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Marcel Geser 

İstanbul Alman Çocuk Yuvası‟nın Tarihi 

 

İlk Zamanlar 

Almanya, her zaman iş arayan göçmenlerin tercih ettiği bir ülke ol-

madı. 18. ve 19. yüzyıllarda bunun tam tersi geçerliydi. Almanya göç 

alan değil, veren bir ülke konumundaydı. Ekonomik sıkıntılar, açlık 

buhranları ve siyasî çalkantılar birçok insanı şansını gurbette arama-

ya itiyordu. “Alman göçmen dalgaları”
1
 önce aşağı Tuna havzasına 

aktılar, daha sonraları Rusya‟ya ve nihayet ve özellikle Amerika‟ya 

yöneldiler. İstanbul 19. yüzyıl boyunca Alman göçmenler açısından 

bir tür son durak oldu. Maceralı Balkan seyahatlerinin ardından yor-

gun argın Konstantinopl‟a varmayı başaran az sayıdaki göçmenden 

neredeyse hiçbiri daha doğuya adım atmaya cesaret edemiyordu. 

Zanaatkârlar imparatorluk payitahtında genellikle kısa bir süre kal-

mayı yeğliyordu. Konstantinopl‟da yeni bir hayata başlama arzusu, 

anlaşıldığı kadarıyla başlarda pek azını cezp etmişti. 

Çırak Ernst Christoph Döbel, bu çok sayıdaki Alman göçmen-

den biriydi. Konstantinopl ona şans getirmedi. 19. yüzyılın 30‟lu 

yıllarında vatanına dönecek ve yaşadıkları hakkında bir seyahatname 

kaleme alacaktı. Bu kitapta, “birkaç Alman işçinin bulunduğu” Al-

man bir kumaş fabrikasından söz eder.
2
 Osmanlı İmparatorlu-

ğu‟ndaki iş durumu Almanya‟dakinden çok daha iyi olmasa da, bazı-

ları anlaşılan yine de gurbette yeni bir hayat kurmayı başarmışlardır. 

Kuzey Amerika‟ya göç hareketine kıyasla Türkiye‟ye göç eden-

lerin sayısı çok düşük kalmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında Konstanti-

nopl‟in toplam nüfusu takriben yarım milyon olarak tahmin edilir.
3
 

                                                           
1
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2
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3
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Bir İç Misyon* dergisi olan Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hau-

se‟nin verilerine göre 1850‟de şehirde Almanca konuşulan ülkeler-

den gelen yaklaşık 1000 kişi sayılmıştır. Fakat: 

 
Verilen sayının yalnız ufak bir bölümü burada daimi olarak 

ikâmet etmekte, büyük bölümü geldikten bir süre sonra yeni ge-

lenlere yer açmak için tekrar şehri terk etmektedir. Şehre gelen 

zanaat çıraklarının çoğu ardında bıraktığı yolu yayan kat etti-

ğinden (…) Constantinopl‟a çoğu kez hasta varmakta ve maddî 

imkânları tamamen tükettiği için yardıma ihtiyaç duymaktadır.
4  

 
Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause, Almanların dinî aidiyetle-

ri hakkında da şöyle der: “Constantinopl‟daki Almanlar arasında 

bütün mezhepler ve bütün mezhepsizlikler bulunabiliyor.”
5
 Alman 

Protestanlar arasında yine de “Tanrı‟nın kelâmına bir açlık da hâlâ 

mevcut”tur.
6
 Konstantinopl‟da, şehre iş aramaya gelen meteliksizle-

rin yanı sıra Alman elçiler ve subaylar da yaşıyordu. Prusyalı Albay 

von Goetze 1789 gibi erken bir tarihte Türkiye‟ye gelerek Osmanlı 

İmparatorluğu‟ndaki Alman askerî danışmanlar geleneğini başlatmış-

tır. En ünlü Prusyalı askerî eğitmen kuşkusuz Helmuth von Moltke 

idi. Konstantinopl‟da üç yıl kaldı (1836-1839) ve yaşadıklarıyla izle-

                                                                                                                           

* Alm. Innere Mission. Alman Protestan Kilisesi içinde ilahiyatçı Johann 

Hinrich Wichern tarafından kuruldu. Kilisenin 19. yüzyılda olağanüstü artan 

yoksulluk karşısında Hıristiyan dininin ilkelerine geri dönmesi ve sefalete 

yeni bir cevap üretmesi gerektiğini savundu ve hayır işlerine önem verdi. 

Hamburg‟da 1833‟de açılan (ve adı geçen bülteni yayınlayan) Rauhes Haus, 

özellikle tutunamayan veya cezaevine düşen çocuklarla gençlere yardım 

ediyordu. Bugün de bir hayır kurumu olarak faaliyetini sürdürmektedir 

(ç.n.) 
4
 Kriebel, S.2 

5
 Kriebel, S.7 

6
 a.g.e. 
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nimlerini bir günlükte topladı.
7
 Bu gelenek ancak Birinci Dünya 

Savaşı‟nın bitişiyle son bulacaktı.  

Yani 19. yüzyılın başlarında Konstantinopl‟da bir taraftan gayet 

mütevazı imkânlarla şehre gelen Alman zanaatkârlar vardı, öte yanda 

ise Alman subaylar ve diplomatlar. Bir üçüncü grup ise şehre daha 

önce gelip yerleşerek kendilerine bir varlık zemini yaratmış Alman-

lardan oluşuyordu. Çoğu diğer azınlıklara mensup kadınlarla evlen-

mişti ve bu sayede çok uluslu heterojen başkentin içinde kaybolup 

gidiyorlardı. Stücker 1862‟de yayınlanan Sitten und Charakterbilder 

aus der Türkei [Türkiye‟den Örf, Adet ve Karakter Manzaraları] adlı 

kitabında şu saptamada bulunur:  

 

Pera‟da (…) çok sayıda karışık evliliğe rastlanıyor. Meselâ Al-

manlar sık sık Ermeni, Yunan, İtalyan vb. kadınlarla evleniyor-

lar ama bu evliliklerin hepsinde huzur yok ve asayiş berkemal 

değil; bu yüzden böyle evliliklerden doğan çocukların iyi terbi-

ye alamayışına da şaşmamak lâzımdır (…) Çocukların terbiyesi 

her bakımdan ihmal edilmektedir.
8 

 
Dördüncü grup olarak da Küçük Asya‟da seyahat eden ve Konstanti-

nopl‟da sıklıkla yıllarca kalan Protestan misyonerleri sayabiliriz. 

Protestan Cemaati‟nin Kuruluşu 1843 

Bu misyonerlerden biri Wilhelm Gottlieb Schauffler‟di (1798-1883). 

Schauffler 1831 yılından beri Amerikan misyonerlerin derneğinde 

çalışıyordu. Alman Protestanlar onun girişimleriyle 14 Temmuz 

1843‟te “Die Evangelische Gemeinde zu Konstantinopel”i [Konstan-

tinopl Protestan Cemaati] kurdular.
9
 Cemaatin kuruluş amacı hem 

kilise inşa etmekti, hem de cemaate rahip atanmasını sağlamaktı. 

                                                           
7
 Von Moltke, Helmuth: Unter dem Halbmond. Erlebnisse in der alten 

Türkei 1835-1839. Tübingen, Basel 1979  
8
 Kriebel, S.48 

9
 Kriebel, S.8 
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Pera‟daki Katolikler ayinlerini yapabildikleri çok sayıda kiliseye 

sahipken Protestanların elinde yalnızca birkaç küçük şapel bulunu-

yordu ve bunlarda da düzgün aralıklarla dinsel ayin düzenlenmiyor-

du.  

Yeni Alman Protestan cemaatinin amacı işte bu eksikliği gider-

mekti. “Kabaca söylemek gerekirse şehirdeki Almanlar, içinde bu-

lunduğumuz yüzyılın ilk on yıllarında büyük bir ahlâkî çöküş için-

deydiler”, diye kaydeder Rahip Konstantin Schlottmann (1819-1887) 

yüzyıl ortalarında.
10

 Düzgün işleyen bir Protestan cemaati kurulmalı 

ve bu “ahlâkî çöküşe” dur denmeliydi. Cemaatin baştan itibaren ken-

dine koyduğu hedefler arasında kalıcı bir rahibe kavuşmanın yanı 

sıra bir Protestan okulu açmak ve hastane kurmak vardı. Fakat Al-

man Protestanlar bu amaçlarına anavatandan yardım almaksızın ka-

vuşamayacaklarının da bilincindeydiler.  

Cemaate gerekli desteği Prusya Kralı IV. Friedrich Wilhelm 

(hük. 1840-1858) sağladı. Kral inançlı bir Protestandı ve kilisenin 

diyasporadaki faaliyetlerini elinden gelen her şekilde destekliyordu. 

Daha cemaatin kurulduğu ilk sene Rahip Carl Forsyth Major‟u 

(1802-1852) Konstantinopl‟a gönderdi. Major Prusya elçiliğinde 

yalnız iki sene din adamı olarak görev yapacaktı (1843-1845). Ondan 

sonra rahiplik makamı beş yıl boyunca boş kaldı. Çiçeği burnundaki 

cemaatle enerjik bir biçimde ilgilenen yine misyoner Schauffler oldu. 

Diplomat ve oryantalist Andreas David Mordtmann (1811-1880) da 

Protestan cemaatin işleriyle yoğun bir biçimde ilgilendi. 

Protestanlar, şehre gelen Alman zanaatkârların acil sorunlarını 

çözmek üzere (1844 yılının Ağustos ayında yürümekten bitap düşen 

üç Alman zanaatçı Galata liman bölgesinde hayatını kaybetmişti) 

henüz şehirde bulunan Major‟un önderliğinde 1 Eylül 1844‟te 

“Evangelisches Asyl” [Protestan Sığınma Evi] adlı bir dernek kurdu-

lar. Derneğin amacı “sevginin şefkatli elini uzatarak” yeni gelen 

Almanlara “mesleklerinde uygun bir iş bulana kadar” yardımcı ol-

mak [ve] “hastalandıklarında bakımlarını üstlenmek” olarak tarif 

                                                           
10

 Kriebel, S.7 
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edildi.
11

 En kısa zamanda hastalanan dernek üyelerine de bakacak bir 

Alman hastanesi kurulmalıydı. Derneğin başkanlığını ise daimi ola-

rak Prusya Kraliyet Elçilik Rahibi üstlenecekti. Üyeler yönetime 

ondan başka üç erkeği daha seçtiler. Major 1845‟te Konstantinopl‟i 

terk etse de yeni seçilen yönetim kurulu (ki içlerinde misyoner 

Schauffler de vardı) bir hastane inşaatı planını hep gündemde tuttu. 

Çağın görgü tanıklarından biri, para bağışlarının azaldığını ama “bu 

hayırlı işten sırf bu yüzden de asla vazgeçilmeyeceğini” kaydediyor-

du:  

 
Biz anavatanın gurbetteki bir parçasıyız. Eğer Bavyeralı, Sak-

sonyalı, İsviçreli, Hesseli, Württembergli yalnız kendi iyiliğini 

düşünecek olursa herkes kötü kaderiyle baş başa kalacaktır. 

Ama bütün Almanlar kardeşçe birleşirse (…) Tanrı‟nın yardı-

mıyla her şeyin en iyisi olur. Bütün Avrupalı ulusların kendi 

hastaneleri var, yalnız Almanlar sokaklarda başını sokacak bir 

dam ve kendilerine bakacak bir çift şefkatli elden yoksun, avare 

gezinmekteler.
12               

 
Yönetim Kurulu 1846 yılının Ocak ayında derneğin adını “Evange-

lisch-deutscher Wohltätigkeitsverein” [Protestan Alman Hayır Der-

neği] olarak değiştirdi. Amaç ise aynı kaldı. Fakat bundan sonra artık 

Katoliklerin sorunlarıyla da ilgilenilecekti. Aynı zamanda tüzüğün 

beşinci maddesinde Alman Katoliklerin ve Alman olmayan Protes-

tanların da dernek üyesi olabileceği karara bağlanıyordu.
13 

Dernek 

bunun hemen ardından bir hastane yapımı için yeniden bir bağış 

çağrısı yayınladı: 

 

Konstantinopl‟daki Alman kardeşlerimize! (…) İçinizde Alman 

olmakla övünenler, Alman göğsünde atan saf Alman yüreğini 

                                                           
11

 Kriebel, S.17 
12

 Kriebel, S.18 
13

 Kriebel, S.20 
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bu gurbet ele kadar hiç bozulmadan getirenler - size sesleniyo-

ruz: O yürek ki vatandaşlarının sefaletine, yokluğuna ve darlığı-

na merhametle bakar. O halde elini taşın altına koymaktan da 

sakınmaz, vatan için bu hayırlı girişime acil yardımını esirge-

mez ve [inşa edilecek olan] sağlık kurumunun yaşamasına kat-

kıda bulunur. [Bu hastane] bir hastalık anında hepinize sığınak 

olmanın yanı sıra size gerektiğinde Alman usullerine göre iyi bir 

tedavi de sunacaktır.
14

  

 

Protestan Alman Hayır Derneği bu yurtsever çağrısıyla başarılı oldu. 

6 Nisan 1846‟da Galata‟nın Yüksek Kaldırım sokağında kiraladığı 

binada ilk Alman hastanesini açtı. Küçük klinikte sadece altı ilâ sekiz 

arasında hastaya yatılı olarak bakılabildiğinden, dernek yıl bitmeden 

daha büyük bir binaya taşınma kararı aldı. 

1848/49 yıllarının Mart Devrimleri‟nin yol açtığı siyasî istikrar-

sızlık yeniden birçok Almanı gurbete çıkmaya sevk ediyordu. Kons-

tantinopl‟da yaşayan Almanlar da anavatandaki çalkantılardan etki-

lendiler. Protestan hayır derneğinin kendi içinde de kısa bir süre son-

ra gerilimler baş gösterdi. Liberaller, 1848 yılının Nisan ve Ağustos 

aylarında düzenlenen iki genel kurulda derneğin aslî Protestan karak-

terinin ortadan kaldırılmasını talep ettiler. Onların görüşüne göre 

dernek artık sadece “Alman” olmalıydı. 1848‟den beri derneğin baş-

kanlığını yürüten inançlı Protestan Mordtmann liberal kuvvetlere 

başarıyla direndi. Hayır derneği daha bir süre Protestan kalacaktı.  

Andreas David Mordtmann, 1847 yılının Ekim ayında 1836‟da 

Rahip Theodor Fliedner tarafından kurulmuş olan Kaiserswerther 

Diyakonu‟na başvurarak Alman hastanesine hastabakıcı rahibeler 

gönderilmesini rica etmişti. Fliedner bu ricaya hemen olumlu cevap 

vererek, ayrıca şehre bir de Protestan okulu kuracak bir rahibe de 

göndermeye söz verdi. Mordtmann 19 Ocak 1848‟de Theodor  

Fliedner‟e yazdığı mektupta okul açma fikrine samimiyetle destek 

veriyordu: 

                                                           
14

 Kriebel, S.21 
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Bir Protestan Alman İlkokulu kurulması için gerekli önlemleri 

alma önerinizle, bizim aciliyetini nicedir hissettiren bir ihtiya-

cımıza cevap vermektesiniz. Buraya yerleşen Almanlar genel-

likle yerli kadınlarla evleniyor ve onlarla Yunan, İtalyan veya 

Türk dillerinde iletim kuruyorlar; babalar genellikle dışarıda ça-

lıştığı ve akşam evde Almanca ders vermek istemediği için ço-

cuklar evde yalnız annelerinin dilini öğreniyor; çocukların çoğu 

Alman kökenli olduklarını da böylece unutuyorlar.
15

 

 

Mordtmann ayrıca çocukların Protestan din dersi de alamadıkların-

dan şikâyet ediyordu. Devrim yıllarındaki siyasi huzursuzluklar ve 

Protestan hayır derneği içindeki gerilimler yine de kadın rahibelerin 

gönderilmesini engelledi. Oysa Alman Protestan hastanesinin Kai-

serswerth diyakonlarına acilen ihtiyacı vardı. 1847 Ekim ayından 

1849 Ocak ayına kadar Konstantinopl‟da bir kolera salgını hüküm 

sürdü. Anavatandan mali yardım akışı durdu ve hastane ağır bir so-

runlar yumağının içine yuvarlandı.  

O zamana kadar boş kalan rahiplik koltuğuna 1850‟de Konstan-

tin Schlottmann‟ın oturması, hastanenin bekâsı ve Protestan cemaati-

nin gelişimi açısından olağanüstü büyük önem taşır. 1851‟de Prus-

ya‟da toplanan bağışlar hayır derneğine sevk edildi. Bu, borçların 

kapatılmasını sağladı. Yine de 1848‟deki Mart Devrimleri‟nin aka-

binde dernek içinde baş gösteren gerilimler 1851 yılında “Protestan 

Alman Hayır Derneği”nin bölünmesine yol açtı. Hastanenin başhe-

kimi Dr. Stoll, “Deutscher Wohltätigkeitsverein”ı [Alman Hayır 

Derneği] kurdu ve Galata‟daki hastaneye el koydu. Buna karşın Sch-

lottmann “Protestan Alman Hayır Derneği” Başkanı sıfatıyla 22 Mart 

1851‟de Sakız Ağaç Sokak‟taki (sonraki Sakız Ağacı Caddesi, bu-

günkü Atıf Yılmaz Caddesi) ahşap bir binada yeni bir Protestan has-

tanesi kurdu. Konstantinopl‟da 1870‟e kadar iki Alman hastanesi 

paralel hizmet verdiler. 

                                                           
15

 Kriebel, S.31 
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Diyakon Faaliyetinin Başlangıcı 

Yeni Protestan hastanesinin ilk ziyaretçilerinden biri Theodor Flied-

ner oldu. Diyakon rahibelerinden dördünü Kutsal Topraklar‟da Pro-

testan inancını yaymaları için yerleştirdiği Kudüs‟ten Almanya‟ya 

dönüyordu. Artık Konstantinopl‟da da Kaiserswerth rahibeleri faali-

yete başlayacaktı. Fliedner 1851‟de, “Müslümanlar Protestanların, 

mütevazı ayinleriyle, her türlü puttan ve azizlere tapmaktan uzak 

durmalarıyla vb. İslamiyet‟e diğer Hıristiyan mezheplerinden çok 

daha fazla benzediklerini gördükçe, onların dinine giderek daha bü-

yük saygı duyuyor” diye yazacaktı.
16 

Bir yıl sonra ilk parti Kai-

serswerth diyakonu Konstantinopl‟a vardı. Bu ilk grup üç rahibeden 

oluşuyordu. Rahibeler yanlarında IV. Friedrich Wilhelm‟in bağışla-

dığı tam teşekküllü bir eczane de getirmişlerdi. Fliedner zayıf Os-

manlı İmparatorluğu‟nda birçok Müslümanı kendi dinine çekebilece-

ği konusunda hiç şüphe taşımaz görünüyordu: 

 

Tam da Müslümanlığın içten içe kaynadığı ve Konstantinopl‟da 

geçen yüzyıllarda hiç görülmediği kadar çok Müslümanın Hıris-

tiyanlığa geçtiği bu günlerde Protestan Kilisesi‟nin sevgi dolu 

eserleriyle inancını ve diriliğini ortaya koyması kuşkusuz olağa-

nüstü önem taşımaktadır.
17

  

İlk Alman Çocuk Yuvası Kuruluyor 

Konstantin Schlottmann, Alman Protestan cemaatinin başına geçtik-

ten ve Protestan cemaat 1846‟dan beri kendine ait bir hastaneye ka-

vuştuktan sonra artık sıra cemaatin kendi okulunu kurmaya gelmişti. 

Schlottmann Konstantinopl‟a ayak bastıktan hemen sonra, 1850 

Ekim‟inde cemaat listelerini hazırlamaya başladı. Şehirde 300 ilâ 

400 Alman Protestan saptadı.
18 

Bunlar arasında çok sayıda çocuk da 

                                                           
16

 Kriebel, S.36 
17

 BDS IV 1858/59, 42 
18

 Kriebel, S.52 
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vardı. 1850 yılı Mayıs ayından itibaren okul yönetim kurulu üyesi 

olan Mordtmann şikâyetçiydi:  

 

Hiç kimse çocuklarımıza Tanrı‟nın kurtuluşu oğlunun eliyle na-

sıl sağladığına dair hikâyeler anlatmıyor, hiç kimse onlara İn-

cil‟in hakikatlerini ve öğretilerini belletmiyor. Evet, cemaati-

mizde hatta öyle çocuklar var ki, babalarıyla Almanca bile ko-

nuşamıyorlar.
19

 

 
İlk Alman mektebi 12 Aralık 1850‟de Prusya Sefaret Sarayı‟nın çatı-

sı altındaki bir mekânda, üç çocukla hizmete açıldı. Eğitimi Alman-

ya‟dan gönderilen Hermann Dreyer isimli bir öğretmen üstlendi. 

Sefaret Rahibi Schlottmann ayrıca okula bir de çocuk yuvası ekle-

meyi teklif etmişti. Böylece henüz düzgün Almanca konuşamayan 

çocukların Alman okuluna geçişi kolaylaştırılacaktı. Schlottmann 

1851‟de şöyle bir kayıt düşüyordu: 

 

Öyle yetenekli çocuklar var ki, yedi yaşına geldiklerinde burada 

konuşulan dillerin dört, beş, hatta daha fazlasını öğrenmiş olu-

yorlar. Düzenlediğimiz bir imtihan neticesinde, çocukların 

zekâsının dil yeteneğine bu aşırı yükleme sonucunda tamamen 

baskılandığını saptadık. (…) Öyle bir dil mahareti geliştiriyorlar 

ki, kendi anadillerine duygusal bağları, kendi millî şuurlarına 

dair her türlü bilinç daha baştan boğuluyor.
20 

 

 

Öğrenciler bu ilk Alman okuluna akın akın gelmeyecekti. Schlott-

mann daha aynı sene birçok Almanın “buradaki herkes gibi, çocukla-

rın küçük yaşta mümkün olduğu kadar çok dil öğrenmesini gereksiz 

şekilde abarttığı”ndan yakınıyordu. Veliler “sağlam temelli bir Al-

man” ilkokul eğitimine değer vermiyordu ve çocuğun Protestan ter-
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 Kriebel, S.42 
20

 JEG 1911/12, S. 32-33  
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biyesiyle büyümesini “yürekten” istemiyorlardı.
21

 Yine de Fliegende 

Blätter aus dem Rauhen Hause 1851‟de “yeni okulun Rum ve İranlı 

eşlerine karşı çocuklarını Alman ve Protestan terbiyesiyle yetiştir-

mekte ısrar edecek cesareti bulamayan çok sayıda Alman”ın
22 

diren-

cini kıracağı yolunda bir umut da dile getiriyordu. Okul daha 

1852‟de çocuk yuvasıyla beraber Sefaret Sarayı‟ndaki mekânlarını 

boşaltmak zorunda kaldı. Protestanlar ancak beş yıl sonra Aynalı 

Çeşme‟deki bugünkü arsanın üzerinde yer alan kendi okul binalarına 

kavuşacaktı. Fakat yeni Protestan okulunun da artık bir çocuk yuvası 

yoktu. Aynı okul binasında 17 Kasım 1861‟de Protestanların uzun 

zamandır özlemle beklediği kilise kapılarını ibadete açtı. 

Sakız Ağaç Sokak‟taki hastanenin olası bir yangında tahrip ol-

masından haklı olarak korkuluyordu; bina zaten yetersiz kalmıştı. 

Protestan hayır derneği bunun üzerine Telegraf Sokak‟ta (Büyük 

Parmak Kapı Sokağı‟nın bir yan sokağı, bugünkü Tel Sokağı) taş bir 

bina kiraladı.  

Kaiserswerthli rahibeler 21 Temmuz 1853‟te yeni yuvalarına ta-

şındılar. Durumun iyileşmesine rağmen hâlâ daha rahibelerin alış-

makta zorlandığı şeyler de vardı: 

 

Birincisi: Keneler. (…) İkincisi ise: Evin içinde dolaşan çok sa-

yıda akrep. (…) Üçüncüsü ve en kötüsü: Şehirde kol gezen yan-

gın afetleri. Buraya geldiğimizden beri en az on iki kez yangın 

çıktı. Yangında yalnız bir veya iki ev değil, yüzlercesi harap 

oluyor. Yangın alarmı kulağa çok korkunç geliyor. Demirle tak-

viye edilmiş ahşap tokmaklarla Arnavut kaldırımlarına vurarak 

feci yüksek bir sesle „Yangın var!‟ diye bağırıyorlar. Bu „Yan-

gın var‟ ve „Nerede yangın var?‟ ilk öğrendiğim sözcükler ol-

du.
23
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23
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Diyakonları Telegraf Sokak‟a taşındıktan birkaç ay sonra zor günler 

bekliyordu. Osmanlı İmparatorluğu 1853 yılının Ekim ayında Rus-

ya‟ya savaş ilan etti. Rahibe Ernestine 6 Mart 1854‟te Kai-

serswerth‟e, “Burada, Konstantinopl‟da siyasî oyunlar öyle bir hâl 

aldı ki sanki ağır bir fırtına koptu kopacak ama henüz yaprak kımıl-

damıyor”, diye yazıyordu. “Türkler tamamen sessizliğe gömüldü; 

ama ürkütücü bir sessizlik bu.”
24 

Kırım Savaşı yıllarında Alman has-

tanesine her milletten hasta yattı. Hastabakıcı rahibelerin işi başından 

aşkındı. 1854‟te hastanede yatılı bakılan hasta sayısı 113‟tü, 1855 

yılının ilk yedi ayında bu sayı daha da yükselerek 150‟ye çıktı. Ön-

ceki yıllara oranla hayli yüksek bir rakamdı bu. Hemşire Ernestine, 

“Şanımız yürüyor”, diye seviniyordu, “bize çok güveniyorlar, hak 

ettiğimizden bile fazla.”
25 

Carl Nathanael Pischon (1827-1887) tam 

Kırım Savaşı‟nın ortasında, 1855 sonbaharında Zürih‟te Eski Ahit 

profesörlüğüne atanan Konstantin Schlottmann‟ın yerine Prusya 

Sefaret Rahibi oldu. Pischon kendi içinde sağlamlaşmış bir cemaat 

buldu. Ama başka sorunlarla boğuşması gerekecekti. Rahibe Ernesti-

ne 28 Temmuz 1855‟te Kaiserswerth‟e yazdığı mektupta şöyle bir 

şikâyette bulunuyordu: 

 

Ruhanî bakımdan karanlık zamanlardayız. Vaazlara gelenlerin 

sayısı çok az; kilisede toplananların sayısı nadiren 20‟yi geçi-

yor. (…) Konstantinopl‟da kendilerini özgür hissediyorlar ve 

çoğu itaatkâr bir kul olmanın, kilise düzeninin ve merhametinin 

değerini bilmiyorlar. Yoksullar kendilerini özgür zannederken 

aslında inançsızlığın ve kaba zevklerin zavallı birer bağımlısı 

haline geldiklerini fark etmiyor.
26

 

 

Hıristiyan Avrupalıların mezarlığının (daha sonra Taksim garnizon-

larının üzerinde inşa edileceği) Grands Champs‟tan Feriköy‟e taşın-
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26
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ması da (1857) Pischon‟un görev zamanına rast gelir.
27

 Pischon ayrı-

ca aynı yıl Protestan cemaatinde doğan her çocuğun altı hafta içinde 

vaftiz edilmesini de talep etmişti. Alkol bağımlısı ve uslanmaz Pro-

testanları ise cemaatten atmakla tehdit ediyordu. Pischon Protestan 

cemaatinin başı olmanın yanı sıra Protestan Hayır Derneği Başkanı 

sıfatıyla Alman hastanesinin işlerine de bakıyordu. Kırım Savaşı‟nın 

sonunda, 1856 yılının 15 Ekim‟inde (Kral IV. Friedrich Wilhelm‟in 

doğum gününde) yeni bir hastane binasının açılışını yapma şerefine 

nail oldu. Yapıyı 1857 Mayıs‟ında ziyaret eden Theodor Fliedner de 

hayranlıkla anlatıyordu: “Boğaziçi ve Küçük Asya sahilleri kuşbakışı 

fevkalâde bir güzellikle ayaklarınızın altına seriliyor.”
28 Alman has-

tanesi izleyen yıllarda yerini daha da sağlamlaştıracaktı. Hastaneye 

başvuranlar arasında bazı Türkler de vardı: “Türkler yavaş yavaş 

bize katılmaya başladı”, diyordu Rahibe Ernestine 1858 Mart‟ında, 

“ama hâlâ daha tek tük geliyorlar.”
29

 

Bu yıllarda Protestan Hayır Derneği de üye sayısını çoğaltmakla 

övünür. Preussische Korrespondenz gazetesi 11 Ocak 1857‟de, der-

neğin 1855‟te 170, bir yıl sonra ise 254 üyeye sahip olduğunu kay-

deder.
30 

Yine de mali durum hep kırılgan kalmıştır. Kaiserswerth 

diyakonları Alman hastanesinde sessizce görevlerini sürdürür ve 

olabildiğince çok Müslümanı ve “Şark‟ın yozlaşmış Hıristiyanla-

rı”nı
31

 Protestanlığa çekme umudunu yaşatır. Rahibe Margaretha 

1857‟de şöyle dua eder: “Büyük Efendimiz ve Kurtarıcımız bizi 

esirgesin ve olabildiğince çok kilise inşa edilmesini sağlasın! Bir gün 

bütün camilerde O‟nun adı anılsın ve Müslümanlar gerçek kurtarıcı-

larını bilsinler!”
32

 Fliedner ve diyakonları, batmakta olan Osmanlı 

İmparatorluğu‟nda misyonerlerin işinin hiç görülmediği kadar kolay 
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olacağına emindiler. Sonradan anlaşılacağı üzere, büyük bir hataydı 

bu. 

Kaiserswerth Sıbyan Mektebi‟nin Kuruluşu 

Kaiserswerth diyakonları, Theodor Fliedner‟in 4 Ekim 1861‟deki 

ölümünden hemen sonra hastane bünyesinde bir çocuk bölümü açtı-

lar. 8 Kasım‟da yeni hastabakıcı rahibe İstanbul‟a ulaştı ve üç yetim 

çocuğa hizmete başladı. Artık hastanede dört rahibe görev yapıyordu. 

Rahibe Gretchen 30 Mayıs 1864‟te 18 öğrencili bir çocuk yuvasına 

da (Kindergarten) kavuşan bir sıbyan mektebini bünyesine katmış, 

çocuk bölümüne bakıyordu. Kaiserswerth 1864‟te, “rahibelerimiz 

Konstantinopl‟da artık bir sıbyan mektebinin de açılmış olmasından 

büyük mutluluk duyuyorlar” diye yazıyordu. Rahibeler çocuklara 

uygun bir mekân bulamadıkları için yuvayı yemekhanede kurmuş-

lardı. Hastanenin iç avlusu “şen şakrak çocuklara kısa ders saatlerin-

den sonra oyun alanı” olarak hizmet veriyordu.
33

  

Sıbyan mektebi uzun vadede yemekhanenin çatısı altında barı-

namazdı. Yuva 13 Şubat 1865‟te yerini maalesef bilmediğimiz kira-

lık bir binaya taşındı. İzleyen üç yıl boyunca Rahibe Gretchen burada 

30 ilâ 40 çocuğa ders verdi. Çocuk yuvasının amacı, 1850 yılındaki 

gibi, küçük çocuklara ileride Protestan okuluna devam etmelerini 

sağlamak için Almanca öğretmekti. Ayrıca diyakonlar en genç ku-

şakları da Protestan inancına göre yetiştirmek istiyordu. 

Hastanenin çocuk bölümü 17 Temmuz 1868‟de daha fazla hasta 

kabul edebilmek için sıbyan mektebinin kiraladığı binaya nakledildi. 

Ancak mekânın yetersizliği kısa zamanda anlaşıldı ve iki Kai-

serswerthli rahibe çocuklarla beraber Hamalbaşı Sokak‟a komşu 

(bugünkü Hamalbaşı Caddesi) Serkis Sokak 32 numaradaki daha 

büyük bir binaya taşındılar. “Çocuk Evi” böylece İngiliz Sefareti‟yle 

yakından komşu oldu. 1862‟de Sefaret Vaizliği görevini devralan 

Rahip Bernhard Hülsen de Protestan terbiyesine vurgu yapıyordu: 
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Küçük çocuklar kısmen bakıcısız, yani büyüklerin terbiyesinden 

ve tekdirinden ırak yetişiyorlar, duasız, Tanrı‟yı ve kurtarıcımızı 

tanımadan büyüyorlar. Hatta kısmen dilimizi bile öğrenemiyor-

lar. Dini hizmetlerin burada en küçük yaşlarda başlaması lâzım 

gelir, eğer bu ihmal edilirse ilerideki çabalar beyhude kalmaya 

mahkûmdur.”
34

  

 

Diyakonlar yeni yerlerinde daha iki seneyi doldurmamışlardı ki 1870 

yılının başlarında Pera‟da çıkan büyük bir yangın binayı oturulmaz 

hale getirdi. “Ama etraflarında yüzlerce kişi yanar veya yıkıntıların 

içinde kalarak ölürken bütün talebeler, yetimler ve tüm rahibeler 

hayatta kaldılar” diyordu 1865‟ten itibaren Kaiserswerth Diyako-

nu‟nu yöneten Julius Disselhoff yıllık raporunda.
35

 Felaket devasa 

boyutlardaydı. Çocuk yuvasının yakınlarında olması lâzım gelen 

Alman hastanesi de tamamen yanıp kül oldu. Artık şehirde tek hasta-

ne kalmıştı: “Prusya” Protestan hastanesi.  

Diyakonlardan biri 7 Temmuz 1870‟de şöyle rapor ediyordu: 

 

Pera‟nın bir yerlerinde yangın çıktığını öğrendiğimizde hastane-

deki hemşirelerden bazılarıyla birlikte kiliseye sığındık. (…) Ki-

lise merdivenlerinden baktığımızda Pera‟nın öteki ucunda bazı 

evlerin yanmakta olduğunu gördük. Alevler hemen yayıldı, 

rüzgâr şiddetliydi. Bunun üzerine hemen eve koştuk. Hemşire 

Sophie çocukları aşağıda koridorda toplamıştı ve yatıştırmaya 

çalışıyordu. Yangın artık çok yaklaştığı için hemşirelerden biri 

korku içindeki çocukları Alman ilkokuluna götürdü ve biz geri-

de kalanlar en kıymetli eşyaları toplamaya başladık. Sarnıç ale-

lacele pompayla boşaltıldı ve çocukların giysileriyle dolduruldu. 

(…) Lâkin birkaç kere gidip geldikten sonra artık ev içeri giri-

lemez hale geldi. Alevler kapılardan ve pencerelerden giriyordu. 
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En son ben aşağı indiğimde aşağısı, evin koridoru, artık alevler 

içinde kalmıştı.
36

  

 

Harap olan sıbyan mektebi felâketin hemen ardından Prusya sefareti-

nin binasına sığındı. Hemşireler yangından altı hafta sonra hiç fire 

vermeden yeni ve geçici evlerine yerleşmişlerdi. “Yangında ne bü-

yük tehlike atlattığımızı gün geçtikçe daha iyi anlıyorum”, diye yazı-

yordu rahibelerden biri Kaiserswerth‟e. “Tanrı alevlere izin verseydi 

bizi, yüzlercesi gibi yutmuş olacaklardı. 1500‟den fazla insanın bu 

yangında hayatını kaybettiği kesin. Ne unutulmaz bir dehşet.”
37

 Ço-

cuk yuvasının sığındığı Prusya Sefaret Sarayı 1871 sonbaharında 

yıkılınca sıbyan mektebi 1871 Kasım‟ında Polonya Sokağı‟na taşındı 

(Rue de Pologne, bugünkü Nur-i Ziya Sokağı). 1871 Aralık ayında üç 

ilâ on dört yaş arası 18 çocuk okulda ders görüyordu. “Çocukları 

milliyetlerine göre sıralarsak Alman, İtalyan, Ermeni, İngiliz, Fran-

sız, Yahudi ve Proselit [Yahudiliğe sonradan ihtida etmiş]; çoğu 

Protestan, bazıları Katolik veya Yahudi‟dir.”
38

  

Bebek‟e Taşınma 

Kaiserswerth Başkanı Julius Disselhoff 1872/73 kışında Şark‟a yap-

tığı gezide Konstantinopl‟a da uğradı. Kiralanan binayı “fazla loş” ve 

“dar”
39

 buldu; kira çok yüksek olduğundan burada kalınıp kalınma-

yacağı da ona göre belirsizdi. Yıllık raporunda ayrıca “sayısız sıçanla 

farenin kira ödemeyen sakinler olarak” binada mesken tuttuğunu 

yazıyordu.
40

 Çocuk yuvasının o sıralar 30 ilâ 40 arasında öğrencisi 

vardı. “Çocuk Evi” kapanmak zorunda kalmadan önce Kaiserswerth 

Amerikan misyon derneğinden bir teklif aldı. Amerikalıların Be-

bek‟te bir binası vardı ve bunu çocuk yuvasındaki ve yetimhanedeki 

çocuklara mekân olarak tahsis edebilirdi. Çocuklar 1873 yılı Mayıs 

                                                           
36

 Kriebel, S.157 
37

 BDS IX 1868-70, S.20 
38

 BDS X1870-72, S.23 
39

 BDS XI 1872-74, S. 13 
40

 BDS X, 1870-72, S.23 



16 Pera-Blätter 19 

ayında diyakonlarıyla birlikte Bebek‟e taşındı. Böylece Alman Ço-

cuk Yuvası tarihinde ilk ve son kere Pera‟yı terk etmiş oldu. Ayrıca 

14 Şubat 1873‟ten bu yana sadece “Alman Hayır Derneği” adını 

taşımaya başlayan Protestan Hayır Derneği, yönetimi Kaiserswerth‟e 

devretti. Protestan cemaatinin 1870‟den itibaren vefatına kadar ba-

şında kalan Rahip Paul Suhle (1842-1906) 1873 yılının Temmuz 

ayında Disselhoff‟a şöyle yazıyordu: 

 
Bebek‟teki Çocuk Yuvası‟nın derneğinizce devralındığını Yö-

netim Kurulumuz‟a bildirme nezaketinde bulunduğunuz 17 

Temmuz tarihli mektubunuzu şimdi aldım ve Yönetim Kuru-

lu‟nu gelecek oturumda buna dair bilgilendireceğim. Başka gö-

rüşmelere kanaatımca artık gerek yoktur.
41

 

 

Herhalde başkaları gibi Suhle de kurumun taşınmasından pek mem-

nun değildi. Yukarıda alıntıladığımız mektubunda “daha önce defa-

larca değinilmiş” bir fikre, “enstitünün serpilmesi için şehre daha 

yakın bir mevkiin daha uygun olacağı” düşüncesine katıldığını belir-

tiyordu.
42

 1872 yılı Ekim ayında çocuk yuvasının yönetimini üstle-

nen Rahibe Marie Hirsch ise küçüklerin “orada, temiz havada sefil 

görünümlerinden kurtulacağına” inanıyordu.
43

 Yuvada olağan öğren-

ciler yanında neredeyse sadece “babasını veya annesini ya da her 

ikisini birden”
44

 kaybetmiş çocuklar barındırıldığı için, Bebek‟teki 

kurum ilk planda bir Protestan Yetimhanesi sayılmalıdır. Marie 

Hirsch‟in ilk yıllık raporunda kaydettiği gibi temiz hava anlaşılan 

gerçekten de çocuklara iyi gelmiştir: 
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 Suhle‟nin Kaiserswerth‟e Mektubu, 28 Temmuz 1873. FKS 256, Bebek 

1871-76 
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 Suhle‟nin Kaiserswerth‟e Mektubu, 28 Temmuz 1873. FKS 256, Bebek 

1871-76 
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 Rahibe Marie Hirsch‟ten Kaiserswerth‟e, 12 Haziran 1873. FKS 256, 

Bebek 1871-76 
44

 İbid. 
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Küçüklerimizin sağlık durumu Bebek‟te Pera‟dakiyle kıyaslan-

mayacak kadar iyi. Bazı üşütme vakalarını saymazsak burada 

neredeyse hiç hastalanmadılar, oysa geçen yılın başlarında birbi-

ri ardına hastalanıyordu, birçoğu çiçek hastalığına bile yakalan-

mıştı.
45

  

 

Rahibeler de burada kendilerini daha iyi hissediyordu. Misyoner 

Schauffler‟in karısı daha 1873 Ağustos‟unda Bebek‟in sağlam hava-

sının rahibelere çok iyi geldiğini yazar: “Sağlık durumları her an-

lamda düzeldi; Rahibe Luise bambaşka görünüyor, baş ağrıları geçti 

ve şen şakrak bir hal kazandı.”
46

 

Rahibeler ilk sene dört sınıfta 65 çocuğa baktılar. Sıbyan mek-

tebinde 20 “talebe” vardı. 1874‟te Kaiserswerth ile Amerikan Mis-

yonu arasında satış müzakerelerine başlandı fakat Rahibe Marie se-

vinecek bir neden göremiyordu. Kurumun durumu hiç de parlak de-

ğildi. “Çocuk Evi” yalnız para sıkıntısı çekmekle kalmıyordu, perso-

nel de eksikti. Yine de 1874‟te 26 çocuğa lâdinî bir kişi olan Frau 

Lägel öğretmenlik yapabilmiştir. “Sıbyan Mektebi‟ndeki gayet iyi 

başarısı”nın ardında özellikle geniş dil bilgisi yatıyordu (Rumca, 

Türkçe, Almanca, Fransızca ve biraz İngilizce biliyordu).
47

 Yuvaya 

devam eden çocuklar arasında yedi Ermeni, iki Türk, üç İngiliz, bir 

Bulgar, bir Yunan asıllı, üç Alman, bir İsviçreli ve altı “yarı Al-

man”
48

 vardı. 

Marie Hirsch ikinci yıllık raporunun sonunda “bunun okul hak-

kındaki son raporu olmamasını” umar. “Personel sıkıntısı nedeniyle 

büyümekten aciz kalsak da görevimize devam etmeyi umuyoruz. Bu 

temennimizle yüce Tanrı‟ya sığınıyoruz.”
49 

Kaiserswerth, daha 1874 
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Ekim‟inde diyakon bulmakta çekilen büyük sıkıntılar yüzünden Be-

bek‟teki kurumun varlığını sürdüremeyeceği şüphesini taşıyordu. 

Bebek‟te çalışan iki diyakon Marie Hirsch ve Friederike Niebel 1875 

yılının başında rahibelikten çıkış kararı alınca bu görevlere yeni ele-

man bulunamadı. Amerikan misyon derneğiyle pazarlıklar Nisan 

ayında kesildi ve diğer rahibeler Temmuz‟a kadar başka iş alanlarına 

kaydırıldı. Bu, Kaiserswerth‟in Konstantinopl‟da bir kardeş kurum 

yaratma çabalarının başarısızlığa uğradığı anlamına geliyordu. Rahip 

Suhle hayır derneğinin başkanı sıfatıyla çocuk yuvasının tekrar ku-

rulmasından sorumluydu ama bunun için daha birkaç yıl geçmesi 

gerekecekti.  

Bu arada anavatan Almanya‟da yeni bir imparatorluk kurulmuş-

tu. Prusyalı I. Wilhelm (1797-1888) 1871 yılının Ocak ayında Alman 

Kayzeri ilan edildi. Alman İmparatorluğu ile Konstantinopl‟daki 

Almanlar açısından başlayan “şanlı” devir ancak 1918‟de Birinci 

Dünya savaşı yenilgisiyle nihayet bulacaktı. 1868‟de kurulan Alman 

ve İsviçreli Okul Cemaati‟nin yönetim kurulu 28 Ağustos 1872‟de 

Galata Kulesi‟nin hemen yanında üç katlı masif bir binayı hizmete 

açtı. Zamanın müdürü Felix Theodor Mühlmann, bu seküler okulun 

yerini olağanüstü beğenmişti: 

 

Filhakika, pencerelerinden bu denli harika bir manzara görünen 

ve kapısının önüne bu kadar zengin bir tarihin kalıntıları serilen 

çok az Alman okulu olsa gerektir!
50 

 

 

Protestanlar 1 Aralık 1872‟de bu yeni okula ilhak ettiler. Aynalı 

Çeşme‟deki Protestan Okulu kapatıldı. Fakat “Bürger” Okulu‟nda 

(Alman Lisesi) bir çocuk yuvası bulunmuyordu. 

1875 yılının sonbaharında yeni Alman hastanesinin inşaat ça-

lışmaları bugünkü yerinde başlatıldı. Julius Disselhoff, hayır derne-

ğinden bu yeni inşaatın olabildiğince hızlı bitirilmesini rica ediyordu, 
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“çünkü, siz bizden de iyi biliyorsunuz ki şimdiki hastanenin mekânı 

çok yetersiz ve diyakonlarımız lüzumundan da uzun bir süredir bu 

zor koşullara dayanmak zorunda”.
51 

Yeni hastane 14 Ocak 1877‟de 

bugünkü Sıraselviler Caddesi‟nde törenle hizmete açıldı. Disselhoff, 

Kaiserswerth‟in yıllık raporuna içi rahatlamış bir edayla şu satırları 

kaydediyordu: 

 

Diyakonlarımızın 24 yıl boyunca Alman Protestan Hayır Der-

neği‟ne bağlı olarak her milletten hastaya baktığı eski, harap ve 

hiç pratik olmayan binanın yerine 1877 yılı başı itibariyle yeni 

ve görkemli bir hastane açılmıştır. Büyük ölçüde mali yardımla-

rıyla inşa edildiği yeni Alman İmparatorluğu‟na yakışan bir ya-

pıdır. Ayrıca şahane ve sağlıklı bir mevkide bulunmaktadır.
52

 

 

Hastane daha aynı yıl içinde kalitesini sınayacak ve 1877/78 Osman-

lı-Rus Harbi‟nde hastalara yatak yetişmeyecekti. 

1877‟de bir başka önemli inşaat daha bitirilerek hizmete açıldı: Tak-

sim Meydanı‟ndaki (bugünkü Gümüşsuyu‟ndaki Başkonsolosluk) 

Alman elçilik binası. Alman Elçiliği aslen Rue Yazıcı‟da (bugünkü 

Serdarı Ekrem Sokağı) Prusya‟ya ait bir arsada inşa edilecekti. An-

cak zamanın sefiri Joseph Maria von Radowitz (1839-1912) bu planı, 

Pera‟nın merkezinin Taksim‟e doğru kayacağı düşüncesiyle engelle-

di. Ve bu görüşünde de haklı çıktı. 

Alman ve Osmanlı imparatorlukları arasında yoğunlaşan politik 

ve ekonomik ilişkiler karşılıklı armağanlarla pekişiyordu. II. Abdül-

hamid (1842-1918) 1880 yılında Almanlara Tarabya‟daki araziyi 

bağışladı. I. Wilhelm 22 Mayıs 1880 tarihli telgrafında padişaha 

“askerî usullere göre kısaca” teşekkür ediyordu: “(…) Majesteleri 

bunu Padişah‟ın dostluğunun yeni bir kanıtı olarak görmekte ve ar-

mağanı bilhassa minnetle kabul etmektedir.”
53

 Tarabya‟da inşaat beş 

                                                           
51

 Kaiserswerth‟in Alman Hayır Derneği‟ne Mektubu, 1 Haziran 1875. FKS 

256, Bebek 1871-76 
52

 BDS XIII 1876-78, S.21 vd. 
53

 Bachmann, S.28 



20 Pera-Blätter 19 

yıl sonra başladı. Alman tarafı da armağanlarda kusur etmiyordu. En 

görkemli hediye kuşkusuz Alman Çeşmesi‟dir. Bunu II. Wilhelm 

(1859-1941) Konstantinopl‟a ikinci ziyaretinde Sultanahmet Meyda-

nı‟nda kurdurmuş, çeşme 27 Ocak 1901 tarihinde törenle açılmıştır. 

Teutonia Çocuk Yuvası I Kuruluyor  

Papaz Suhle, çocuk yuvası dört yıl kapalı kaldıktan sonra, 1879‟da 

yeniden açılışı sağlamak için bir bağış fonu yarattı.
54

 Ancak Alman 

Koro Cemiyeti‟nin 11 Aralık 1881‟de İmparatorluk Sefareti‟nin balo 

salonunda düzenlediği konserde toplanan paralar yeniden başlangıcın 

mali temellerini atacaktı. Suhle yuva hizmetine yeniden bir rahibe 

kazanmak için tekrar Kaiserswerth‟le ilişkiye geçmişti. “Lokalle 

ilgili müzakerelerimiz olumlu sonuçlanırsa Paskalya‟da veya en geç 

1 Mayıs‟ta başlamak istiyoruz”, diye yazıyordu 6 Şubat 1882‟de 

Disselhoff‟a. “Kaiserswerthli bir öğretmen alma ihtimalimizin olup 

olmadığını bildirirseniz çok memnun kalırız.”
55

 Kaiserswerth buna 

olumlu yanıt verdi ve Susanne Wasum‟u Konstantinopl‟a yolladı. 

Yuva 31 Mayıs 1882‟de “Teké‟deki eski Teutonia”nın
56

 çatısı altında 

yeniden açıldı.
57

 Bu açılışın tam olarak hangi mekânlarda gerçekleş-

tiğini bilmiyoruz. Kiralanan yer anlaşıldığı kadarıyla “Derviş Tekke-

si”nin (“Teké”) çok yakınındaydı. 

Sıbyan Mektebi tarihinde ilk kez bu noktada uzun süre varlığını 

sürdürmeyi başardı. Çocuklar Galata‟da tam 15 yıl eğitim gördü. Bu 

yıllarda sayıları 50 ila 70 arasında değişiyordu. Başarılı yeniden baş-

langıca rağmen mali durum 1886 yılı civarında o kadar kötüledi ki, 

ancak 15 Aralık 1886‟da sefirin eşinin himayesi altında düzenlenen 

bir kermes yuvanın hayatta kalmasını garantiledi. Hatta yuva bir yıl 

sonra parası bittiği için kapılarını iki ay kapatmak zorunda bile kala-

caktı. Ayrıca anlaşıldığı üzere Susanne Wasum Konstantinopl‟ı terk 

etmişti çünkü sıbyan mektebi ancak Rahibe Lina Brückmann şehre 
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geldikten sonra 20 Ekim 1887‟de yeniden faaliyete geçebildi. Hayır 

derneği, lâdinî bir öğretmeni işe alacak maddi olanaklardan yoksun-

du. Kaiserswerth‟in göndereceği ucuz işgücüne muhtaçtı. 

 

 

1882 yılı civarında Teutonia Çocuk Yuvası (6) 

II. Wilhelm Haziran 1888‟de daha 29 yaşındayken Alman İmparato-

ru ve Prusya Kralı ünvanına layık görüldü. Kayzer Wilhelm Şark‟ı 

çok seviyordu ve arkeolojiyle yakından ilgiliydi. Tahta çıkışının 

üzerinden bir yıl geçmişti ki Şark gezisine çıktı ve bu meyanda 

Konstantinopl‟ı da ziyaret etti. “2 Kasım‟da sabah saat 10‟da top 

atışları gemilerin şehre yaklaştığını haber verdi”, diye kaydediyordu 

diyakonlardan biri yıllık raporunda. Bütün şehir onun gelişi için baş-

tan aşağı güzelleştirilmişti. “Birçok sokağın taşları yenilendi veya 

baştan yapıldı; birçok eski ev yıkıldı ve yerlerine tahtalardan bir du-

var çıkıldı ve „kutsal‟ sarı renge boyandı.” Protestan imparator ve eşi 

Alman Kilisesi‟ndeki bir ayine katıldıktan sonra İmparatoriçe Au-

guste Viktoria Alman hastanesini ziyaret etti: 
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Hastaneye çıkan sokağı boşaltmak için saat 1‟de askerler geldi-

ler. (…) İmparatoriçe her an gelebilir diye düşünürken bize acı 

bir haber ulaştırıldı; majesteleri İmparator‟un bir emriyle hasta-

neyi ziyaret etmekten vazgeçmişti zira barakalardan birinde çi-

çek hastalığıyla boğuşan bir hasta yatıyordu hâlâ. İçeri girmeyip 

bizi bahçede selâmlayacaktı.
58

 

 

İmparatoriçe buraya saat 2‟de vardı, “çok sevimliydi ve kendisine 

tanıştırılan herkesle gayet dostane sohbet etti.”
59 İmparator çiftinin 

ziyareti İstanbul‟daki Almanların ruhunu okşadı. „Anavatan‟ın onlara 

değer verdiği, onları ciddiye aldığı duygusunu uyandırdı. Ayrıca II. 

Wilhelm‟in şatafatlı varlığı bir güç ve kudret simgesi olarak algılan-

dı. Kaiserswerthli diyakonlar ise daha çok imparatoriçelerinin ziyare-

tine sevinmişlerdi. “Fakat hepimizin hafızasına asıl nakşolunan hatı-

ra, kıymetli imparatoriçemizin ziyareti olacaktır.”
60

  

O sırada hastanede çalışan on bir hemşirenin yanı sıra Lina 

Brückmann da 1889 okul yılının sonuna kadar çocuk yuvasında on 

ikinci rahibe olarak görev yaptı. Yuvanın yaklaşık 40 öğrencisi vardı. 

1889 sonbaharından itibaren diyakon Agnes Berent sıbyan mektebini 

beş yıl boyunca yönetecekti. Ortalama 50 çocuğa ders veriyordu. 

Rahibe Emilie Steinberg (1867-1931) 1894 yılının sonbaharında 

onun yerini almadan önce, 10 Temmuz‟da şiddetli bir deprem Gala-

ta‟daki Alman Lisesi‟ni büyük bir hasara uğrattı. “Konstanti-

nopl‟daki Alman varlığı „Alman Bürger Okulu‟nun ağır hasar gör-

mesi nedeniyle çok büyük bir ziyana uğramıştır”, diye yazıyordu 

Kölnische Zeitung gazetesi 3 Ağustos 1894 tarihli nüshasında. “Bu 

okul yıllardır oldukça hayırlı bir faaliyette bulunuyor; binlerce çocuk 

Almanlığını kaybetmediyse bu, işte bu okul sayesindedir.” Okulun 

“zaten çok da güzel olmayan binası” habere göre depremde öyle 
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derin çatlaklarla kaplanmıştı ki, “çocukların buraya girmesi artık 

büyük hayatî tehlike” arz ediyordu.
61

  

Alman Mektebi‟ne Taşınma 

Uzmanlar hasarın tamir edilmesini malî açıdan anlamlı bulmayınca 

geriye sadece binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi seçeneği kalıyor-

du. Yeni okul, 14 Eylül 1897 günü bugünkü yerinde, Şah Kulu Bos-

tan Sokağı‟nda açıldı. Eski Teutonia‟da, Rahip Suhle‟nin 1897 Ağus-

tos‟unda “köhne ve harap”
62 

olarak nitelediği mekânlarda barınan 

çocuk yuvasının da yeni ve görkemli binanın alt katında yeni döşen-

miş iki oda kiralamasına olanak tanındı. “Büyük zahmetlerle yeniden 

canlandırılması başarılan”
63

 kurum burada 1918‟e kadar büyük rağ-

bet görecek kudretli bir Alman eğitim yuvası haline gelecekti. 

Yuva bu başarısını özellikle Kayzer‟e borçluydu. Maliyesi çok zayıf-

lamış olan Osmanlı İmparatorluğu‟na II. Wilhelm sayesinde ilk kez 

yeniden büyük meblağlar akıyordu. Bunun nedeni ilk planda Anado-

lu Demiryolları inşaatıydı. Trenyolu, İstanbul‟u Ankara ve Konya‟ya 

bağlayan ilk büyük raylı ulaşım hattını oluşturuyordu.
64

 1903‟te ya-

yınlanan Auf türkischer Erde [Türk Topraklarında] adlı kitabında 

seyahat izlenimlerini anlatan Hugo Grothe, “Alman girişimci ruhu 

(…), Alman sermayesi ve Alman mühendislerin dehasıyla 1891 ilâ 

1896 yılları arasında nihayete erdirilen Chemin de fer Ottoman 

d‟Anatolie”den büyük hayranlıkla söz ediyordu.
65
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Alman Mektebi‟ndeki Çocuk Yuvası (Kindergarten), 1897 civarı (7) 

Grothe, “yeni trenyolu hattıyla (…) Avrupa medeniyetinin ülkeye 

gireceğine”
66

 inanıyordu. “Anadolu Demiryolları “devasa bir mede-

niyet başarısı”ydı. “Günün birinde zengin bir hasat verecek bir to-

hum bırakılmıştı” toprağa.
67

 Bu tren yolu hattı ileride (Konya-Bağdat 

ve Basra‟yı birleştirecek) Bağdat Demiryolları‟yla beraber İran Kör-

fezi‟ne kadar varan bir kara ulaşım hattı oluşturacaktı. 

Bağdat Demiryolları Alman emperyalizminin en prestijli proje-

siydi ama ancak 1940 yılının Temmuz ayında bitirilebilecekti. Plan-

lanan kıtalararası demiryolu, raylarını batmakta olan Osmanlı İmpa-

ratorluğu‟ndan geçirdi ve “bununla beraber bir iktidar boşluğuna 

saplandı”.
68

 Bu tür bir “barışçı penetrasyon”un
69

 Almanya‟da çok 

taraftarı vardı. Birçok emperyalist, saldırgan bir sömürgecilik politi-
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kası yerine demiryolu inşasıyla, Alman okulları ve hastaneleri kura-

rak ve Alman dilinin yayılmasını destekleyerek Yakın ve Orta 

Şark‟ta “Alman unsurunu” yerleştirmek istiyordu. Albert Ritter çok 

okunan 1913 tarihli Berlin-Bagdad adlı broşüründe şöyle diyordu: 

“Irkımızın kaderi, Berlin-Bağdat görevinin başarıyla sonuçlanmasına 

bağlıdır. Eğer bunu başaramazsak dünyada Töton ırkının efendi ola-

rak ayak basabileceği tek bir toprak parçası bile kalmayacaktır. O 

zaman kaderimiz, [dünyada] kültüre gübre olmakla sınırlı kalacak-

tır.”
70 

  

Altın Yıllar 

Osmanlı İmparatorluğu‟nda artan Alman nüfuzuyla birlikte Konstan-

tinopl‟daki Almanların da sayısı arttı. Demiryolu inşaatını ilerletmek 

için memurlar ve mühendisler şehre yerleştiler. Bunlar, yüzyıl dö-

nümünde Yedikule ve Haydarpaşa‟da iki yeni Alman okulu açtılar. 

Haydarpaşa‟daki okulda Ocak 1910‟da bir çocuk yuvası daha kurul-

du. Bu kültürel penetrasyon Almanya‟da da dikkatle izleniyor ve 

birçok çevrede memnuniyetle karşılanıyordu. Welt am Montag gaze-

tesi 21 Kasım 1898‟de şöyle yazıyordu: 

 
Türklere tren yolu ve liman inşaatında yardımcı oluyoruz. Ülke-

lerinde bir sanayi uyandırmaya çalışıyoruz. Onları açtığımız 

kredilerle destekliyoruz. (…) Alman memurları ve Alman su-

bayları ödünç veriyoruz. (…) [Boğaziçi‟ndeki] Hasta adam iyi-

leştiriliyor, öylesine sağaltılıyor ki sağlık uykusundan uyandı-

ğında onu yeniden tanımak mümkün olmayacak. Basbayağı sa-

rışın, mavi gözlü, Cermen bir dış görünüşe kavuşacak. Şefkatli 

kucaklayışımızla ona o kadar çok Alman sıvısı zerk ettik ki, ar-

tık Almandan ayırt edilebilir bir hali kalmadı.
71  
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Türkiye‟deki güçlü Alman varlığı İmparator çiftinin 1898‟deki ikinci 

ziyaretiyle daha da pekişti. Kaiserswerth‟in yıllık raporu, hafızalara 

nakşolunan bu olaydan gayet ayrıntılı bahsediyordu:  

 

İmparatorluk filosu 18 Ekim 1898 sabahı başkent Konstanti-

nopl‟a yaklaştı. „Hohenzollern‟i karşılayan gemiler arasında bi-

ri, (…) diyakonlardan birinin idaresindeki sıbyan mektebiyle 

bağlantılı olan Alman Lisesi‟nin öğretmenleriyle çocuklarına 

tahsis edilmişti. Böylece rahibelerimizden biri (…) Alman İm-

parator çiftini Şark‟a varışında ilk selâmlayanlar arasına girdi.
72

 

 

İmparatoriçe 1889‟daki ilk Şark seyahatindeki gibi bu kez de “Al-

man hastanesini varlığıyla onurlandırdı”.
73

 Elbette cemaat yeni açtığı 

okulu da gezdirdi; “çocukların teyzesi” de yerinde bekliyordu. Bu 

ikinci ziyaret Alman cemaatinin kendine güvenini daha da artırdı. 

Konstantinopl‟daki Almanların prestiji, bu yüzyıl dönümünde hiç 

olmadığı kadar güçlenmişti. Yuvadaki çocukların sayısı 1897-1919 

yılları arasında yılda ortalama 100‟ün üzerine sabitlendi, çoğu yıl 

200‟ü bile aştı. Bu çocukların çok azı Alman kökenliydi. 1900 ilâ 

1903 yılları arasında 200 yuva çocuğundan ortalama 30‟unun ana dili 

Almancaydı; bu, yüzde 15‟e tekabül ediyordu.  

Bu devasa çocuk grubunu tek bir hemşirenin eğitmesine artık 

imkân yoktu. “Sıbyan mektebimizin bütün Alman cemaati için ve 

cemaat içinde Hıristiyanlığın teşviki açısından taşıdığı büyük önem 

düşünüldüğünde”, diye yazıyordu Suhle Şubat 1899‟da, “eğer imkân 

dahilindeyse lütfen bize Paskalya‟da sıbyan mektebinde görevlendi-

rilmek üzere ikinci bir diyakon rahibesi gönderiniz.”
74

 Kaiserswerth 

Diyakonluğu ricaya uydu ve yıllık raporlarında Konstantinopl‟e ya-

kıştırdığı adla “yanlış peygamberin başkenti”ne rahibe Barbara Kett-

ler‟i gönderdi.  
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Alman Mektebi‟ndeki Çocuk Yuvası 1904 (8) 

Sefaret rahibi Paul Suhle yedi yıl sonra, 11 Aralık 1906‟da 36 yıllık 

cemaat rahipliği görevinin ardından vefat etti. Feriköy Mezarlığı‟nda 

defnedildi. Aynı sene sıbyan mektebinden rahibeler rapor veriyordu: 

 

Dil ve mezhep karmaşasına gelince, her şey eskisi gibi. Çocuk-

lar arasında şu anda 6 farklı dinî aidiyet ve 14 değişik milliyet 

var. Bunun yol açtığı problemler yuvaya uzun süre devam edil-

diğinde ortadan kalkıyor. Çocuklar, daha önceki raporda da de-

ğindiğim gibi, bazen 6 yıla kadar, yani 3 yaşından 9 yaşına ka-

dar kalabiliyor.
75

 

 

Çok milletli çocuklar bu sayede iyi Almanca öğrenebilecekti. 

Suhle‟nin vefatından hemen sonra Kont Siegfried von Lüttichau 
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(1877-1965) 1906 yılının Noel bayramında rahiplik görevini devral-

dı. Konstantinopl‟daki Protestan cemaatini 13 sene boyunca yönetti 

ve selefi gibi o da aynı zamanda hayır derneğinin başkanlığını yaptı. 

Alman kültür kurumlarının büyük başarısına karşın Türkiye‟deki 

yıllarında krizlere de tanık oldu. Ekim 1912‟den Mayıs 1913‟e kadar 

süren ve Hıristiyan Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorlu-

ğu‟ndan koptuğu Birinci Balkan Savaşları‟nda o ve diyakonlar şiddet 

içeren saldırılardan korktular: 

 

İslamiyet‟i tanıyanlar bu gibi zamanlarda, yani Türklerin yenil-

mekte olduğu haberinin duyulduğu günlerde Müslümanların ne 

kadar fanatikleştiğini ve eğer güçlü bir hükümet huzursuzlukları 

çıktığı anda bastırmıyorsa, Hıristiyan nefretinin nasıl kanlı ey-

lemlere dönüşebildiğini çok iyi bilir.
76

 

 

Ama korkuların haklı bir zemini yoktu. “Sıbyan mektebinde iki rahi-

bemiz düzenli olarak çalışmalarını sürdürebiliyor; hemşirelerin otur-

duğu hastaneden Alman okuluna giden yol biliyorsunuz epey uzun 

ama ilk huzursuz günlerin ardından çocuklar yeniden artan sayılarla 

derse gelmeye başladı.”
77

 Birinci Dünya Savaşı‟nın patlak vermesi-

nin hemen ardından, 10 Ağustos 1914‟te Kaiserswerth‟te çok sayı-

daki Şark konferansından biri daha yapıldı. Rahibeler Müslüman 

dünyada misyonerlik faaliyetlerinin başarısızlığını, alışılageldiğinden 

daha açık sözlerle tartıştılar: 

 

Çarmıha gerilmiş ve yeniden doğmuş kurtarıcımızın sevgisinden 

ne kadar sonsuz kazançlı çıktığımızı biliyoruz; Hıristiyan kadı-

nın başkalarına götürdüğü hizmet değil midir ki zaten, bizim Hı-

ristiyan inancımızın İslam‟a karşı güzelliğini olanca heybetiyle 

ortaya koyan. Ama yine de görüyoruz ki (…) İslam kalesi oldu-
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ğu gibi ayakta ve biz kendi gücümüzle onu bir türlü düşüremi-

yoruz.
78

 

 

Diyakonlar yine de çabalarından vazgeçmek istemiyordu: “Hakika-

ten, sevginin amelinden hiç bitap düşmemek ve ruhu imanla besle-

mek lâzım gelir: Herşeye rağmen zafer Tanrı‟nın olacaktır.”
79

 Tan-

rı‟nın kazanacağından emin olmakla kalmayıp çoğu Alman gibi onlar 

da Almanya‟nın Birinci Dünya Savaşı‟ndan muzaffer çıkacağına 

iman etmişlerdi. Almanya‟nın „silâh arkadaşı‟ Türkiye‟de Alman-

ya‟ya karşı elbette coşkulu bir destek vardı. Kaiserswerth 1915‟te 

şöyle rapor veriyordu:  

 

Düşman ulusların tüm kurumları kapatılmışken bizim faaliyeti-

miz olanca hızıyla sürüyor ve halkın güveninden besleniyor; 

yalnız sözünü ettiğimiz, Müslüman halktır. Yerli Hıristiyan aha-

li maalesef geniş ölçüde düşmanlarımızın etkisinde ve dolayı-

sıyla Almanya‟ya karşı önyargılıdır; yeni savaş felâketinin (…) 

üzerlerine çöküşünden Almanya‟yı ve kayzeri sorumlu tutuyor-

lar.
80

  

 

Savaş yıllarında diğer çocuk yuvaları ve okullar kapatıldığından Al-

man Kindergarten‟ındaki ve okulundaki çocuk sayısı yeniden hayli 

kabardı. Bir diyakon 1916‟da kaleme aldığı raporda şöyle diyordu: 

 

Okulumuzda öylesine coşkun bir kalabalık var ki, yüreğimiz 

ısınıyor. Çocuk sayısı öylesine arttı ki yerimiz çok dar gelmeye 

başladı. Sınıfımda sıralarda yer kalmadığı için birçok çocuğu 

küçük masaların üzerine oturtmak zorunda kalıyorum.
81
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Rahip Lüttichau da 1916 senesine ilişkin faaliyet raporunu kendine 

epey güvenli bir üslupla tamamlıyordu: 

 

Vatanın onuru, Alman tarihimizi bugün ayaklarımızı bastığımız 

o muhteşem zemine taşıyan vatanımızın şerefli adı - her nefesi-

mizle izlediğimiz yüce idealler işte bunlardır.
82

  

 

Sıbyan mektebinde ertesi yıl tam 325 çocuk kayıtlı olacaktı. Üçüncü 

diyakon da elzem hale gelmişti. 1917 ve 1918‟de çocuk yuvasında 

(1903 sonbaharından beri görevli) müdire Emilie Weischede ve 

Gertrud Reckermann‟ın yanı sıra Karoline Pilger de çalışıyordu. Üçü 

de Kayzer II. Wilhelm‟in Konstantinopl‟a üçüncü ve son ziyaretine 

tanık oldular: 

 

Kayzer İstanbul garına vardığında ayın on beşi [15 Ekim 1917] 

sabah saat on bir buçuktu. Türk okulları gardan köprüye kadar, 

bütün köprü boyunca ve Tophane caddesinden Dolmabahçe‟ye 

kadar hazır ola geçmişlerdi. Bizim Alman Lisemiz 1400 talebe-

siyle beraber köprünün üzerindeki yerini almıştı; çok zarif bir 

manzaraydı, kızlar ellerinde küçük tatlı buketlerle beyazlar için-

deydiler. Gökyüzü masmavi, güneş pırıl pırıldı. Saat on bir bu-

çuğu üç dakika geçe top atışları Kayzer‟in şehre vardığını müj-

deledi. (…) Birinci vagonda, sağda Kayzer oturuyordu, solda 

Padişah, karşılarında ise Enver Paşa. Kayzer çok dinç ve sağlıklı 

görünüyordu, bir sürü Alman çocuğu görünce gözleri parladı. 

Ya çocuklar! Ne coşku! Yaşasın bağrışları, bayraklar havada, 

çiçekler atılıyor, muhteşem bir manzara!
83 

 

Fakat Osmanlı-Alman ittifakının yenilgisi artık an meselesidir. 30 

Ekim 1918‟de imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı İmparatorlu-

ğu‟yla muzaffer itilaf güçleri arasındaki savaşı sonlandırır. İtilaf 
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kuvvetleri ateşkes anlaşmasından sadece birkaç gün sonra Türkiye‟yi 

işgal etmeye başlar. Ama Kaiserswerth, Şark hizmetini sürdürme 

umudunu korumak ister hâlâ: 

 

Savaş rüzgârlarının büyük çabalarla ektiğimiz tohumları yok 

edeceğini düşünmek bile istemiyoruz. Zaman ne kadar zor da 

olsa ve birçok işi yarım bırakmak zorunda da kalsak umudumu-

zu yitirmeyeceğiz!
84

 

 

Ancak tüm diğer Almanlarla birlikte Kaiserswerthli diyakonlar da 

dört hafta zarfında Türkiye‟yi terk etmek zorunda kaldılar. Tüm Al-

man kurumları işgal edildi. Elçilik vaizi Lüttichau‟nun sözleri – özel-

likle Kayzer II. Wilhelm zamanında – çiçek açan Alman kültür ku-

rumlarının yıkımının yol açtığı şoku çok isabetli dile getirir: 

 

4 Şubat‟ta [1919] son Alman diyakonlar da İngilizlerce işgal 

edilen harikulâde hastanemizi terk ettiler. (…) Haliç‟teki eseri-

miz yıkıldı, öylesine ani, öyle korkunç ki, insan gözyaşlarına 

hâkim olamıyor. (…) Biz Dış Almanlar, kendimizi vatansız his-

sediyoruz, çifte anlamda vatansız, evimizi inşa ettiğimiz toprak-

lardan kopartılmış ve beşiğimizin tıngırdadığı eski topraklara 

yabancı.
85

 

 

Konstantinopl‟dan yola çıkan yedi rahibe 18 ve 22 Mart‟ta uzun ve 

zahmetli bir yolculuğun ardından Kaiserswerth‟e vardılar. Geri ka-

lanlar ana merkeze Nisan ayında ulaştı. Birinci Dünya Savaşı‟ndaki 

Alman-Osmanlı yenilgisi Kaiserswerth Şark Hizmeti‟nin Alman 

çocuk yuvası faaliyetini noktaladı. Rahibeler bir daha sıbyan mekte-

bine geri dönmediler.  
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Birinci Dünya Savaşı‟nın Ardından Yeniden İnşa Süreci 

 

Almanların İstanbul‟daki uzun yokluğu ancak Türkiye Cumhur-

iyeti‟nin 1923 Ekim‟inde Mustafa Kemal Atatürk eliyle kurulması ile 

son buldu. Türkiye 3 Mart 1924‟te Almanya‟yla bir barış anlaşması 

imzaladı. Bunun sonucunda Alman vatandaşlarının Türkiye‟ye geri 

dönüş yolu açıldı. İlk Alman Kurumu olarak Teutonia 12 Eylül 

1923‟te eski sahiplerine geri verildi. 11 Haziran 1924‟te burada ola-

ğanüstü bir cemaat toplantısı vuku buldu. Davetli 169 erkek üyeden 

50‟si toplantıya katıldı. Yönetimi 7 Mayıs‟ta Almanya‟dan cemaati 

yeniden inşa sürecinde desteklemek için geri dönen Rahip Lüttichau 

üstlendi. “Cemaat, dışarıdan ve kendi içinden güçlendiği ve yeni 

ufuklara yelken açtığı bir anda”, diye kaydedecekti Lüttichau proto-

kolde, “düşman güçleri onu dünyanın dört bir yanına saçtı, mülkünü 

elinden aldı ve tamamen köklerinden kopardı.”
86

 Bir İsviçreli olan 

Gustav Dielmann da 18 Ocak 1924‟te Teutonia‟nın resmen yeniden 

açılışının kutlandığı törende yaptığı ve eski kuvvetli bünyeye yeni-

den kavuşulacağının altını çizdiği konuşmasında aynı öfkeyi dile 

getiriyordu: “En iyi özellikleri bünyesinde barındıran bir halk asla 

batmayacaktır, güneşin altında hak ettiği yeri mutlaka yeniden fethe-

decektir.”
87

  

19 Haziran 1924‟te yeni rahip Kurt Berckenhagen (d. 1891) İs-

tanbul‟a ulaştı. Protestan cemaatinin o günlerde 500 üyesi olduğu 

tahmin edilir. Karşılaştırılacak olursa, savaştan önce Konstanti-

nopl‟da yaklaşık 3000 Almanın bulunduğu hesaplanmıştır.
88

 Herkes 

göçün devam edeceğini düşünüyordu. Misyoner Ernst J. Christoffel, 

Cumhuriyet‟in bu ilk yıllarında Almanların göç hareketini Zwischen 

Saat und Ernte [Tohumla Hasat Arasında] adlı kitabında şöyle anla-

tır: 
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1923 sonlarında ve 1924 başlarında Almanların Türkiye‟ye geri 

dönmesine izin verilince, ekonomik nedenlerle anavatanı terke-

dip yurtdışında yeni bir hayat kurmak isteyen veya her ne iş 

olursa yapıp sadece ayakta kalmaya çalışan çok sayıda yurttaş 

ülkeye aktı. (…) 1924 yazında yeniden Konstantinopl‟a geldi-

ğimde orada çok sayıda işsiz, ipini kopartmış Almanla karşılaş-

tım, büyük çoğunluk gençti. Korkunç bir durumdaydılar.
89

 

 

Alman cemaatinin en büyük görevi, yeni gelenlerle ilgilenmenin yanı 

sıra Alman Okulu‟nun yeniden açılmasıydı.  

 

Bu senenin [1924] Temmuz ayı sonuna kadar Konstantinopl‟da 

hali hazırda 50 kadar Alman ve İsviçreli çocuk bulunduğundan 

ve çaresizlikten İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yahudi okullarına 

devam ettiklerinden ötürü, yeniden bir Alman okuluna kavuşma 

arzusu iyice kuvvetlenmişti.
90

 

 

Cemaat 26 Haziran 1924 tarihinde Türk Maarif Nazırı‟na Alman 

Okulu‟nun yeniden açılmasına izin vermesi ricasıyla bir dilekçe 

iletmişti zaten. İstek kabul olundu ve okul 10 Kasım‟da Polonya 

Sokağı 25 numarada kiralanan bir binada 116 çocukla eğitime başla-

dı. İlk Müdür Richard Preusser (d. 1877) oldu. Önceden 1903-1909 

yılları arasında Alman Lisesi‟nde altı sene öğretmenlik yapmıştı. 

Akabinde 1918‟e kadar Haydarpaşa‟daki Alman okulunu idare et-

mişti ki bu okul savaşla beraber tümüyle elden çıkmıştı. Aynı kaderi 

Yedikule‟deki okul da paylaşıyordu. Yeniden açılan Alman Lisesi‟ne 

bir de çocuk yuvası bağlandı. Böylece yuva tarihinde ikinci kere 

Polonya Sokağı‟na geri dönüyordu. Türk Maarif Nezareti yuvayı 30 
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Kasım 1924‟te, dersler başladıktan sadece 20 gün sonra, kapattı.
91

 

Alman cemaati okulun yeniden açılışı iznini almıştı ama izin yuvayı 

kapsamıyordu. Richard Preusser, 1 Ocak 1925‟te yuvayı “ne yazık ki 

sadece Alman çocuklarla” yeniden açabildi.
92

 Artık başka milletler-

den çocukların burada eğitim görmesi yasaktı. 

Kiralanan binanın daha ilk ders yılında fazlasıyla küçük olduğu 

ortaya çıktı. Eski Alman Lisesi binası hâlâ Fransız işgali altındaydı 

ama Alman cemaati başlıca gurur kaynağını yakında yeniden geri 

alabilmeyi umuyordu. Fransız elçiliğinin temsilcisi, Alman sefareti-

nin yoğun desteği sonucunda, 1897‟de açılmış olan binayı 1 Eylül 

1925‟te okul cemaatine geri verdi. “Sevinç büyüktü ama keder de 

aynı ölçüde büyüktü”, diye kaydediyordu Preusser 1925/26 ikinci 

okul raporunda.
93 

Okul çok kötü durumdaydı. Öğrencilerle yuvadaki 

çocuklar “7 Eylül‟de, çatısında tam yedi yıldan beri ilk defa Alman 

ve Türk bayraklarının serin bir sabah rüzgârında nazlı nazlı salındı-

ğı” eski binaya “tek kafile halinde” taşınmak için kiralık binada top-

landılar.
94

 Preusser taşınma olayına olağanüstü sevinmişti, yıllık 

raporuna şöyle yazıyordu: 

 

Bu yuvadan bir bereket yayılsın yeniden, misafirperverliğinden 

faydalandığımız ülkeye iyilikler getirsin, Alman vatanımıza şan 

ve şeref katsın.
95

 

  

Ancak bu vatansever amaç yerine getirilmeden önce okulun kap-

samlı bir tamirattan geçmesi gerekiyordu. Çocuk yuvasının 

mekânları da elden geçmeliydi. Tamirat işleri 6 Nisan 1926‟da 
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küçük bir kutlamayla son buldu. Okul cemiyeti ders yılının biti-

minde daha büyük bir kutlama düzenledi. Almanlar 20 Hazi-

ran‟da Tarabya‟da, genelde Mayıs‟ta kutlanan geleneksel çocuk 

bayramını kutladılar. Yuva çocukları o günün şerefine çember 

danslarını yaptı. 1924 yılının Kasım ayından sonraysa, o zamanlar 

18 yaşında olan Hella Kreuzer (kızlık soyadıyla Knechtel) çocuk 

yuvasını önce Rue de Pologne‟daki, sonraysa Alman Lisesi bina-

sındaki yerinde idare etti. 1925/26 döneminde yuvada bulunan 49 

kız ve oğlan çocuğunu Else Ruff‟la beraber haftada 28 saat eğitti. 

Protestan Cemaati Alman Lisesi‟ni geri almayı başarmanın yanı 

sıra 16 Mayıs 1925‟te Aynalı Çeşme‟deki kilisesine de yeniden 

kavuştu. Yalnız Alman Hastanesi, 1923‟te İngilizlerin askerlerini 

çekmesinden sonra da yabancı ellerde kaldı. Bina 1928‟e kadar 

Amerikalılara kiralandı. Alman Hastanesi ancak 15 Eylül 1931‟de 

Kaiserswerthli diyakonlarla beraber yeniden hizmete başlayabil-

ecekti.
96

 Rahip Berckenhagen, bundan birkaç ay sonra İstan-

bul‟dan ayrıldı ve Almanya‟ya geri döndü. Halefi rahip Martin 

Kriebel (d. 1907) İstanbul‟a vardığında Alman cemaatinin altya-

pısı yeniden kurulmuştu. Fakat Kriebel‟in rahiplik yılları da kolay 

geçmeyecekti. 

Adolf Hitler, daha sonra Ankara‟ya sefir tayin edilecek olan Franz 

von Papen‟in (1879-1969) yardımıyla 30 Ocak 1933‟te İmpara-

torluğun Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından İmparatorluk 

Şansölyesi atandı. Nasyonalsosyalist diktatoryanın kuruluş süreci 

kısa zamanda gerçekleşecekti. 

Hitler 27 Şubat‟taki Reichstag yangınından sonra neredeyse 

bütün temel hak ve özgürlüklerin lağvedilmesini buyurdu. Aradan 

bir ay geçtikten sonra “Yetkilendirme Yasası” [Ermächtigungsge-

setz] adı verilen düzenlemeyle kuvvetler ayrılığını ortadan kaldır-

dı. 
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Çocuk yuvası ve Hella Kreuzer, 1926 dolaylarında (11) 

Adolf Hitler Hindenburg‟un ölümünün ardından, 2 Ağustos 

1934‟te Führer ve Şansölye sıfatlarını şahsında birleştirdi. Ordunun 

en yüksek komutanı olarak da silahlı kuvvetlere emrediyordu. Kah-

verengi diktatörlük artık kurulmuştu. 

Nasyonalsosyalistlerin Türkiye‟de de tutunması ne yazık ki çok 

sürmedi. Sempatizanlar daha 1933 Mayıs‟ında İstanbul Hitler Genç-

liği‟ni kurdular [Hitler-Jugend Istanbul].
97

 Yapı aynı Almanya‟daki 

gibi katı ve hiyerarşik örgütlenmişti. Alman Okulu‟na giderek artan 

sayıda ve maaşları Almanya tarafından ödenen kadın ve erkek Nas-

yonalsosyalist öğretmenler gönderilmeye başlandı. Nasyonalsosya-

listler özellikle “birinci dereceden kültür kalesi”
98

 olarak gördükleri 

Alman Lisesi‟ne büyük önem atfediyorlardı. Burada ve Teutonia‟da 
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Nazi filmleri gösterildi ve yıllık spor şenliklerinde “Nasyonalsosya-

list spor ve gençlik ideolojisi”
99

 gösterilere damgasını vurdu. Alman 

Nasyonalsosyalist İşçi Partisi (NSDAP) Bölge Grup Yöneticisi 

[Ortsgruppenleiter] Alfred Guckes Hitler Gençliği üyesi çocukları 

“Almanya‟daki yeni nasyonal sosyalist ruhtan olabildiğince iyi bes-

lenebilmeleri için” Almanya‟ya bile gönderiyordu.
100

 1930‟lardaki en 

büyük Alman kitabevi Kalis‟ti. Stürmer ve Signal gibi Nasyonalsos-

yalist gazeteler burada satılıyordu. “Alman Lisesi siparişlerini ona 

veriyordu ve öğrencileri de bilinçli olarak oraya yönlendiriyordu.”
101

 

Buna karşın Nazi Almanyası‟ndan kaçan Almanlar kitaplarını ve 

gazetelerini Yahudi kitapçı Caron‟dan satın alıyorlardı. Dükkânı 

1930‟larda nasyonalsosyalizmden kaçıp Türkiye‟de güvenli bir sığı-

nak bulan birçok sürgün bilim adamının buluşma ve bilgi alıp verme 

noktası olarak hizmet görmüştür.  

İstanbul‟da oturan Almanların elbette hepsi Nazi değildi. Ama 

faşist ruh birçoğunun zannettiğinden daha güçlüydü. Alman Lise-

si‟nin öğrenci listeleri bunu bilhassa çarpıcı bir biçimde ortaya ko-

yar: 1932/33 ders yılında Alman Lisesi‟nde 343 kız ve erkek Yahudi 

öğrenci okurken 1942/43 döneminde okulda artık sadece 7 Yahudi 

öğrenci vardır.
102

 İstanbul‟da da “genel eğilime kapılmamak için”
103

 

medenî cesaret gerekiyordu. Bizzat inançlı bir Nazi olmayan rahip 

Kriebel, göreve başladığının hemen ardından kilise cemaat konse-

yindeki nasyonalsosyalistlere boyun eğmek zorunda kaldı. İstan-

bul‟daki nasyonalsosyalist Alman temsilciliğiyle arasını daha da 

bozmamak için 1938 yılı bülteninde Avusturya‟nın sözde ilhakını 

“net ve kesin olarak büyük sevinçle”
104

 karşıladığını yazdı. Fakat 

Protestan Kilisesi bütün Nazi dönemi boyunca “siyasî ve „ırksal‟ 
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nedenlerden ötürü takip edilenlere ilke olarak kapılarını açık tutan az 

sayıdaki kurumdan biri”
105

 olarak kaldı. Adolf Hitler‟in 20 Nisan 

1939‟daki 50. Doğumgünü kutlaması sayılmazsa, kilisenin sıraları 

genellikle boştu. 

Bu dönemde yuvanın durumu hakkında ne yazık ki pek fazla 

şey bilmiyoruz. Hella Knechtel‟in halefi „Tante Gundi‟ [Gundi Tey-

ze] oldu. 1941/42 ders yılında başka çocukların yanı sıra Helga 

Bruckner-Raymund‟a ve Erwin Köhle‟ye baktı. Bayan Raymund, 

çocuk yuvasının iç avluya doğrudan bir çıkışı olduğunu hatırlıyor. 

Yani yıllar boyu aynı mekânlarda kalmayı sürdürmüş görünüyor. 

Köhle ailesinin 1941‟den kalan özel fotoğraflarında sadece dokuz 

yuva çocuğu görüyoruz. Ancak Bayan Raymund çocuk sayısının 

daha kabarık olduğunu düşünüyor.
106 

 

Öğretmen Gisela Kedor, 1942 ve 1943 yılları arasında anlaşıldı-

ğı kadarıyla kısa süreli kapalı kalan yuvayı 4 Şubat 1943‟te 12 ço-

cukla yeniden açtı. “Ama bunların yarısı hastalık, ulaşım zorluğu 

gibi nedenlerle ders yılının yarısı veya daha çoğunda devamsızlık 

yapıyordu.”
107

 Zamanın okul müdürü Ludwig Scheuermann, “[Bayan 

Kedor‟un] yuvasına az sayıda çocuğun geliyor olması onu hayal 

kırıklığına uğrattı ve uğratmaya devam ediyor”, diye yazıyordu. Ama 

onu “eğer sürdürülmezse telâfisi olmayan bir biçimde kaybedilecek 

bu Alman kültür hizmetini daha iyi günlere taşımak gerektiği” konu-

sunda ikna etmeye çalıştığını belirtiyordu.
108

  

Ne yazık ki Alman cemaatini kısa zaman içinde daha iyi günler 

beklemiyordu. Savaşta tarafsızlığını koruyan Türkiye 1944 Ağustos 

ayında Alman İmparatorluğu‟yla diplomatik ilişkilerini koparttı. 

Ardından Büyükelçi Franz von Papen Türkiye‟yi terk etti. 5 Ağustos 

1944‟te Alman pasaportuna sahip olan herkes bir hafta içinde ülkeyi 

terk etmeye çağrıldı. “16 Ağustos‟a kadar 672 kişi Almanya‟ya gitti; 
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geri dönmek istemeyen 626 Alman vatandaşı Türk polisi tarafından 

Anadolu‟da zorunlu ikâmet teskeresi almak için çağrıldı.”
109

 Sadece 

maddi durumu iyi bir avuç devlet memuru, üniversite profesörü ve 

doktorun İstanbul‟da kalmasına izin verildi. Diğer hepsi Anado-

lu‟nun üç şehri olan Yozgat, Çorum ve Kırşehir‟de toplandılar. Bu 

heterojen grubun bir arada yaşamasının kolay olmadığı çok geçme-

den anlaşıldı. Enterne edilenler arasında hem nasyonalsosyalistler 

vardı, hem de Hitler Almanyası‟ndan kaçanlar. Ayrıca yaşam koşul-

ları da ağırdı: “Orada [Kırşehir] ne musluk suyu vardı, ne kanalizas-

yon, - tabii ki - ne de gaz”, diye aktaracaktı Nazilerin 1933‟te işinden 

ettiği ekonomi bilimci Fritz Baade ileride.
110

 Ayrıca herkes kışın 

ayazından da korkuyordu: 1906‟da kurulan Deutsche Orientbank‟ın 

eski müdürü Johannes Posth 3 Eylül 1944‟te Yozgat‟tan, “Anado-

lu‟nun Graubünden‟indeki* tutsaklığımız bir haftayı buldu”, diye 

yazıyordu, “evler sanki kartondan, pencere camları incecik, çoğu 

kırık veya bant yapıştırılmış. İnsan kışın bir ay sonra başlayacağını 

ve termometrenin tedricen eksi 35 dereceye kadar ineceğini duyunca 

dehşete kapılıyor.”
111

  

Türkiye İkinci Dünya Savaşı‟nın bitiminden kısa süre önce Bir-

leşmiş Milletler‟e üye olabilmek için Almanya‟yla Japonya‟ya savaş 

ilan etti. Bu, enterne edilenlerin durumunda herhangi bir değişikliğe 

yol açmadı. 1945 yılının Aralık ayında eski ikâmetgâhlarına - ki 

çoğu İstanbul‟dan getirilmişti - geri dönme hakkını aldılar. Birinci 

Dünya Savaşı‟ndan sonraki gibi şimdi de bütün Alman kurumları 

kapatılmıştı. Yalnız Alman Hastanesi‟nin hizmete devam etmesine 

izin verilmişti.  
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İkinci Dünya Savaşı‟nın Ardından Yeniden İnşa Süreci 

Alman Cemaati dokuz yıllık aradan sonra 1953 yılının Temmuz 

ayında eski okul binasını geri aldı. 1930‟dan bu yana İstanbul‟da 

yaşayan ve sonradan Türkçe-Almanca Standart Sözlük‟ü kaleme 

alacak olan yeni müdür Karl Steuerwald‟ın idaresinde dersler 1 

Ekim‟de yeniden başladı.
112

 Steuerwald ilk yıllık raporunda, 1954/55 

ders yılında çocuk yuvasını yeniden açma niyetinde olduğunu belir-

tiyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı‟nı izleyen dönemde olduğu gibi 

şimdiki yeni açılışta da hem yuvaya, hem de okulöncesi sınıfa “Türk 

vatandaşı çocukların kayıt yaptırması yasak”tı.
113

 Anlaşılan müdür 

1954 sonbaharında yeniden açılış iznini hâlâ alamamıştı. Çünkü Türk 

Maarif‟i ancak 1955/56 kışında Alman Lisesi‟ne bünyesinde bir yuva 

açma izni verdi. Steuerwald‟ın ikinci yıllık raporunda belirttiği gibi, 

“söz konusu hedef kitle zaten büyük değil”di ve “birçok velinin 

okuldan fazla uzak ikâmet ettiği de düşünülürse, daha da küçülmek-

te”idi. Onun için [yuvanın] yeniden açılışı şimdilik “pek mevzubahis 

değil”di.
114 

 

Teutonia Çocuk Yuvası II Kuruluyor 

Yuva henüz kapalı kalırken birçok aile, çocuklarına Alman dadı tut-

maya başladı.
115

 Ayrıca bu dönemde İstanbul‟da bir veya birden fazla 

özel çocuk yuvası da açılmışa benziyor.
116

 Tahsilli bir çocuk yuvası 

öğretmeni olan Bayan Weber 1961‟de Teutonia‟da “oyun saatleri” 

düzenlemeye başladı. Gerçi bu işi bir süre sonra bırakmak zorunda 

kaldıysa da Bayan Zahn haftada birkaç saat çocuklarla ilgilenmeye 

söz verdi. Her ikisi de herhangi bir ücret almadan çalışmış görünü-

yorlar.
117
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1961 baharında Helga Blanke 22 yaşında bir Au-Pair kızı olarak 

İstanbul‟a geldi. Altı ay boyunca Türk bir ailenin çocuklarına baktık-

tan sonra Türkiye‟deki ikâmetini uzatmak istedi ve Alman İlkoku-

lu‟na iş başvurusunda bulundu. Bayan Blanke‟nin asıl mesleği yuva 

öğretmenliği olduğundan bazı veliler ona bir yuva açması telkininde 

bulundular. Helga Blanke, özellikle Bay Wahl‟in desteğiyle 1 Kasım 

1961‟de Teutonia Çocuk Yuvası‟nı kurmayı başardı. Çocuklara eski 

“Lufthansa Odası”nda bakılıyordu. Öğretmen kısa zamanda Alman 

cemaatinin güvenini kazandı ve veliler çocuklarını daha sık Teuto-

nia‟ya göndermeye başladılar. Öncelikle Alman Lisesi öğretmenleri-

nin kendi çocukları geliyordu. Frau Blanke daha sonraları ekonomi 

temsilcilerinin ve başkonsolosluk çalışanlarının çocuklarına da bak-

maya başladı. Tüzüğe göre sadece “sağlıklı Alman çocuklar”
118

 yu-

vaya kabul ediliyordu, sayılarının 25‟i geçmemesi gerekiyordu. Yu-

vayı yardımcısız yöneten Helga Blanke‟nin derslerine altı Avustur-

yalı çocuk da katılmakta idi. İş hayatının sonlarına doğru karma evli-

liklerden doğan birçok çocuk da yuvaya kayıtlıydı. Bayan Blan-

ke‟nin maaşını Teutonia ödüyordu. Fakat başkonsolosluk bir oturma 

izni alabilmesi için onu kadrosunda göstermişti. Bayan Blanke‟nin 

ileride kocası olacak olan rahip Walter Bott‟un da işi başından aşkın-

dı. 1959 ilâ 1965 yılları arasında “Alman Denizadamları Misyonu 

Yatakhanesi”ni [Heim der deutschen Seemanns-Mission] de yönetti.  

1961 yılı, Teutonia Kindergarten kuruluşunun yanı sıra cemaa-

tin hayatında başka bir önemli değişiklik de getirdi. İlkokul Alman 

Lisesi‟nin çatısının altından çıktı. Okulun 1953‟te yeniden açılma-

sından beri Türk Maarif Bakanlığı Türkçe dilinde derslere giderek 

daha fazla değer veriyordu. Bu cemaat içinde reddiyeyle karşılanı-

yordu. Almanlar Osmanbey/Şişli‟de Paluka Evi denen mekânda (Ko-

daman Sokak 130, bugünkü Kodaman Caddesi) yeni bir ilkokul açtı-

lar. Resmî adı “Alman Büyükelçiliği Kültür Dairesi”ydi. İlk müdür 

olarak 1961‟de ailesiyle şehre gelen Bay Ritzenthaler seçildi. Giriş 

katında kalabalık dört sınıfa ders verilirken Ritzenthaler ailesi de üst 
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katta yaşıyordu. Teutonia Yönetim Kurulu üç sene sonra bahçesinde 

ilkokula yeni bir bina inşa etme kararı aldı. Yapı üç yaz ayı zarfında 

bitirildi. Paluka-Haus kapatıldı ve 1964 güzünde ders yeni binada 

başladı. Alman Büyükelçilik Okulu [Deutsche Botschaftsschule] 

adını alması da herhalde aynı yıl gerçekleşmiştir. Bay Ritzenthaler 

1966 yılına kadar müdür olarak kaldı.
119

  

Bizzat uzun yıllar Au-Pair kızı olarak çalışmış olan Oda Boro 

1964 sonbahar aylarında çocuk yuvasının yönetimini üstlendi. Onu 

üç yıl sonra İngeborg Çelik izledi. Bayan Çelik Bonn‟daki Alman 

Elçiliği yoluyla İstanbul‟a gönderildi ve dört yıl fedakârca çalışarak 

velileri Almanca konuşan - ve aralarında çok sayıda Hollandalı da 

olan - 25 çocuğa baktı. Kindergarten hâlâ Teutonia‟nın yönetimin-

deydi. Üyelerinin hepsi aynı zamanda Teutonia Yönetim Kurulu‟na 

da üye olan bir Veli Encümeni, işleri idare etti. Bayan Çelik‟in 

1971‟e kadar sadece Türk bayan bir yardımcısı vardı. Bayan Blanke 

gibi o da Teutonia‟da oturuyor ve çalışıyordu. Onu Antje Wirsing 

izledi. Onun yönetiminde „Tante İngeborg‟ da 1976‟da yuvaya dön-

dü; kurumun bünyesindeki çocuk ve okul öncesi gruplarında artık 

toplam 50 öğrenci eğitiliyordu. Bayan Çelik yuvada yaklaşık dört yıl 

daha çalıştıktan sonra 1980 ilkbaharında görevden ayrıldı.
120

  

Bu dönemde aşırı sol Türk Devrimci Gençleri örgütü (26 Ekim 

1977) Teutonia‟ya, neredeyse birçok çocuğun hayatına mal olacak 

bir bombalı saldırı düzenledi.
121

 Çocuklar sadece merdivenlerden 

inmekte biraz geç kaldıkları için yara almadan kurtuldular. Görgü 

şahitlerine göre “eğer bomba beş dakika sonra patlasaydı çocukların 

çoğu hayatını kaybedecekti”.
122 

Aralarında çocuk yuvasının şoförle-

rinden Kenan Yurdakoş olmak üzere iki kişi bu saldırıda yaralandı. 

Çocuklar da herhangi bir dış yara almamalarına rağmen uzun süre 

şoku üzerlerinden atamadılar. “Eğer onlar [eylemciler] çocukların 
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halini görselerdi bombayı attıklarına pişman olurlardı”, diyordu Türk 

çalışanlardan biri.
123 

 

Yuva kısa süreliğine Monika Yaramancı tarafından idare edil-

dikten sonra 1982 sonbaharında Marie-Luise Baresel‟in idaresine 

geçti. O da yuvayı 1986 yılının başına kadar yönetecekti. Yuva bun-

dan sonra idarecisiz kaldı. Yönetim Kurulu ancak 1987 Eylül ayı 

başlarında Renate Schlosser Zengin‟i yuvaya kazandırdı. Bayan Sch-

losser Zengin bu yıl 20. Jübilesini kutluyor.
*
  

 

 

Bayan Çelik‟in yuva çocukları (12) 
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Özet 

Kendine ait bir çocuk yuvası özlemi, Alman cemaati içinde çok erken 

uyanmıştır. 1850 gibi erken bir tarihte Konstantinopl‟daki ilk Alman 

Protestan Mektebi‟nin bünyesinde bir çocuk yuvası hizmete açılmış-

tır. Bu ilk denemenin amacı Alman kökenli ve çok dilli çocuklara 

okula başlamadan önce „doğru dürüst‟ Almanca öğretmekti. İkinci 

denemeyi ise Kaiserswerthli Diyakonlar 1864‟te başlattılar. Rahibe 

hemşirelerin asıl hedefi, eğitmek üzere teslim aldıkları çocukları iyi 

birer Hıristiyan olarak yetiştirmekti. Baştan itibaren - hangi millet-

ten olursa olsunlar - bütün çocukları sıbyan mektebine kabul etmekte 

tereddüt göstermediler. Diyakonlar için dil eğitimi ancak ikinci sıra-

da geliyordu.  

1882‟de yeniden açılmış bulunan çocuk yuvası 19. yüzyıl sonla-

rında ve 20. yüzyıl başlarında, yani Alman kültür emperyalizminin 

zirveye çıktığı yıllarda, merkezî bir kültür kurumu hüviyetine bürün-

dü. Artık amaç, batmakta olan Osmanlı İmparatorluğu‟nda olabildi-

ğince çok çocuğa Almanca öğreterek “Alman unsuru”nu güçlendir-

mekti. 

Almanlar, Birinci Dünya Savaşı yenilgisinin ardından bir daha 

Alman vatandaşı olmayan çocukları eğitme izni alamadılar. Çocuk 

yuvasının yeniden açıldığı 1925‟ten 1944‟e kadar çocuk sayısı 

20‟nin altında sabitlendi. Çocuk yuvası, Alman Lisesi 1953‟te devra-

lındıktan sonra, 1950‟lerde talep azlığından kapalı kaldı. Teutonia 

Kindergarten ancak 1961‟de (yeni) açıldı ve İstanbul‟daki uzun Al-

man yuva geleneğinin bugüne kadarki taşıyıcısı haline geldi. Karma 

evliliklerden doğan çocukların artmasıyla birlikte yuva çocuklarının 

sayısı da son yıllarda hissedilir ölçüde arttı.  

Alman çocuk yuvasının eğitim hedefi, inişli-çıkışlı tarihi boyun-

ca büyük ölçüde değişmeden kalmıştır: Bugün de amaç, Alman (ve 

Türk) kökenli çocuklara sağlam bir Almanca eğitimi vermekten iba-

rettir.    
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