söz
konusu karar gereği Büyük Britanya vatandaşı olan Uluslararası Kolej Müdürü
Alexander MacLachlan’ın, resmî olarak kolej yöneticiliği görevi düşmüştür. Ancak
kendisinin, İzmir Valisi Rahmi Bey ile olan yakın ilişkileri nedeniyle bir tutukluluk hali
yaşanmamıştır.
15 Mayıs 1919’da Yunan birliklerince işgal edilen İzmir, 9 Eylül 1922 yılına
kadar Yunanistan’ın idaresinde kalacaktır. Bu üç sene içerisinde Amerikan Board
misyonerleri ve şehirdeki Amerikan okulları Yunan idarecilerle uyum içerisinde
olmuştur. Kentte bulunan Yunan ordu komutanları ve yerel yöneticiler, Board
misyonerlerinin dinî alandaki faaliyetlerinin yanı sıra diğer misyonerlik faaliyetlerini de
desteklemiştir. Türk mahallesinde YMCA’nın açılması, Amerikalı misyonerlerce
şehirde sosyal yardımların yapılması ve IC kampüsünde kolej çiftliğinin kurulmasında
Yunan yöneticiler ile fikir alışverişinde bulunulmuştur.
13 Eylül 1922 yılında yaşanan İzmir yangını ile birlikte şehrin çok uluslu
demografik yapısı yerini Türklerin ağırlıkta olduğu bir nüfus yapısına dönüşecektir. Bu
değişim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte İzmir’deki Amerikan Board
misyonerleri ile onların denetimindeki eğitim kurumlarının siyasi tavırları daha ılımlı
bir hal almıştır. Artık kentteki Amerikan eğitim kurumlarında ağırlıklı olarak Türk
öğrenciler eğitim alırken yeni kurulan devlet, millî ögeleri öne çıkartan lâik bir siyaset
izlemekteydi. Dolayısıyla da misyonerler, bölgedeki varlıklarını sürdüre bilmek adına
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mevcut siyasi yapıya ayak uydurmak ve biraz daha pragmatist bir politika tavır
takınmışlardır.
Ancak 1930’lara gelindiğinde özellikle Uluslararası Kolej’de eğitim alan Türk
öğrenciler ile okul idaresi arasındaki iktidar çekişmesi, kamuoyunda gerek bu okula
gerekse de Amerikalı misyonerlere karşı tavır alınmasına neden olmuştur. Temelinde
millî ve siyasi çekişmelerin yattığı bu gelişmeler ise Uluslararası Kolej’in 1934 yılında
kapanmasının müsebbiplerinden biri olacaktır.

SONUÇ
Amerikan Board’un Anadolu’daki teşkilatlanması: hızlı bir şekilde kök salan,
köklerinden yeni gövdeler ve dallar oluşturan, uzun ömürlü olmasından dolayı Hint
mitolojisinde

ölümsüzlüğü

temsil

ettiğine

inanılan

Banyan

Ağacı’na

benzetilmektedir.942 İzmir’de tohumları ekilen bu ağaç, kısa bir süre sonra Anadolu’nun
en ücra köşelerine kadar kök salmayı başarmıştır. Köklerinden misyonlar, misyonlardan
ise yeni dallar yani istasyonlar oluşturan Amerikan Board’un, önemli şubelerinden birisi
ise İzmir istasyonu olmuştur. Bu istasyonun sorumluluk sahası, neredeyse bugünkü Ege
Bölgesi’nin tamamını içine alan geniş bir coğrafyayı kapsamaktaydı. Board
misyonerleri, Tanrı’nın kelâmını ve Hz. İsa’nın öğretilerini, Protestan inanışı
doğrultusunda başta Rum Ortodokslar ve Ermeni Gregoryenler olmak üzere, bu geniş
coğrafya içerisinden yaşayan toplumlar arasında yaymaya çalışmıştır. Misyonerlerin bu
çalışmaları, din, matbuat, eğitim, sosyal ve kültür gibi birçok alanda olmuştur.
Çalışmamızda, Amerikalı Board’un Batı Türkiye Misyonu’na bağlı istasyon
merkezlerinden birisi olan İzmir’deki misyonerlik faaliyetleri incelenmiştir. Bu
mekânsal çerçeve içerisinde Board misyonerinin çalışmaları, 1820-1934 yılları arasında
ele alınarak zamansal bir sınırlamaya gidilmiştir. Yapılan çalışma sırasında, Board
misyonerleri kent tarihi ve bölge insanı üzerinde ne düzeyde etkili olduklarına ve bu
süreçte ne tür faaliyetlerde bulunduklarına dair sorulara cevaplar aranmıştır. Bu arayış
içerisinde, İzmir istasyonunun kronolojik süreçte yaşadığı değişim ve gelişim, Board
misyonerlerin İzmir ve çevresinde yürüttüğü dinî faaliyetlerinin kapsamı, eğitim
çalışmaları dâhilinde kurulan İzmir Amerikan Kız Kolej Enstitüsü (ACI) ve İzmir
Uluslararası Kolej’in (IC) kuruluş aşamaları, yönetim şekli, tesis ve finansman yapıları,
müfredat programları, öğrenci ve öğretmen profilleri, Amerikan Board’un bu eğitim
kurumlarında ve İzmir’de yaptığı dinî, sosyal ve kültürel çalışmaların etki ve
sonuçlarına odaklanılmıştır. Araştırmanın, amaç ve kavram kısmında bahsedilen
942

Bartlett, s. 85.
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hipotezler (varsayımlar), başta misyoner arşivleri olmak üzere çeşitli arşiv belgeleri ve
tetkik eserler ışığı altında aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda ise
şu bulgulara ulaşılmıştır:
Board misyonerlerinin 1820 yılından itibaren bölgede başlattıkları faaliyetler,
1833 yılına kadar birkaç misyonerin bölge hakkında yaptığı saha araştırmaları ve nüfuz
edebilecekleri etnik ve inanç gruplarını belirlenmesi ile geçmiştir. 1820-1833 yılları
arasında yapılan bu dönem Amerikan Board misyonerlerince Başlangıç Dönemi
(Introductory Period) olarak isimlendirilmiştir. Bu dönemde yapılan çalışmalar sonucu
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Türkler hakkındaki misyoner izlenimleri rapor edilip
Rum Ortodokslar, öncelikli misyoner hedefi olarak tayin edilmiştir. Böylece 1833-1844
yılları arasında İzmir’de yapılan misyonerlik faaliyetleri, genel olarak Rum Dönemi
(Greek Period) şeklinde ifade edilmiştir.
1822 yılında Malta’da kurulan Amerikan Board matbaasının, l833 yılının
sonlarına doğru İzmir’e taşınmasıyla birlikte İzmir, misyon merkezi olan İstanbul’un
ardından Amerikan Board’un Anadolu’daki teşkilatlanmasında resmî olarak kurulan
ikinci istasyon olma özelliği kazanmıştır. Misyonerler, Yakın Doğu coğrafyasındaki
çalışmalarını, basım faaliyetleri ile daha etkili bir hale dönüştürmek amacıyla İzmir’de
kurduğu Amerikan Board matbaasını 1853 yılına kadar bu kentte faal tutmuşlardır. Bu
süre içerisinde İncil ve bazı dinî eserlerin Rumca, Ermenice, Türkçe ve İbranice
(Ladino) çevirileri yapılmış, matbaa sayesinde bu çalışmalar çoğaltılmıştır. Örgüt
matbaasında basılan dinî kitaplar, risaleler, broşürler ve ders kitapları sayesinde bölgede
hâkim olan Ermeni ve Rum matbaalarının hâkimiyet sahaları ele geçirilmek ve
evanjelik düşüncenin bölgede yaygınlık kazanması amaçlanmıştır. 1846 yılında
İstanbul’da ilk Ermeni Protestan kilisesinin kurulması, 1850’de ise Babıali tarafından
Protestanlık

mezhebinin

resmen

tanınması

ile

birlikte

Amerikan

Board’un,

Anadolu’daki merkezi ve Osmanlı’nın payitahtı olan İstanbul’a, İzmir’deki matbaanın
taşınmasının yararlı olacağına kanaat getiren misyonerler 1853 yılında matbaayı
İzmir’den İstanbul’a taşımışlardır.
Öte yandan 1833-1844 yılları arasında Rumlara yönelik dinî faaliyetlerde
bulunan Amerikan Board misyonerleri, bu cemaat arasında yapılan misyonerlik
faaliyetlerinden arzulanan bir sonuç elde etmeyecektir. Bunun sonucunda ise
ABCFM’nin aldığı karar gereğince Board misyonerleri, hedef değişikliğine gitme kararı
almıştır. Bu karar sonrası 1842-1870 arasını kapsayan Ermeni Dönemi (Armenian
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Period) adında üçüncü bir dönem başlatmıştır. Ermeniler arasında yapılan misyonerlik
faaliyetleri neticesinde 1 Ocak 1853 tarihinde İzmir Ermeni Protestan Kilisesi
kurulmuştur. Ancak 1853 yılında İzmir istasyonundaki matbaa çalışmalarının sona
ermesi İzmir istasyonundaki misyonerlik faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olmuştur.
Yine 1853 yılındaki önemli bir gelişme ise Ermeni misyonuna bağlı bir
istasyon olan İzmir’in, Eylül 1853 tarihinden itibaren şehirde yaşayan Yahudiler
arasında Protestan inanışını yaymak adına ikinci bir misyonun yani Yahudi misyonuna
bağlı istasyon konumuna getirilmesidir. Amerikan Board örgütünün, Osmanlı’daki
Yahudiler arasında misyonerlik çalışmalarını yönetmek amacıyla İstanbul’da kurdukları
Yahudi misyonu, İstanbul’un ardından Selanik’te, 1853 yılından itibaren de İzmir’de
birer istasyon oluşturmuştur. İzmir’in her iki misyona bağlı bir istasyon haline gelmesi
Amerikan Board’un Anadolu’daki teşkilat yapısındaki önemini bir kez daha
göstermiştir. Kentteki Yahudiler arasında, Board misyonerlerin faaliyetleri 1856 yılına
kadar devam etmiştir. İzmir’deki bazı Protestan misyoner örgütlerinin, başta İngiliz ve
İskoç misyoner teşkilatları olmak üzere, Yahudilere yönelik misyonerlik faaliyetlerinde
etkin olmaları, Amerikan Board misyonerlerinin Yahudiler arasındaki faaliyetlerini
sonlandırma nedenlerinden birisi olmuştur.
Amerikan Board’un İzmir’deki misyonerlik faaliyetleri açısından önemli bir
gelişmesi ise 1859 yılında Board misyonerlerine ait ilk Protestan şapelinin inşa edilmiş
olmasıdır. Bu kilisenin üyelerinin büyük kısmını Ermeniler oluşturmuş, ilerleyen
dönemlerde de Rumların kiliseye olan ilgisi artmıştır. Anadolu’daki Protestan Ermeni
Kiliselerinin birbirleri ile olan diyaloglarının gelişmesi adına Protestan Ermeniler ve
Amerikan Board’un girişimiyle çeşitli bölgelerde Protestan Ermeni birlikleri
oluşturulmuştur. Bu oluşumlar neticesinde İzmir Ermeni Protestan Kilisesi, 1864 yılında
Bitinya Protestan Birliği’ne üye olmuştur. Ancak iki yıl sonra bu birlikle, İzmir
kilisesinin ilişkileri zayıflamıştır.
Board misyonerlerinin İzmir’deki faaliyetleri 1853-1870 yılları arasında
durağan bir şekilde devam etmiştir. Şehirde bulunan Ermeni Protestan Kilisesi’nde
yaşanan huzursuzluklar ve misyonerlerin İzmir hakkındaki endişeli raporları vs. Board
yönetimini İzmir istasyonun geleceği açısından yeni kararlar almaya itmiştir. Alınan
karar sonucu Rum nüfusun yoğun yaşadığı, bununla birlikte Ermenilerin de bulunduğu
Manisa, İzmir istasyonunun istasyon merkezi olmasına karar verilmiştir. Bu gelişmeler
üzerine İzmir istasyonu, 1870 ve sonrasını kapsayan aynı zamanda Karma Dönem
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(Mixed Period) olarak isimlendirilen yeni bir döneme girmiştir. ABCFM’nin aldığı
karar sonrası misyonerler, İzmir istasyonundaki faaliyetlerini 1870-1881 yılları arasında
Manisa merkezli yürütmüştür. Bu dönemle birlikte İzmir istasyonuna bağlı dış
istasyonların sayısı artmış, Ermeni ve Rumlar arasında misyonerlik faaliyetleri etkili bir
hâl almış ve Manisa’da başlatılan eğitim faaliyetleri daha sonra İzmir’de kurulacak olan
kız ve erkek okullarının köklerini oluşturmuştur.
Amerikan Board’un İzmir’deki en önemli faaliyetlerinden birisi ise 1870’lerin
sonrasında canlanmaya başlayacak olan eğitim faaliyetleri olmuştur. Aslında Board
misyonerlerinin İzmir’deki eğitim faaliyetleri, misyonerlerin bölgeye ilk geldikleri
dönemlerde açılan Pazar okulları ve küçük İnci sınıflarıyla başlamış, daha sonra
1830’ların ortasında Rum ve Ermeni öğrencilere hitap eden okullarla eğitim faaliyetleri
yaygınlık kazandırılmaya çalışılmıştır. Ancak misyonerlerin açtıkları okullara tepki
gösteren Ortodoks Rumların ve Gregoryen Ermenilerin baskıları sonucu bu okullar
kapatılmak zorunda kalmıştır. Yine aynı şekilde 1854 yılında Yahudi öğrencilere
yönelik Amerikan Board tarafından açılan okul da Yahudi cemaatinin baskıları sonucu
kapatılmıştır.

Dolayısıyla

Amerikan

Board misyonerlerinin 1820’de İzmir’de

başlattıkları misyonerlik çalışmalarının üzerinden neredeyse 60 yıl geçmesine rağmen
kentte etkili eğitim kurumları açamadığı ya da tesis edilen kurumların bir süre sonra
kapanmak zorunda kaldığı görülmektedir.
1876 yılında İzmir’e gelen Bayan Maria A. West’in tek başına yaptığı
misyonerlik

faaliyetleri sonucu 1878’de açtığı okul,

İzmir’deki misyonerlik

faaliyetlerinin yeniden canlanmasına neden olurken şehirdeki eğitim faaliyetlerinin ise
miladı olmuştur. Aynı zamanda bu okul, ileride İzmir’in en önemli eğitim
kurumlarından birisi olan Amerikan Kız Kolej Enstitüsü’nün (ACI) temellerini
oluşturması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.
1880’lerden

itibaren

Board’un

İzmir’deki

misyonerlik

faaliyetlerinin

canlanması sonucu Manisa’da bulunan istasyon merkezi ve buradaki Amerikalı
misyonerler, yeniden İzmir’e taşınmışlardır. Artık misyonerler, şehirde dinî faaliyetlerin
yanı sıra eğitim faaliyetlerine de başlayacak, 1890’lardan sonra ise önem sırası olarak
eğitim faaliyetleri dinî faaliyetlerin önüne geçecektir.
1878’de kurulan ACI, Board misyonerlerin kızlara yönelik eğitim faaliyetleri
açısından önemli bir kurumdu. Amerikan Board’un yardımcı kollarından biri olan
Kadın Misyonları Kurulu’nun (WBM) sorumluluğu altında olan bu okulda, çok sayıda
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Ermeni ve Rum kız öğrenci eğitim almıştır. 1885 yılında İzmir’de açılan Türkiye’nin ilk
anaokulu ve anaokullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan öğretmen okulu da
1900’lerden itibaren ACI bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
13 Eylül 1922 tarihinde İzmir’in şehir merkezinde çıkan büyük yangın sonucu,
Basmane semtinde bulunan ACI kampüsü ve Amerikan Board yönetimindeki Protestan
kilisesi tamamen yanıp yok olmuştur. Bunun üzerine 16 Eylül 1922’de İzmir’den
ayrılmak zorunda kalan Amerikan Board misyonerleri, Ege’nin karşı kıyılarında
bulunan Atina ve Selanik’e geçmişlerdir. Bir süre sonra Yunan Hükûmeti’nin de
oluruyla Amerikan Board örgütü, ACI’da görevli öğretmenlerin girişimiyle Amerikan
Kız Yüksekokulu adıyla Atina yakınlarında yeni bir okul açmışlardır. 1 Ekim 1923
tarihinde İzmir’e geri dönen Olive Greene’in girişimleri neticesinde ise ACI’nın
Göztepe’deki yeni yerleşkesinde eğitim faaliyetleri yeniden başlatılmıştır. Cumhuriyet
döneminde yeni bir örgütlenme içine girecek olan ACI, bugün İzmir Özel Amerikan
Koleji adı altında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’de açtıkları bir diğer önemli eğitim
kurumu ise İzmir Uluslararası Kolej’dir (IC). 1879 yılında bir erkek okulu olarak
temelleri atılan bu okul, 1891’de Board misyoneri Kanadalı Alexander MacLachlan
tarafından kurulmuştur. Basmane semtindeki okul binasında faaliyetlerine başlayan IC,
kısa süre içerisinde gelişen, maddi açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen ve lise
derecesinde eğitim veremeye başlayan bir okul haline gelmiştir. 1903 yılında kolej
beratı alan IC, ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı tüzel bir kişilik kazanmıştır.
Uluslararası Kolej, erkek öğrencilere yönelik verdiği kaliteli eğitim sayesinde bir süre
sonra bölgenin en önemli eğitim kurumları arasına girmeyi başarmıştır. Bu başarı,
öğrenci sayısını ve okul gelirlerini artırırken beraberinde okul tesislerinin yetersiz
gelmesine neden olmuştur.
1911 yılında Amerikalı hayırseverler Bay ve Bayan John S. Kennedy çiftinin
yaptığı yüksek miktardaki bağışların da katkısıyla Şirinyer / Buca’da bulunan Paradiso
ya da Kızılçullu adıyla bilinen mevkide geniş bir arazi satın alınmıştır. Modern ve çok
kullanışlı tesislerin yapıldığı bu yeni yerleşke, 1913 yılında faaliyete geçerek
Uluslararası Kolej’in uzun süre yaşadığı bina sıkıntısına son vermiştir. Gelecek adına
yeni umutlarla Paradiso kampüsünde eğitim faaliyetlerine başlayan IC, yeni
kampüsünde geçirilen ilk eğitim-öğretim döneminin sonunda çıkan Birinci Dünya
Savaşı’nın etkileriyle sarsıntıya uğramıştır. Mali gelirleri, öğrenci ve öğretmen sayıları
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azalan, ekonomik ve birtakım siyasi sorunlarla uğraşan okul, eğitim faaliyetlerine ara
vermeden bu savaş dönemini atlatmayı başarmıştır. Uluslararası Kolej, 15 Mayıs
1919’da Yunan kuvvetlerinin İzmir işgal etmesiyle birlikte Eylül 1922’ye kadar Yunan
idaresi altında olan İzmir’de, eğitim çalışmalarını sürdürmüştür. 1922 Eylülünde
yaşanan büyük İzmir yangını sonucu faaliyetlerini birkaç ay durduran IC, Ocak 1923’te
yeniden öğrenci almaya başlamıştır.
IC, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesi ve yeni rejimle birlikte
değişen millî ve lâik politikaya ayak uydurmaya çalışmıştır. Ancak yabancı okullar
konusunda çıkartılan yasalar ve yayınlanan tamimler, kolejin eğitim faaliyetlerine ve
ders programlarına denetim ve kısıtlama getirmiştir. Ayrıca Cumhuriyet dönemiyle
birlikte öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu Türk öğrencilerden oluşan kolej, ülkede
yayılan milliyetçi havanın öğrenciler arasında etkili olması ve öğrenciler ile Amerikalı
öğretmenler arasında yaşanan sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler yaşanmıştır. Bunun
dışında 1929’dan itibaren dünyada yaşanan ekonomik krizin, Türkiye’de de
hissedilmesi ücretli eğitim veren Uluslararası Kolej’e kayıt olan öğrenci sayısını
azaltmış, bu da okulun gelirlerinde düşüşe neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler sonucu
IC mütevelli heyetinin onayı ve okul idaresinin kararı ile Haziran 1934’de Uluslararası
Kolej’in kapatıldığı basın yolu ile kamuoyuna ilan edilmiş, 31 Ağustos 1934 tarihinde
ise kapatma kararı resmiyet kazanmıştır. İzmir’deki eğitim faaliyetlerini durduran
Uluslararası Kolej, bu tarihten sonra Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi çatısı altında
eğitim çalışmalarını sürdürmüştür.
45 yıl boyunca İzmir’deki eğitim faaliyetlerini devam ettiren IC, farklı inanç ve
etnik yapıya sahip olan birçok öğrencinin, yabancı veya yerli iyi eğitimli öğretmenler
aracılığıyla eğitim gördüğü çok uluslu bir okul olma özelliğine sahipti. Eğitim kalitesi,
mevcut tesisleri, sosyal etkinlikleri, birtakım dinî ve sosyal misyonları itibariyle bu
kolejin, İzmir’in eğitim tarihi açısından önemli bir yeri olduğunu bir kez daha
belirtmekte yarar vardır.
Bu çalışmada ortaya koyulan hipotezler sonucu Amerikan Board’un İzmir’deki
faaliyetleri kapsamında bazı ilklere dair önemli buldular elde edilmiştir. Özetle bu
bulgular şunlardır: 1797’de ilk defa Amerikan bayraklı bir Amerikan ticaret gemisi
İzmir Limanı’na giriş yaparken 1802’de ABD’nin Osmanlı topraklarında açtığı ilk
konsolosluğun İzmir’de faaliyete geçmesi, Amerikalı misyonerler açısından da İzmir’in
gelecekte önemli bir şehir olacağının sinyallerini vermiştir. Dolayısıyla Amerikan
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Board örgütüne bağlı ilk misyonerlerin Osmanlı topraklarına ayak bastıkları ve
faaliyetlerini başlattıkları ilk yer yine İzmir olmuştur. Amerikan Board’un Anadolu’daki
ilk matbaası 1833’te İzmir’de kurulmuştur. 1826 yılında Amerikan Board misyoneri
olarak İzmir’de görev yapmaya başlayan ancak sonradan ABCFM ile anlaşmazlığa
düşen Josiah Brewer tarafından 1830 yılında İzmir’de Merkez Rum Okulu adıyla tesis
edilen okul, Protestan Amerikalıların Anadolu’da açtıkları misyoner okullarının ilk
örneklerinden birisi olması açısından önemlidir. Yine Amerikan Board misyoneri John
B. Adger tarafından İzmir’de Ermeni kız çocukları için açılan okul ise doğrudan
Amerikan Board’a bağlı olarak Anadolu’da açılan ilk kız okuludur. Ancak bu okulun
açılışından kısa bir süre sonra şehirdeki Ermenilerin, okul idaresinin kendilerine
devredilmesini istemeleri ve okul ihtiyaçlarını karşılayacakları konusundaki teminatları
sonrası söz konusu okul, İzmirli Ermenilerin yönetimine bırakılarak bu eğitim
girişiminin sonuçsuz kalmasına neden olmuştur. Board Misyonerlerinin eğitim
faaliyetleri kapsamında, Türkiye’deki ilk anaokulunun 1885 yılında Amerikan Board
örgütü tarafından İzmir’de açılması, bu örgütün İzmir’deki faaliyetleri dâhilinde önemli
eğitim girişimlerinden birisidir. Ayrıca söz konusu anaokuluyla aynı yılda faaliyete
geçen ve anaokulu öğretmeni yetiştirmek amacıyla açılan öğretmen okulu ise
Anadolu’da açılacak diğer Amerikan anaokullarının ilk öğretmenlerinin İzmir’den
mezun olmasına vesile olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı sırasında

İtilaf Devletleri tarafından İzmir’in

bombalanması sonrası, şehir merkezinde bulunan Amerikan Kız Kolej Enstitüsü
binaları da yara almıştır. Can güvenliği nedeniyle endişeye kapılan kız öğrenciler ve
öğretmenler, Mart 1915’te şehrin dışında yer alan Uluslararası Kolej kampüsüne geçici
süreyle yerleşmiş, kız ve erkek öğrenciler aynı dersliklerde eğitim almışlardır. Yaşanan
bu olay ise lise düzeyinde Türkiye’deki ilk karma eğitim deneyiminin yaşanmasına
neden olacaktır.
Yine bir ilk olarak Anadolu’da elektrik tesisatına sahip ilk binalardan birisi
Uluslararası Kolej’in (IC) Basmane’deki eski kampüs binalarına aittir. Bunun dışında
1915’te Yakın Doğu Amerikan Yardım Heyeti adıyla kurulan, 1918’de ise Yakın Doğu
Amerikan Yardım Heyeti (American Committee for Relief in the Near East / ACRNE)
ismini alan yardım organizasyonun Anadolu’daki ilk büyük hastanesi Amerikan Board
misyonerlerinin girişimiyle Mayıs 1919’da İzmir’de açılmıştır. Ancak bir süre sonra bu
hastane İstanbul’a taşınacaktır.
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Buca yakınlarındaki bir Rum köyünde 1921 yılında açılan bir bina ise
Amerikan Board’un Yakın Doğu’da tamamıyla sosyal hizmete vakfedilen ilk binası
olması açısından önemlidir. Kısa süre sonra bu projenin bir benzeri İzmir’in Türk
mahallesinde de hayata geçirilmiştir. Öte yandan bu binaların sosyal hizmetler çatısı
altında Protestan inancın, nüfuz edilen toplumlar arasında yaygınlık kazanması amacıyla
açılmış bir nevi sosyal laboratuvarlar olduğunu belirtmekte de fayda vardır.
İzmir’de ilk spor faaliyetleri ve bu kapsamda şehirde futbolun yaygınlaşmasına
Board misyonerleri aracı olmuştur. 1913’te Şirinyer / Buca’da açılan Uluslararası Kolej
Kampüsü içerisinde yer alan spor salonu ise Birinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye’deki
en büyük kapalı spor salonu olma özelliğine sahipti. Ayrıca İzmir Amerikan Kız Kolej
Enstitüsü (ACI), kentte faaliyet gösteren okullar arasında ilk bayan basketbol takımını
Mart 1921’de kurmuştur. Tüm bunlar Amerikalı misyonerlerin İzmir’de spor
kültürünün oluşmasında önemli katkılarının olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerini sosyal açıdan da geliştirmeyi amaç edinen İzmir’deki Amerikan
eğitim kurumlarından biri olan Uluslararası Kolej’de 1912-1913 ders yılında bir
Öğrenci İzci Kulübü kurulmuştur. Bu kulüp, Anadolu’da açılan ilk izci teşkilatlarından
birisi olması bakımından önemlidir. Yine Uluslararası Kolej bünyesinde 1915 yılında
gerçekleştirilen öğrenci konferansı ise YMCA’nın Osmanlı topraklarında yaptığı ilk
öğrenci konferansı olma özelliğini taşımaktadır.
Amerikalı Board örgütüne ait okullarda yapılan misyonerlik faaliyetleri
kapsamından, misyonerlerin ifadesine göre, Uluslararası Kolej’de okuyan Hafız
Şemsettin Efendi adındaki Müslüman bir genç, yürütülen misyonerlik faaliyetleri
sonucunda ilk defa Hristiyanlığa inanan bir imam olması açısından dikkat çekmektedir.
Ayrıca bu durum Amerikan Board tarihinde ilk defa yaşanmıştır. Hafız Şemsettin
Efendi’nin Hristiyan inancını benimsemesi şehirdeki Müslümanlar arasında infiale ve
Amerikan okullarına karşı tepkiye neden olmuştur. 1915 yılında yaşanan bu olaylar
sırasında Uluslararası Kolej’de eğitim alan Türk öğrencilerden birisiyse, yakın dönem
Türk siyasi tarihine damga vuran Adnan Menderes’tir. Menderes, IC’deki eğitimi
sırasında iki Müslüman öğrencinin Amerikalı misyonerler tarafından din değiştirmesine
tepki göstermiştir. İki arkadaşıyla birlikte IC’de yaşanan bu olayları, İttihat ve Terakki
Fırkası’nın İzmir genel sekreteri Mahmut Celâlettin Bayar (Celal Bayar)’a aktarmış ve
okulda misyonerlik faaliyeti yapıldığı gerekçesiyle devlet yetkililerinin bu duruma
müdahale etmesini istemiştir. IC’de yaşanan bu olay, 1950-1960 yılları arasında
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Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhurbaşkanlığını yapacak olan Celal Bayar ile aynı
dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığını yapan Adnan Menderes’in ilk kez
karşılaşmalarına vesile olan ilgi çekici bir gelişmedir.
Ancak bütün bu gelişmeler neticesinde ise Amerikan Board misyonerler
tarafından, İzmir ve çevresinde bir asır boyunca yürütülen dinî faaliyetler misyonerler
açısından istenilen başarıya ulaşılamadığı söylenebilir. Bir başka ifadeyleyse Board
misyonerleri, büyük hasatın en özel meyvelerini İzmir’de alamamışlardır. Bunun
nedenleri arasından deniz kenarında yer alan İzmir’in ve Batı Anadolu’nun büyük bir
bölümünü kapsayan İzmir istasyon sahasının geniş bir alana yayılmış olması bölgede
etkili misyonerlik faaliyetlerinin yürütülmesini engellemiştir. İzmir’e gelen birçok
misyonerin uzun süre bölgede kalmamaları, sık sık misyonerlerin değişmesi ve pek çok
Board misyonerinin İstanbul’a taşınması kentteki misyonerlik faaliyetlerini olumsuz
etkilemiştir. Ayrıca Protestanlık adına İzmir ve çevresinde Amerikan Board’un yanı sıra
İngiliz, İskoç, Alman vs. Protestan misyoner örgütlerinin de misyonerlik çalışmalarında
bulunması Board’un faaliyet alanlarının sınırlanmasına neden olmuştur. Hem ticaret
hem de insan göçleri konusunda İzmir, Batı ile Doğu arasında transit geçiş bölgesi
konumunda bulunması ise kentte düzenli bir Protestan cemaatin oluşturulamamasına
neden olmuştur. Tüm bu nedenler ABCFM’nin İzmir ve çevresindeki misyonerlik
faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir.
Öte yandan 19. yüzyılın sonlarında misyonerlerin önemli faaliyet kollarından
birisi olacak olan eğitim çalışmaları, misyonerlerin dinî faaliyetlerine oranla daha
başarılı olmuştur. İzmir’de açılan kız ve erkek Amerikan okulları bölgenin en önemli
eğitim kurumları arasına girmiştir. Bu okullarda yükseköğretim düzeyinde verilen
eğitim imkânlarından yararlanan gençler, gelecekteki kariyer planları ve çalışma
hayatları açısından akranlarına oranla daha avantajlı olmuşlardır. Fakat Eylül 1922’de
çıkan büyük İzmir yangınının yarattığı ağır tahribat ve 1923 yılında kurulan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin benimsediği millî siyaset, Amerikan Board misyonerlerinin
İzmir’deki faaliyetlerini büyük oranda etkilemiştir. 1934 yılında Uluslararası Kolej’in
kapanmasına rağmen Amerikan Board misyonerlerinin kentteki faaliyetleri, dinî
söylemleri azalmış bir şekilde devam etmiş, daha sonra ise Board’un İzmir’deki
taşınmazları Sağlık ve Eğitim Vakfı’na devredilmiştir.
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EK-24 Paradiso / Kızılçullu Kampüsü’nün Resmi Açılış Programı
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 789.

351

EK-25 Paradiso / Kızılçullu Kampüsü’nün Açılış Davetiyesi
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 780.

EK-26 Paradiso / Kızılçullu Kampüsü 15 Ocak 1914 Tarihli Resmi Açılış Törenine
Katılan Bir Grup Davetliye Ait Fotoğraf.
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 789.

352

EK-27 1915-1916 Eğitim-Öğretim Yılına Ait IC Ders Programı ve Öğretmen Listesi-1
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 539.

353

EK-28 1915-1916 Eğitim-Öğretim Yılına Ait IC Ders Programı ve Öğretmen Listesi-2
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 540.

354

EK-29 IC Şapelinde Düzenlenen Sabah Ayinlerinde Söylenen
İngilizce İlahiler ve Dualar-1
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 985.

355

EK-30 IC Şapelinde Düzenlenen Sabah Ayinlerinde Söylenen
İngilizce İlahiler ve Dualar-2
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 986

356

EK-31 IC Ana binasının Giriş Kısmında Yer Alan Kennedy Kuruş Tableti Fotoğrafı
Kaynak: PABCFM, Reel 629, No: 792.

EK-32 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Paradiso / Kızılçullu Kampüsü
Kaynak: Missionary Herald, Vol. 118, No. 2, February 1922, s. 68.

357

EK-33 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Ana binası (MacLachlan Hall)
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-34 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Kampüsünün Kuzeydoğu Kapısı
Kaynak: Missionary Herald, Vol. 110, No. 11, November 1914, s. 507.

358

EK-35 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Kampüsünün Batı Kapısı
Kaynak: Missionary Herald, Vol.118, No. 3, March 1922, s.113.

EK-36 Spor Salonu Binası
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

359

EK-37 Konferans Salonu Binası
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-38 Kampüs İçerisinde Yer Alan Öğretmen Evlerinden Biri
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

360

EK-39 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Kütüphanesi
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-40 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Yemekhanesi
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

361

EK-41 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Yatakhanesi
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-42 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Etüt Salonu
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

362

EK-43 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Konferans Salonu
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-44 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Matbaası
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

363

EK-45 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Reviri
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-46 Öğretmenler Odası
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

364

EK-47 1891-1926 Yılları Arasında İzmir Uluslararası Kolej’in Müdürlüğünü Yapan
Alexander MacLachlan
Kaynak: Reed, Lucky Lach, s. 4.

EK-48 1926-1934 Yılları Arasında İzmir Uluslararası Kolej’in Müdürlüğünü
Yapan Dr. Cass Arthur Reed
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.
.

365

EK-49 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Öğretmenlerinden Bir Grup
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-50 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Öğrencileri
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

366

EK-51 İzmir Uluslararası Kolej’de (IC) Eğitim Almış Olan Bir Grup
Türk Öğrenci (1913)
Kaynak: Missionary Herald, Vol. 109, No. 4, April 1913, s. 159.

EK-52 İzmir Uluslararası Kolej’in (IC) 1932 Mezunları
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

367

EK-53 Demir Atölyesinde Demir İşleri Dersi Alan Bir Grup Öğrenci
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-54 Marangozhanede Ahşap İşleri Dersi Alan Bir Grup Öğrenci
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

368

EK-55 İzci Kulübüne Üye Bir Grup Öğrenci
Kaynak: Missionary Herald, Vol. 110, No. 6, June 1914, s. 271.

EK-56 Kampüs Yakınlarındaki Tarihi Su Kemerlerinde Gözcülük Yapan Bir Grup İzci
Kaynak: The Orient, Vol.5, No. 15, 15 April 1914, s. 143.

369

EK-57 Büyük Talebe Ocağı’ndan Bir Köşe
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-58 Küçük Talebe Ocağı Öğrencileri
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

370

EK-59 Okullar Arası Spor Müsabakaları Sonrası IC Öğrencilerinin Kazandıkları Kupa
ve Okul Müdürü Alexander MacLachlan
Kaynak: Missionary Herald, Vol. 90, No. 9, September 1894, s. 365.

EK-60 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Büyükler Futbol Takımı
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

371

EK-61 1932 Küçükler Şampiyonu Olan Futbol Takımı ve Antrenörleri
Mustafa Kemal Efendi
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-62 Spor Salonunda Basketbol Oynayan Bir Grup Öğrenci
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

372

EK-63 İzmir Uluslararası Kolej’in (IC) Spor Takımlarının Kazandıkları Kupalar
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-64 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Çiftliğinde Traktörle Çift Sürülürken
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

373

EK-65 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Çiftliğinde Harman Kaldıran İşçiler
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

EK-66 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Çiftliğinde Yetiştirilen Damızlık Boğalardan Biri
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.

374

EK-67 İzmir Uluslararası Kolej (IC) Çiftliği Müdürü Prof. White ve
Ankara’ya Gönderilen Damızlık Horoz ve Tavuklar
Kaynak: İzmir Uluslararası Kolej Kataloğu 1933.
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