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Osmanlı Devleti'nde Alman Yetimhaneleri (1860-1921) 

German Orphanages in the Ottoman Empire (1860-1921) 

Muttalip ŞİMŞEK 
Almanya-Karlsruhe Eğitim Ataşeliği 

Öz: 19. yüzyılın ortalarından başlayıp Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam eden süreçte 
Alman misyonerleri, yardım kuruluşları aracılığıyla başta Kudüs, İzmir ve İstanbul gibi önemli 
merkezler olmak üzere gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde faaliyette bulunmuşlardı. Bu 
faaliyetlerin en önemlilerinden birisini de hiç şüphesiz, zikredilen bölgelerde açılan Alman 
yetimhaneleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Alman misyoner teşkilatlarının hedefleri, Osmanlı 
coğrafyasında yürüttüğü faaliyetleri ve kurulan Alman yetimhaneleri incelenerek, Almanların 
özellikle Gregoryan mezhebine mensup Ermeni yetimlerin büyük bir kısmını Protestanlaştırtıkları ve 
yetimhanelerde Almanya'nın Osmanlı topraklarındaki siyasi, ekonomik ve kültürel menfaatleri için 
çalışacak bireyler yetiştirmeye gayret ettikleri tespit edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Almanya, Protestanlık, Ermeni, misyonerlik, yetimhane, 
Hıristiyan 

Abstract: From the mid-nineteenth century to the end of World War I German missionary 
organisations, with financial resources from their own charity organisations and relief agencies, 
were active in some important centres of the Ottoman Empire, such as Jerusalem, Izmir, and Istanbul, 
which were densely inhabited by the non-Muslim or Christian population. Establishment of German 
orphanages in these cities was one of the most important parts of their missionary activities. This 
study examines the goals of these German missionary organisations, particularly the German 
orphanages in the Ottoman Empire and presents that these German orphanages aimed to convert 
Gregorian Armenian orphans to Protestant denominations and raised them as individuals to serve 
German political, economic, and cultural interests in the Ottoman Empire. 
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Giriş 

19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyük değişim 
ve dönüşümlerin meydana geldiği bir dönem olması itibariyle ayrı bir öneme sahiptir. Batının 
Sanayi İnkılâbı'yla birlikte hammadde bakımından zengin olan bölgelere doğru yayılma 
politikası, bu ülkelerin birbirleriyle rekabet içerisine girmelerine ve sömürmek istedikleri 
bölgelerde çıkar çatışmalarına sebep olmaktaydı. Osmanlı Devleti de, zengin hammadde 
kaynaklarına sahip ve aynı zamanda büyük bir pazar durumunda olması nedeniyle bu 
devletlerin hedefi durumuna gelmişti. Başta İngiltere, Fransa ve Rusya gibi güçlü devletler 19. 
yüzyılın başından itibaren bu amaçları istikametinde politikalar üretmeye başlamışken 
Almanya ve İtalya gibi siyasi birliğini geç tamamlayan Batılı devletler ise bu yarışa yüzyılın 
son çeyreğinde katılabilmişlerdi.1  

Bilindiği gibi Almanya 1871'de Fransa ile yaptığı savaşı kazandıktan sonra siyasi birliğini 
sağladığında Prens Bismarck, Almanya'nın Doğu'da hiçbir siyasi maksadının olmadığını ve 

																																																													
1 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu, Kaynak Yayınları, İstanbul 1993, s.14. 
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bütün mesâisini alâkadar devletlerin menfaatlerinin temini yolunda kullanacağını ifade etmiş2 
ancak kısa bir süre sonra bu politikasından vazgeçmişti. Çünkü gelişen Alman sanayisi ve 
ticareti, Almanya'yı yayılmacı bir politika takip etmeye zorunlu kılıyordu.3 Deniz gücü 
yeterince gelişmemiş olan Almanya'nın hâlihazırda sömürü için daha kolay nüfuz edebileceği 
bölge olarak önünde Çin, İran ve Osmanlı Devleti bulunuyordu. Bunlar içerisinde de kendisine 
en yakın olan ve fazla engel olmadan nüfuzunu tesis edebileceği yer olarak Osmanlı Devleti 
öne çıkıyordu. Bu amaçla başlayan Doğu'ya Yönelim (Drang nach Osten) politikası 
doğrultusunda, 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların İstanbul önlerine kadar gelmesi ve 
1878 Ayastefanos Antlaşması'nda büyük kazanımlar elde etmesini Alman menfaatleri için 
tehlikeli bulan Bismarck, aynı yıl akdedilen Berlin Antlaşması'yla Rusların Osmanlı Devleti 
üzerinde kurmaya çalıştığı tahakkümü engellemeye çalışmıştı. Bu durum devletler arası denge 
politikası izleyen II. Abdülhamid'in, kendi ülkesini parçalamak ve idaresi altındaki azınlıkları 
destekleyip kışkırtmak isteyen ülkeler arasında bulunmayan Almanya'ya yaklaşmasına neden 
oldu.4 Bu yakınlaşma iki ülke arasında daha evvel başlamış olan askeri danışmanlık alanındaki 
ilişkilerin artarak devam etmesini sağlamış, özellikle 1883 yılında Binbaşı Volmar Von der 
Goltz'un öğretmen olarak İstanbul'a gelmesiyle yeni bir dönem açılmıştı. Daha sonra 
Genelkurmay'da askeri okulların sorumluluğunu da üstlenecek olan Goltz Paşa'nın tesiriyle 
Almanya, Osmanlı Devleti'nden büyük silah siparişleri almaya başladı. Öyle ki, 1861-1914 
yılları arasındaki dönemde Osmanlı Devleti, Alman silah tedarikçilerinden olan Krupp 
Firmasından en fazla silah satın alan birinci ülke konumuna geldi.5  

II. Wilhelm'in iktidara gelmesinden sonra Almanya, Osmanlı topraklarını ekonomik ve 
siyasi yayılma alanı olarak seçmiş ve bu hedefini de 1896'dan itibaren "Welt Politik" (Dünya 
Politikası) olarak adlandırmıştı. Bu politikayı hemen yürürlüğe koyan Almanya, Anadolu ve 
Mezopotamya'nın zenginliklerine ulaşmak amacıyla Berlin'den başlayıp Bağdat-Basra'ya kadar 
ulaşacak olan demiryolu projesini ortaya attı. Alman Deutsche Bank'ın da finansal desteğiyle 
Osmanlı topraklarında yapımı düşünülen demiryolu hatlarının çoğuna Almanya talip olmuştu. 
Bu aynı zamanda Alman ticari varlığının, demiryolu hattı boyunca genişlemesi anlamına 
gelecekti ki, Almanya İngiltere ile ancak bu şekilde rekabet edebilecek bir güce ulaşabilirdi.6  

Almanya bu ekonomik hedeflerini daha sağlıklı ilerletmek ve Osmanlı toprakları üzerinde 
kurmaya çalıştığı nüfuzunu sağlam bir zemine kavuşturmak amacıyla kültürel alanda da 
faaliyetlerini artırmanın gerekliliğini farketmişti. Amerika ve diğer Batılı devletlerin de yaptığı 
gibi Almanya, bu amaçlarını hayata geçirebilmek için misyon çalışmalarına ağırlık verdi. Bu 
çalışmalar çerçevesinde Osmanlı toprakları üzerinde tesis edilen eğitim ve sağlık kurumları 
kadar yardım kuruluşlarının da büyük bir önemi ve yeri vardı. Alman misyonerlerin bu 
faaliyetler içerisinde üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan birisi de yetimhanelerin 
(Waisenhaus) kurulması meselesiydi. Araştırma konumuzun özünü teşkil eden Alman 
yetimhaneleri, Anadolu'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir alanda varlık göstermişti. Bu 
çalışmamızda, Alman misyon kuruluşlarının Osmanlı coğrafyasındaki çalışma bölgeleri ve 
hizmet verdikleri alanlar ile misyonerleri yetimhane açmaya sevkeden sebepler, 

																																																													
2 Mahmud Muhtar, Maziye Bir Nazar, Berlin Antlaşmasından Harb-i Umûmîye Kadar Avrupa ve Türkiye-Almanya 
Münasebetleri, Sad. Erol Kılınç, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999, s.51. 
3 Süleyman Kocabaş, Tarihte Türkler ve Almanlar, Vatan Yayınları, İstanbul 1998, s.27. 
4 Mustafa Çolak, Alman İmparatorluğu'nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918), Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s.41; Ortaylı, age, s.33-35. 
5 Fahri Türk, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti (1871-1914), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 
2012, s.92 ve 280; Golz Paşa'nın Osmanlı subayları arasında Alman hayranlığının oluşmasındaki etkisiyle ilgili bkz: 
Çolak, age, s.36. 
6 Ortaylı, age, s.87-90; Sezen Kılıç, Türk-Alman İlişkileri ve Türkiye'deki Alman Okulları (1852'den 1945'e Kadar), 
Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005, s.42-43; Mahmud Muhtar, age, s.92. 
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yetimhanelerin nasıl ve hangi şartlarda açıldığı, buralarda çocuklara verilen eğitimin içeriği, 
yetimhanelerde hangi milletten çocukların barındığı ve en önemlisi de misyonerlerin bu 
çocukların bakım ve eğitimini üstlenmekteki gerçek amaçlarının neler olduğu açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

I. Almanya'nın Misyonerlik Faaliyetleri 

Hristiyanlık bağlamında değerlendirildiğinde misyonerlik faaliyetleri, ilk Havariler 
döneminden başlayıp günümüze kadar gelen süreçte esas itibariyle, dünya üzerindeki bütün 
topluluklara İncil'i öğretmek, Hristiyan olmayanları Hristiyanlaştırmak ve bunlara ilave olarak 
Hristiyanlığın belli bir mezhebinden olmayanları da mensubu oldukları mezhebe dahil etmek 
gibi amaçları ihtiva ettiği söylenebilir. İşte bu hedeflerle kurulan misyonerlik örgütleri, 
başlarda dini amaçlı müesseseler olarak varlık gösterseler de, zamanla kendilerini 
görevlendiren ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerine hizmet eden birer yapı 
haline gelmişler ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki toplumsal yapıya nüfuz etmeye 
çalışmışlardır.7  

Osmanlı Devleti'nde ilk misyonerlik faaliyetlerini, Fransa'ya verilen ayrıcalıklar 
vesilesiyle 16. yüzyıldan itibaren Katolik Cizvit misyonerlerinin başlattığı bilinmektedir. 
Protestan misyonerlerin ise, bazı kısmî çalışmaları istisna edilecek olursa, bu coğrafyada 18. 
yüzyılın başlarından itibaren faaliyete başladıkları söylenebilir. Bununla birlikte Protestan 
misyonerler, Osmanlı topraklarında etkin ve kendileri açısından en verimli faaliyetlerini 19. 
yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde hayata geçirebilmişlerdir.8 Özellikle İngiliz ve 
Amerikalı Protestan misyonerler, Osmanlı coğrafyasının büyük bir bölümünde, sistemli bir 
teşkilat kurmak suretiyle başta eğitim olmak üzere sağlık ve diğer alanlardaki faaliyetleriyle 
amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardı.9 Almanlar ise Osmanlı'da ilk misyonerlik faaliyetlerine 
1860 yılından itibaren başlamışlardır. Ancak İngiliz ve Amerikalı Protestan misyonerlere göre 
sistemli ve aktif bir şekilde faaliyet göstermeleri, Almanya'nın 1871'de siyasi birliğini 
sağlayıp, daha evvel de ifade ettiğimiz gibi, "Weltpolitik" olarak adlandırılan "Dünya 
Politikası" çerçevesinde yeni hedefler belirlemesinden sonra başlamıştır. Avrupalı devletlerin 
"boğazın hasta adamı" şeklinde nitelendirdiği Osmanlı'dan pay kapma yarışında Almanya da 
yer almak istemişti.10 Böylece Osmanlı topraklarındaki Alman misyon kuruluşları, bu 
amaçların ikâmesi için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Bu çalışmalarda Anadolu, İran, 
Arabistan ve Afrika'ya seyahat eden ve adı geçen bölgelerin yer altı ve yer üstü zenginliği 
hakkında bilgi toplayan Hugo Grothe gibi Alman oryantalistleri misyonerlere önemli bilgiler 
sağlıyordu. Osmanlı coğrafyasındaki azınlıkları (Rum, Ermeni, Kürt, Arap, Musevi) tek tek 

																																																													
7 Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu'daki Amerika Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 
Amerikan Misyoner Okulları, İmge Kitabevi, Ankara 2000, s.13-21; M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı'dan 
Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1990, s.13; Mustafa 
Erdem, "Türkiye'de Azınlıklara Yönelik Misyoner Faaliyetleri", Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, Tartışmalı 
İlmî Toplantılar Dizisi 43, İstanbul 2004, s.271-290. 
8 1896 yılı itibariyle dünyadaki Protestan misyoner örgütü sayısı 150 civarındaydı. Bu örgütlerde toplam 11.574 
misyoner görev yapıyordu ve bu örgütlerin toplam harcama tutarı da 15 milyon dolara yakın bir meblağa 
ulaşıyordu. Daha geniş bilgi için bkz. Kocabaşoğlu, age, s.14-15. 
9 Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput'taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, 
s.77 vd.; Şamil Mutlu, Osmanlı Devleti'nde Misyoner Okulları, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2005, s.235. 
10 Axel Meissner, Martin Rades "Christliche Welt" und Armenien, Bausteine für eine Internationale Ethik des 
Protestantismus, Lit Verlag, Berlin 2010, s.18. 
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inceleyen Alman oryantalistler, misyonerlere bu guruplardan Almanya için nasıl istifade 
edebileceklerinin yollarını da gösteriyorlardı.11   

Almanların Osmanlı topraklarındaki misyonerlik faaliyetlerinin öncülüğünü, Berlin 
merkezli "Jerusalemsverein" (Kudüs Birliği) adlı teşkilat yapmış ve bu teşkilatın girişimiyle 
1851 yılında Kudüs'te bir misyoner evi, akabinde de Hıristiyan hacıların ihtiyacını karşılamak 
üzere bir otel, bir hastahane ve çok geçmeden bir kız okulu açılmıştır. Bu tarihte Kudüs ve 
çevresinde yaşayan Alman sayısı sadece 20 kişiydi ve misyonerlerin çalışmasıyla bu sayı 
1860'ların sonunda ancak 100'ü bulacaktı.12  

Templer Cemaati lideri Christoph H. Hoffmann, 1868 yılında Sadaretten Filistin 
topraklarına sadece sanat ve ziraatle meşgul olmak koşuluyla yerleşmelerine izin verilmesi 
talebinde bulunmuştu. Bu talep sonrasında başta Hoffmann'ın kendi ailesi olmak üzere çok 
sayıda Alman, Kudüs ve çevresine yerleşmeye başladı. Tevrat'taki kehanetten ilham alan 
Templer Cemaati vaat edilen topraklarda hatırı sayılır bir Hıristiyan varlığı oluşturmak 
istiyordu. Bu şekilde kutsal topraklara gelip yerleşen Alman sayısı artınca II. Abdülhamit 
1878'de Hıristiyanların bu bölgede toprak almalarını bir fermanla engellemeye çalışmıştı. 
Kudüs ve çevresinde sadece "Jerusalemsverein" değil, "Evangelische Bund" (Protestan 
Birliği), "Deutsche Verein für Heiligeland" (Kutsal Topraklar İçin Alman Birliği), 
"Palaestinverein" (Filistin Birliği) ve "Diakonie" (Kilise Hayır İşleri) gibi Alman misyon 
kuruluşları başta okul olmak üzere, hastane, otel ve yetimhane gibi kurumlar açarak 
misyonerlik çalışması yürütmeye başlamışlardı.13  

Filistin bölgesinin dışında Alman misyonerlerinin ilgi gösterdiği bir diğer bölge de İzmir 
ve çevresiydi. 19. yüzyılın ortalarına kadar bölgede önemli bir varlık gösteremeyen Almanya, 
bölgenin ekonomik potansiyelini farkederek Alman misyon kuruluşu "Diakonie"nin 
çabalarıyla bazı çalışmalar başlatmıştı. Misyon kuruluşları başta yoksul kızların bakımı ve 
eğitimi olmak üzere, dul kadınlar ve yetimlerle daha 19. yüzyılın ortalarından itibaren 
ilgilenmeye başlamışlardı. Şehrin nüfus yapısını da göz önünde bulunduran Alman 
misyonerler, bazı bölgelerdeki uygulamaların aksine, İzmir'de açtıkları kurumlarda her 
milletten insanın bulunmasına özen göstermişlerdi. Diakonie, 1851 yılında ilk misyon evlerini 
açarak faaliyete başladığı İzmir'de Protestanlığın önemli temsilcilerinden birisi olmuş ve 
Almanya'dan sağlanan paralarla yüzlerce çocuğun barınıp eğitim aldığı yeni müesseselerin 
kurulmasını sağlamıştı.14 

Alman misyon kuruluşlarının belki de kendilerince en verimli faaliyette bulunduğu ve 
oldukça fazla sayıda insana ulaştığı Osmanlı coğrafyası, Anadolu'nun Doğu bölgeleridir. 
Protestan misyon kuruluşları hedef  kitle olarak başlangıçta Osmanlı idaresi altındaki Müslim 
ve gayrimüslimleri görmüşler, Müslüman ve Musevilerin Hıristiyanlaştırılmasının pek de 
mümkün olmadığını anlayınca15 Rumları kendi mezheplerine çekmeye çalışmışlardı. Ancak bu 
																																																													
11 Hugo Grothe, Die Asiatische Türkei und die Deutschen Interessen: Gedanken zur inneren Umgestaltung des 
Osmanischen Reiches und zu den Zielen der Deutschen Kulturpolitik, Halle a.d.S. Gebauer-Schewetschke Druckerei 
und Verlag m.b. H., (y.y) 1913, s.22-25. 
12 Frank Foerster, "The Journey of Friedrich Adolph Strauss to the Holy Land and the Beginnings of German 
Missions in the Middle East", Christian Witness Between Continuity and New Beginnings, Modern Historical 
Missions in the Middle East, Eds. Martin Tamcke, Michael Marten, Lit Verlag, Berlin 2006, s.130. 
13 Sezen Kılıç, age, s.29. 
14 Malte Fuhrmann, Der Traum vom Deutschen Orient, Zwei Deutsche Kolonien im Osmanischen Reich 1851-1918, 
Campus Verlag, Frankfurt 2006, s.118-120. 
15 Müslümanların din değiştirmesi, şer'î uygulamaya göre çok zordu ve ağır cezaları gerektiriyordu. Buna rağmen 
misyonerlerin Osmanlı topraklarında ilk olarak Müslüman ve Musevilerin Hıristiyanlaştırılması yönünde hedef 
güttükleri bilinmektedir. Bu husus için bkz: Kocabaşoğlu, age, s.55; Hasan Babacan, "Ermeni Dul ve Yetimleri ile 
Osmanlı Devleti'nin Bunlara Karşı Takip Ettiği Politikalar", Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, C.II, Yay.Haz: Metin 
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cemaatten de istedikleri neticeyi alamayan misyonerler için geriye tek bir seçenek kalmıştı: 
Ermenilerin Protestanlaştırılması. Dolayısıyla da bütün mesâilerini Gregoryan ve Katolik 
Ermenilerin protestanlaştırılması istikâmetinde teksif etmişlerdi. Tanzimat'a kadar dini bir 
cemaat statüsünde olan Ermeniler, bu okullar ve misyonerler vasıtasıyla Avrupa ile kurulan 
temas neticesinde bağımsızlık, vatan, milli kültür gibi mefhumlarla tanışmışlar; yine bu 
Avrupalı devletler ile misyonerlerinin teşvik ve tazyikiyle de, tâbi oldukları devlete karşı isyan 
etmeye başlamışlardı.16  

1878 Berlin Antlaşması'yla bazı kazanımlar elde eden Ermeniler, Avrupalı devletlerin 
Osmanlı'yı ortadan kaldırma planlarının bir aracı haline gelerek, özerklik talebi bahanesiyle 
1890'lı yılların başından itibaren Doğu bölgelerinde isyan etmeye başladılar. Avrupa ve 
Amerikalı misyonerlerin teşvikiyle bölgede birbiri ardınca isyan çıkaran Ermeniler amaçlarına 
ulaşamadılar ancak isyan sonrası oluşan ortam birçok Hıristiyan misyon kuruluşunun bölgeye 
rahat bir şekilde yerleşmesine kapı araladı. Alman misyon kuruluşları da işte bu dönemde 
bölgeye ilgi gösterdiler ve maddi manevi bütün güçlerini bölgedeki Ermeni dul, yetim ve 
yoksul çocuklara sahip çıkma istikametinde yoğunlaştırdılar.17 Bölgedeki misyon 
faaliyetlerinde Amerikan, Fransız ve İngiliz hakimiyeti bâriz bir şekilde kendisini 
gösteriyordu. Alman misyon kuruluşları bu durumun farkındaydı ve bölgede söz sahibi 
olabilmek için yetimhane, hastane ve okul gibi kurumların çok hızlı bir şekilde açılmasının 
zaruretini anladılar. Maraş başta olmak üzere Urfa, Antep, Harput, Diyarbekir, Van ve Muş 
gibi bölgelere papaz, doktor, hemşire, öğretmen ve bazı alanlarda uzman misyonerler 
gönderilerek bölgeyi tanıma, ihtiyaçların tespiti ve hepsinden önemlisi de Ermenilerin nüfus, 
inanç ve sosyal durumları hakkında teferruatlı bilgi toplama seferberliği başlatıldı. Bu alanda 
öne çıkan en önemli isim aslen bir papaz olan ve 1896 yılında bu görevi bırakarak kendini 
Ermenilere yardım etmeye adayan Johannes Lepsius'tur. Doğudaki tüm girişimlerini Ermeniler 
üzerine yoğunlaştıran ve onların Avrupa'daki bir numaralı savunucusu olan Lepsius, 1896 
yılında Postdam'da kurduğu ve çeşitli yerlerde yetimhane, klinik ve eczaneler açarak 
Ermenilere yardım ulaştıran Berlin merkezli "Deutsche Orient Mission(DOM)" (Alman Doğu 
Misyonu)'nun müdürlüğünü de yapmıştı.18  

Lepsius 1896 yılında Anadolu'ya bir gözlem ve denetim gezisi yapmış ve dönüşünde 2 
Temmuz 1896 tarihinde Belin'de bir de "Deutscher Hülfsbund für Armenien" (Ermenistan için 
Alman Yardım Derneği)'ni19 kurmuştu. Alman-Ermeni dostluğunun Almanya'ya bir çok 
faydalar sağlayacağına inanan Lepsius, Anadolu'da kendisini bir tüccar olarak tanıtmış ve ilk 
fırsatta Urfa'da bir halı dokuma atölyesi (Teppichmanufaktur) açmıştı. Bu şekilde daha rahat 
hareket edebilmiş ve İstanbul'dan İran'a kadar uzanan bölgede Urfa'yı misyon merkezi yaparak 
çalışmalarını yürütmüştü.20 16 Haziran 1914'te "Deutsch-Armenische Gesellschaft" (Alman-
Ermeni Cemiyeti)'ni kuran ve belirli bir süre bu derneğin başkanlığını da yapan Lepsius, 
																																																																																																																																																																																
Hülagü vd., (Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri), Erciyes Üniversitesi 
Yayını 2007, s.277; Erdem, agm, s.278. 
16 Ahmet Halaçoğlu, Bir Ermeninin İtirafları, 1895 Maraş ve Zeytun Olayları, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 
2007, s.23. 
17 Nejla Günay, Maraş'ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, s.172-196; 
Mutlu, age, s.101. 
18 Ramazan Çalık, Alman Kaynaklarına Göre II. Abdülhamid Döneminde Ermeni Olayları, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 2000, s.165; Selami Kılıç, Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle, Kaynak 
Yayınları, İstanbul 2007, s.49. 
19 Mustafa Çolak, "Kaynak Kritiği ve Tehcir Olayında Belge Tahrifatı, Johannes Lepsius Örneği", Belleten, 
C.LXVI, S.247, Ankara 2003, s.971. 
20 Atanas Damianov, Die Arbeit der 'Deutschen Orient-Mission' Unter den Türkischen Muslimen in Bulgarien von 
Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum 2. Weltkrieg, Quellen des Johannes Lepsius Archivs, Lit Verlag, Müster-
Hamburg-London 2003, s.19-32. 
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Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan Alman İmparatorluğu'nun Ermeni meselesinde kayıtsız bir 
tavır sergilediğine inandığından, Almanya'nın Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurması için 
büyük gayret sarfetmiştir. Lepsius, Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerini 1918 yılına kadar 
devam ettirmiştir.21 

Lepsius'la birlikte Doğudaki Ermeniler için çalışan bir diğer misyoner de Ernst 
Lohmann'dı. Lohmann ve Lepsius, Anadolu'nun Doğu bölgelerinde yapılacak çalışmalarla 
ilgili bilgi alışverişinde bulunduktan sonra yine Frankfurt'ta "Deutschen Hilfsbund für 
Christlisches Liebewerk im Orient"22 (Doğudaki Hıristiyanlara Alman Yardım 
Delegasyonu)'nu kurdular.23 Lepsius, Berlin'de bulunan DOM'un işleriyle ilgilenirken 
Lohmann, Frankfurt'taki yardım kuruluşlarının idaresine baktı. Lohmann 1897 yılında 
Adana'dan başlayıp Tarsus, Maraş, Urfa, Diyarbekir ve Mamuretülaziz'e kadar uzanan bir hatta 
seyahat etti ve İstanbul Bebek Yetimhanesi Müdürü Papaz Ferdinand Brockers de onun bu 
gezisinde kendisine refakat etti. Lohmann'ın bu gezisinin ana amacı bölgede Ermeni yetimlerle 
ilgili yapılabilecek çalışmalar için bilgi toplamak ve diğer taraftan da bölgenin ihtiyaçlarını 
tespit etmekti.24 

Lohmann'ın seyahatinden sonra tuttuğu rapor ve gözlemlerini halka anlatması, tesirini 
hemen göstermiş ve kısa bir sürede Almanya'da 631 bin Mark toplanmıştı. Bundan cesaret alan 
Lepsius ve Lohmann hedeflerini o kadar büyük tuttular ki, Anadolu, Romanya ve 
Bulgaristan'da toplam 20-30 bin yetimin bakımını üstlenmeyi planladılar. Alman yardım 
kuruluşları 1899 yılında Doğuda yaklaşık 1200 yetime bakıyordu. 1900 yılının sonunda bu 
rakam 1400'e ve 1908 yılında ise 2000'in üzerine çıkmıştı. 1905 yılında aynı bölgede 
Amerikalı misyonerlerin baktığı yetim sayısınınn 1500 civarında olduğu dikkate alınırsa, 
Alman misyon kuruluşlarının ne denli sıkı çalıştıkları görülebiliyordu.25  

II. Meşrutiyet ilan edildiğinde Türkiye'de Hilfsbund'un bünyesinde 50 Alman ve 175 
Ermeni çalışanı ile bakımını üstlendiği 2000 civarında yetim bulunuyordu. Bunun yanında 
100'ün üzerinde çocuk da Amerikan misyon yetimhanelerinde bakılıyordu. Bu çocukların 
giderleri Alman misyonları tarafından finanse ediliyordu. Bu yıllarda Mamuretülaziz, Maraş, 
Van ve Muş'ta toplam 20 yetimhane ve 17 el becerilerine dayalı işletme faaliyetteydi. İlerde 
deha detaylı bilgi verileceği üzere, yetimhanelerde kalan çocukların Alman kültürüne ve 
Protestanlık ahlakına göre yetişmesi başlıca amaçtı. U. Feigel'in ifadesine göre, "Hilfsbund 
yardım olarak sadece İsa için ruhlar kazanmayı istiyordu". Evlerde verilen eğitimlerde en 
başta gelen husus, Protestanlığın herşeyin merkezinde olması zorunluluğuydu.26  

Misyonerler İzmir ve Kudüs gibi bölgelerde açtıkları yetimhanelerde başlarda mezhep 
toleransı tanıyorlardı. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru bu durum yavaş yavaş değişmeye 
başladı. Hele Anadolu'nun doğusundaki bölgelerde kurulan yetimhanelerde mezhep toleransı 
neredeyse ortadan kalkmıştı. Alman yetimhanelerinde yetişen çocuklar burada görev yapan 
misyonerler marifetiyle Protestanlaştırılıyordu. Bölgede Ermeniler genel olarak Gregoryan 

																																																													
21 Çolak, agm, s.972; Selami Kılıç, age, s.52-53. 
22 Osmanlı Arşiv Belgelerinde bu misyon kuruluşu "Lohmann Frankfurt Cemiyeti" olarak geçiyordu. Bkz.: 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dâhiliye Nezareti Tesri-i Muâmelat ve Islahat Komisyonu (DH.TMIK.M.),46-
44 (20 Teşrinisâni 1313/2 Aralık1897).  
23 Bundan sonra bu kuruluşa atıf yapılırken sadece "Hilfsbund" tâbiri kullanılacaktır. 
24 Andreas Baumann, "Die Gründung des Deutschen Hilfsbundes für Christliches Liebeswerk im Orient", Ernst 
Lohmann 1860-1936, Hrsg:Martin Knispel, Berlin 2011, s.52-56. 
25 Uwe Feigel, Das Evangelische Deutschland und Armenien, Die Armenierhilfe Deutscher Evangelischer Christien 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Kontext der Deutsch-Türkischen Beziehungen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 
Göttingen 1989, s.78-79,104-106. 
26 Age, s.158-159. 
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mezhebine mensuptu. Oysa buradaki yetimhanelerden İzmir ve diğer yetimhanelere gönderilen 
çocukların büyük oranda Protestanlaştırıldığı bizzat Batılı kaynaklar tarafından da dile 
getirilmektedir. 1896 yılından itibaren Doğu bölgelerinden İzmir Alman yetimhanesine 
gönderilen çocukların büyük oranda Protestanlaştırıldığı görülmüştü ki, 1897'de yetimhaneye 
gelen 130 Ermeni çocuktan sadece 20'si Gregoryan mezhebine mensuptu.27  

Bu kuruluşlar yetimlerin yanında Ermeni dul kadınları için de evler açtılar ve burada 
kalan kadınlar için dokuma ve dikiş atölyelerini faaliyete geçirdiler. 1913 yılı istatistiğine göre 
Alman misyon kuruluşları 200'e yakın Ermeni dul kadının bakımını üstlenmişti. Lepsius'un 
sadece Urfa'da açtığı halı dokuma atölyesinde 1913 yılında 600 Ermeni kadın çalışıyordu.28 
Misyonerler yetimhanelerin yanında dul evlerinde kalan veya işletmelerde çalışan kadınlarla 
Ermeni gençlerinin de Protestan öğretileriyle tanışmalarını ihmal etmemişler ve bunu temin 
etmek gayesiyle belli merkezlerde "Bibelfreundschule" (İncil Dostları Okulu) kurmuşlardı.29  

Misyonerlerin faaliyet alanlarından biri de sağlık hizmetleriydi. İnsanların kalplerine, 
duygularına hitap etmenin bir yolu da onların sağlıklarına kavuşmalarına yardım etmekti. Bu 
nedenle Protestan misyonerler özellikle 1880'lerden itibaren bu alandaki çalışmalara hız 
vermişlerdir. Bu tür hastanelere gayrimüslimlerin yanında Müslümanlar da geliyordu. Ancak 
misyonerlerin ifadelerine göre sağlık birimlerinde % 90 gayrimüslimlere hizmet veriliyordu. 
Zaten misyonerlerin amacı da ağırlıklı olarak gayrimüslimleri etkilemek ve onlara nüfuz 
edebilmekti.30 Amerikalı misyon çalışanlarının yaptığı gibi Alman misyonerler de faaliyet 
bölgelerinde hemen bir klinik veya hastahane inşa edilmesi için gerekli teşebbüslerde 
bulunuyorlardı.31 Bununla birlikte Alman misyon kuruluşlarının çalışmalarına genel olarak 
bakıldığında, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ağırlık verdikleri en önemli husus yetimlerle 
alakalı işler olmuştur. 

 II. Yetimhanelerin Kurulması ve Çalışmaları 

Osmanlı Devleti'nde yetimler, Tanzimat dönemine kadar özel bir düzenlemeye gerek 
kalmadan hem toplumsal yapı içerisinde hem de devlet organları tarafından korunmuş ve 
onların hakları muhafaza edilmeye çalışılmıştı. Tanzimat döneminde bazı yasal düzenlemeler 
(Eytam Nezareti, Eytam İdaresi, İânat Sandığı gibi) yapılmış; Mithat Paşa'nın girişimiyle ilk 
defa Müslim ve gayrimüslim çocukların eğitim ve öğretimiyle ilgilenmek ve onlara sanat 
öğretmek için Tuna Vilayeti'nde ıslahhaneler açılmıştı. Zamanla diğer vilayetlerde de açılan 
ıslahhaneler, ileride kurulacak darüleytamların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştı. 
Yetimlerin hayata daha iyi hazırlanmaları geyesiyle 1868 yılından itibaren Sanayi Mektepleri 
açılmış ancak bu mektepler yeterince yaygınlaştırılamadığı için istenilen netice alınamamıştı.32  

Bunların yanında gayrimüslim cemaatlerin de kendi ruhani reislikleri bünyesinde 
kurdukları yetimhane veya düşkünler evi gibi müesseseleri vardı. Devlet kimi zaman aynî ve 
nakdî yardım da yapıyordu. Ancak bu müesseseler belirli bir maddi imkan gerektirdiğinden 
cemaatlere ait vakıflar bazen bu konuda yetersiz kalıyordu. Dönemin siyasi ve ekonomik 
şartları neticesinde toplumdaki yetimler ve bunlara sahip çıkma düşüncesi, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu hususu iyi 

																																																													
27 Fuhrmann, age, s.189. 
28 Feigel, age, s.163. 
29 Baumann, agm, s.58. 
30 Erdem, agm, 287; Grothe, age, s.59-60. 
31 BOA DH.TMIK.M.,58-72 Lef.19 (15 Mart 1315/27 Mart 1899); BOA Sadâret-Mektûbi-Mühimme (A.MKT. 
MHM.),614-25 Lef.4 (1 Şubat 1314/13 Şubat 1899). 
32 Veli İnanç, "Osmanlı Devleti’nde Yetimlerin Sosyal Haklarının Korunması", Savaş Çocukları Öksüzler ve 
Yetimler, Ed. Emine Gürsoy- Naskali, Aylin Koç, İstanbul 2003, s.20-25. 
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değerlendiren Avrupalı devletler, Osmanlı'nın içişlerine müdahale etmek için bir fırsat olarak 
gördükleri gayrimüslim yetimlerle ilgilenmeye başladılar33.  1890'lardan itibaren Osmanlı 
coğrafyasında vuku bulan Ermeni tedhiş eylemleri34, çok sayıda Ermeni çocuğun yetim 
kalmasına sebep olmuş, Batılı devletler ve misyoner teşkilatları da bu yetimlerle ilgilenmek 
için yarış içerisine girmişlerdi35. Alman Protestan misyonerleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 
ağırlıklı olarak da 1890'lardan itibaren Osmanlı coğrafyasında yetimhane kurulması yönünde 
çalışmalarını yoğunlaştırmışlardı. Başta "Deutsche Orient Mission" (Alman Doğu Misyonu) 
olmak üzere diğer Alman misyon teşkilatları yetimhane meselesiyle özel olarak 
ilgilenmişlerdi.36 

Misyoner teşkilatlarını Osmanlı Devleti'nde yetimhane açmaya sevk eden sebeplerin 
başında, çeşitli nedenlerden dolayı yetim kalan Hıristiyan çocuklara devletin sahip çıkmasını 
engellemek geliyordu. Misyon kuruluşları bu yetimlere, bağlı bulundukları cemaat 
reisliklerinden bile önce davranarak, sahip çıkmaya çalışıyorlardı. Sahip çıkılan çocukların 
temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra, her misyon teşkilatı bu çocukları kendi mezhebine göre 
yetiştiriyordu.37 1890'lı yıllarda Doğu illerinde meydana gelen Ermeni olayları sonrasında 
ortada kalan Ermeni yetimlerinin durumu, diğer misyoner teşkilatları gibi Alman 
misyonerlerinin de bu bölgede hızlı bir yapılanmaya gitmesine sebep olmuştu. Alman 
misyonerler Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Harput, Sivas, Amasya hattında hummalı bir 
şekilde bilgi topladıkları gibi bu bölgelerde yetimhane açılması için de gerekli çalışmaları 
başlatmışlardı. Genelde din adamları, öğretmen veya doktorlardan oluşan misyoner gurupları, 
çalışma bölgelerinde vaaz verme veya hastane/eczane kurma bahanesiyle evvela orada yaşayan 
Hıristiyan cemaati yakından tanıma fırsatı buluyor, bölgenin ihtiyaç durumunu araştırdıktan 
sonra o bölgede hastane, okul veya yetimhaneden hangisinin öncelikle açılması gerektiğini 
tespit ediyorlardı.38  

Okul veya yetimhane kurulması düşünülen bölgelerde evvela bina veya arsa teminine 
çalışılıyordu. Uygun bir mahal bulunduğunda misyonerler burasını satın alıyorlardı. Ancak bu 
mümkün olmadığı takdirde kiralama yoluna gidiliyordu.39 Tabii bu süreçte en önemli sorun, 
açılacak kurumlara bir ruhsatname alınması meselesiydi. Bilindiği gibi, Tanzimat dönemine 
kadar yabancılara ait eğitim kurumları denetimden ve kanunî bir kontrolden uzak durumdaydı. 
1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’ne kadar bu durum böyle devam etmişti. 1869 yılından 
itibaren Osmanlı Devleti’nin eğitim ve kültürle ilgili konuları bu nizamnâmede yer alan 
hükümler çerçevesinde yürütülmeye çalışıldı. Nizamnâmenin 129. maddesi, yabancı devletlere 
ait eğitim kurumlarına ruhsat alma zorunluluğu getiriyordu.40 Devlet, bu uygulamayla yabancı 

																																																													
33Babacan, agm, s.274-275. 
34 Ermeniler tarafından Anadolu'nun pek çok vilayet ve kasabasında çıkarılan isyanlardan bir kısmı şu şekilde 
sıranabilir: Erzurum İsyanı (1890), Kumkapı Nümâyişi (1890), Birinci Sasun İsyanı (1894), Zeytun İsyanı (1895), 
Maraş (1895), Urfa (1895), Diyarbekir (1895), Elazığ/Harput (1895), Sivas/Merzifon (1895), Antep (1895), Muş 
(1895), Zeytun İsyanı (1895-96), Birinci Van İsyanı (1896), İkinci Sasun İsyanı (1897), II. Abdülhamid'e Suikast 
Girişimi (1905) ve Adana İsyanı (1909). Halaçoğlu, age, s.30. 
35 Vahapoğlu, age, s.32; Hatip Yıldız, "II. Abdülhamit Döneminde Diyarbekir Vilayeti'nde Açılan Yetimhaneler ve 
Vali Mehmed Halid Bey'in Vilayette Misyonerliği Önleme Çabaları", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 14 (2010), s.104. 
36 Roland Löffler, Protestanten in Palaestina, Religionspolitik, Sozialer Protestantismus und Mission in den 
Deutschen Evangelischen und Anglikanischen Institutionen des Heiligen Landes 1917-1939, Verlag W. 
Kohlhammer, Stuttgart 2008, s.251-260. 
37 Hans-Lukas Kieser, Iskalanmış Barış, Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938, Çev: 
Atilla Dirim, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s.257-259, 292. 
38 BOA A.MKT.MHM.,614-25 Lef.1-8 (10 Kânunuevvel 1314/22 Aralık 1898). 
39 BOA A.MKT.MHM.,659-50, Lef.1 (18 Rebiulahir 1322/16 Haziran 1905). 
40 Vahapoğlu, age, s.79-81. 
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devletler adına açılacak okulları kontrol altına almak istiyordu. Alman misyonerler de Osmanlı 
topraklarında açacakları okul veya yetimhaneler için ilgili makamlardan ruhsat talebinde 
bulunuyorlardı.41 Hemen belirtelim ki, nizamnâmeye göre yabancılara ait bir eğitim kurumuna 
ruhsat verilebilmesi için bu kurumların bütün masraflarının ilgili devlet tarafından 
karşılanması, öğreticilerin geçerli bir diplomaya sahip olması ve uygulanacak müfredatın 
onaylanmış olması gerekiyordu. Bu şartları yerine getiren yetimhane veya okullara ruhsat 
veriliyordu.42 Ancak izin almadan veya herhangi bir ruhsat talebinden bulunmadan faaliyete 
başlayan yetimhane veya okul da oluyordu. Örneğin 1898 yılında Diyarbekir Vilayeti'nin Palu 
Kazası'nda Alman ve Amerikalı Protestan misyonerlerin, toplamda 167 yetim çocuğun 
barındığı 3 yetimhaneyi hükümete haber vermeden açtıkları tespit edilmişti.43 

Alman okullarında farklı milletlerden çocuklar öğrenim görse de yetimhanelerde genel 
olarak Hıristiyan ailelerin çocukları kalıyordu. Alman Protestan misyonerleri yetimhaneleri 
kurarken "Evimiz toplumdaki fakir çocukları topluma faydalı bireyler olarak hazırlamak ve 
İsa'ya cesur ve kültürlü üyeler kazandırmak amacını güden bir eğitim ve yetiştirme yurdudur" 
şeklinde bir yaklaşım içerisinde olduklarından bu yetimhanelere Müslüman veya Musevi 
ailelerin çocukları pek gönderilmiyordu. 1860 yılında Kudüs'te açılan ilk Alman yetimhanesi 
olan "Suriye Yetimhanesi" farklı coğrafyalardan gelen Hıristiyan çocuklara ev sahipliği 
yapıyordu. Örneğin yetimhanede kalan çocukların yarısı Filistin'den, %30'u Suriye ve 
Habeşistan'dan, %20'si ise Anadolu'dan geliyordu. 1896 yılında meydana gelen Ermeni 
olaylarından sonra ise Suriye Yetimhanesi'nde kalan çocukların büyük bir kısmını Ermeni 
yetimleri oluşturuyordu.44 1870'li yıllarda İzmir'de bulunan Alman Yetimhanesi'nde her 
milletten çocuk kalıyordu. İlerleyen yıllarda İzmir Alman Yetimhanesinde kalan çocukların 
yarısı Almanlardan oluşurken diğer yarısını da Kıbrıs ve Bursa gibi bölgelerden gelen çocuklar 
oluşturuyordu. Bu çocukların %57'si Protestan ve %33'ü de Ortodoks mezhebine mensuptu.45  

1890'lı yıllarda başta Harput olmak üzere Maraş, Urfa ve Van gibi bölgelerde açılan 
Alman yetimhanelerinde büyük oranda Ermeni çocukları kalıyordu. Daha evvel de ifade 
ettiğimiz gibi, bu dönemde meydana gelen Ermeni olayları neticesinde yetim kalan Ermeni 
çocuklarını kendi yetimhanelerine ve dolayısıyla kendi mezheplerine kazandırmak gayesiyle 
misyoner teşkilatlarının, tâbir yerindeyse kıyasıya bir yarış içerisine girdikleri görülmekteydi.46 
Bunun için Frankfurt merkezli Alman misyoner teşkilatı Hilfsbund, Alman kamuoyunun 
dikkatini buradaki yetim Ermeniler üzerine yoğunlaştırıp büyük bir yardım seferberliği 
yapmak için epey gayret sarfetmişti.47 Misyonerler Doğu bölgelerindeki yetim Ermeni 
çocuklarını mensubu oldukları misyon yetimhanelerine çekmek için öylesine hummalı bir 
çalışma yürütüyorlardı ki, bu durum Osmanlı yöneticilerinin dikkatini çekti ve gerekli 
tedbirleri almaya sevketti. Diyarbekir Vilayeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gönderilen 28 Nisan 
																																																													
41 BOA DH.TMIK.M.,65-14 (27 Mayıs 1314/ 8 Haziran 1898); BOA DH.TMIK.M.,58-72, Lef.19 (15 Mart 
1315/27 Mart 1899); BOA Dâhiliye Nezareti İdâri Kısım Belgeleri (DH.İD.),117-33, Lef.2 (20 Mart 1317/2 Nisan 
1911). 
42 BOA İrâdeler-Dosya Usûl-i İradeler Tasnifi (İ.DUİT.),36-33, Lef.1 (27 Mart 1332/9 Nisan 1916). 
43 BOA DH.TMIK.M.,65-36 Lef.6 ve 8 (14 Kânunusani 1314/26 Ocak 1899). 
44 Löffler, age, s.258-259. 
45 İlhan Pınar, "Osmanlı Dönemi’nde İzmir’de Bir Cemaat: İzmir’de Alman İzleri 1752-1922", s.3-5. Bu makale 
için bkz: http://levantineheritage. com/pdf/Izmirde-Alman-Izleri-Ilhan-Pinar.pdf (ET:12.12.2015); Fuhrmann, age, 
s.168. 
46 Diyarbekir Valisi Mehmed Halid Bey tarafından Dâhiliye Nezâreti'ne gönderilen 9 Mayıs 1315/ 21 Mayıs 1899 
tarihli şifre telgrafta; misyonerlerin ebeveyn veya akrabalarının rızası olmaksızın yetim Ermeni çocuk topladıkları, 
buna engel olunmadığı takdirde Protestanlarla Katolik ve Ermeni Grogeryan mezhepleri arasında büyük bir problem 
yaşanacağı ifade ediliyordu. Bu hususla ilgili bkz.: BOA Yıldız Perakende-Umum Vilayetler Tahrirâtı 
(Y.PRK.UM.),46-29 (9 Mayıs 1315/21 Mayıs 1899). 
47 Feigel, age, s.81-82. 
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1899 tarihli yazıda; Diyarbekir merkezde İngiliz, Palu ve Çüngüş'te Alman misyonerlerinin 
Ermeni çocuklarını mahalli idareden izin almaksızın topladıkları ifade ediliyor ve bu duruma 
sessiz kalınması halinde Müslüman çocukların da misyonerlerin hedefi haline geleceği 
belirtilerek misyonerlere engel olmak için takip edilecek yolun ivedilikle bildirilmesi talep 
ediliyordu.48 Böyle durumlarda misyonerlerin bağlı bulundukları devletler, diplomatik yollarla 
derhal müdahalede bulunuyorlar ve gerekli mercilere müraccat ederek bu tür engelleri ortadan 
kaldırıyorlardı. Nitekim Alman ve İngiliz elçilikleri de Babıâli'ye müraccat ederek Diyarbekir, 
Palu ve Çüngüş'teki yetimhanelere müdahale edilmemesini istemişlerdi.49 

Misyonerlerin bu çalışmaları neticesinde topladıkları Ermeni çocuklarının sayısı, o kadar 
çok arttı ki, artık Harput, Maraş, Van, Diyarbekir ve Urfa'daki Alman yetimhanelerinde yer 
kalmamıştı. Bu çocukları devletin uhdesine de vermek istemeyen misyonerler, burada yer 
bulamadıkları Ermeni yetimlerini başta Kudüs olmak üzere İzmir, İstanbul ve Beyrut'taki 
Alman yetimhanelerine göndermeye başlamışlardı. Örneğin 1897 yılında Mamuretülaziz'den 
25 Ermeni kız yetimi İstanbul'a,50  Maraş'tan 30 Ermeni yetimi Kudüs'e51, Bitlis'ten 10 Ermeni 
(2 erkek ve 8 kız) yetimi İzmir'e,52 yine Maraş'tan yola çıkan 53 Ermeni yetimin 15'i İstanbul, 
20'si Kudüs, 3'ü İzmir ve 15'i Beyrut'a;53 1898 yılında ise Diyarbekir, Mardin ve Siverek'ten 
30,54 Çermik Kasabası'ndan 755 ve yine Siverek'ten 25 Ermeni yetimi Kudüs'e56 gönderilmişti. 

Misyonerlerin bu şekilde rahat hareket edip Osmanlı vatandaşı olan Ermeni yetimlerini 
toplamaları başta dönemin padişahı II. Abdülhamid olmak üzere vilayet ve kazalardaki idari 
amirleri de rahatsız ediyordu. Padişah, yabancı devletlerin Osmanlı coğrafyasında tesis 
ettikleri eğitim ve sağlık alanındaki kurumları, taşranın gelişmesi ve modern imkânlara 
kavuşması bağlamında değerlendiriyor; misyoner teşkilatları ise bu kurumlar sayesinde 
gayrimüslim unsurları güçlendirmeyi hedefliyorlardı. Dolayısıyla misyonerlerin hedefleri ile 
Osmanlı idarecilerinin bakış açısı örtüşmüyordu. Bu durum padişahın zamanla misyonerlere 
karşı cephe almasına neden olmuştu. Padişah, misyon yardım kuruluşlarının çalışmalarını 
Batılı devletlerin politik aracı olarak gördüğünden kontrol altında tutmaya çalışıyordu.57  

Osmanlı Devleti, yetimhane açmak isteyen gayrimüslim cemaatlere her türlü kolaylığı 
sağlıyor, izin alındığı takdirde yetim ve dulların barınması için bu cemaatlerin müessese 
açmalarına müsaade ediyordu.58 Ancak bazı bölgelerde Ermeni yetimi sayısı fazla olduğu için 
devletin de ek yetimhaneler açması gerekliliği ortaya çıkıyordu. Van Vilayeti'nden Dâhiliye 
Nezâreti'ne gönderilen 14 Mart 1899 tarihli bir telgrafname yukarıda belirtilen hususu teyit 
etmektedir. Telgrafnamede, Ermeni olaylarından sonra Gevaş, Erciş ve Adilcevaz kazalarında 
800 kadar Ermeni yetimin muhtaç bir vaziyette bulunduğu, bunlardan 300'ünün Protestanlar, 
30'unun Katolik ve 130'unun da Ermeni Murahhaslığı tarafından himaye edildiği, geri kalan 
çocukların ise başıboş bir şekilde dolaştığı, Protestanların okullarında eğitim gören 700 
çocuğun çeşitli sanat dallarında eğitim aldıkları için geleceklerinden emin olarak hayata 

																																																													
48 BOA DH.TMIK.M..,69/58 Lef.5 (16 Nisan 1315/28 Nisan 1899). Benzer bir olay için bkz: Babacan, agm, s.280. 
49 İngiliz Eliçiliği'nin başvurusu için bkz: BOA DH.TMIK.M..,69-58 Lef.1 (25 Mart 1315/6 Nisan 1899); Alman 
Eliçiliği'nin başvurusu için bkz: BOA DH.TMIK.M..,69-58 Lef.9 (24 Nisan 1315/6 Mayıs 1899). 
50 BOA DH.TMIK.M.,34-29 Lef.11 (27 Mayıs 1313/8 Haziran 1897); BOA DH.TMIK.M.,38-7 Lef.5 (10 Ağustos 
1313/22 Ağustos 1897). 
51 BOA DH.TMIK.M.,37-1 Lef.5 (23 Temmuz 1313/4 Ağustos 1897). 
52 BOA DH.TMIK.M.,40-20 Lef.1 ve 3 (25 T.evvel 1313/6 Kasım 1897). 
53 BOA DH.TMIK.M.,41-50 Lef.1 ve 3; BOA DH.TMIK.M.,46-44 Lef.1  (20 Teşrinisâni 1313/2 Aralık 1897). 
54 BOA DH.TMIK.M.,53-8 Lef.1,8 ve 12 (13 Nisan1315/25 Nisan 1899). 
55 BOA DH.TMIK.M.,57-4 (16 Temmuz 1314/28 Temmuz 1898). 
56 BOA DH.TMIK.M.,59-20 (25 Ağustos 1314/6 Eylül 1898). 
57 Kieser, age, s.250-251; Feigel, age, s.81; Meissner, age, s.314. 
58 Babacan, agm, s.275. 
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hazırlandıkları ifade ediliyor; geri kalan sahipsiz Ermeni çocuklar ile Müslüman çocuklarının 
hayata daha iyi hazırlanmaları gayesiyle Van'da bir çiftlik ve sanayi mektebi kurulmasının 
gerekli olduğu belirtiliyordu.59  

Osmanlı idarecileri bunun farkındaydı fakat devletin mali durumu, bu sorunun çözümü 
için gereken tesislerin kurulmasına hâlihazırda imkân vermiyordu. Misyoner teşkilatları da bu 
durumu bildiklerinden faaliyetlerini rahat bir şekilde devam ettiriyorlardı. Mamuretülaziz 
Vilayeti'nden Dâhiliye Nezâreti'ne gönderilen 2 Aralık 1897 tarihli bir yazıda Alman 
misyonerlerinin bu yöndeki faaliyetlerine dikkat çekiliyor ve yine çözüm önerileri 
belirtiliyordu. Buna göre, Alman misyonerler 1895'teki Ermeni olaylarından sonra ortada kalan 
yetimlerin bir kısmını İstanbul, İzmir, Bursa ve Kudüs gibi yetimhanelere gönderdikleri gibi, 
geri kalan çocukları da kiraladıkları hanelerde ikamet ettirmekteydiler. Bu yetim çocukların 
eğitimini de kendi okullarında veren misyonerler, çocukların protestanlaşması için çok açık bir 
şekilde çalışıyorlardı. Ermeni Murahhaslığı'na bu yetim Ermeni çocuklarına sahip çıkmaları 
için gerekli uyarılar yapılmış ancak bir netice alınamamıştı. Şimdi ise Alman misyonerler, 
kiraladıkları hanelerde ikamet ettirdikleri çocukların fen ve sanat eğitimi için izin talebinde 
bulunmuşlardı.60  

III. Yetimhanelerdeki Çocukların Eğitimi Meselesi 

Yetimhanelerde kalan çocukların temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra onların alacakları 
eğitim ayrı bir önem arzediyordu. Yetimhaneye genelde 7-18 yaş aralığındaki çocuklar kabul 
ediliyordu.61 Dolayısıyla bu yaş aralığı, çocukların ilk ve orta derecede alacakları eğitim 
dönemini kapsıyordu. Yetimhanelerde kalan çocuklar büyük oranda yine Alman misyonerler 
tarafından açılmış Alman okullarında eğitim alıyordu. Yetimhanenin bulunduğu bölgede 
herhangi bir Alman Okulu yoksa, çocuklara yetimhane bünyesinde oluşturulan sınıflarda 
eğitim veriliyor, bu da mümkün değilse çocuklar bölgedeki diğer Protestan misyoner 
okullarına gönderiliyordu.62  

Osmanlı Devleti'nde misyonerler tarafından tesis edilen yetimhanelerin kuruluş ve 
faaliyetleri, yabancı devlet okullarında olduğu gibi 1869 Maârif-i Umûmiye Nizmnâmesi'nin 
129. maddesine göre yürütülüyordu. Kurulacak yetimhanelerin ilk olarak ruhsat alma 
zorunluluğu bulunduğunu daha evvel belirtmiştik. Yine bu maddeye göre, bu kurumlarda 
görev yapacak personelin Maârif Nezâreti tarafından tasdiklenmiş bir diplomaya sahip olması 
gerekiyordu. Nezârete sunulan ruhsat talep dilekçelerinin yanında, kurumda eğitici olarak 
görev yapacak öğretmenlerin birer diploma örnekleri de bulunuyordu. Kriterlere uygun 
diplomalar genellikle onaylanıyor ve eğiticilerin faaliyetlerine müsaade ediliyordu.63 Bunun 
yanında çalışmalarında muhzur görülen veya aldıkları eğitimle ilgili bir diploma sunmayan 
şahısların görev yapmalarına müsaade edilmiyordu.64  

Alman okul ve yetimhanelerinde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesi, misyon 
kuruluşlarının üzerinde hassasiyetle durduğu hususların başında geliyordu. Bu kurumlarda 
görev alacak öğretmenlerin bir kısmı yetimhanelerde Alman kültür ve Protestan ahlakına göre 
yetişmiş çocuklardan seçiliyor ve Almanya'daki yüksek okullara gönderilerek belirli bir eğitim 
sürecinden geçiriliyorlardı. Eğitim sonrası Alman okulları veya yetimhanelerinde görev alan 

																																																													
59 BOA DH.TMIK.M.,58-72 Lef.11 (2 Mart 1315/14 Mart 1899). 
60 BOA DH.TMIK.M.,46-44 Lef.1 ve 8 (29 Kânunuevvel 1313/10 Ocak 1898). 
61 Löffler, age, s.260. 
62 BOA DH.TMIK.M.,46-44 Lef.1 (20 Teşrinisâni 1313/2 Aralık 1897). 
63 BOA Dâhiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiyye İdaresi Evrakı (DH.MUİ.),53-25 Lef.2 (20 Kanunuevvel 1325/2 
Ocak 1910). 
64 BOA DH.TMIK.M.,65-26 Lef.9 ve 11 (21 Mayıs 1314/2 Haziran 1898). 



	

		

Osmanlı	Devleti'nde	Alman	Yetimhaneleri	(1860-1921)	

 
Journal of History Studies 

JHS 
162	

H	i	s	t	o	r	y				
S	t	u	d	i	e	s 

 
Volume	8	
Issue	3	

September	
2016	

	
 

	
	

bu öğretmenler çocuklarla daha yakından ilgileniyordu. Genellikle 20-25 kişilik odalarda kalan 
çocukların başında bir yetişkin bulunuyor, öğretmenler yan odalarda kalarak akşamları da 
çocukların eğitimiyle ilgilenmeyi sürdürüyorlardı.65 Yetimhaneye daha küçük yaşlarda gelen 
çocukların alacağı temel eğitim din üzerine oluyordu. Bu eğitimde ağırlıklı olarak teoloji ve 
pedagoji eğitimi almış Protestan misyonerler istihdam ediliyordu. Yetimhanelerde "İsa'ya 
cesur ve kültürlü" bireyler yetiştirmek başlıca amaçtı. Örneğin, Kudüs'teki Alman 
Yetimhanesi'nde çocuklara dindarlık ve ideal bir el işçiliği, miyonerlerin ifadesiyle, 
"Protestanlık çalışma ahlâkı"na göre veriliyordu.66  

1869 Nizamnâmesi'ne göre, yabancı okullar devletten açılış ruhsatı alabilmek için 
okullarında uygulayacakları müfredâtı da Maârif Nezâreti'ne onaylattırmaları gerekiyordu. 
Önceleri böyle bir kontrolden uzak olan yabancı okullar diledikleri gibi eğitim faaliyeti 
yürütüyorlardı. Böylesine özerk bir statü içinde hareket edebilme imkânına sahip olan yabancı 
okullar, zamanla burada öğrenim gören Osmanlı tebaası olan gayrimüslim öğrencilere 
bağımsızlık fikirlerinin aşılandığı ve hatta millî istiklalleri uğrunda nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiği konusunda rehberlik yapan kurumlar haline gelmişti. 1869 Nizamnâmesi'yle yabancı 
okullar üzerinde istenilen denetim sağlanamayınca, 1886’da gayrimüslim ve yabancı okulların 
teftişi ve programları ile kitaplarının incelenmesi için Maârif Nezâreti bünyesine "Mekâtib-i 
Gayr-i Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği İdaresi" kurulmuştu.67 Böylece yabancı devlet 
okulları üzerinde ilk kez "müfettiş-i mahsusa" aracılığı ile denetim sağlanmaya çalışılmıştı. 
Müfettişlik, düzenlemelere rağmen bu kurumlar üzerinde istenilen düzeyde bir denetleme 
yapamamıştı ancak yine de misyonerlere ait yetimhane ve okulları tamamen kendi hallerine de 
bırakmamıştır. Belli aralıklarla yetimhanelerdeki öğrenci sayıları ve çalışan personelin takibi 
yapılmıştır.68 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, yetim çocuklar ilk ve orta öğrenimlerini genel olarak Alman 
okullarında alıyorlardı. İbtidâi, rüşdî ve idâdi derecesindeki okullarda eğitim gören çocuklar, 
Türkçe ve kendi ana lisanları yanında başta Almanca olmak üzere birkaç Avrupa dilini de 
öğreniyorlardı. Alman yetimhanelerinde çocuklara okutulan derslerle ilgili bir fikir vermesi 
açısından Maraş'taki "Kızlar Alman Yetimhanesi"nin ders programını burada vermek uygun 
olacaktır. Maârif Nezâreti’ne sunulan program şu şekildeydi:69 

 

1. Sene  Türkçe Okuyup Yazmak,  İlm-i Eşya Dersleri, Diyanet Ta'limi, 
Hesap, Terennüm, Jimnastik 

2. Sene  1. senedeki derslerin devamı 
3. Sene  Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta'limi, Hesap, Maraş Şehri ve 

Sancağının Coğrafyası, Resim, Jimnastik, Terennüm 
4. Sene  Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta'limi, Hesap, Memâlik-i 

Osmâniyenin Coğrafyası, Tarih-i Tabii'yyeden Dersler, Resim, 
Jimnastik, Terennüm 

 
5. Sene  

Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta'limi, Hesap, Coğrafya, Tarih-i 
Tabiî, Hulâsa-i Tarih-i Osmâni, Ermeni Tarihinden Bazı Mühim 

																																																													
65 Feigel, age, s.107; Grothe, age, s.22. 
66 Löffler, age, s.258-259. 
67 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara 1999, s.33-36. 
68 BOA Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH.ŞFR.),55-238 (13 Ağustos 1331/26 Ağustos 1915); BOA DH.ŞFR.,55-
246 (19 Ağustos 1331/1 Eylül 1915); BOA DH.ŞFR.,56/157 (12 Eylül 1331/25 Eylül 1915); BOA DH. ŞFR.,97-
200 (20 Mart 1335/20 Mart 1919). 
69 BOA DH.İD.,117/33 Lef.14 (7 Mart 1328/20 Mart 1912). 



	
	
	
				
	 																																																																																																																																											Muttalip	ŞİMŞEK			

 
Journal of History Studies 

JHS 
163  

 
H	i	s	t	o	r	y				
S	t	u	d	i	e	s 

 
Volume	8	
Issue	3	

September	
2016	

 
 
 

	

Vâkıalar, Resim, Terennüm, Jimnastik 
 
6. Sene  

Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta'limi, Hesap, Coğrafya, Tarih-i 
Tabiî, Tevârih, İlm-i Hikmet-i Tabii'yye ve Kimya'dan Sade 
Tecrübeler, Resim, Terennüm, Jimnastik,  

 
7. Sene  

Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta'limi, Almanca, İngilizce, İlm-i 
Hendese (Sade), İlmî Meseleler, Coğrafya, Tarih-i Tabiî, Tevârih, 
İlm-i Hikmet-i Tabiiyye ve Kimya'dan Sade Tecrübeler, Resim, 
Terennüm, Jimnastik 

8. Sene  7. senedeki derslerin devamı 

Programa göre okullarda Türkçe'nin ilk yıldan itibaren ve bütün sınıflarda verildiği 
görülüyor. Ermenice ise 3. sınıftan itibaren başlıyordu. Genel olarak din, tarih, coğrafya, resim 
ve spor derslerine önem veriliyordu. İlerleyen yıllarda ise fen bilimleri okutuluyordu. Almanca 
ve İngilizce gibi Batı dilleri ise 7. seneden itibaren öğretiliyordu. Akademik başarısı yüksek 
olan öğrenciler idâdilerden mezun olunca seçiliyor ve yüksek öğrenim için Almanya'ya 
gönderiliyordu. Farklı alanlarda aldıkları eğitimin ardından ekseriyetle Osmanlı topraklarında 
bulunan Alman müesseselerinde istihdam ediliyorlardı.70 

Alman eğitim sisteminin önemli bir yönü de çocuklara küçük yaşlardan itibaren bir veya 
birkaç sanat dalında eğitim verilmesiydi. Alman misyonerler, yetimhanelerin bulunduğu 
yerlere mümkün mertebe tarım işlerinin öğretilip uygulandığı bir çiftlik71 veya farklı sanat 
dallarının öğretildiği bir kompleks inşa ediyorlardı. Bu sanat dalları bölgenin şartlarına ve 
ihtiyaçlarına göre farklılık gösteriyordu. Örneğin Kudüs'te bulunan Suriye Yetimhanesi'ndeki 
yetimlere demircilik, marangozluk, çömlekçilik, fırıncılık, matbaacılık, ciltçilik, tornacılık, 
duvarcılık ve terzilik gibi meslekler öğretiliyordu. Bu eğitimler yetimhane ile aynı tarihte 
açılan Alman Sanayi Mektebi çatısı altında veriliyordu.72 Harput'ta ise satın alınan veya 
kiralanan bağ ve bahçelerde tarım işleri öğretildiği gibi marangozluk ve demircilik gibi 
mesleklerin öğretimi için atölyeler açılmıştı. Bunlar içerisinde dikiş atölyelerin ayrı bir önemi 
vardı. Çünkü bu atölyelerde yapılan üretimle yetimhanelerde barınan çocukların giyim 
ihtiyaçları karşılandığı gibi ihtiyaç fazlası ürünlerin satışıyla da belirli oranda bir gelir elde 
ediliyordu.73  

Yetimhanenin bulunduğu bölgede ihtiyaca cevap verecek bir çalışma alanı veya çiftlik 
yoksa ilgili makamlardan izin alınmak suretiyle, yetimler başka bölgelere gönderiliyor ve 
buralarda eğitim almaları sağlanıyordu. Örneğin Maraş Alman Erkek Yetimhanesi'nin 
hizmetinde bir çiftlik bulunmadığı için 2'si Maraşlı, 21'i de Zeytunlu olmak üzere toplam 23 
yetimin, çiftçilik alanında teorik ve pratik eğitim alması için Amasya'daki Almanlara ait bir 
çiftliğe gönderilmesi planlanmıştı.74 

Buraya kadar verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Alman yetimhanelerinde barınan 
çocukların dini terbiyeleri yanında okuldaki eğitimlerine de önem veriliyor, ileriki 
yaşamlarında lazım olabilecek en az bir "ideal el işçiliği" öğrenmeleri temin ediliyordu.  

																																																													
70 http://www.horstkannemann.de/schneller.html#leben3 (ET:10.12.2015). 
71 Alman misyoner teşkilatı Hilfsbund, 1896 yılında Anadolu'nun doğu bölgelerinde hizmette bulunması için 
gönderdiği misyonerlerden birisi de Tarım Uzmanı Max Zimmer'di. Bkz.: Feigel, age, s.80. 
72 http://www.horstkannemann.de/schneller.html#leben3 (ET:10.12.2015). 
73 Mary Caroline Holmes, Urfa'da Ermeni Yetimhanesi (1919-1921), Çev. Vedii İlmen, Yaba Yayınları, İstanbul 
2008, s.122-123. 
74 Maraş'tan Amasya'ya gidecek 23 yetim için mürur tezkeresi (seyahat izin belgesi) talebi ve seyahat edecek 
çocukların isim, ikâmet yerleri ve mensup oldukları cemaatleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz.: BOA DH.TMIK.M., 
76-62 Lef.1 (4 Ağustos 1315/16 Ağustos 1899). 
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IV. Osmanlı Devleti'ndeki Alman Yetimhaneleri 

1. Kudüs 

Osmanlı Devleti'nde ilk Alman yetimhanesi Kudüs'te Alman misyoner Johann Ludwig 
Schneller'in girişimiyle 11 Kasım 1860 tarihinde açılmıştı. Yetimhanenin kurulduğu arsa 
"Amerikan Dostları İnsiyatifi"nin desteğiyle satın alınmış ve burada "Suriye Yetimhanesi" 
(Syrischen Waisenhaus) adıyla açılan kuruma Schneller ailesinin büyük emekleri geçmişti. 
Yetimhaneyle birlikte bir Sanayi Mektebi ve bir de Tarım Okulu hizmete girmişti. 1861'de 
yetimhanede 41 erkek çocuk barınıyordu. Bu sayı 25 yıl sonra, yılda 124'e çıkmıştı. Yetimhane 
ilk 25 yıllık süre zarfında toplamda 414 mezun vermiş, 40 yıl sonra ise bu rakam 1.200'ü 
bulmuştu.75  

İlerleyen yıllarda yetimhaneye küçük bir kız evi ve okulu eklendi. Evin idaresini 
J.Ludwig Scneller'in kızı Marie üstlendi. En büyük oğlu Teodor Schneller de müfettiş olarak 
babasına refâkat ediyordu. Yetimhaneye 1880 yılında okul öğretmenliği ve Protestan 
misyonerliğinde vazife alacaklar için bir üst sınıf eklendi. Bununla Arap Protestanlığının 
gelişmesine hizmet edecek yeni misyoner adayları yetiştirmek hedefleniyordu. Kurumun 
bünyesine 1882'de bir de "Körler Sınıfı" ilave edildi.76 

1895 yıllından itibaren Anadolu'nun doğu ve güney bölgelerinde meydana gelen Ermeni 
olaylarından sonra Suriye Yetimhanesi'ne 100'den fazla Ermeni yetim alındı. 1902/3 yılında 
ise körlere mahsus bağımsız bir enstitü açıldı. Burada körlerin kullanacağı gelişmiş bir Arapça 
körler alfabesi ve bu alfabe ile yazılmış çok sayıda matbu eserler mevcuttu. Kurumda ilk ve 
orta eğitimini tamamlayan yetimler, 5 yıllık bir staj süresini içeren öğretmenlik mesleğini veya 
Beyrut'ta bir üniversite eğitimini tercih edebiliyordu.77 

Suriye Yetimhanesi'nin dışında Alman misyonlarına ait Kudüs'te bir Alman Musevi 
Yetimhanesi, Beytüllahim'de de bir Protestan Yetimhanesi bulunuyordu.78 1910 yılında Alman 
misyonerleri Nasıra'da "Galilaeischen Waisenhaus" adında 40-50 öğrencinin kalabileceği bir 
yetimhane daha açtılar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde sadece Suriye Yetimhanesi'nde 300 
öğrenci kalıyordu. Aralık 1917'de Kudüs İngilizlerin kontrolüne geçince General Allenby 
Suriye Yetimhanesi'ni karargâh olarak kullanmıştı. 1918 yılından itibaren de buradaki 
yetimhaneler Amerikan Kızılhaç idaresi altında faaliyetlerine devam etmiştir.79  

2. İzmir 

Almanların İzmir'de eğitim alanında kurumsallaşmaya başlaması 1853 yılında Prusya 
Başkonsolosu Ludwig Spiegelhalt'ın girişimi ve Alman misyoner teşkilatı "Diakonie"nin 
desteği ile açılan Alman kız okulu vesilesiyle olmuştur.  Okulun açıldığı yıl 50 öğrencisi vardı 
ve her milletten öğrenci kabul etmişti. Diakonie misyoneri Minna Grosse 1854'te Gül 
Mahallesi'nde bir ev satın alarak okulu buraya taşımış, 1856'da 120 öğrencisi olan okulun 
ilerleyen yıllardaki öğrenci mevcudu 200-220 rakamına ulaşmıştı. Misyoner teşkilatının 
İzmir'de yetim çocuklarla ilk defa ilgilenmeleri ise 1862 yılında ve sadece 6 kız çocuğunun 
bakımını üstlenmek suretiyle başlamıştı. İzmirli Protestanların yardımıyla 1866'da kız 
okulunun yanındaki bina satın alınarak 30-36 yetimin barınabileceği bir bina inşa edildi. 

																																																													
75 Löffler, age, s.251-292. 
76 http://www.horstkannemann.de/schneller.html#leben3 (ET:10.12.2015); Sezen Kılıç, age, s.97-98; Meissner, age, 
s.302. 
77 http://www.horstkannemann.de/schneller.html#leben3 (ET:10.12.2015). 
78 Mutlu, age, s.120-123. 
79 Löffler, age, s.295-307. 
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Böylece İzmir'de ilk Alman yetimhanesi hizmete girmiş oldu.80 Yetimhane ilk açıldığında 7'si 
Alman, 8'i İngiliz, 5'i Rum, 3'ü Ermeni ve 5'i Protestanlığı kabul etmiş Yahudi ve aynı şekilde 
Protestanlığı kabul eden 2'si Müslüman toplam 30 çocuk barınıyordu.81  

Alman misyon teşkilatı Diakonie, 1869 yılında İzmir'de 80-100 fakir kız çocuğunun 
eğitim görebileceği bir Alman kız okulunu (Alman Yoksul Okulu) ve bu okul için kapsamlı bir 
enstitüyü daha açtı. Yoksul çocuklar için evler tahsis edildi. Yetimhanede çocuklar ağırlıklı 
olarak Almanca konuşuyorlardı. Yoksul evlerinde ise Almancanın yanında kısmen Rumca da 
konuşuluyordu. Almancanın öğretilmesi ve konuşulmasına önem veren misyonerler "Alman 
ahlakı ve kültürü"nün yerleşmesi için büyük çaba sarfediyorlardı.82  

1896 yılında yetimhanede 5 Diakonie eğiticisinin gözetimi altında 42 yetim çocuk 
kalıyordu. Bu çocukların yarısını İzmir, İstanbul ve İskenderiye'den gelen Alman yetimleri, 
diğer yarısını da Bursa, Kıbrıs ve diğer yerlerden gelen yetimler oluşturuyordu.83 Ancak bu 
yıldan itibaren yetimhaneye Doğu bölgelerinde meydana gelen Ermeni olaylarından dolayı çok 
sayıda Ermeni yetimi gelmeye başladı.84 1896 yılında İzmir yetimhanesine Doğu'dan gelen 
yetim sayısı 130'du. 1897 yılında ise 120 çocuk daha geldi. Bu dönemde yaşanan bazı 
ekonomik problemlerden dolayı, Doğu'dan buraya gelen 130 yetim Beyrut ve Kudüs'teki 
Alman yetimhanelerine gönderilmişti. Bununla birlikte yetimhane, genelde Ermeni çocukların 
barındığı bir müessese olarak 1918 yılının sonbaharına kadar varlığını devam ettirdi.85   

3. İstanbul 

İstanbul'da ilk Alman Okulu Beyoğlu'nda 1 Mayıs 1868 tarihinde açılmıştı. İptidai, 
rüşdiye ve idadiden oluşan bu okul başlangıçta sadece yabancı öğrenci kabul ederken daha 
sonra her milletten öğrencinin öğrenim gördüğü bir eğitim kurumu olmuştur.86 Alman 
misyoner teşkilatı "Deutschen Hilfsbund für Christlisches Liebewerk im Orient" (Doğudaki 
Hıristiyanlara Alman Yardım Delegasyonu)'nun girişimiyle Bebek'te ilk Alman yetimhanesi 
açılmıştı. Yetimhanenin idarecisi Papaz Ferdinand Brockers'ti ve yetimhane başlangıçta 50 
çocuğa hizmet edecek şekilde düzenlenmişti. Doğu bölgelerindeki Ermeni olaylarından sonra 
yetimhanenin imkânları genişletildi ve 100-150 çocuk barındıracak bir duruma getirildi.87 1905 
yılına gelindiğinde yetimhanede kalan çocuk sayısı 15'e düşünce öğrenci azlığı nedeniyle 
kurum 1906'da Mamuretülaziz'e taşınmış ve faaliyetlerine burada devam etmişti.88   

4. Maraş 

Alman Hilfsbund misyoner teşkilatı 1898 yılında Maraş'ta biri kız ve birisi de erkeklere 
mahsus olmak üzere 2 yetimhane açmıştı. Müdürlüğünü Pastör Brunnemann'ın yaptığı 
yetimhanede erkek çocukların kaldığı bölüme "Beitshalom" (Barış Evi), kızların kaldığı 
bölüme de "Bethel" (Cennet) denilmekteydi. Kız yetimhanesinin idaresi Bayan Rohner'in 
sorumluğu altındaydı.89 Yetimhanenin burada kalan çocuklar için rüşdiye ve idadi derecesinde 
																																																													
80 Fuhrmann, age, s.118-120; Meissner, age, s.188. 
81 Malte Fuhrmann ve İlhan Pınar yetimhane ilk açıldığında 30 yetim çocuğun barındığını belirtirken, Sezen Kılıç 
ise açıldığı ilk yıl yetimhanede 87 erkek çocuğun kaldığını ifade etmektedir. Bu hususlar için bkz. Fuhrmann, age, 
s.121; Pınar, agm, s.3-5; Sezen Kılıç, age, s.101. 
82 Fuhrmann, age, s.124-125. 
83 Age, s.168-169. 
84 BOA DH.TMIK.M.,40-20 Lef.1-3 (25 T.evvel 1313/6 Kasım 1897). 
85 Fuhrmann, age, s.189-195; Meissner, age, s. 302. 
86 Sezen Kılıç, age, s.102. 
87 Feiegel, age, s. 80, Meissner, age, s.302-314. 
88 Sezen Kılıç, age, s.103. 
89 İbrahim Ethem Atnur, Türkiye'de Ermeni Kadınları ve Çocuklar Meselesi (1915-1923), Babil Yayınları, Ankara 
2005, s.97. 
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okulları da vardı. Divanlı Mahallesi'nde bulunan bu okullar ilerleyen yıllarda ihtiyaca cevap 
veremediği için kızlara ait yetimhane başka bir mahalleye (Zonbatanlı) taşındı. Burada kızlar 
için, diğer okulların uyguladığı programa bağlı kalma koşuluyla, ek sınıf inşasına izin verildi.90 
Erkeklerin devam ettiği okulun iki öğretmeninden biri Ermeni, diğeri İngilizdi. Kızlar için 
açılan okulun idarecisi Matmazel Stochman'dı. Okulun 8 yıllık bir eğitim süresi vardı ve 
okulda Osanna Gonciyan, Deşgon Kocaoğlanyan, Husrevitoht Kilikyan, Lusya Çorbacıyan ve 
Elmas Boncukcuyan ders veriyordu.91  

Misyonerlerin çalışmaları sonucu toplanan yetim sayısındaki artış ek yetim evlerinin 
açılmasına sebep olmuş ve 1908'de Maraş'ta Alman yetimhanelerinin sayısı 8'e yükselmiştir. 
Bu yıllarda 340 çocuğu barındıran Alman yetimhanelerinin marangozluk, kunduracılık, terzilik 
ve demircilik gibi 7 farklı mesleğin öğretildiği atölyeleri de vardı. Almanların Maraş'ta 
açtıkları bir hastane ve bir klinik bölgede yaşayan halka hizmet verdiği gibi yetimlerin sağlık 
ihtiyaçlarının karşılanması açısından ayrı bir öneme sahipti.92 Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
yetimhane bazı sıkıntılar yaşasa da, 1916 yılında bine yakın Ermeni kız çocuğunu 
barındırıyordu.93 Hilfsbund'un Maraş'taki çalışmaları 1921 yılına kadar devam etti ve bu yıldan 
itibaren Alman misyonerlerine ait mülkler Amerikan yardım kuruluşu "Near East Relief" 
(Yakın Doğu Yardım Komitesi)'nin inisiyatifine geçti.94 

5. Mamuretülaziz (Elazığ/Harput) 

Alman misyonerler gelmeden önce Mauretüalaziz'de İngiliz, Amerikan ve Fransız 
misyoner kuruluşları etkin faaliyet içerisindeydiler. Alman Hilfsbund teşkilatından Dr. Haerle 
ve Ehmann Şubat 1897'de Harput'a geldiler ve Amerikalı misyonerlerin de yardımıyla 200 
çocuğun barınabileceği bir ev kiraladılar. Kısa bir süre sonra Ehmann, Harput'ta 150 çocuğun 
barınabileceği bir yetimhane inşa etti.95 Alman misyonerler yetimhanelerde kalan çocuklar için 
1898 yılında okul açmak için girişimlerde bulunmuşlar, bu okullarda görev almak üzere 2'si 
erkek 3'ü kadın toplam 5 Alman öğretmeni de bölgeye getirmişlerdi. Açılacak okulun 200 
çocuğun ihtiyacına cevap vermesi planlanıyordu. Ayrıca çocuklara farklı alanlarda 
(kunduracılık ve dokumacılık gibi) sanat öğretilmesi için atölyelerin de hizmete girmesi 
hedeflenmişti.96 

Ehmann 1898'de Mamuretülaziz'in Yukarı Mezraa bölgesinde erkekler için yine bir 
yetimhane ve yetimhaneye bağlı iptidai, rüşdiye ve idadi derecelerinde okul açmayı başardı. 
Yetimhane ve okullardaki öğrenci sayısı toplamda 375'ti. İcadiye Mahallesi'nde kızlar için de 
ayrı bir yetimhane, okul ve atölyeler inşa edildi. Kız yetimhanesi 4 farklı binada hizmet 
veriyordu ve yetimhanenin toplam 739 öğrenci bulunuyordu.97 Hilfsbund 1902 yılında 
Mamuretülaziz'deki yetimhane sayısını 6'ya, 1908'de ise 8'e çıkarmıştı. Hilfsbund'un 1921'de 

																																																													
90 BOA DH.MUİ.,53-25 Lef.1-2 (20Kanunuevvel 1325/2 Ocak 1910). 
91 BOA DH.İD.,117-33 Lef.14 (7 Mart 1327/20 Mart 1911); Kızların devam ettiği okulun açıldığı 1909 yılında 150 
öğrencisi vardı. Bkz.: Günay, age, s.189. 
92 Feigel, age, s.107. 
93 Atnur, age, s.108. 
94 Feigel, age, 268. 
95 Feigel, age, s.80-81. 
96 BOA A.MKT.MHM.,702-26 Lef.2-3 (24 Şubat 1313/8 Mart 1898). 
97 Mutlu, age, s.101-102; Ehmann, ilerleyen yıllarda bölgede kurmayı planladığı okul, yetimhane ve atölyeler için 
şehrin merkezinde bulunan Ermeni manastırını kiralamak istemiş, Babıâli'ye kadar ulaşan bu talep hükümetin sert 
tepkisine neden olmuş ve kesin olarak reddedilmişti. BOA A.MKT.MHM.,659-50, Lef.1 (9 Haziran 1321/22 
Haziran 1905). 
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Mamuretülaziz'deki çalışmalarını sonladırmasına kadar Alman yetimhaneleri, bazı aksaklıklara 
rağmen faaliyetlerine devam etti.98  

6. Urfa 

Urfa, Alman misyoner J.Lepsius'un çalışma bölgesi olması itibariyle ayrı bir öneme 
sahipti. Lepsius Urfa'ya gelir gelmez Amerkalı misyoner Corina Shattuck ile bir yetimhane 
kurulması için çalışma başlatmıştı. Çok geçmeden de 29 Temmuz 1896'da yetimhaneyi açmayı 
başardı. Daha sonra ona yardım etmek için Alman misyonerler Pauline Patrunky, öğretmen 
Franz Eckart ve Dr. Zürcher Urfa'ya geldiler. Lepsius Mayıs 1897'de Ermeni dul kadınlar için 
Urfa'da bir halı dokuma atölyesi ve Temmuzda bir "missionklinik" açtı.99   

Lepsius, Eckart ve Patrunky’ye Urfa yetimhanesinde kalan 200 yetimin bakımı ve diğer 
işleriyle ilgilenmeleri görevini verdi. Bu dönemde yetimhanenin bünyesinde küçük bir de okul 
mevcuttu. Ancak zamanla Alman misyon teşkilatları, Amerikan misyonerleri gibi, Urfa'da 
kaliteli eğitimin yapılabilmesi için gereken maddi ve manevi yapılanmayı başarıyla hayata 
geçirdiler. Diğer bölgelerde olduğu gibi Urfa'da da yetimlerin sanat öğrenebilmesi için farklı 
alanlarda eğitim ve üretim yapılacak atölyeler açıldı. Alman yetimhanelerinin finansal kaynağı 
tamamen Almanya ve İsviçre'den gelen yardımlarla karşılanıyordu.100 1898'in başlarında 
Alman Doğu Misyonu'na kayıtlı 280 aile Ermeni yetimleri için düzenli olarak ayda 100 mark 
veriyordu. İlerleyen yıllarda Urfa'daki Almanlara ait yetimhane sayısı 5'e ve bakılan çocuk 
sayısı da 300'e çıkmıştı. Lepsius'un Ermeni dul kadınlar için kurduğu halı dokuma atölyesinde 
1900 yılında 300, 1913'te 600 kadın çalışıyordu.  

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Urfa'daki Alman yetimhaneleri aktif durumdaydı. Hatta 
çevre bölgelerden gelen yetimler de buralarda barınmaya başlamıştı. Öyle ki, 1916'da 
yetimhanelerde kalan çocuk sayısı 750'ye çıkmıştı. 1919 yılına gelindiğinde ise, Urfa'daki 
Alman misyonunun sorumlusu olan J. Künzler yetimhanelere ait atölye ve dokuma 
tezgahlarını satmış ve yetimhanelerde kalan 700 çocuğu da Amerikan yardım kuruluşu Yakın 
Doğu Yardım Komitesi'ne devrederek Urfa'daki Alman misyon faaliyetlerine son vermiştir.101 

7. Diyarbekir 

J. Lepsius Urfa'da faaliyetlerini sürdürürken çevre bölgelere seyahat etmiş ve 
değerlendirmelerde bulunmuştu. Bunun sonucunda Diyarbekir'de de bir Alman misyonerlik 
biriminin oluşturulması gerektiğine karar vermiş ve ilk olarak 100 yetim çocuğun bakımını 
sağlamıştı. Ancak misyonerlik çalışmaları esnasında Urfa'da çok rahat hareket eden Lepsius, 
Diyarbekir'de aynı serbestliği göremedi. Çünkü Diyarbekir Valisi Mehmed Halid Bey, bu tür 
faaliyetlere müsamaha göstermiyordu.102 

Buna rağmen Alman misyonerler bölgede yerel makamlara haber vermeksizin çocuk 
toplamaya ve topladıkları çocukları kiralanan hanelerde barındırmaya başlamışlardı. 1899 
yılının başlarında şehir merkezinde bir Alman yetimhanesi açılmış ve Alman elçiliği tarafından 
Dâhiliye Nezâreti'ne yapılan müracatta yetimhaneye dokunulmaması ricasında bulunulmuştu. 
Bu ilk yetimhanede 90'a yakın çocuk kalıyordu.103 Ancak ruhsatsız açılan ve Almanya'dan 
gelen yardımlarla idare edilen bu yetimhanenin müdürü Kirkor ve tercümanı Thomas bir 

																																																													
98 Feigel, age, s.106-107, 268. 
99 Age, s.79. 
100 Kieser, age, s.338-343. 
101 Feigel, age, s.117-121, 203-264; Meisser, age, s.306; Holmes, age, s.172. 
102 Meisser, age, s.311; Feigel, age, s.117. 
103 Yıldız, agm, s.111. 
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şikâyet üzerine 1899'un ortalarına doğru vilayette gözaltına alındı.104 İzinsiz açılan yetimhane 
kapatılmış ve çocuklar da dağıtılmıştı. Yapılan tahkikatta müdür ve tercümanın misyoner 
Yohannes ile birlikte başta Diyarbekir olmak üzere Palu ve Çüngüş'te hükümetten izin 
almaksızın evlerine kimsesiz Ermeni çocukları toplayıp nasihat ederek onları mezhep 
değiştirmeye zorladıkları anlaşılmıştı.105  

Vali Mehmed Halid Bey'in sert tedbirlerine rağmen Alman misyonerler gerek şehir 
merkezinde gerekse Palu ve Çüngüş kazalarında ruhsatsız yetimhane açmaya ve çocuk 
toplamaya devam ettiler. Örneğin Palu'da hükümete haber vermeksizin birisi kızlara 2'si de 
erkeklere mahsus olmak üzere 3 yetimhane açmışlar ve bu yetimhanelerde 160 çocuğun bakım 
ve eğitimini üstlenmişlerdi. Misyonerlerin böylesine rahat bir şekilde üstelik de küçük bir 
kazada ve idarî makamların haberi olmaksızın yetimhane açmaları ve çocuk toplamaları, Palu 
Kaymakamı Ali Haydar Bey'in sadakatsizliğine bağlanarak görevden alınmasına neden 
olmuştu.106 Hükümet tedbirler almaya çalışsa da Diyarbekir, Palu ve Çüngüş gibi bölgelerde 
Almanların Ermeni çocukları toplayıp bakımlarını üstlenmeleri ile ilgili şikâyetler devam 
etmişti.107 Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman misyonerler bölgeyi tekederken bakımını 
üstlendikleri yetimleri Amerikan yardım kuruluşlarına teslim etmişler ve çocuklar bu 
kuruluşlar aracılığıyla Lübnan'a nakledilmişti.108 

8. Van 

Hilfsbund bünyesinde görev yapan Ernst Lohmann, 1898 yılında Doğu bölgelerinde 
yaptığı seyahatte Van ve Muş taraflarına da uğramıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
Van'da Alman varlığının yerleşmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Van ve Muş'un da 
aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 626 çocuğun barınma ve eğitiminin sağlanabileceği 
kurumların açılması için çalışma başlatıldı.109 Lohmann, İsviçreli vaiz Johannes Spörri ile 
birlikte 1905 yılında Van'a geldi. Bir takım zorluklara rağmen bir arazi satın alındı ve üzerine 
neredeyse 300 erkek ve kız çocuğu alabilecek iki yetimhane inşa edildi. 1913 yılında bir okul 
binası inşa edilene kadar, çocuklar bu binalarda eğitim aldılar.110 Protestan misyonerler Van'da 
açtıkları eğitim müesseseleri ile yaklaşık 700 çocuğun eğitimini üstlenmişler ve 
yetimhanelerde kalan çocuklar için el becerileri eğitimi verilecek atölyeler inşa etmişlerdi.111 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Van'ın Ruslar tarafından işgali, Almanların misyon 
faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemiş ve yetimhanelerde kalan çocukların bir kısmı 
Mauretülaziz bölgesine nakledilmişti.112  

9. Adana 

Lepsius 1898/9 yılında Papaz F. Brockers'le Anadolu'ya yaptığı seyahatte Adana'yı da 
görmüş ve bölgenin ihtiyaçlarını yakında incelemişti. Bu bölgede İsviçreli misyonerler 
Almanlara göre daha etkindi. Bu yüzden Almanlar tarafından burada toplanan yetimler 
İsviçreli misyon kuruluşlarına teslim ediliyordu.113 Ancak Adana'nın Bahçe Kasabası'nda 

																																																													
104 BOA DH.TMIK.M.,71/21 (25 Mayıs 1315/6 Haziran 1899). 
105 Yıldız, agm, s.112. 
106 BOA DH.TMIK.M.,65-36 Lef.6 ve 8 (14 Kanunusâni 1314/26 Ocak 1899). 
107 BOA Y.PRK.UM.,46-29 (9 Mayıs 1315/21 Mayıs 1899). 
108 Feigel, age, s.267. 
109 Baumann, agm, s.58. 
110 Kieser, age, s.326-327. 
111 BOA DH.TMIK.M.,58-72 Lef.11 (2 Mart 1315/14 Mart 1899); Protestanların Van'daki yetimhanelerde bakımını 
üstlendikleri 700 çocuğun 360'ı Amerkan yetimhanesinde kalıyordu. Bkz.: Abidin Temizer, "Van'da Amerikan 
Board Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van Amerikan Hastanesi", Avrasya İncelemeleri Dergisi, II/2 (2013), s.181. 
112 Feigel, age, s.196. 
113 Age, s.147. 
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Alman Hislfbund misyonuna ait "Haruniye Alman Yetimhanesi" adıyla bir yetimhane vardı. 
Yetimhanenin iptidai derecesinde bir de okulu vardı. Okulun idarecisi Alman tebaasından Von 
Dobles'ti. Başlarda kaçak olarak çalışan yetimhaneye 18 Mayıs 1916 tarihinde ruhsat 
verilmişti.114 Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Alman misyonerler çalışma bölgelerini 
terketmeye başladıkları için yetimhanenin faaliyetleri de 1919 yılında sona ermişti.115 

10. Malatya 

Hifsbund misyonunun Malatya'da faaliyete başlamasında Alman Protestan misyoner Ernst 
J. Christoffel'in önemli bir rolü vardır.  Burada kız kardeşi Hedvick ile beraber, Aralık 
1908'den önce Malatya Körler Okulu adıyla bir yetimhane açan Christoffel, bu kurumu 
yaklaşık 2 sene ruhsatsız işletmiştir. Başlarda Müslüman mahallesinde faaliyet gösteren 
yetimhane,116 daha sonra Malatya'nın Haraze Mahallesi'nden Baduyan Ohannes isimli bir 
Ermeniye ait olan evde çalışmalarına devam etmiştir. Yetimhane, Ermeni çocukların bakım ve 
eğitimini üstlenmişti. Yetimhaneyi işleten öğretmen, rahip ve rahibelerin Ermenileri, Ermeni 
milli duygularıyla yetiştirdikleri ve bu şekilde çocukların Osmanlı'ya bağlılığını zayıflatmaya 
çalıştıkları117 yönünde şikayetler olmasına rağmen Şûrâ-yı Devlet, bu endişeleri yersiz bularak 
kuruma 1 Aralık 1910 tarihinde ruhsat vermiştir.118 

Christoffel'in 1919 yılı Şubatında Malatya'dan ayrılışına kadar, şehirde Alman 
Hilfsbund'un faaliyetleri devam etmiştir. Alman misyonerlerinin şehirden ayrılmasından sonra 
ise Almanların baktıkları çocuklar Amerikan yardım kuruluşu Yakın Doğu Yardım Komitesi 
aracılığıyla Lübnan'a nakledilmiş, okulda bulunan eşya ve emlak ise Mamuretülaziz Emvâl-i 
Metrûke Komisyonu tarafından koruma altına alınmıştır.119  

11. Diğer Yetimhaneler 

Alman misyon kuruluşlarının yetimhane açtığı başka bir şehirde Muş'tu. Hilfsbund Muş'ta 
1907 yılından itibaren faaliyetlere başlamıştı. Alman misyonerler buradaki çalışmalarını bir 
yetimhane açılması noktasında yoğunlaştırdılar ve çok geçmeden biri kızlara diğeri de erkelere 
mahsus olmak üzere 2 yetimhaneyi faaliyete geçirdiler. Daha sonra yetimhanelerdeki 
çocukların eğitimi için 2 okul ve ayrıca bir de klinik açıldı.120 Bu yetimhaneler belirli 
aralıklarla misyonerler tarafından ziyaret edildi ve faaliyetlerinin devamı için gerekli destekler 
sağlandı.121  

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Alman yetimhanesinin bulunduğu bir diğer yer de 
Beyrut'tu. Alman misyon kuruluşu Diakonie 1861'de Beyrut'ta ilk defa kız çocukların 
barınabileceği bir yetimhane açtı. Açıldığı ilk yıl yetimhanede 360 fakir kız çocuğun bakımı 
sağlandı. Zamanla bölgede erkekler için de yetimhaneler açıldı.122 Bunların yanında Halep'te 
de Alman yetimhanesi bulunuyordu. Bu yetimhaneyi 1915 yılında IV. Ordu Kumandanı Cemal 
Paşa ziyeret etmiş ve Misyoner Miss Roner'e yeni bir yetimhane yapımı için ruhsat vermişti. 
Halep yetimhanesinde çocuklar cins, yaş ve tahsillerine göre 4 guruba ayrılmış ve her gurup 

																																																													
114 BOA Meclis-i Vükelâ Mazbataları (MV.),242-100 (5 Mayıs 1332/18 Mayıs 1916). Ayrıca bkz: Babacan, agm, 
s.282. 
115 Baumann, agm, s.61; Feigel, age, s.269. 
116 Sezai Balcı, Osmanlı Devleti'nde Engelliler ve Engelli Eğitimi Sağır Dilsiz ve Körler Mektebi, Libra Yayınları, 
İstanbul 2013, s.154. 
117 Sezen Kılıç, age, s.107. 
118 Balcı, age, s.154-155. 
119 Feigel, age, s.171, 267-273; Balcı, age, s.157. 
120 Age, s.193. 
121 BOA DH.TMIK.M.,223-67 (21 Mayıs 1323/3 Haziran 1907). 
122 Sezen Kılıç, age, s.104; Mutlu, age, s.128; Feigel, age., s.171-273. 
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için ayrı mektep ve kalacak yer yapılmıştı. Bu yetimhanelerde 666 erkek, 188 kız ve 38 
hizmetli ki toplam 892 nüfus barınıyordu.123 

Sonuç 

Misyoner teşkilatları, 18. yüzyılın başlarından itibaren büyük devletlerin ekonomik 
yayılma alanlarına paralel olarak faaliyetlerini artırmışlar ve bu alanlarda tesis ettikleri kurum 
ve kuruluşlar sayesinde hem bağlı oldukları ülkelere hizmet etmişler hem de mensubu 
oldukları mezheplere insan kazandırmışlardı. Misyonerlerin hedeflerine ulaşmak için 
başvurdukları ilk yol o bölgede bir okul veya yetimhane gibi eğitim kurumu açmak ve burada 
yetişen nesillere küçük yaşlardan itibaren inançlarını ve fikirlerini aşılamaktı. Çünkü 
yetimhaneye gelecek çocukları kendi idealleri etrafında yetiştirmek ve yönlendirmek, sadece 
okullara gelen çocuklara göre daha kolay olacaktı. Üstelik kendi eğitim kurumlarında veya 
yetimhanelerinde yetişen başarılı çocukları Avrupa'daki yüksek okul veya üniversitelere 
göndermek suretiyle bu çocuklara hem Batı medeniyetini daha yakından tanıma olanağı 
sunmuş, hem de kendi müesseselerinde istihdam etme imkanı vererek bu çocuklardan uzun 
ömürlü bir istifade sağlamış oluyorlardı. 

Bu çalışmamızda, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayıp, 1890'larda yoğunlaşan ve 
Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam eden süreçte, Alman misyoner teşkilatlarının 
Osmanlı topraklarında açtıkları yetimhanelerin kuruluş amaçları ve işleyişi ile ilgili hususlar 
ortaya konmuştur. Almanların bu yetimhanelerde, henüz küçük yaşlarda aldıkları çocukları 
istedikleri gibi eğittikleri, ağırlıklı olarak Gregoryan mezhebine mensup yetimlerin büyük bir 
kısmını protestanlaştırtıkları ve Almanya'nın Osmanlı topraklarındaki siyasi, ekonomik ve 
kültürel menfaatleri için çalışacak bireyler yetiştirmeye gayret ettikleri tespit edilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde Alman misyon kuruluşlarına ait yetimhane sayısının 1860'lı yılların 
başlarında Kudüs, Beyrut, İzmir ve ileriki yıllarda İstanbul Bebek'te açılanlarla birlikte bir elin 
parmak sayısını geçmezken, 1890'lı yıllarda Anadolu'nun Doğu bölgelerinde meydana gelen 
Ermeni olayları neticesinde bu sayının bir hayli arttığı belirlenmiştir. Schneller ailesi nasıl 
Alman misyonunun Kudüs ve çevresinde yerleşmesini sağlamışsa, aynı şekilde J. Lepsius, E. 
Lohmann ve F. Brockers gibi misyonerlerin de Doğu bölgelerinde onlarca yetimhane açarak 
çok sayıda Ermeni çocuğun bakımını üstlendikleri görülmüştü. Yetimhaneden ayrıldıktan 
sonra hayatlarını kendi başlarına devam ettirebilmelerini temin etmek amacıyla farklı sanat 
alanlarında uygulamalı eğitim de alan bu çocukların Alman kültürü ve Protestan ahlakına göre 
yetiştirildikleri, bizzat Batılı kaynakların ifadeleriyle ortaya konmuştur. Bu meyanda başta 
tarımsal faaliyetlerin uygulandığı çiftlikler olmak üzere marangozluk, terzilik, demircilik gibi 
mesleklerin öğretildiği atölyelerde yetimlere eğitim verilmişti. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Almanya'nın Osmanlı Devleti ile aynı tarafta yer 
almasından dolayı Alman misyon kuruluşları çalışmalarını rahat bir şekilde devam ettirmişler, 
ancak savaş sonrasında çalışma bölgelerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Bu süreçte Alman 
misyonlarına ait okul, yetimhane ve sağlık birimleri Amerikan Yakın Doğu Yardım 
Komitesi'nin kontrolüne geçmiş ve Anadolu'daki Ermeni yetimlerinin büyük bir kısmı bu 
yardım kuruluşu aracılığıyla Suriye, Kudüs ve Lübnan'daki müesseselere götürülmüştür.  

 

 

 

																																																													
123 Mutlu, age, s.128. 
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