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Cyrus Hamlin:
Misyoner, Eğitimci, Müteşebbis

Uygur KOCABAŞOĞLU

Hakkında yazılanlara göre, en azından “Hıristiyan bir kahraman, misyoner,
eğitimci ve devlet adamı”1; ya da, “misyoner, devlet adamı, mucit”2 bir figürle
karşı karşıyayız. Zamanımızdan bir gözlemcinin ifadesiyle;
Son derece yetenekli, boyun eğmeyen bir inatçı, korkunç bir enerjiye sahip ve hiçbir şeyden cesareti kırılmayan Cyrus Hamlin, 19. yüzyıl Amerikan bireyciliğinin olağanüstü bir örneğiydi.3
Hakkındaki bu nitelemelerin iki fazlası bir eksiği olduğu söylenebilir ve kimi
düzeltmeler gerektirebilir. Örneğin mucit değildi; devlet adamı da sayılamazdı,
yalnızca inatçı bir takipçiydi; ama yorulmak bilmeyen bir “misyoner, eğitimci ve
müteşebbis” olduğunda kuşku yoktur.
Neden Cyrus Hamlin? Bir kere, 150’nci kuruluş yıldönümünü kutlayan
Robert College’in (günümüzde Boğaziçi Üniversitesi) bânisi ve yaklaşık on yıl
süreyle başkanıydı. İkinci olarak, 19. yüzyılda Yakın Doğu’daki Amerikan eğitimine kişiliğinin silinmez damgasını vurmuş; üstelik yaklaşık 35 yıl yaşadığı İstanbul’da da ilginç izler bırakmış bir kişiydi.

In Memoriam, Rev. Cyrus Hamlin, D.D., L.L.D., Boston, Published Privately, 1903, s. 5.
A. R. Thain, “Cyrus Hamlin D.D., L.L.D., Missionary, Statesman, Inventor, A Life
Sketch”, Envelope Series (Quarterly), Cilt X, No. 2 (Temmuz 1907).
3 James A. Field, Jr., America and the Mediterranean World 1776-1882, Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 1969, s. 352.
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Bu yazıda Cyrus Hamlin’in hayatı kısaca özetlendikten sonra, bir arkadaşının,
“on altı (16) meslek sahibiydi”4 dediği bu nev’i şahsına münhasır (sui generis) ve
eksantrik (eccentric) adamın yukarda anılan nitelikleri üzerinde gözlemlerde bulunulmaya çalışılacak.

I. Tipik Bir Yankee
Cyrus Hamlin, 5 Ocak 1811’de, Waterford, Maine’de doğdu5 Soyu, Nantes
Fermanı’nın (1685) iptalinden sonra baskı ve zulme maruz kalarak İngiltere ve
Almanya’ya kaçan Fransız Protestanları Huguenot’lara dayanıyor. Ailenin bir
kolu, 17. yüzyılın sonlarında İngiltere’den Amerika’ya göçüyor ve Harvard,
Massachusetts’e yerleşiyor. Cyrus’un büyükbabası, Eleazer Hamlin, “tarih okumaya meraklı bir çiftçi ve vatanseverdi”. Oğullarından üçü Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na katılmış olan Eleazer’in on yedi (17) çocuğu oldu. Erkek çocuklarına, Africanus, Americus, Asiaticus ve Europus adlarını verdikten sonra, geriye verecek kıta adı kalmayınca, 1768’de doğan ikizlerine tarihi şahsiyetlerin adını verdi:
Hannibal ve Cyrus. Hannibal, Cyrus Hamlin’in babasıydı.6
Cyrus Hamlin’i babası Hannibal Hamlin, öğretmen olarak hayatını kazandı.
On bir çocuklu Faulkner ailesinin, 1772 doğumlu kızları Susan ile evlenen
Hannibal’ın ikisi kız, ikisi erkek dört çocukları yaşadı. Cyrus Hamlin, yedi aylıkken babasını kaybetti. “Başlangıçta ben umut vadeden bir çocuk değildim” diye
yazıyor anılarında Cyrus Hamlin: “kafam çok büyüktü ... hastalıklı ilan edilmiştim ve akıllı yaşlı hanımlar sevgili anneme ‘bu çocuğu büyüteceğini hiç umma’
diyorlardı”.7
Asıl öğrenimini çiftlikte ve annesinden görmüş olsa da altı yaşında bölge
okuluna başladı.8 Anılarında, “ailemiz okuyan bir aileydi; kardeşimin ve benim
evde aldığımız okuma ve tartışma eğitimi, sıradan bir okuldaki eğitimden daha
değerliydi” diye yazar.9
Cyrus 16 yaşına geldiğinde ailenin hekimi, “bu çocuk çiftlik hayatını kaldıramaz; bunu okutun” diyecektir. Ne ki okula verecek para yoktur ve delikanlının
bir işe girmesi kararlaştırılır. Nitekim 16. yaş gününü kutladıktan sonra, hayat
mücadelesine başlamak üzere, Portland’da bir kuyumcunun yanına çırak olarak
verilir.10 Bu çıraklık günlerinde ustasının, “acele etme; bir işi iyi yapmayı, daha
Cyrus Hamlin, Among the Turks, Londra, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington,
1878, s. 241; Cyrus Hamlin, My Life and Times (İkinci Baskı), Boston, Congregational Sunday
School and Publishing Society, 1893, s. 365.
5 Bir kaynakta (In Memoriam...s. 5) 8 Ağustos gecesi doğduğu yolunda bir kayıt varsa da
kendisi anılarında ve başka kaynaklarda (örneğin, Thain, a. g. e., s. 3) doğum tarihini 5 Ocak
1811 olarak veriyor; bkz. My Life and Times, s. 12.
6 Thain, Cyrus Hamlin, s. 3-4; Hamlin, My Life and Times, s. 9-12.
7 Hamlin, My Life and Times, s. 12-13.
8 Hamlin, My Life and Times, s. 19.
9 Hamlin, My Life and Times, s. 41.
10 Hamlin, My Life and Times, s. 47-48.
4
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sonra onu hızlı yapmayı öğren”11 sözü hayat şiarı olacak ve Kilise ile bu sırada
tanışacaktır.
“Benim tutkum gerçek bir usta (mechanic) olmaktı”12 dese de, çok farklı bir
alana yönelecek, güzel yazan ve konuşan birisi olarak dikkat çekecek ve misyoner olmaya hazırlanacak, ama amatör olarak ustalığın hakkını da verecektir.13
Portland’da iki yıldan fazla çıraklık edip el ve zihin becerilerini geliştirdikten
sonra, misyoner olma yolunda kolej eğitimine hazırlık olmak üzere Bridgton
Akademisi’ne gitmesi kararlaştırılır.14 Burada hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra 1830 Eylül’ünde Bowdoin College’ine kaydolur. Buradaki öğrenimi
sırasında yalnızca teorik derslere çalışmakla kalmaz, derslerde anlatılan buhar
makinesinin bir prototipini yaparak hem ustalığını gösterir hem de 175 $ para
kazanır.15 Bowdoin College’deki dört yıllık öğrenimi sırasında bir yandan da
başka öğrenim kurumlarında yarı zamanlı dersler verir. Bu arada kendini giderek
daha fazla Tanrı’ya adamaktadır.
Kolej eğitimini tamamladıktan sonra teoloji okumak üzere Bangor İlahiyat
okuluna (Bangor Seminary) kaydolur. Bu okuldaki üçüncü yılının sonunda (1837)
misyonerlik hizmetine talip olarak ABCFM’e başvurur. İlk tercihi Afrika ya da
Çin’dir.16 Ancak İstanbul’a ve eğitim işine tayin edilir.17 Ne ki İstanbul’a gidişi,
çeşitli nedenlerle bir buçuk yıl kadar gecikecek, bu arada, 3 Eylül 1838’de evlenecek, 3 Ekim’de papaz ve misyoner olarak ataması yapılacak ve 3 Aralık
1838’de eşiyle birlikte Boston’dan gemiye binerek İzmir’e doğru yola çıkacaktır.
45 gün süren bir yolculuktan sonra İzmir’de, 17 Ocak 1839’da karaya çıkan
Hamlin’ler, burada on gün kaldıktan sonra Stamboul adlı buharlı bir gemiyle
İstanbul’un yolunu tutacaklardır. 18
Cyrus Hamlin üç kez evlenmiş ve bu evliliklerden toplam 12 çocuğu olmuş;
çocuklarından ikisi erken yaşta hayata veda etmiş, ilk evliliğinden olan kızlarından birisi kendisinden sonra Robert Kolej’in başına geçecek olan George
Washburn’la, diğeri de aynı okulda öğretmen ve yöneticilik yapan Charles
Anderson’la evlenmiştir.19 Bugün Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki dört
büyük ve eski binanın adı Cyrus Hamlin ile damatları ve büyük kızının adını
taşımaktadır.

Hamlin, My Life and Times, s. 55.
Hamlin, My Life and Times, s. 58.
13 Thain, Cyrus Hamlin, s. 8.
14 Hamlin, My Life and Times, s. 74.
15 Hamlin, My Life and Times, s. 82 ve 116-119; Hamlin, Among the Turks. S. 206-208; Thain,
a. g. e., s. 9.
16 Hamlin, My Life and Times, s. 120.
17 Hamlin, My Life and Times, s. 158.
18 Hamlin, My Life and Times, s. 173-179. Bir kaynakta Hamlinler’in 29 Ocak 1839 tarihinde
İstanbul’a ayık bastıkları kaydedilmektedir; bkz. In Memoriam, Rev. Cyrus Hamlin..., s. 12.
19 In Memoriam, Rev. Cyrus Hamlin..., s. 15-18.
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1870'lerde Robert Kolej

Yirmi sekiz yaşında genç bir papaz ve misyoner olarak İstanbul’a ayak basan
Cyrus Hamlin’in bu şehirde yaklaşık 35 yıl süren hayatı ilginç olaylar, başarılar,
başarısızlıklarla devam etti. Sokakta kendisiyle alay eden çocuklara, fes giyerek,
sakal ve bıyık bırakarak cevap verdi.20 Bunları ayrı başlıklar altında incelemeye
geçmeden önce hayat öyküsünü satır başları halinde sonlandırmalıyız.
Hamlin, 1840 yılında Bebek’te bir İlahiyat Okulu (Seminary) kurdu. Burasını
adeta bir politeknik enstitüsüne dönüştürdü ve son derece ilginç girişimlere
öncülük etti. Bağlı olduğu misyoner örgütü ile anlaşmazlığa düşerek Mayıs
1860’ta istifa etti. Bundan sonra Robert Koleji kurma işine girişti. On yıl (18631873) bu kurumun hocalığını ve yöneticiliğin yaptıktan sonra ve Amerika’da
Kolej için fon oluşturmaya çalıştığı sırada apansız görevinden alındı. Bir çağdaşının deyimiyle “İstanbul’un Samson”u,21 sözü edilmeyecek bir birikim dışında
parasız ve işsiz ülkesine döndü. Altmış iki yaşındaydı.
Anılarında şunları yazar:
Kimseye şikâyet etmemeğe ve Tanrı’nın böylesine kutsadığı bir işteki kesintiden bir skandal çıkarmamaya karar verdik. Geleceğin ve de yakın geleceğin yeterince karanlık göründüğünü söylemeğe hacet yok. Gözyaşlarımızla dua ettik. Gözyaşlarını karım döktü; ben ağlayamayacak kadar de20
21

Hamlin, My Life and Times, s. 217.
Thain, Cyrus Hamlin, s. 13.
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rinden yaralanmıştım. Umut edilen başarı ve hayret verici zaferlerle koleje
on yedi yıllık mutlak bağlılığım kayıtsızca görmezden gelinmiş ve Doğu’daki otuz beş yıllık çabalarımın tümü değersiz sayılmıştı.22
Bu arada, Türkiye’de bulunduğu yıllarda, Bowdoin Koleji’nden İlahiyat Doktorası (D. D. -1854); Harvard Üniversitesi’nden Sacrae Theologiae Doctor ( S. T. D.
-1861) ve New York Üniversitesi’nden Hukuk Doktoru (L. L. D. ,1870) unvanları almıştı.23
Yukarda aktarılan ruh hali içinde bulunduğu sırada papazı bulunmayan bir
kilisenin minberinden Pazar vaazları vermek üzere bir davet aldı. Vaaz başına 20
$ kazanacaktı. Bu sırada ayrıca, Among the Turks adlı anılarını yazdı ve 500 $ elde
etti. “Şimdi misyonerlik işinin dışında kalmıştım, her türlü işin dışında kalmıştım; kiliseyle ya da geçmişle tüm ilişkilerim kesilmişti”24 dediği bir sırada bir iş
teklifi aldı. Kırk yıl önce mezun olduğu Bangor İlahiyat Okulu’nda boş olan
İlahiyat kürsüsüne, yılda 2.000 $ maaşla tayin oldu. Üç yıl bu işi sürdürdü. Mütevelli heyetinin bu görev için daha genç birisini arama kararı üzerine istifa etti.25
Yetmiş yaşında yeniden işsiz kalmıştı. Bu kez karşısına yeni bir öneri çıktı.
İşlerin bir hayli kötü gittiği Middlebury Koleji’nde, okulu kurtarması koşuluyla,
yılda 2.000 $ ve mobilyalı bir konut karşılığında kolejin başkanlığı kendisine
önerildi. Burada beş yıl çalıştı. Önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Ancak 5 yılın
sonunda, “yaşının, kolej görev ve endişelerinin yıpratıcılığına uygun olmadığı”
gerekçesiyle 1 Temmuz 1885’te istifa etti.26
Anılarında, “aktif çalışma hayatımın kırk sekiz yılı böylece sona erdi. Yetmiş
beş yaşındaydım ve uykusuzluktan (insomnia) o kadar mustariptim ki, bir yıl daha
dayanamayacağımı hissettim” diye yazar.27
Geriye baktığında, “hangi ruh hali içinde olursam olayım, ‘daha fazla, daha
iyi şeyler yapabilirdim’ düşüncesi yakamı bırakmaz” der ve kendi hayatını şöylece özetler:
Hayatımın karışık bir hayat olduğunu ve verdiği tek dersin, adımlarını yöneten şeyin insanın kendi elinde olmadığını görebiliyorum. Hayattaki ilk
fantezim çiftçi olmaktı. Kuyumcu oldum. O zamanki arzum, yetişkinliğe
ulaştıktan sonra bir ithalatçı olmaktı; öğrenci oldum. Misyoner olmaya ve
bana verilen her görevi yapmaya, zenginlik ya da bilimsel beklentilerimi
ebediyen feda etmeğe karar verdim. Afrika’ya gitmek istedim; önce Çin’e
ama daha sonra hiç beklenmedik bir şekilde Türkiye’ye ve hayatımın işi
olarak eğitime yönlendirildim. Amerikan Board tarafından kabul edilip
tayin edildiğim tarihten itibaren, 23 yıl, 1837-1860, Board’a, daha sonra
Robert Koleji kurmaya, inşa etmeğe ve onun için mücadele etmeğe ve
Hamlin, My Life and Times, s. 505.
In Memoriam, Rev. Cyrus Hamlin..., s. 17.
24 Hamlin, My Life and Times, s. 507.
25 Hamlin, My Life and Times, s. 505-510.
26 Hamlin, My Life and Times, s. 513-519,
27 Hamlin, My Life and Times, s. 521.
22
23
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onu hayret verici bir başarıya ulaştırmaya bağlıydım... Bangor’da üç yıl
ilahiyat profesörlüğü, Middlebury Koleji’nde beş yıl başkanlık. Dilencisinden Sultanına insan hayatının her mertebesini gördüm... Hayatım esas
itibariyle yoksul ve ezilmişlerden yana oldu... Orada tanındığım ölçüde,
Doğu’nun insanlarının saygı ve sevgisine sahip olduğumu biliyorum ve
bu inanç neredeyse bu işe yaramaz ileri yaşımda beni mutlu ediyor.28
Cyrus Hamlin, emeklilik hayatından söz ederken, bir iş bulma umudunun
olabileceği Boston’a yakın bir yerde bir kulübe edinmeye karar verdiğini ve
Lexington’da 3.000 $’a bir yer bulduğunu ve arkadaşlarından gelen ve miktarı 25
ile 500 $ arasında değişen çekler sayesinde, altı ay içinde borcunu ödeyip başını
sokacak bir yere sahip olduğunu anlatır.29
Ara sıra bulduğu işler, ikisi okul çağında beş kişilik aileyi geçindirmeye yetmez. Sonunda iş için Amerikan Board’a (ABCFM) başvurur. Board’un başkanı
Dr. Clark seve seve yardım edeceklerini ve buna kimsenin bir itirazı olmayacağını bildirir. Hamlin’in bu yardımı bağış ya da hediye şeklinde kabul edemeyeceğini bildirmesi üzerine şöyle bir yol bulunur: yılda 500 $ karşılığında kendisini
davet eden kiliselerde misyonlar üzerine konuşmalar yapacaktır. Bu arada, örneğin Hartford İlahiyat okulunda ayda 200 $ maaşlı ve altı ay süreli işler de bulur.
30 Anılarını bastırdığı 1893 yılında Board’daki görevi devam ediyordu.
Cyrus Hamlin, ölüm tarihi olan 7 Ağustos 1900’e kadar aktif hayatını sürdürdü. Beş yıl yöneticiliğini yaptığı Middlebury Koleji’nin 100’üncü kuruluş
yıldönümü kutlamalarına, 90 yaşında, onur konuğu olarak katıldı ve bir konuşma yaptı. 31 5 Ocak 1900’de 90’ıncı yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Öldüğü gün
olan 7 Ağustos’ta, Hamlin ve Washburn ailelerinden dört kuşaktan yaklaşık
yirmi kişinin katıldığı bir yemekten eve döndükten sonra merdivenleri çıkarken
kalp yetmezliğinden hayata veda etti. Meslektaşı ve dostu James L. Barton, cenaze töreninde şunları söylüyordu:
Bugün burada bir ölümü değil, bir zaferi andığımızı düşünmekten kendimi alamıyorum. Hiç de küçük ölçülerde olmayan sürekli ama bugün bir
zaferle taçlandırılmış bir çatışma. Yaklaşık 90 yıl süren hizmet, savaş ve
inanç yılları.32

Hamlin, My Life and Times, s. 521-522.
Hamlin, My Life and Times, s. 523-527.
30 Hamlin, My Life and Times, s. 533.
31 Thain, Cyrus Hamlin, s. 25.
32 In Memoriam, Rev. Cyrus Hamlin..., s. 45.
28
29
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II. Boğaziçi’nde Fesli
Bir Misyoner
Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren ilk Amerikan
Protestan misyoner örgütü
ABCFM’le (American Board of
Commissioners
for
Foreign
Missions) Cyrus Hamlin neredeyse yaşıttı. Birincisi 1810’da
kurulmuş; ikincisi 1811’de
doğmuştu. Kuyumculuk yaparken kilise ile yakınlaşan ve
misyoner olmayı seçen ve bu iş
için gerekli eğitimi de alan
Cyrus Hamlin, 1837 yılında
ABCFM tarafından İstanbul’a
misyoner ve eğitimci olarak
atandı. Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan Amerikalı
misyonerlerin ilk kuşağına
Cyrus Hamlin
mensuptu. İstanbul’a ayak
bastığında (Ocak 1839) Tanzimat henüz ilan edilmemişti. İlk iş olarak, 1834’te Pera’da açılan, ancak Ermeni
Patrikhanesi’nin hışmına uğrayan okulu ihya etmeğe koyuldu. Bu okul 4 Kasım
1840’ta, Bebek’te iki öğrenciyle öğrenime açılan Bebek İlahiyat Okulu (Bebek
Seminary) olacaktı.33 Bir yandan Ermenice ve Türkçe öğrenmeğe koyulan Hamlin, bir yandan da kalemi eline alarak, “Katolikler ve Protestanlar”; “İyi İnsan ve
İyi Hıristiyan”; “İsa’nın Şefaati” gibi dinsel risale ve broşürler yayınlıyor ve bulduğu her fırsattan yararlanarak vaazlar veriyordu. Misyoner okullarında kullanılmak üzere, Wayland’ın “Ahlak Felsefesi”, ya da Türkiye’de kullanılan para ve
ölçülerin de içinde yer aldığı “Zihinsel ve Yazılı Aritmetik” kitabı gibi ders kitaplarını Ermenice ve Ermeni harfli Türkçe olarak çevirtip yayınlatıyordu. 34
Anılan aritmetik kitabı Maarif Nazırı olduğu sırada (Mayıs-Aralık 1872) Ahmet
Vefik Paşa’nın dikkatini çekecek, Ermeni harfli Türkçe baskısını Türkçe harflerle 10.000 adet bastırarak maarif müdürlüklerine gönderecektir.35
Cyrus Hamlin’in misyonerlik vadisindeki önemli uğraş ve katkılarından birisi,
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Protestan misyoner faaliyetlerine maddi/manevi
katkılarda bulunmak üzere Londra’da Turkish Missions Aid Society’nin kurulmasına önayak olmak36; anılan örgütün desteği ile Bulgarlara yönelik bir misyonun
Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, İstanbul, Arba Yayınları, 1989, s. 82-83.
Hamlin, My Life and Times, s. 252-254.
35 Hamlin, My Life and Times, s. 255.
36 Hamlin, My Life and Times, s. 370; William E. Strong, The Story of the American Board,
Boston, The Pilgrim Press, 1910, s. 212; Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 123-125.
33
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kurulması için çalışmalar yürütmek37; İstanbul’da ilk Ermeni Protestan kilisesinin örgütlenmesine, Britanya “Koca Elçi”si Stratford Canning’in de desteğini
alarak çalışmak ve nihayet 1856 Islahat Fermanı’nın hazırlanmasına yine Britanya Büyükelçisi kanalıyla etki yapmak olduğu söylenebilir. Nitekim, ilk Ermeni
Protestan kilisesi 1846 yılında açılacak 38; Methodistler ve ABCFM, Bulgaristan’da birer misyon istasyonu kuracaklar (1858) 39; Turkish Missions Aid Society de
(İç Savaş sırasında olduğu gibi) Amerika’dan gelen kaynakların daraldığı dönemlerde Türkiye’deki Protestan misyonerlerin yardımına koşacaktır. Kısaca, misyoner atandığı 1838 yılından, ABCFM’le bağlarını kopardığı 1860 Mayıs’ına kadar
misyoner olarak çalışacaktır. Onun misyoner kimliğini James L. Barton, şu sözlerle ifade etmektedir:
Uhdesine verilen görev [misyonerlik] için ender niteliklere sahip, korku
bilmeyen, başa çıkılmaz engeller karşısında asla cesareti kırılmayan, yorulmak bilmeyen bir çalışma, pratik akıl ve hayatını adamış olduğu davaya
sınırsız beceriklilik ve bağlılığı olan bir adamdı.”40
Evet, Cyrus Hamlin iyi bir misyonerdi ama misyonerlerin seküler işlerle uğraşıp uğraşmayacağı, okullarda çağdaş bir eğitim verilip verilmeyeceği, eğitimin
ana dillerde mi yoksa İngilizce mi yapılacağı ve ders programlarının neleri içerip
neleri içermeyeceği gibi konularda misyonerlikle, daha doğrusu bağlı olduğu
misyoner örgütüyle temel çelişkileri vardı. Bunu, eğitimci kimliğine göz atarken
daha iyi kavrama olanağı bulacağız.
Kimi kaynaklarda Cyrus Hamlin’e atfedilen devlet adamlığı (statemanship) unvanı da anılan misyoner faaliyetlerinden kaynaklanmış görünmektedir. Her ne
kadar kendisi anılarında, “misyonerlik çalışmalarımızla doğrudan ilgili olmadığı
sürece, yabancı siyasal çıkarlara dahil olmamayı kesin kural edinmiştik”41 dese
de, siyasi faaliyetlerde bulunmuştur ama bu onu devlet adamı yapmaya her halde
yetmez. Örneğin, İngiltere’de Parlamento üyeleri ve hatta Cantebury Başpiskoposu’yla temaslar yapmış;42 özellikle Robert Kolej’in kuruluş aşamasında İstanbul’daki Amerikan ve İngiliz diplomatik temsilcilikleriyle yakın ilişkiler içinde
olmuş;43 Washington’da bulunduğu sıralarda Amerikalı Kongre üyeleri ve hatta
Dışişleri Bakanı Hamilton Fish’le görüşmüş;44 19. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu’da baş gösteren Ermeni kıyımları nedeniyle ABD’deki tartışmalara katıl37 Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 123; Hamlin, My Life and Times, s. 379-382.
Bulgaristan’a yönelik misyoner faaliyetleri konusunda bkz., Uygur Kocabaşoğlu, XIX.
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Topraklarında Amerikan Misyoner Faaliyetleri
(Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu’ndan ayrıbasım), TTK Basımevi,
Ankara, 1994, s. 539-551.
38 Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 76.
39 Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 123-125.
40 James L. Barton, Daybreak in Turkey, Boston, The Pilgrim Press, (2. Ed.) 1908, s. 182.
41 Hamlin, My Life and Times, s. 383.
42 Hamlin, My Life and Times, s. 383-385.
43 Hamlin, My Life and Times, s. 432.
44 Hamlin, My Life and Times, s. 500.
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mış;45 86 yaşında olduğu günlerde, ABD Başkanı Cleveland’a (1885-1889/18931897) Osmanlı karasularına savaş gemileri göndermesini salık vererek “gunboat”
diplomasisi kışkırtıcılığı bile yapmıştı. Cyrus Hamlin, Osmanlı devlet adamlarını
ve bürokratlarını da bir hayli meşgul etmişti. O kadar ki Robert Kolej’in açılışı
ve yeni binaların inşaatı sırasında Sadrazam Âli Paşa öylesine huzursuz olmuştu
ki, Hamlin’in aktardığına göre, “Bu Mister Hamlin hiç ölmeyecek mi, bu kolej
meselesinden beni kurtarmayacak mı?” diye şikâyet etmişti. 46

III. Ama Eğitim Şart
Cyrus Hamlin’in eğitim anlayışının iki şiarı olduğu söylenebilir. Birincisi, akıl
ve bilginin egemenliği; ikincisi teorik eğitimin yanı sıra insanın çevresini değiştirebileceği yetenek ve becerilerle donatılmasının gerekliliği. Bu şiarların her ikisini
de, beş yıl başkanlığını yürüttüğü Middlebury Koleji’nin 85’inci mezuniyet töreni
ve ayininde, 74 yaşındayken, yaptığı konuşmada net bir şekilde görmek mümkündür:
Kolej eğitiminin amacı, genç insanlara bilgi ve aklın yolunu açmak ve
böylelikle onların insanlığın büyük çıkarlarını istikrarlı, güçlü ve güvenli
bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır... Kolej eğitiminin amacı,
insan ruhunun yeteneklerini, etkin ve başarılı eylem için mümkün olduğunca hazırlamaktır... Kolej, insanların makul ve meşru amaç ve çıkarlarıyla birlik ve ahenk içinde olmalıdır. Uygulamaya geçildiğinde yüce ulusal
çıkarlara felaket getirecek olan soyut teorilerin mağrur öğretimini benimsemek ve hâlâ daha ‘bilim bilimdir, gerçek gerçektir ve sonuçlarının dikkate alınmasına gerek yoktur’ demek büyük bir saçmalıktır.47
Cyrus Hamlin bu düşünce ve şiarları, çocukluğunda çiftlikten başlayarak
kendi eğitimi sırasında geliştirmiş ve İstanbul’daki eğitim faaliyetlerine de uygulamıştır. Örneğin, iki öğrenci ile Bebek’te açtığı ilahiyat okulu kısa süre içinde
laboratuvar ve atölyeleriyle bir üretim merkezine dönüşmüştür. Zira kendisi de
Bowdoin Koleji’nde öğrenciyken fizik dersinde teorisi anlatılan bir buhar makinesinin prototipini aylar süren çalışma sonunda yapmayı başarmış ve çalıştırmıştı.48

In Memoriam, Rev. Cyrus Hamlin..., s. 26
Hamlin, My Life and Times, s. 438.
47 President Hamlin’s Baccalaureate Address at the Eighty-Fifth Commencement of Middlebury College,
Middlebury, Register Company Printers, 1885, s. 3, 4 ve 12.
48 Hamlin, My Life and Times, s. 116-119; Hamlin, Among the Turks, s. 206-210.
45
46
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Anılarında bu gelişmeleri
ayrıntılarıyla anlatır. Bir İngiliz
centilmeninden kiraladığı 49 ilk
yerdeki ahırda bir atölye kurar
ve torna tezgahını yerleştirir. 50
1841 yılında okulda 14 öğrenci
vardır. Daha büyük bir yere,
Demircibaşı’nın evine geçilir.
Burada fizik ve kimya deneyleri
yapar.51 Bu tür çalışmaları ilgi
çekmeye ve okula aralarında
dört Enderun öğrencisinin 52 ve
bir Ermeni Piskoposu’nun da
bulunduğu pek çok ziyaretçi
gelmeye başlar. İstanbul’daki
misyona ABD’den teleskop,
“elektrik
makinesi”,
hava
kompresörü ve bir tür slayt
projektörü ısmarlatır. Okulu
ziyaret eden Ermeni Piskoposu, “Kimya eşittir Protestanlık”
derken, belki de çok fazla haksızlık etmemişti. 53
Cyrus Hamlin’in Among the Turks kitabının TürkÖğrenciler günde üç saat
çe baskısının kapağı
atölyede çalışırlardı. Üretilen
sac soba ve soba borusu, metal
fare kapanı, gümüş ve altın kaplama işleri, basınçlı kahve pişiricisi, metal kül
tablası, portatif fırın, fırıncı küreği gibi teneke ve demirden imal edilen değişik
ürünlerden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçları gideriliyordu.54 Daha sonra taşınılan ve çok daha büyük bir yer olan Çelebi Yorgaki’nin
evinde, sayıları kırkı aşan öğrenciyle yapılan üretim faaliyetlerini ve sonuçlarını,
Hamlin’in benim müteşebbislik olarak nitelediğim faaliyetlerini görürken daha
iyi izleyebileceğiz.
Hamlin’in gerek benimsediği eğitim anlayışı, gerekse bu tür çaba ve faaliyetleri sonunda bağlı olduğu misyoner örgütüyle arasını açtı ve ABCFM’den ayrılmasına neden oldu. Hamlin artık kafasındaki ideali başka bir yolla gerçekleştirmeye bakacak ve Robert Koleji kurma işine girişecektir.

Hamlin, Among the Turks, s. 61.
Hamlin, My Life and Times, s. 211.
51 Hamlin, My Life and Times, s. 228.
52 Hamlin, Among the Turks, s. 77.
53 Field, Jr., America and the Mediterranean World, a. g. e., s. 190.
54 Hamlin, Among the Turks, s. 213; Hamlin, My Life and Times, s. 264-265.
49
50
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ABCFM’le eğitim konusundaki görüş ayrılıkları ise şöyle özetlenebilir: Bir
kere, misyoner örgütü Hamlin’in bu tür çabalarının misyonerliği
sekülerleştirmesinden, yetiştirilen kişilerin dünyevi işlere yönelmesinden endişe
ediyor; Hamlin ise misyonerliğin en iyi bir şekilde önerdiği eğitim politikasıyla
gerçekleştirilebileceğine inanıyordu.55 Nitekim, yıllar sonra (1910’da),
ABCFM’in üst düzey bir yetkilisi şunları yazacaktı:
Türkiye’de örneğin, şimdiye kadar yerli papaz ve vaizlerce yapılmış en iyi
işler, Dr. Hamlin tarafından Bebek İlahiyat Okulu’nda sınai alışkanlık ve
beceri kazandırılmış kişilerce gerçekleştirilmiştir. Onun bir araya getirdiği
gençlere, çalışmalarıyla ilgili bazı yararlı meslekler öğretilmiştir.56
Bu görüş ayrılıkları 1854 yılında iyice arttı. Başlıca üç görüş ortaya çıktı. Eğitim ana dillerde yapılmalı, yabancı dil (İngilizce) öğretilmemeliydi. Seküler herhangi bir eğitim verilmeyerek yalnızca İncil okutulmalıydı. Her iki cinse de en iyi
Hıristiyan eğitimi verilmeli ve bunların Protestanlığı benimsemesi sağlanmalıydı.
Hamlin, bunların üçüne de karşıydı. Ona göre eğitim, İngilizce, seküler ve misyoner eğitimi temelli olmalıydı. 57
Cyrus Hamlin’e göre, yabancı [Protestan] misyoner ve eğitimcilerin çoğu
Anglo-Saxon olduğu için İngilizce doğal olarak seçilmişti. Bu dilin, “ticaret ve
kolonizasyon yoluyla yaygınlığı onu favori kılmaktaydı. Hıristiyan düşüncesinin,
bilim ve felsefenin zengin kaynaklarına sahip olması amaç için onu çok yararlı
kılıyor ve uluslar arasında bir sempati ve etkileşim bağı oluşturmaya, herhangi
bir dilden çok daha fazla mukadder kılmış bulunuyordu”.58
Cyrus Hamlin, İngilizce yerine ana dillerde eğitim verilmesine şu dört noktadan itiraz ediyordu: Birincisi, bunu insan doğasına uymayan, zihnin isterlerine
ve kapasitelerine aykırı, felsefî olmayan bir şey olarak görüyordu. İkincisi, bu
durum Protestan papaz ve vaizleri, tümü yabancı diller konuşan Cizvit misyonerleri karşında ikincil konumda bırakacaktı. Üçüncüsü, Ermeni Protestan cemaatinde genel bir hoşnutsuzluğa yol açacak ve samimi işbirliği sona erecekti.
Son olarak da, eğitimde geri adım atılması, misyonun evrensel prestijini zedeleyecekti.59
Toparlamak gerekirse, Cyrus Hamlin, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gelişmeleri daha iyi değerlendirmişti. İmparatorluğun her kesiminden, her sınıftan insanın eğitim ihtiyacı artmıştı. Zira İmparatorluk 19. yüzyılda yapısal bir değişim
içindeydi. Hamlin’in “Tanrı üfledi” dediği Tanzimat, bir anlamda bu değişimin,
bir anlamda da bu değişimi yönlendirebilme özleminin bir sonucuydu. Eğitim,
ya da eğitilmiş insan, Tanzimat’ın önemle üzerinde durduğu bir şeydi. Bu gerHamlin, My Life and Times, s. 265, 276.
Strong, The Story of the American Board, s. 328.
57 Hamlin, Among the Turks, s. 274-278.
58 Hamlin, Among the Turks, s. 282; Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 81. Gerçekten de
Kırım Savaşı sırasında Bebek okulunun öğrencileri, tercüman olarak büyük bir iş olanağına
sahip olmuşlardı; bkz. Hamlin, My Life and Times, s. 370.
59 Hamlin, My Life and Times, s. 414.
55
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çek, sınıf, din, mezhep farkı olmaksızın İmparatorluğun tüm halkları için geçerliydi. Amerikalı misyonerlerin yöneldiği Ermeniler gibi, ticaret ve zanaat hayatında ağırlığı olan bir halk için haydi haydi geçerliydi. Bu olguyu meslektaşı misyonerlerden daha önce kavrayan Hamlin, görüşünü 1857 tarihli bir raporda
şöyle dile getiriyordu: “Birinci ve en önemli talep, New England kolejleri niteliğinde genel eğitim veren bir kuruma olan taleptir. Yüksek ve varlıklı sınıfların
gerçek isteği bunu düşündürmektedir. Kimi çocuklarını deniz aşırı ülkelere yollamak istemez, kimi ise istese de yollayamaz’.60
Bir çağdaşı Hamlin’in Bebek Okulu’ndaki çalışmalarını şu sözlerle değerlendirmektedir:
Burası, destek imkânları ve eğitim yöntemleri açısından o zamana kadar
kurulmuş en benzersiz kurumlardan birisiydi. İngilizce ve kendini geçindirmek için sınai mesleklerin kullanılması yoluyla ileri öğrencilerin öğrenimini geliştirmek üzere tasarlanmıştı. 61
Nihayet beklenen hatta biraz geciken son geldi. Boston’da, okuldaki genel
eğitime son verilmesi ve burasının tümüyle bir ilahiyat okuluna dönüştürülmesi
kararlaştırılmıştı. Hamlin’in istifa etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Mayıs
1860 tarihinden geçerli olmak üzere istifasını verdi ve ABCFM’le formel ilişkilerini sonlandırdı.62 Zaten bir süre önce okulun Merzifon’a taşınması kararlaştırılmıştı. Okul 1862 yılında kapandı ve 1865 yılında tümüyle bir ilahiyat okulu
olarak Merzifon’da yeniden eğitime başladı.63 Hamlin artık bütün enerjisini yeni
bir okul kurmaya, hayatının opus magnum’u sayılabilecek Robert Kolej’in kuruluşuna hasredecektir. Ancak daha önce, Türkiye’deki hayatının yaklaşık 21 yılını
verdiği çalışma ve çabalarındaki teşebbüs gücüne bir göz atmamız gerekir.

IV. “Politeknik Enstitüsü” ve Müteşebbis Cyrus Hamlin
Bir çağdaşının “Bir Politeknik Enstitüsü”ydü 64 diye nitelediği Bebek’teki ilahiyat okulu giderek, bir sanayi ve teşebbüs merkezi haline geldi. Aşağıda bunların ilginç ve önemli olanları aktarılacaktır. Ancak önce şunu söylemek lazım;
İngilizce’de bir deyim vardır: A jack of all trades but master of none (elinden her iş
gelir ama hiçbirinin ustası değildir). Hamlin için bu deyimi belki değiştirmek
gerekecektir, çünkü elinden pek çok iş geliyordu ve bunların pek çoğunun ustasıydı. Evet, Hamlin sıkı bir müteşebbisti ama, kişisel kâr ya da çıkar saikiyle
hareket eden bir müteşebbis değildi; zira son günlerini dostlarının yardımlarıyla
idame ettirebildiğine yukarda değinmiştik.

Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, s. 79.
Thain, Cyrus Hamlin, s. 11.
62 Hamlin, My Life and Times, s. 413.
63 Strong, The Story of the American Board, s. 217.
64 Thain, Cyrus Hamlin, s. 12.
60
61
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Cyrun Hamlin İstanbul’a geldiğinde ilk yerleştiği Pera’dan (Beyoğlu) Bebek’e
taşındıktan sonra bir yandan evin ahırında ilk atölyesini kurarken, bir yandan da
çevre ile ilişkiye girer. Anılarında,
“Türkler bir Frenk gördüler mi hekim olduğuna hamlederlerdi. Beni sık
sık hastaya çağırırlardı. Günün ve gecenin her saatinde bu çağrıları cevapsız bırakmazdım. Birkaç tıp kitabım vardı ve bazı hastalıkların tedavisi
konusunda yarım yamalak bilgilere sahiptim. Bayan Hamlin de bazı ilaçları yapardı. Sonunda ben köyün doktoru oldum ve ‘Hekim Başı’ unvanını
kazandım”
diye yazar.65 Çevre halkının korkuyla karışık sempatisini kazanır. Mekanik yetenek ve becerileri dolayısıyla bir Müslüman tarafından diğerine, “imparatorluktaki en şeytani adam” diye tanıştırıldığını kaydeder. 66
Cyrus Hamlin, kuyumcu olarak hayata başlamanın yanı sıra, doğa bilimleriyle
öğrenciliği sırasında ilgilenmeye başlamış; Bangor İlahiyat Okulu’nda teoloji
okurken yerel okullarda fizik dersleri vermiş ve deneyler yaparak harçlığını çıkarmıştı.67 Bebek’e yerleştikten sonra ilk iş olarak Amerika’dan birtakım alet ve
edevat getirterek laboratuvarını kurmaya başladığına daha önce değinmiştik.
Okulda bir maden ergitme ocağı kurmuş ve değerli madenlerin ayarları konusunda isteyene ekspertiz hizmeti veren birisi olmuştu. Bir gün Nuri Bey adında
bir zat, Doğu Makedonya’da bir gümüş madeni bulduğunu söyleyerek Hamlin’e
başvurur. Hamlin laboratuvarda örnekleri inceler, adama, ‘zengin bir gümüş
madeni bulmuşsun’ diye yazılı bir kâğıt verir. Ve Nuri Bey bu kâğıt ile Boston
ve İtalya’dan iki yatırımcı bularak işe girişmek üzere, Hamlin’in madeni görüp
bir rapor vermesini talep eder. Masrafların karşılanması koşuluyla madeni görmek üzere yola çıkar. Borsko köyünde Nuri Bey ve silahlı adamlarıyla buluşulur. Maden gezilir. Ancak çıkarması son derece zor olduğu için girişim ileri bir
tarihe ertelenir.68
Cyrus Hamlin’e “mucit” sıfatı yakıştırılmasını tahrik etmiş olan olay belki de
şudur: Telgrafın mucidi Morse’a, Paris’teki çalışmaları sırasında Maine’den
(ABD) Mr. Chamberlain adında bir zat yardım eder. Bu zat daha sonra yeni icat
edilmiş aletin bir prototipini de yanına alarak İstanbul’a gelir. Hamlin’in galvanizli bir bataryaya sahip olduğunu öğrenince Bebek okulunda bir “demo” yapar.
Ne ki alet pekiyi çalışmaz. Üstadın Viyana’ya gitmesi, en iyi elemanları istihdam
ederek daha iyi bir alet geliştirip İstanbul’a dönmesi kararlaştırılır. Ne yazık ki
Mr. Chamberlain, Tuna Nehri üzerinde geçirdiği bir deniz kazasında hayatını
kaybeder.69
1847 yılında ikinci bir girişimde daha bulunulur. Bu kez Osmanlı hükümetince bir süre jeolog olarak da istihdam edilmiş olan Nashville’li, Prof J. LawHamlin, Among the Turks, s. 63-64; Hamlin, My Life and Times, s. 220.
Hamlin, Among the Turks, s. 58.
67 Hamlin, My Life and Times, s. 148.
68 Hamlin, Among the Turks, s. 156-157; s. 164-167.
69 Hamlin, Among the Turks, s. 185-186.
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rence Smith, daha gelişmiş bir aletle Hamlin’in kapısını çalar. Profesörün amacı
başkentten komşu bir kente bir telgraf hattı çekmektir. Ancak alette yine bazı
eksiklikler vardır. Bunlar Hamlin’in atölyesinde tamamlanır. Amerikan yapımı
olan bu alet öncekinden farklıdır. Üç gün süreyle Bebek’teki okulda denemeler
yapılır ve Hamlin de zanaatı –mükemmelen olmasa da – öğrenir. Üç günün
sonunda ABD’nin İstanbul’daki diplomatik temsilcisi Mr. J. P. Brown’un tercümanlığı ve refakatinde padişahın huzuruna kabul edilirler. Sultan Abdülmecit
her üçüyle de ilgilenir; akıllıca sorular sorar ve gösterinin başlamasını bekler. Bu
arada Profesör Smith, Morse alfabesinin harflerini izah eder. Sultan’ın tepkisi
“bu bizim için avantajlıdır, çünkü bizim alfabemizde yalnızca 22 harf var”70 der.
Telgraf istasyonlarından birisi, Hamlin’in sözcükleriyle, “yerine çok daha sağlam
ve güzeli yapılan, eski Sarı Beylerbeyi sarayının çok geniş olan taht odasının bir
ucuna”,71 diğeri ise sarayın köşesindeki bir odaya kurulur. Telgrafı Hamlin çekecektir. Sultan kendisine şu cümleyi dikte eder: “Fransız vapuru geldi mi? Ve
Avrupa’dan haberler nelerdir?” Aletin işleyişini kısa bir süre dikkatle izleyen
Sultan Abdülmecit, hızlı adımlarla hattın öteki ucuna gider. Profesör Smith, aynı
sözcükleri kendisine tekrar edince, kollarını açarak, “Maşallah, Maşallah” diyerek tepkide bulunur. Ertesi gün aynı gösterinin Hükümet erkânına yapılmasını
ister. Yine padişahın huzurunda yapılan bu ikinci gösteride de Sadrazam daha
uzunca bir metni dikte eder ve metin başarıyla aktarılır. Hamlin’in anlattığına
göre Sadrazam,72 Amerikalı diplomat Mr. Brown’a, “bu, dünyanın altını üstüne
getiren Amerikalı misyonerlerden birisiyse, pek de tehlikeli bir adama benzemiyor” diyecektir.73
Gerçi, Profesör Smith ödüllendirilmiş; telgrafın mucidi Morse’a bir berat ve
pırlanta nişan gönderilmişse 74 de İstanbul-Edirne arasında kurulması önerilen
Amerikalıların bu girişiminden bir sonuç çıkmaz. Osmanlı ülkesinde ilk telgraf
hattının kurulması için Kırım Harbi’nin sonlarını beklemek gerekecektir.
Cyrus Hamlin’in Amerika’dan getirdiği modern bir fare kapanını örnek alarak yerli bir bıçak ustasının denetiminde fare kapanları ürettirip; Galata’da kiralanan bir yerde satışa sunduğuna daha önce değinmiştik.75
Hamlin yanılıyor olmalı; Sultan böyle bir şey söylemiş olamaz zira Osmanlı alfabesinde
28’i Arap alfabesinden gelen, 4’ü ise Farsça’dan Türkçeye uyarlanan toplam 32 harf
bulunuyordu, bkz. V. H. Hagopian, Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg, Julius
Groos, 1907, s. 1-2. Sultan da yanılıyordu, zira Osmanlı alfabesi telgraf haberleşmesinde
işleri kolaylaştırmamış, aksine güçleştirmişti. Birinci Dünya Savaşı içinde özellikle telgraf
haberleşmesindeki güçlükleri yenmek üzere Enver Paşa’nın icat ettiği “Enverî Yazı”
hatırlanmalıdır.
71 Hamlin, Among the Turks, s. 187.
72 Eğer bu olay Hamlin’in aktardığı gibi, 1847 yılı içinde olmuşsa, o zaman Sadrazam (Koca)
Mustafa Reşit Paşa’ydı.
73 Hamlin, Among the Turks, s. 186-192.
74 Hamlin’e göre, bu herhangi bir devlet tarafından Morse’a verilen ilk nişandı ve daha sonra
pek çok hükümdar mucidi ödüllendirme yarışına girecekti, bkz. Hamlin, Among the Turks s.
194.
75 Hamlin, Among the Turks, s. 217.
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Hamlin, bir gün İngiliz uyruklu dostu ve banker Charles
Ede ile şehirden dönerken,
buharla işleyen bir değirmen ve
fırın kurulabileceğinden ve ekmek işinin çözülebileceğinden,
ne ki sermayelerinin olmamasından yakınır. Dostu, “mesele
orda değil, şehirde bir Değirmenciler ve Fırıncılar Loncası
var, 1.000 lira versen bile oraya
giremezsin, üstelik şehirdeki
10.000 değirmenci ve fırıncı
esnafını kendine düşman edersin” diye karşılık verir. Hamlin’in cevabı, “Ben bunu Babıali’den bir hak olarak talep edebilirim. Zira Fatih Sultan Mehmet
şehirdeki tüm yabancılara kendi
değirmen ve fırınlarını kurma
hakkını vermişti. Amerikalılar
bu hakkı hiç talep etmediler.
Cyrus Hamlin
Şimdi ben edebilirim” olur.
Bankerin verdiği karşılık, “sen
hakkı al, para benden” şeklindedir. İstanbul’daki misyoner heyeti, olaya pek
sıcak bakmaz ama, girişimin Hamlin’in kişisel sorumluluğu altında olması koşuluyla rıza gösterir. Burada Hamlin’in bir diğer önemli şiarına tanık oluyoruz: “boş
oturup hiçbir şey yapmamaktansa, bir şey yapmaya çalışarak başarısız olayım”.76 Hamlin,
araya İstanbul’daki ABD diplomatik temsilcisi G. P. Marsh’ı sokarak ve kapitülasyonların bir maddesine dayanak bu hakkı talep eder ve loncanın, değirmen ve
fırın sahibi güçlü bir Paşanın muhalefetine rağmen, uzun mücadelelerden sonra
fermanı almayı başarır.77 İngiltere’den buhar kazanı getirtilir; 600 $’a bir değirmen satın alınır ve bir sürü güçlük, deneme ve yanılmadan sonra “Protestan
ekmeği” diye bilinen ekmek, uygun fiyatla piyasaya sürülür.78 Bu teşebbüs Kırım
Savaşı günlerinde bir hayli gelişir. İlk adım olarak Üsküdar’daki İngiliz Hastanesi’nin başhekimi, her biri yarım kiloluk günde 150 somun için Hamlin’le anlaşma yapar. İkinci bir fırın kurulur. Savaş ilerledikçe bu miktar artar ve günde 8.5
ton ekmek üretecek hale gelir.79 Hamlin bu işi, hamurkâr, kürekçi gibi işinin ehli
Ermeni ya da Rum ustaları istihdam ederek ve o sırada okulda bulunan 40 kadar
öğrenciyi ders dışı zamanlarında çalıştırarak yürütür.
Hamlin, My Life and Times, s. 298.
Hamlin, My Life and Times, s. 304.
78 Hamlin, Among the Turks, s. 217-225; Hamlin, My Life and Times, s. 296-300.
79 Hamlin, Among the Turks, s. 225-229.
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Rumeli Hisarı’ndan komşusu Ahmet Vefik Efendi de (Paşa) devamlı müşterilerinden birisidir.
Rumeli Hisarı’ndaki bir efendinin hizmetçisi her sabah düzenli olarak gelir birkaç somun ekmek alırdı. Yıllar sonra, Koleji inşa ederken, bu kişinin Ahmet Vefik Efendi olduğunu öğrendim. Bebek fırınına ne olduğunu
sorarak beni şaşırttı. ‘Şimdiye kadar yapılanın en iyisi’ olduğunu söylediği
o ekmekten yoksun kaldığı için üzülmüştü.80
Hamlin’in sonuçlandıramadığı teşebbüsleri de vardı. Örneğin, İngiliz hastanesine ve ordusuna çok miktarda kavrulmuş ve öğütülmüş kahve temin işi,
Liverpool’dan bir gemi dolusu kahvenin gelmesi üzerine akim kalır ve Hamlin
“Büyük kahve ihalesi işi ve dolayısıyla pek çok kilise kurma işi böyle sonuçlandı” diye yakınır.81
Ama çok başarılı ve kârlı bir başka iş Hamlin’i beklemektedir. “Kasım
1854’teki Inkerman muharebesi bana yeni bir iş kazandırdı” diye yazıyor Cyrus
Hamlin.82 Bu yeni iş ‘Kırım bitleri”nden İngiliz asker ve hastalarını arındırmaktı.
Hamlin, Selimiye ve Kuleli’deki İngiliz hasta ve askerlerinin giysilerini temizlemek ve dezenfekte etmek üzere bir “çamaşır yıkama fabrikası” kuracaktır. Boğaziçi’ndeki köylerden 20 kadar Ermeni, Rum ve Müslüman kadının çamaşırhanede çalışmasıyla işe başlanır. Ancak temizlenecek giysiler o kadar kirli ve miktarı o kadar çoktur ki, yeni bir yol bulmak gereklidir. Bu yol, yaklaşık 3.000 $
harcanarak ve altı büyük meşe bira fıçısının ilkel birer çamaşır makinesine dönüştürüldüğü bir “çamaşır yıkama fabrikası” kurulmak suretiyle bulunur. Altı
çamaşır makinesi ve 30 kişilik bir ekiple, güneşli günlerde, yaklaşık 3.000 adet
giysi yıkanır ve kurutulur. Yağmurlu günlerde ise çamaşırlar 100’lük partiler
halinde çevredeki evlere dağıtılır ve kurutulması sağlanır. “Fabrika”da çalışan
kadınlar parça başına ücret alırlar ve ayda yaklaşık 30 $ kazanırlar. Temizlenmiş
giysiler ise üç kategori üzerinden fiyatlandırılır.83 Sonunda ekmek ve çamaşır işi
başta olmak üzere bu girişimlerden, bütün masraflar çıktıktan sonra 25.000 $ (o
zamanki pariteye göre yaklaşık 5.680 Osmanlı lirası) kâr edilecek ve bu para
Anadolu’da kiliseler kurmak üzere bir fona aktarılacaktır.84
Cyrus Hamlin anılarında şunları yazar:
Sevgili kolej arkadaşım Dr. Bartol, esprili bir şekilde bana 16 meslek uygun görmüş. Parlak hayal gücünün yaratmış olduğu bu listeyi hiç görme-

Hamlin, My Life and Times, s. 322.
Hamlin, My Life and Times, s. 345-348.
82 Hamlin, My Life and Times, s. 355.
83 Hamlin, Among the Turks, s. 232-243; Hamlin, My Life and Times, s. 355-365.
84 Hamlin, My Life and Times, s. 372. Cyrus Hamlin, bu oldukça büyük miktardaki parayı
Board’a önerir. Ancak Dr. Anderson, bir misyonerin bu denli büyük para kazanmasının,
misyonerliğin itibarını zedeleyeceğini düşündüğü için bu öneriyi kabul etmez. Bunun üzerine
İstanbul’daki heyetin de onayı ile paranın kilise kurma fonuna aktarılması uygun görülür.
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dim; ama öyle sanıyorum ki, benim en çok gurur duyduğum çamaşırcı kadın mesleğini bu listeye dahil etmemiştir.85

V. Opus Magnum: Robert Kolej
Cyrus Hamlin, Among the Turks ve My Life and Times adlı anılarının sırasıyla
19’ncu (s. 287-301) ve 13’üncü (s. 415-484) bölümlerini Robert Kolej’in kuruluş
öyküsüne ayırmıştır. Buralarda çok ilginç ayrıntılar aktarır. Aşağıda gelişmelere
ana hatlarıyla değinmek yerinde olacaktır.
New England tipi bir kolej kurma düşüncesi, Hamlin henüz Board’un elemanıyken, ortaya atılır. Hamlin, düşüncenin kendisine ait olmadığını, ünlü Misyoner Dr. Harrison Gray Otis Dwight’ın oğulları tarafından ortaya atıldığını
söyler. Okula adını verecek olan New York’lu Christopher R. Robert’le tanışması ise bir rastlantı sonucu olur. 1856 yılında İstanbul’u ziyaret eden Mr.
Robert’in bir kayık dolusu ekmeğin mis gibi aroması ve görüntüsü dikkatini
çeker, bunları kimin ürettiğini öğrenir ve tanışıklıkları böyle başlar. 1858 yılında
mektuplaşmaya başlarlar.86 1859 yılında Cyrus Hamlin okul için arsa aramaya
başlamıştır bile. İlk seçtiği yerin elde edilmesi olanaksızdır. 23 yere daha baktıktan sonra 24’üncüsünü, Kuruçeşme’de, “yeterince tatminkâr olmasa da” 7.000
$’a satın alır. Burası ünlü Halet Efendi’nin işbirlikçilerinden, gözden düşmüş ve
malları istirdat edilmiş bir Yahudi sarrafa aittir. Tapuyla birlikte bir ferman da
alınır.87 1860 Mayıs’ında Cyrus Hamlin’in Board’dan ayrılması üzerine bu yeni
kolej işine ağırlık verilir. Mr. Robert başlangıçta 30.000 $ verecektir ve Amerika’da bağış toplanarak okulun binaları için gerekli para sağlanacaktır. Ne ki bu
bağış toplama işi Amerikan İç Savaşı nedeniyle kesintiye uğrarsa da,88 Hamlin
binayı inşa etmek üzere bir miktar parayla İstanbul’a döner ve arsadaki ilk su
kuyusunu açmak için çalışmalara başlar. Bu arada, saltanat değişmiş, Sultan Abdülaziz tahta çıkmıştır. Yeni dönemin gözdelerinden Ali Paşa’nın köşkü bu
arsaya bakmaktadır. “Aklı başında bazı Türkler” burada okul inşa ederek Ali
Paşa’yı kızdırmaması için Hamlin’i uyarırlar. Arsadaki faaliyet durdurulur.89
Tam da bu sırada, Hamlin’in çok beğendiği ama elde edilmesi olanaksız görülen (okulun şimdi bulunduğu) yer, makul bir fiyatla kendisine sunulur. Bu yer
Ahmet Vefik Efendi’nin (daha sonra Paşa) yeridir. Hükümetin burada okul
kurmaya yasal izni verdiği zaman parası ödenmek koşuluyla arsa satın alınır.90
Ahmet Vefik Efendi’nin bu yeri neden sattığının öyküsü de ilginçtir. Hamlin,
yıllar sonra bunu Ahmet Vefik Efendi’nin ağzından dinleyecektir. Buna göre,
Hamlin, My Life and Times, s. 365.
Hamlin, Among the Turks, s. 284.
87 Hamlin, Among the Turks, s. 125.
88 Hamlin’in Boston ve civarındaki kiliselerde bağış toplamasına Board sıcak bakmaz.
Harvard Koleji, Hamlin’i destekler ve kurulacak okula değerli hukuk kitapları bağışında
bulunur. Bkz. Hamlin, My Life and Times, s. 423.
89 Hamlin, Among the Turks, s. 287-288; Hamlin, My Life and Times, s. 423-426.
90 Hamlin, My Life and Times, s. 430.
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Cyrus Hamlin, ilk beğendiği arazinin Paris Sefiri Ahmet Vefik Efendi’ye ait
olduğunu öğrenince bir aracı ile kendisine 15.000 $ kadar bir öneri sunar. “Mr.
Hamlin’e söyleyin, satacak bir yeri varsa dinlerim; yok yalnızca satın almak istiyorsa, benim söyleyecek ne bir şeyim, ne de yapacak bir önerim var” şeklinde
bir cevap alır. Paris’ten döndükten sonra Ahmet Vefik Efendi’deki bu değişikliğin nedenini Hamlin kendisinden dinleyecektir. Buna göre, Abdülmecit döneminde sefaretin bir hayli kabarık olan harcamaları, hiç aksatılmadan ödenmektedir. O öldükten sonra Ali Paşa harcamalarda ciddi kısıntılar yapar. Kimi görevliler işten çıkarılır, diplomatik yemeklerin masrafları bile ödenmez. Sefir
Efendi bu harcamaları cebinden yapmak zorunda kalır. Sefaretten ayrıldığında
150.000 frank (30.000 $) borcu vardır. Kişisel kaynaklarını da tükettiği için,
günü geldiğinde bir köşk yaptırmayı umduğu bu arsayı satmak zorunda kalır.
Hamlin’in söylediğine göre, daha sonra Ali Paşa, Ahmet Vefik’ten bu arsayı geri
satın almasını ister, Vefik Efendi’nin cevabı, “Hay hay, Paris’teki sefaretin devlet
adına yapılan masraflarını bana öderseniz, büyük bir zevkle geri alırım” şeklindedir. 91
Ne var ki, Cizvitler’in ve Fransa ve Rusya Sefaretlerinin baskıları karşısında
inşaat izni bir türlü çıkmayacak ve Cyrus Hamlin yaklaşık on yıl süreyle Babıali
ile amansız bir “mücadeleye” girecektir. Amerikan ve İngiliz diplomatik temsilciliklerini devreye sokacak, Osmanlı makamlarına sürekli başvurularda bulunacak, Ali ve Fuat Paşalar’ın kapısını aşındıracak ama öyle anlaşılıyor ki okul kurma iznini aldığı halde inşaat yapma iznini bir türlü elde edemeyecektir.
Bir yandan bu mücadele devam ederken Hamlin okulu her halükârda açmaya
karar verir. Daha önce Bebek Seminary’e ev sahipliği yapmış olan Çelebi
Yorgaki’nin 1798-99’da inşa edilmiş olan konağı boş durmaktadır. 3.000 $ harcanarak konak yeni koleje uygun hale getirilir.92
Sıra okula bir ad bulmaya gelmiştir. “Amerikan Koleji”, “İstanbul
(Constantinople) Koleji”, “Anglo-Amerikan Koleji”, “Washington Koleji”,
“Boğaziçi (Bosphorus) Koleji”, “Oxford Koleji”, “Şark Koleji” gibi önerilerin
her birine değişik gerekçelerle bir itiraz gelince, Hamlin’in umutsuzluk içinde “o
zaman Robert Kolej” olsun önerisi ittifakla kabul edilir. 93 Mr. Robert bunu
duyduğunda itiraz eder ama artık iş işten geçmiştir.
Böylece Robert Kolej, 1863 yılında Çelebi Yorgaki’nin konağında dört öğrencisi, Cyrus Hamlin dışında, ikisi Amerikalı, biri Yunanlı, biri, Fransız, biri
İtalyan ve biri de Ermeni yedi profesörüyle öğrenime başlar. İlk iki yılın sonunda öğrenci sayısı 30-35’i bulur. Bunların çoğu yabancı uyruklu öğrencilerdir.
Yerli halklar okulu kuşkuyla karşılamakta, Protestanlar ise yılda 200 $ olan öğretim ve konaklama ücretini ödeyememektedir. Beşinci yıl geldiğinde okul kendi

Hamlin, My Life and Times, s. 474-476.
Hamlin, My Life and Times, s. 434; Hamlin, Among the Turks, s. 290-291.
93 Hamlin, My Life and Times, s. 434-435; Hamlin, Among the Turks, s. 291.
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kendini idame ettirir hale gelecek, yer darlığı nedeniyle kabul edilebilen en çok
öğrenci sayısı 72 ile sınırlı tutulacak ve pekçok başvuru geri çevrilecektir.94
Bu durum satın alınmış arsaya yeni bir bina inşa etme işini giderek can alıcı
bir hale getirmekte ve Hamlin Don Kişot gibi yel değirmenlerine saldırmaktadır.
Bir gün Fuat Paşa’ya başvurur, “Rumeli Hisarı ahalisine soralım, bir itirazları
yoksa kolayına bakarız” cevabı alır; birkaç gün sonra ise Ali Paşa’dan gelen mesaj, “ahalinin itirazları karşısında talebinizi karşılamak mümkün değildir” şeklindedir. Bir başka gün Ali Paşa kendisini çağırtır, “Benim arazi ile senin kolejin
yerini takas edelim” önerisiyle karşılaşır. Bu arada Amerikan ve İngiliz diplomatlarını sürekli devreye sokar ama bir şey elde edemez. Hatta Washington’daki
Osmanlı sefiri Blacque Bey’in, Ali Paşa’ya “şu Kolej işini Amerikalıların istediği
şekilde bir çözüme ulaştırmak iyi olacaktır, aksi halde bu iş giderek belalı bir
sorun haline gelecektir” şeklindeki uyarısı bile bir işe yaramaz. Sonunda, Girit
İsyanı günlerinde (1866-1868) ve “Tanrı’nın inayetiyle”, İç Savaş gazisi ve Amerikan Donanması’nın başı Tuğamiral David G. Farragut (1801-1870) İstanbul’u
ziyaret eder. Mesele kendisine de açılır, Hamlin’in ifadesine göre, kendisinden
yalnızca Sadrazam, Hariciye Nazırı, Serakser Paşa, Kaptan Paşa gibi paşalara bu
kolej işinin ne olduğunu sormasının yeterli olacağı söylenir.
Amiral İstanbul’dan ayrıldıktan bir on gün kadar sonra, Babıali’den bir kâtip
vapurda Hamlin’e yanaşır ve “Sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Amiraliniz
buraya kolej işini çözmek için mi gönderilmişti?” diye sorar. Bu olayın üzerinden de bir süre daha geçtikten sonra, nihayet müjdeli haber gelir. Ali Paşa, kendi
el yazısıyla yazdığı bir notta, Amerikan sefaretine, Hamlin’in istediği zaman
koleji inşaya başlayabileceği ve birkaç gün içinde ferman-ı hümayunun da kendisine verileceğini bildirilmektedir. Gerçekten de irade çıkar ve kolej Birleşik Devletler’in korumasına tevdi edilir ve Amerikan bayrağını gönderine çekebileceği
bildirilir. Bütün bu aktarılanlar Cyrus Hamlin’in kendi anlatısıdır.95 Öyle anlaşılmaktadır ki, yıllar süren ısrarcılığı ve mücadelesiyle sonunda “gunbot diplomasisi”ni harekete geçirmeyi ve istediğini elde etmeyi başarmıştır.
Binanın temeli 4 Temmuz 1869’da düzenlenen bir törenle atılır. Binanın
yangına dayanıklı olması için her türlü önlem alınmıştır. İnşaatta yaklaşık 200
işçi çalışır. Bina için gerekli pek çok malzeme, Avrupa’dan gümrük ödenmeden
ithal edilir. İşbilir Cyrus Hamlin, okulun kuzey yarısını Midilli adasından gelen
Rum; güney yarısını ise Van’dan gelen Ermeni taş ustalarına emanet ederek,
aralarındaki rekabetten yararlanmayı bile ihmal etmez ve şunları söyler: “Mamafih Rum ustalar işlerinde daha zevk sahibi olsalar da, Ermeniler de daha sağlamcıydı”. 96
İnşaat henüz tamamlanmadan Christopher Robert İstanbul’u ziyaret eder.
Mr. Robert ve Cyrus Hamlin Sadrazam Ali Paşa tarafından konağına davet edilecek ve kendisine yaklaşık 500 $ değerinde Mecidî nişan önerilecek ancak Mr.
Hamlin, My Life and Times, s. 435-436.
Hamlin, My Life and Times, s. 439-450, Hamlin, Among the Turks, s. 291-295.
96 Hamlin, My Life and Times, s. 451-460.
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Robert, “ben basit bir cumhuriyetçi Amerikan vatandaşıyım, bizlerde böyle
nişanlar kullanılmaz, lütfen beni mazur görün” diyerek nişanı kibarca reddedecektir.97
İnşaat iki seneden az bir sürede tamamlanır ve 1871 yılının Mayıs’ında yaklaşık 60.000 $’a mal olan98 yeni binaya taşınılır; ama resmi açılış töreni ABD’nin
bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da pek görkemli bir şekilde yapılacaktır.99
Cyrus Hamlin, 1873 Ekim’inde İngiltere ve ABD’de Robert Kolej için bağış
toplamak üzere İstanbul’dan ayrıldı. Amerika’da rahatsızlandı, ciddi bir ameliyat
geçirdi. İyileştikten sonra yeniden bağış toplama işini sürdürdü. Kendi ifadesine
göre, “artık Robert Koleje bir cent daha vermem diyen Mr. Roberts’i, vasiyetnamesine okula 30.000 $ verilmesini sağlayacak bir madde koydurmaya ikna
ettikten sonra” topladığı paranın miktarı 56.000 küsur doları buluyordu. New
York’ta Mr. Robert’i ofisinde ziyaret etti. Gerisini kendi ağzından dinleyelim:
Biraz sohbetten sonra ona dedim ki: ‘Mr. Robert, sanırım benim artık İstanbul’a dönme zamanın geldi’. Hemen bir cevap vermedi. Beni yandaki
odaya davet etti. Tavrı pek tuhaftı. Büyük yeşil çuha kaplı bir masanın
yanında oturmaya davet etti ve kendisi de oturdu. Kısa ama ıstırap verici
bir suskunluktan sonra, ‘Dr. Hamlin, sizin İstanbul’a dönmemenizin en
doğrusu olacağına karar verilmiştir’ dedi. 100
Cyrus Hamlin yaklaşık 35 yıl yaşadığı İstanbul’a bir daha hiç dönmedi ve anılarında görevden neden alındığı konusunda da herhangi bir şey yazmadı.
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Envelope Series (Quarterly), Cilt X, No. 2 (Temmuz 1907).
Öz: Robert Kolej’in kurucusu Cyrus Hamlin’in biyografisi çerçevesinde, İstanbul’da Amerikalı misyonerlik faaliyetleri, Hamlin’in misyoner olarak başarıları ve eğitim anlayışı ve Robert
Kolej’in kuruluşunda ve geliştirilmesindeki rolü.
Anahtar sözcükler: Robert Kolej, Cyrus Hamlin, Amerikalı misyonerler, Osmanlı İmparatorluğu
Cyrus Hamlin: Missionary, Educator, Entrepreneur
Abstract: This paper is based on the biography of Cyrus Hamlin, the founder of Robert
College. It elaborates American missionary activities in Istanbul, successes and education
understanding of Hamlin as a missionary, and his role in foundation and development of
Robert College.
Keywords: Robert College, Cyrus Hamlin, American missionaries, Ottoman Empire
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