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nglikan misyonerlik teşkilatları faaliyetlerini, Britanya İmparator-
luğu’nun genişlemesine ve koloni siyasetinin etkisine paralel ola-
rak yaygınlaştırmışlardır. Misyonları, Batı’nın coğrafi, ticari ve

siyasi yayılmasının kültürel uzantıları olarak tanımlayan Tibawi, yabancı
misyonların faaliyetlerini Batılı Hristiyanlar’ın yerli halklar üzerinde haki-

Hristiyan Oryantalizminin Kadınlar Şubesi:
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ÖÖZZEETT  Anglikan misyonerlik teşkilatları faaliyetlerini, Britanya İmparatorluğu’nun genişlemesine
ve koloni siyasetinin etkisine paralel olarak yaygınlaştırmışlardır. Bu yaygınlık, misyon hareke-
tine kadınların iştiraklerinin kabulüyle birlikte daha da artmış ve önem kazanmıştır. Ne var ki,
hareketin başlangıç döneminden itibaren üstlendikleri sorumluluklar nispetinde misyon litera-
türünde kadınların yerleri ve rolleri izah edilmemiştir. Bu çalışmada geniş ölçüde erkek ege-
men hegemonyaya dayanan misyon hareketinde, kadınların müstakil bir varlık olarak meşruiyet
kazanmaları sürecinin; Batılı güçlerin siyasal ve ekonomik çıkarları çerçevesinde yeni bir dünya
düzeninin kurulması için desteklediği misyonerliğin kültürel evangelizm boyutunun ön plana
çıkmasını hızlandırdığı yaklaşımı üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte 1920’li
yıllara dek kadın misyonerlerin yahut misyonerlik cemiyetlerinin gerek kurumsallaşma gerek ni-
celik ve gerekse teolojik nitelik açısından erkeklerin gerisinde kaldığını belirtmek icap etmek-
tedir.
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AABBSS  TTRRAACCTT  Anglican missionary organizations spread their activities in parallel to the expansion
of the British Empire and the impact of colonial politics. This prevalence has increased and gained
importance together with the acceptance of women’s participation in the mission movement. How-
ever women’s places and roles have not been described in the mission literature at the rate of re-
sponsibilities undertaken by them as of the starting period of the movement. In this study it is
attempted to dwell on the approach that the process of legitimization of the women as an inde-
pendent entity in the mission movement basing on the patriarchal hegemony on a large scale ac-
celerates the cultural evangelism dimension of the missionary work that supports for the
establishment of the new world order within the scope of political and economical interests of the
western powers to come into prominence. Nevertheless it should be stated that the women mis-
sionaries or the missionary community fall beyond the men in terms of institutionalization and the
quantity and theological quality until the year 1920.
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miyet kurmak ve sürdürmek planlarının delili ola-
rak göstermektedir.1 Protestan okullaşması, misyon
teşkilatlarının giderek artan mali ihtiyaçları ve İn-
giltere’nin Levant coğrafyasındaki kontrol ve haki-
miyeti, misyonerleri siyasi-dünyevi otoritelerle
yeni ve daha kompleks bir münasebet geliştirmeye
sevk etmiştir.2 Modern emperyalist çağın başlan-
gıcı olarak nitelendirilen XIX. yüzyılın ikinci ya-
rısında3 Osmanlı Devleti’nin Arap vilayetleri,
Batı’nın misyon hareketi vasıtasıyla kültür ve
kimlik yapıları üzerinde köklü bir değişim süreci
başlatma riskini göze aldığı faaliyetlerin merkezle-
rinden biri olmuştur.4 Bu bağlamda muhtelif etnik,
kabilesel ve ananevi kültürleri sinesinde barındı-
ran Osmanlı tebaasının kadın nüfusu da, Anglo-
Saksonlar’a has üstünlük duygusunun5 beslediği
Protestanlaştırma faaliyetlerinin hedefi haline gel-
miştir.6 Söz konusu faaliyetlerin amacı, kapsamı,
yönü, hedefleri ve uygulamaları itibarıyla değer-

lendirilmesi açısından, hareketin sahiplerinin yani
kadın misyonerlerin arka planlarının yahut eğitim
geçmişlerinin bilinmesi anlamlı bir farklılık mey-
dana getirecektir. Böylece Osmanlı Devleti’ndeki
misyoner okullarında faaliyet gösteren “misyoner
öğretmen” fenomeninin aydınlatılmasına katkı sağ-
lamak hedeflenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın
temel problemi; kadın misyonerlerin “kadınlar için
çalışan kadınlar” sloganına yansıttıkları stratejik ve
evrensel yaklaşımı geliştirmelerine, kendileri adına
konuşan bağımsız bireyler haline gelmelerine ve
geniş ölçüde erkek egemen hegemonyaya dayanan
misyon hareketinde müstakil bir kategori olarak
varlık göstermelerine katkı sağlayan sürecin aşa-
malarını incelemektedir. Bu noktada on dokuzuncu
yüzyılın misyon anlayışının, erkek meslektaşları
gibi kadın misyonerlerin de sahada, İngiliz kolon-
yal-emperyal gücünün aracıları olarak algılanma-
larında etkisi bulunduğunu belirtmek gereklidir.7

1 Abdullatif Tibawi, British Interests in Palestine, 1800-1901: A Study of Religious and Educational Enterprise, London: Oxford University Press, 1961, s. 5.
2 Birinci Dünya Savaşı’nın akabinde Irak’ın işgali sırasında bir İngiliz görevli bir misyonere; “Minarelerden okunan ezanlar İngiliz siyasetine zarar verir mi?” soru-
sunu yönelttikten sonra, “vermeyeceği” yanıtını alması üzerine, “O halde bırakın istedikleri kadar okusunlar” demiştir (Geoffrey P. Nash, From Empire To Orient,
London: I. B. Tauris, 2005, s. i).
3 Walter Hobhouse, The Church and the World in Idea and in History: Eight Lectures Preached Before the University of Oxford in the year 1909 on the founda-
tion of the late Rev. John Bampton, London: Macmillan, 1910, s. 312-327.
4 Her ne kadar misyonerlik cemiyetleri Osmanlı coğrafyasının bütününde faaliyet göstermişlerse de (Esra Danacıoğlu, Osmanlı Anadolu’sunda Anglo-Sakson Mis-
yoner Faaliyetleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1993; Farida Haboubi, Anglo-Sakson Protestan Teşki-
latlarının Türkiye’deki Faaliyetleri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010; Ş. Tufan Buzpınar,
“Suriye ve Filistin’de Avrupa Nüfuz Mücadelesinde Yeni Bir Unsur: İngiliz Misyonerleri [19. Yüzyıl]”, İslam Araştırmaları Dergisi, S. 10 [2003], s. 107-120; Selim
Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji. II. Abdülhamid Dönemi [1876-1909], [çev.] Gül Çağalı Güven, İstanbul: YKY., 2002; Selçuk Akşin Somel, Osmanlı’da Eği-
timin Modernleşmesi [1839-1908]. İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin, İstanbul: İletişim Yay., 2010; Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayun. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Son Döneminde İslam, Devlet ve Eğitim, [çev.] Pelin Siral, İstanbul: İletişim Yay., 2002; Elisabeth Özdalga, “Christian Community Schools during the
Ottoman Reform Period, Late Ottoman Society”, Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, [ed.] Elisabeth Özdalga, London: Routledge Curzon, 2005, s. 254-
273; Roderic H. Davison, “Osmanlı Türkiye’sinde Batılı Eğitim”, (çev.) Mehmet Seyitdanlıoğlu, Belleten, C. LI, S. 200, Ankara, 1987, s. 1031-1044; İlknur Polat
Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Ankara: AYK., 2006; Nahid Dinçer, Yabancı Özel Okullar [Osmanlı İmparatorluğu’nun Kültür Yoluyla
Parçalanması], İstanbul: ER-TU Matbaası, b.t.; Necmettin Tozlu, Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, Ankara : Akçağ Yay., 1991; Necdet Sevinç, Os-
manlı’dan Günümüze Misyoner Faaliyetler, İstanbul : Milenyum Yay., 2007; Şamil Mutlu, Osmanlı Devleti’nde Misyoner Okulları, İstanbul: Gökkubbe Yay., 2005;
Nurettin Polvan, Türkiye’de Yabancı Öğretim, Ankara: MEB, 1952; Ayten Sezer Arığ, Atatürk Döneminde Yabancı Okulları [1923-1938], Ankara: TTK., 1999; Hi-
dayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Ankara: MEB., 1997; İskender Oymak, Metot ve Çalışma Alanları Açısından Türkiye’de Mis-
yonerlik Faaliyetleri, İstanbul : Ankara Okulu Yay., 2012; Dursun A. Aykıt, Misyon ve İnciller : Misyonerliğin Tarihsel Kökenleri, İstanbul: Kesit Yay., 2008; Şinasi
Gündüz ve Mahmut Aydın, Misyonerlik : Hristiyan Misyonerler, Yöntemleri ve Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri, İstanbul: Kaknüs Yay., 2002; Süleyman Turan, Mis-
yoloji. Hıristiyan Misyon Bilimi, Ankara: Sarkaç Yay., 2011; Şinasi Gündüz, “Misyonerlerin Çalışma Yöntemleri”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri. Tartışmalı
İlmi Toplantı, [ed.] Ö. F. Harman, İstanbul : Ensar Neşriyat, 2004, s. 349-376; Mehmet Aydın, “Misyonerlik Faaliyetleri ve Türkiye”, Türkiye’de Misyonerlik Faa-
liyetleri, Ankara : TDV., 1996, s. 7-20; Mustafa Halidi-Ömer Ferruh, İslam Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm, [trc.] Osman Şekerci, İstanbul: Kalem Kitab-
evi, 1968; Erol Kırşehirlioğlu, Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri, İstanbul: Bedir Yay., 1963) çalışma, Anglo-Sakson kadın misyonerlerin en fazla yoğunlaştığı Arap
vilayetleriyle sınırlandırılmıştır.
5 Benzer bir üstünlük duygusu; “Tanrı’nın önemli işlerini yaptırmak üzere seçilmiş özel hizmetkârları” olduklarına inanan Amerikan misyonerlerine de atfedilebi-
lir. Sözgelimi Waldemeier, Amerikan misyonerlerinin Suriye eyaletindeki eğitim faaliyetlerinin; “bölgede büyük bir aydınlanma hareketi” başlattığını ve “o za-
mana dek birbirlerini kıskanıp duran uyur-gezer Doğu kiliselerinin, okullar açmanın gerekliliğini öğrendikleri” ni ileri sürmekte ve Osmanlı Devleti’nin, modern
bir eğitim sistemini yapılandırmak çabası doğrultusunda, tebaası bulunan bütün milletlerin saltanata-hilafete sadakatini sağlamak, Arap eyaletlerinin refah seviye-
sini artırmak vb. amaçlarla nitelikli eğitimi yaygınlaştırma yönünde gerçekleştirdiği teşebbüsleri görmezden gelmektedir. Yine “Amerikan misyonerlerini, Arap rö-
nesansçılarının bakıcı ailesi” olarak tasvir eden Antonius’un çalışmasında yahut “Osmanlı coğrafyasındaki entellektüel tarihin misyonerler ve bilhassa Amerikan
misyonerleriyle başladığını savunan Hitti’nin eserinde de benzer bir söylem hakimdir (Theophilus Waldmeier, The Autobiography of Theophilus Waldmeier, Lon-
don: S. W. Patridge & Co., 1886, s. 169; George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, London: Hamish Hamilton, 1945, s.
35-36; Philip K. Hitti, Lebanon in History from the Earliest Times to the Present, London: Macmillan & Co., 1957, s. 453).  
6 Aydınlanma felsefesi Anglo-Saksonlar’ın kendilerini, Hristiyanlık erdemlerinden yoksun bulundukları, totaliter yönetim anlayışlarına sahip oldukları yahut el-
verişsiz iklim özellikleri dolayısıyla Asyalı, Afrikalı vs. milletlerden üstün görmelerini engelleyememiştir (Christopher A. Bayly, Imperial Meridian. The British Em-
pire and the World 1780-1830, London: Longman, 1989, s. 7; John S. Badeau, “The Role of the Missionary in the Near East, International Review of Missions, C.
43, (Nisan, 1954), s. 400).
7 Claudius Buchanan, Colonial Ecclesiastical Establishment: Being a Brief View of the State of the Colonies of Great Britain, and of her Asiatic Empire, in respect to
Religious Instruction, London: Cadell and Davies, 1813, s. 33-39.
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Kadın misyonerlerin eğitiminde takip edilen ek-
lesiyastik ilkelerin, erkeklerle aynı nitelikler ta-
şımalarını sağladığı fikrinin şekillendirdiği bu
araştırmanın diğer bir amacı; İngiltere’nin her türlü
tehditten, fırsattan, çatışma ve işbirliği olanakla-
rından, ehemmiyet atfettiği bölgelerin en önemli
aktörü haline gelmek için yararlandığı dönem içe-
risinde, Anglikan Kilisesi’nin ve misyonerlik cemi-
yetlerinin misyon bölgelerindeki nüfuz alanlarını
yaygınlaştırmak ve güçlendirmek amacıyla kadın
misyon hareketine yaklaşımlarındaki değişim sü-
recinin aşamalarını ortaya koymaktır. 

Araştırmanın temel varsayımı; erkek ve
kadın misyonerler arasında cinsiyetçi yaklaşımın
haricinde; teolojik anlayış, misyonerlik karakteri,
güç ilişkileri, etnik gruplar, kültür, milliyetçilik,
sınıf ve imparatorluk kavramlarına bakışları iti-
barıyla stereotip özelliklerin bulunduğu fikridir.
Söz konusu varsayımın dayandığı temeller;
Anglo-Saksonlar’ın İncil’in dünyaya yayılması ve
Protestanlaştırma misyonunda seçilmiş millet ol-
dukları fikrinin, erkek misyonerler kadar kadın
misyonerler tarafından da benimsenmiş ve “yeni
tarlaların hidayeti” sürecinde Hristiyanlığın altın
çağının geleceğinden şüphe duyulmamış olması
yaklaşımından8 hareketle tespit edilebilmektedir.
Sözgelimi kadın ve erkek misyonerlerin mevcut
inanç sistemleri arasındaki farklılıkların, Hristiyan
misyon hareketiyle sona ereceği ve insanlığın tek
kalp ve tek ruh olma mertebesine ulaşacağı husu-
sunda inançları tamdır.9

Osmanlı Devleti’nin Arap vilayetlerinde en
etkin olarak faaliyet gösteren Anglo-Sakson kadın
misyonerler hakkında, Türk dilinde müstakil tek
bir yayının bulunamaması, bir taraftan araştır-
manın kaleme alınmasındaki gerekçeyi oluştu-
rurken, diğer taraftan Osmanlı misyonerlik
literatüründeki bu açığın giderilmesine bir katkı

sağlamak fikrine zemin hazırlamıştır. Bu kap-
samda XIX. yüzyılda, gerek sahip olduğu bütçe ve
misyoner sayısı gerekse misyon bölgelerinin yay-
gınlığı ile Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren
en önemli Protestan cemiyetleri arasında bulu-
nan CMS’ye ve Arap vilayetlerinde en yoğun ve
etkili çalışmalar yürüten kadın misyonerlik teş-
kilatlarından Female Education Society’ye (FES)
mensup misyonerlerin, gerçekleştirdikleri teşeb-
büslerle ilgili değerlendirmelerini içeren elyazılı
metinleri, gelen-giden evrakı, fotoğraflar, merkez
tarafından alınan kararlar kendi koşulları içeri-
sinde, olduğu gibi tarihsel yöntemden ve konu hak-
kında kaleme alınmış ikinci el kaynaklar tarihsel
araştırma deseninden yararlanılarak yorumlan-
maya çalışılacaktır.  

Edward Said’in oryantalizmi konu alan 
çalışmalarında kadınlara yer verilmemiş olması,
feminist çevreler tarafından eleştiri konusu ya-
pılmıştır.10 Sözgelimi Sara Mills, Discourses of Dif-
ference adlı eserinde, baskı altında kalan Batılı
kadın figürüyle baskıcı koloniyalist kadın profili
arasında keskin ayırımlar yaparken11 yahut Impe-
rial Eyes’ın yazarı Mary Louise Pratt, emperyal
ideolojinin ve evangelist hareketin güçlenmesinde
cinsiyetler arasındaki farkları öne çıkarmak yerine
monolitik bir söylemin geliştirildiğini ileri sürer-
ken12 ve Reina Lewis Gendering Orientalism’inde
oryantalist geleneği, cinsiyetçi bir yaklaşımla geliş-
tirirken13 bu tenkitlere yer vermişlerdir. Batı’nın,
bir taraftan aynı/benzer-farklı/öteki üzerinde te-
mellendirilmiş Hegelci dialektik paradigmaya diğer
taraftan farklılık ve eşitsizlik temeline dayanan ko-
lonyal yaklaşıma paralel olarak geliştirilen misyon
anlayışında “kadın”; hem politik, ekonomik, top-
lumsal ve dinsel olarak birbirine üstünlük kurmak
isteyen unsurların keşfetmesi, fethetmesi gereken
bir obje olarak –yerli mazlum ve mağdur kadınlar-

8 Clare Midgley, Feminism and Empire. Women Activists in Imperial Britain (1790-1865), New York: Routledge, 2007, s. 67-75.
9 Steven S. Maughan, Mighty England Do Good. Culture, Faith, Empire, and World in the Foreign Missions of the Church of England, 1850-1915, Grand Rapids:
Eerdmans, 2014, s. 13-15.
10 Oryantalizm adlı eserinde Said’in isminden bahsettiği tek kadın Gertrude Bell ve The Desert and the Sown kitabı olmuştur (Edward W. Said, Orientalism, New
York: Vintage Books, 1978, s. 197 vd.).
11 Sara Mills, Discourses of Difference: An Analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism, London: Routledge, 1991, s. 1-194.
12 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London; New York: Routledge, 2008, s. 1-12.
13 Reina Lewis, Gendering Orientalism: Race, Femininity and Representation, London: Routledge, 1996, s. 1-190.



Arzu M. NURDOĞAN HRİSTİYAN ORYANTALİZMİNİN KADINLAR ŞUBESİ: ANGLO-SAKSON MİSYON TARİHİNDE KADINLAR

Journal of Islamic Research 2014;25(2)

77

önem kazanmış, hem de bu savaşta galibiyetin aracı
olarak –misyoner- görülmüştür.

İngiltere’de modern misyon hareketi XVIII.
yüzyılın son çeyreğinde başlamış ve bu dönemde
teşkil edilen üç cemiyet, evrensel ölçekte yaygınlık
iddiası taşıyan misyonerlik faaliyetlerini yürüt-
müşlerdir. Hristiyan teolojisi ile Hristiyan evange-
lizmi arasında mutlak bir rabıta kuran ve İngiltere
haricindeki misyon bölgelerine tedricen yaygınlık
kazandıran Protestan teşkilatlarından olan Society
for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts
(SPG) 1702 senesinde kurulmuştur. Cemiyetin
adındaki “foreign parts”, yalnızca Britanya İmpara-
torluğu’nun kolonileri olup, buralarda yaşayan İn-
giliz tebaasının Hristiyanlaştırılması gayesi de
gözardı edilmemiştir. SPG evangelik çağrının ulaş-
tırılacağı kitle hususundaki kapsama alanını za-
manla genişletmesine rağmen, faaliyet sahasındaki
sınırlılığını muhafaza etmiştir.14

On sekizinci yüzyıl Avrupa kıtasında olduğu
gibi İngiltere’de de büyük değişim çağıdır. Ana hat-
larıyla vermek gerekirse; kırsal nüfusun şehir ve
kasabalara kitlesel göçleri ilk sırada yer almaktadır.
Bazı bölgelerdeki göçmen sayısı kentlerdeki sis-
temi, şehirlilerin yerleşik yaşam alışkanlıklarını
topyekun çökertecek/dönüştürecek nispette yük-
sektir. Öyle ki, kentler; zaten yetersiz olan mesken
sayısı, okullaşma, sağlık hizmetleri, manevi eğitim,
yaşlı ve muhtaçların himayesi, kabristan alanları
vb. ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmiştir. Ki-
lise ve şapeller şehirlerdeki bu ani ve yoğun deği-
şimle başa çıkamaz hale düşmüştür. Bu kriz
ortamında sosyal, manevi ve maddi alanlardaki ih-
tiyaçların karşılanmasındaki boşluğun giderilme-
sine katkı sağlamak amacıyla 1790’lardan itibaren,
çoğunlukla bir kiliseye bağlı olmak üzere gönüllü-
lük esasına dayanan cemiyetler teşkil edilmiştir.15

Bu bağlamda eğitim ve sağlık sektörlerinde çalışa-
cak kimselerin daha nitelikli, profesyonel bir for-
masyon sürecinden geçirilmesi anlayışı gelişmiş ve
ardından “sosyal hizmet” olarak adlandırılacak olan
alanda görevlendirilenlerin yetiştirilmesi fikri be-
nimsenmeye başlamıştır.16

Bu bağlamda şehir ve kasabalarda yeni yoksul
sınıfların ortaya çıkmasıyla beraber yaşanan sorun-
ların aşılamadığı XIX. yüzyılda, kadınların işgücüne
katılımı açısından önemli gelişmeler kaydedilmiş-
tir. Bu dönemde, kendi malikanelerini ve çalışanla-
rını idare etmiş, ufak da olsa hayır işlerine dahil
olmuş ve yeterli boş vakti bulunan yetenekli ve tec-
rübeli kadınlara ihtiyaç artmıştır. Böylece geçmişte
hemen hiçbir formal eğitim almamış kadınlar, yeni
toplumsal sorumluluk projelerinde kendilerine tah-
sis edilmiş rollere uygun olmak üzere nitelikli öğ-
retim programlarını tamamlayabilmişlerdir.17

MİSYON HİZMETİNDE KADIN İŞGÜCÜNDEN 
YARARLANILMASI

On dokuzuncu yüzyılda kadınların çalışma haya-
tına iştiraklerine yönelik geleneksel anlayış, kadın
kimliğinin yeniden yapılandırılması ve “kadın iş-
leri”nin yeniden tanımlanması çerçevesinde değiş-
miş ve kadınlara yönelik entellektüel ve mesleki
eğitim imkanlarının sağlanması doğrultusunda ki-
lise ve misyon işlerinde kadınların birtakım rolleri
üstlenmelerine izin verilmiştir.18 Bu kapsamda mis-
yonerlik cemiyetlerinde kadın işgücünün konu-
munu üç aşamada değerlendirmek mümkündür. 

i. Kadınların misyon işlerinde görünmez 
varlığı: Bu dönemde İngiltere’nin denizaşırı pro-
paganda faaliyetlerinde birtakım roller üstlenme-
lerine rağmen, birkaç istisna dışında misyoner
listelerinde isimleri kaydedilmemiştir.

14 Bu nedenle Hindistan’ın güneyindeki misyonerlik faaliyetleri SPG tarafından değil, Society for the Promotion of Christian Knowledge (SPCK) tarafından yürü-
tülmüştür (Stephen Neill, Foundations of the Christian Missions. Colonialism and Christian Missions, London: Lutterworth Press, 1966, s. 11-17).
15 On sekizinci yüzyılın başlarından itibaren yoksul çocukların eğitimi ve hastaların bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birtakım kadın teşkilatları kurulmuş-
ken; asrın sonunda bu cemiyetlerin hem nicelik itibarıyla artarken hem muhtelif toplumsal gereksinimler için yapılandıkları ve karar alma süreçlerine katılacak güce
ulaşmaya başladıkları görülmektedir (Kathleen Heasman, Evangelicals in Action: An Appraisal of their Social Work in the Victorian Era, London: Geoffrey Bles,
1962, s. 8-9). Ayrıca bkz. Fiona Bowie, “Reclaiming Women’s Presence. Introduction to Women and Missions: Past and Present. Anthropological and Historical Pers-
pectives”, Women and Missions: Past and Present. Anthropological and Historical Perspectives, (ed.) Fiona Bowie-Deborah Kirkwood-Shirley Ardener, Oxford: Berg,
1993, s. 1-19. 
16 Fiona Bowie, “Reclaiming Women’s Presence…”, s. 4. 
17 Owen Chadwick, The Victorian Church, London: SCM, 1987, s. 325.
18 Minna C. Gollock, “The Share of Women in the Administration of Missions”, International Review of Missions, Temmuz 1912, S. 3, s. 675. [674-687]



Arzu M. NURDOĞAN HRİSTİYAN ORYANTALİZMİNİN KADINLAR ŞUBESİ: ANGLO-SAKSON MİSYON TARİHİNDE KADINLAR

Journal of Islamic Research 2014;25(2)

78

ii. Zaruretlerin sevk etmesi neticesinde ka-
dınların Hristiyan misyonerliğine iştiraklerinin
kabulü: Bu aşamada daha fazla sayıda kadın, mis-
yonerlik faaliyetlerinin sürdürülmesinde görev
almışsa da, cemiyet merkezleri bu durumu gö-
nülsüzce kabul etmişlerdir. Söz konusu dönem
içerisinde kadınlar, başlangıçta kendilerinin ida-
resindeki özel ve küçük komiteler aracılığıyla dış
misyonlarda görevlendirilmişler; tedricen sınırlı
üye sayısına ve bütçeye sahip cemiyetler ile “gü-
nahkâr kadınlar”a yönelik olmak üzere tesis edilen
kadın cemiyetleri ve nihayet erkeklerle eşit oranda
kadınlara sorumluluk veren Hristiyan teşkilatları
kurulmuştur.19

iii. Öncü ve lider misyonerler olarak kadınla-
rın meşruiyet kazanması: XIX. yüzyılın sonlarında
ulaşılan bu aşamada kadınlar misyon faaliyetlerini
yürütmüşlerdir.20

Biblelands Missions’ Aid Society’nin (1854)
kurucularından William Muir’in “Muhammed’in
ve Kur’an’ın kılıcı medeniyetin, hürriyetin ve ha-
kikatin karşısında dünyanın bugüne kadar gördüğü
en azılı düşmandır”21 ifadesinde yansımasını bulan
Protestanlığın bölgesel kilise anlayışından çıkıp ev-
rensel misyon idealine kavuştuğu süreç içerisinde,
evvela 1792 senesinde Baptist Missionary Society
(BMS), 1795’te London Missionary Society ve
1799’da Church Missionary Society teşkil edilmiş-
tir. Yoğun görevlendirmeleri yapabilecek seviyede
insan ve gelir kaynaklarına sahip bulunan bu teş-
kilatların yanısıra, daha küçük çaplı faaliyet göste-
ren Wesleyan Methodist Missionary Society ve
Glasgow Missionary Society gibi cemiyetlerin, ka-
dınları misyon hizmetinde kullanma fikrini sis-
temleştirmeye iten gerekçeleri ortaya çıkarmak,
onların misyonerlik faaliyetlerindeki yerlerini ve

rollerini değerlendirmek açısından önemlidir. Baş-
langıçta hiçbir Protestan cemiyetinin bekâr kadın-
ları, misyon hizmetinde kullanmayı planladığı
söylenemez.22 Ayrıca bu dönemde erkek misyo-
nerlerin dahi evli olup olmaması hususunda ittifak
sağlanmış değildir. Kadınlar ve çocuklar, misyo-
nerlerin öküz ve inek gibi hayvanlarla birlikte evsel
ekipmanları arasında kabul edilmiştir. Bu dönemde
misyondaki konumları, “erdem tarlasındaki bostan
korkulukları” olmaktan öteye gidememiştir.23

İngiltere’nin denizaşırı kolonilerine Hz.
İsa’nın mesajını ulaştırma iddiasını taşıyan ilk ce-
miyetlerinden olan SPG, dış misyonlarda bekâr er-
kekleri görevlendirmeyi tercih etmiştir. Yine de
1707 senesinde Maryland’a gönderilen bazı misyo-
nerlerin; yanlarında anneleri, eşleri, çocukları ve
hizmetkârları bulunduğu halde istasyon kurmala-
rına müsaade edildiğine dair birkaç istisna görül-
mektedir.24 Daha ziyade Protestan eğitimi ve
basın-yayın işleriyle meşgul olan 1698 tarihli Soci-
ety for the Promotion of Christian Knowledge’ın
(SPCK) Güney Hindistan’daki misyon bölgesinde
görev yapmış olan C. Frederick Schwartz isminde
Germen asıllı Lutheran misyoneri, evli misyoner-
lerin eşleriyle birlikte dış misyonlarda sorumluluk
üstlenebileceklerine dair giderek güçlenen anla-
yışa; “İtiraf etmeliyim ki, duyduklarımdan pek mü-
teessir oldum. Bir yeminle biraraya gelen çiftlerin
kurdukları evlilik bağının kutsiyetine inanıyorum,
fakat şayet yeni bir misyoner sahada görevlendiri-
liyorsa onun hiçbir sıkıntısının bulunmaması
gerek… Onun öncelikli ve ilk vazifesi lisan öğren-
mektir…”25 sözleriyle karşı çıkmıştır. Bu fikirler
Protestan misyonerliğinde çoğunlukla kabul gör-
müş ve dil sınavından geçene dek dış misyonlarda
görevlendirilenlerin evlenmemesi yahut eşleriyle

19 Joyce Rutherford, The Place of Women in Missionary Work (London Missionary Society 1795-1945. Triple Jubilee Papers. No. 12), London: Livingstone Press,
1944, s. 3.
20 Jocelyn Murray, “Anglican and Protestant Missionary Societies in Great Britain”, (ed.) Marie-Therese de Maleissye, Femmes en mission Actes de la XIe session
du CREDIC a Saint -Flour (aout 1990), Collection du CREDIC; 9, Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, Lyon 1991, s. 106. [105-126] 
21 Methods of Mission Work Among Moslems. Being those Papers read at the First Missionary Conference on behalf of the Mohammedan World held at Cairo, April
4th-9th, 1906, (ed.) E. M. Wherry, London: Fleming H. Revell Company, 1906, s. 233.
22 Bu düşüncede misyonerlerin dul kalan eşlerinin kendilerini bekârlardan üstün görmesinin etkisi bulunabilir (Waltraud Haas, “The Nineteenth Century Basel
Mission and its women missionaries”, Mission History from the Woman’s Point of View with Contributions from Waltraud Haas & Ken Phin Pang, Basel: Basel Mis-
sion, 1989, s. 17). [12-25]
23 A. Michael Hollis, The Preparation and Place of the Missionary, Edinburgh: Centre for the Study of Christianity in the Non-Western World, b.t., s. 4. 
24 Gerçi bunlar da uğradıkları gemi kazasından sağ kurtulamamışlar ve misyon bölgesine ulaşamamışlardır (Fiona Bowie, “Reclaiming Women’s Presence…”, s. 6). 
25 Roger Bowen, “…So I send you”: A Study Guide to Mission, London: SPCK, 2007, s. 29-31.
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birlikte görevlendirilmemesi kuralı getirilmiştir. Bu
uygulama bilhassa bazı kültür coğrafyalarında evli
erkeklerin, bekârlara nazaran daha güven içeri-
sinde oldukları fikriyle dengelenmeye çalışılmış-
tır.26 Böylece bilinçli yahut bilinç dışı dürtülerle
kadınlar dış misyon bölgelerine gönderilmişlerdir.
Fakat bunlar cemiyetlerin misyoner listelerine kay-
dedilmemişlerdir. Sözgelimi CMS’nin ilk defa 1804
senesinde hazırladığı misyoner listesinde, Germen
Lutheranların isimleri yer almasına rağmen eşleri
kaydedilmemiştir. Bu görünmez kadınların saha-
daki varlıkları, yalnızca “eşi onunla birliktedir” ifa-
desinden anlaşılmaktadır. Ancak 1826 senesinde
görevlendirilen bir Germen Lutheranla ilgili bilgi-
ler verilirken; “ikinci eşinin, Mary Hickson’ın on
sene boyunca sahada yanında kaldığı ve misyon
bölgesindeki başka bir kadının –Bayan Renner’ın-
açtığı okulda çalıştığı” not edilmiştir.27 1822 ve
1827 yıllarında Yeni Zelenda’ya ve Sierra Leone’ye,
bölgedeki Avrupalıların ve yerli kızların eğiti-
minde asistanlık yapmaları üzere iki kadın mis-
yonerin gönderildiği bilinmektedir.28 Güney
Hindistan’da Protestan misyon hareketine öncü-
lük yapan misyonerlerden Benjamin Bailey’le 1816
senesinde evlenen Elizabeth Ella hakkında ise
“Cottayam’da yerli Süryani Hristiyan kadınların
eğitimini ilk defa üstlendiği” notu düşülmüştür.29

Başka bir ifadeyle modern misyon hareketinin ilk
döneminden itibaren kadınlar Sierra Leone’de,
Yeni Zelenda’da yahut Hindistan’da Hristiyan
evangelistleri/aktivistleri olmuşlardır. Ancak genel
olarak incelendiğinde, sayılarının kabarık olduğu
tahmin edilen eşlerin, kız kardeşlerin yahut onların
refakatçilerinin/arkadaşlarının misyoner listelerine
dahil edilmedikleri anlaşılmaktadır.

Baptist Missionary Society’nin Hindistan’daki
faaliyetlerine öncülük eden ve misyon tarihine “Se-
rampore üçlüsü” olarak geçen Carey, Marshman ve

Ward adlı misyonerler evli olup, misyon bölgele-
rinde eşleriyle birlikte yaşamışlardır. Bunlardan
bilhassa Bayan Marshman kadınların ve kızların
yetiştirilmesinde aktif bir rol oynamıştır. Yine
LMS’in yahut Wesleyan Methodistlerin, İngil-
tere’nin dışında vazifelendirdikleri misyonerlerin
çoğu evliydi veya görev mahallerinde evlenmiş-
lerdi. Sözgelimi Robert Moffat nişanlısıyla birlikte
gittiği Cape Town’da 1819’da evlenmiş, David Car-
gill ise 1832’de Güney Pasifik’e eşi Margaret ile bir-
likte ulaşmıştır. Söz konusu kadınlar, yerli kızların
misyon doktrinleri doğrultusunda eğitimi için
ölümü göze alarak faaliyet yürütmeleri itibarıyla,
misyon tarihinde kahraman olarak anılmalarını ge-
rektirecek ölçüde gayret göstermişlerdir.30

Dış misyonlarda görevlendirilen erkek misyo-
ner sayısının henüz on bire ulaştığı 1815 senesinde,
üç bekâr kadın; İngiltere adına Asya ve Afrika’da
yaşayan insanların dini yaşamlarını desteklemek,
yön vermek ve değiştirmek üzere faaliyet gösterme
vazifesinin CMS’ye düştüğünü belirterek, bu mis-
yon için gönüllü olduklarını genel kurula iletmiş-
lerdi. Benzer bir teklif 1799 yılında Felemenk bir
kadın tarafından LMS’e yapılmıştı. LMS teklifi
reddetmişken, CMS ağabeylerine refakat eden kız
kardeşlerin haricinde bekâr kadınların dışarıya
gönderilmemesine karar vermişti.31

CMS’nin misyoner listesine kadınlar ancak
1820’den itibaren dahil edilmişlerdir. Bunlardan
ilki hakkında, ağabeyiyle birlikte misyon bölgesine
gittiği bilgisi verilmiş, diğeri müdire olarak kayde-
dilmiştir. 1820 ile 1831 yılları arasında listeye on
bir kadın misyoner daha ilave edilmiştir. Ne var ki,
bunlardan ikisi hariç tamamı iki yıl içerisinde ya
hayatını kaybetmiş yahut evlenmiştir. Söz konusu
iki kadın misyoner ise Germen kökenli bir misyo-
ner ile Afrikalı eşinin evlatlıkları olup, İngiltere’ye
eğitim için gönderilmişler ve tahsillerinin akabinde

26 Karl Rennstich, “The Understanding of Mission, Civilisation and Colonialism in the Basel Mission”, Missionary Ideologies in the Imperialist Era: 1880-1920, (ed.)
T. Christensen-W.R. Hutchison, Denmark: C. Bogtrykkeri, 1982, s. 124. [94-130]
27 CMS Arşivi, Register of Missionaries (Clerical, Lay & Females) and Native Clergy from 1804 to 1904, P. I, Printed for private circulation, 1896, s. 15.
28 CMS Arşivi, Register of Missionaries..., s. 261. 
29 CMS Arşivi, Register of Missionaries (Clerical, Lay & Females) and Native Clergy from 1804 to 1904, P. II, Printed for private circulation, 1905, s. 6-7.
30 Mora Dickson’ın Beloved Partner: Mary Moffat of Kuruman, Gabarone: Botswana Book Centre; Kuruman: Kuruman Moffat Mission Trust tarafından 1989’da yayın-
lanan eseri “adsız kahramanlar” olarak tasvir ettiği kadın misyonerlerin hatıralarını içermektedir. 
31 Eugene Stock, The History of the Church Missionary Society: Its Environment, Its Men, and Its Work, C. 1, London: Church Missionary Society, 1899, s. 124-125.
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sahada yani anavatanlarında dört ile yedi yıl bo-
yunca öğretmenlik yapmışlardır.32 Bu iki kızkarde-
şin Register’a kaydedilmesinde,33 bir misyonerin
himayesinde yetişen yetimler olmalarının ve yal-
nızca CMS için çalışmalarının etkisi varsayılabilir.
Öte yandan söz konusu kimseler, diğer bir gö-
rünmez kategori olan, sahadaki misyonerlerin ço-
cukları konusunun değerlendirmeye alınması
gerektiğini hatırlatmaktadır. Tespit edilebildiği ka-
darıyla bu dönemde CMS’ye mensup misyonerler-
den on kız çocuğu misyon bölgelerinde dünyaya
gelmiş ve büyümüştür. Misyon teolojisinin yoğun
etkisine maruz kalarak yetişen bu kız çocuklarının,
Anglikan kilisesinin nüfuzunu yayması amacına
yönelik annelerinin yürüttükleri faaliyetlerde en
büyük yardımcılar oldukları şüphesizdir. Bunlar
arasında Mary Moffat adlı bir kız çocuğu, yaşının
ilerlemesiyle birlikte Kuruman’daki anaokulunun
idaresini üstlenmiş ve İskoç misyoner David Li-
vingstone’la evlenmişti.34

Misyonerlik yapan ailelerine yardım etmek ve
bekâr bir misyonerle evlenmek, misyon bölgele-
rinde doğup yetişmiş kızların neredeyse değişmez
kaderleriydi. Ancak baba vefat ettiğinde, dul kalan
anneye ve kıza misyon bölgesindeki okulun yahut
yetimhanenin sorumluluğunu devretmek üzere
birtakım düzenlemeler yapılabilmişti. Cemiyet bu
matemli kadınları himaye etmiş ve kendi adlarına
tahsisat ayırmayı ihmal etmemiştir. Böylece mis-
yondaki varlıkları görünmez olan bazı kadınlar,
uzun müddet sonra görünür nitelik kazanmıştır.
Sözgelimi bu yolla Mary Thomas’ın ve kızı Frances
Thomas’ın 1866 senesinde CMS Missionary Regis-
ter’da adları zikredilmiştir. 1838’de evlenen Mary
Thomas, misyoner listesine girebilmek için Meng-
nanapuram’da yirmi altı sene çalışmak zorunda
kalmıştır. Cottayam’daki meslektaşı Amelia Baker

1818’de evlenmiş, kocasının 1866’da vefatından
sonra misyon bölgesinde yaşamaya devam etmiş ve
1888’de ölene dek kız okulunun idaresini üstlen-
miştir. Yaklaşık yetmiş yıl boyunca misyon bölge-
sinde kalan, misyona hizmet eden Baker, CMS’nin
listesine ancak son yirmi iki yılında alınmıştır.35

Yüksek ölüm oranına ve misyon bölgelerine
gidenlerin birkaç sene içerisinde evlenmelerine
rağmen pek çok cemiyette, eşlerinin vefatından
sonra bölgede kalmayı sürdüren misyoner kadınla-
rın uzun süreli faaliyetlerinden bahsedilebilmekte-
dir. Sözgelimi CMS’nin listesindeki ilk seksen
kadının en az on dördünün dul oldukları anlaşıl-
maktadır. Cemiyetin Sierra Leone’deki misyo-
nunda Bayan Beale, kocasının 1839’da vefatından
sonra, yirmi yedi sene boyunca bölgede kalmaya
devam etmiş, Amelia Johnson eşinin kaybını mü-
teakip dokuz yıl Cottayam’daki faaliyetleri sür-
dürmüştü.36

1793 senesinde kurulan Scottish Missionary
Society John Wilson ve eşi Margaret’ı, Bombay’e
1829’da göndermişti. Yüksek tahsil görmüş Marga-
ret Wilson misyon bölgesine ulaşır ulaşmaz bir kız
okulunu faaliyete geçirmek üzere çalışmalara ko-
yulmuş, ancak kısa zaman içerisinde vefat etmişti.
Bunun üzerine Margaret Wilson’ın iki kızkardeşi,
masraflarını kendileri karşılamak suretiyle ablala-
rının başlattığı vazifeyi devam ettirmek üzere Bom-
bay’a intikal etmiştir. Böylece cemiyet, söz konusu
kız kardeşlerden Bayan Reid’i ilk kadın misyoneri
olarak 1838 senesinde Bombay’de görevlendirdi-
ğini ilan etmiştir. Reid’in bir sene içerisinde haya-
tını kaybetmesi37 İngiltere’de endişeye yol açmış ve
dış misyonlarda kadınlara sorumluluk verilmesi
1860-1870’li yıllara ertelenmiştir.38

Kadın misyonerliğinin gelişmesi hususunda
benzer bir hikayesi bulunan LMS’in ilk kadın mis-

32 Söz konusu kadın misyonerler Hannah Nylander ile Anne E. Nylander’dır (CMS Arşivi, Register of Missionaries …, P. I, s. 157).
33 CMS Arşivi, Register of Missionaries…, P. I, s. 159; P. II, s. 217.
34 Mora Dickson, Beloved Partner…, s. 62-65.
35 CMS Arşivi, Register of Missionaries…, P. II, s. 138, 142.
36 Deborah Kirkwood, “Protestant Missionary Women: Wives and ‘Spinsters’”, Women and Missions: Past and Present: Anthropological and Historical Perceptions,
(ed.) Fiona Bowie, Deborah Kirkwood, Shirley Ardener, Providence, R.I.: Berg, 1993, s. 37-38.[23-42]
37 Elizabeth G. K. Hewat, Vision and Achievement, 1796-1956: A History of the Foreign Missions of the Churches United in the Church of Scotland, London:
Thomas Nelson & Sons, 1960, s. 39-40. 
38 Michael Marten, Attempting to Bring the Gospel Home. Scottish Missions to Palestine, 1839-1917, London, New York: Tauris, 2006, s. 9-11.
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yoneri olan Bayan Sturrock’un, Güney Afrika’da
görevlendirilme tarihi 1864’tür. Bir yıl sonra iki kız
kardeş olan Anstey’ler, Hindistan’ın güneyindeki
misyon bölgesine gönderilmişlerdir.39 Söz konusu
görevlendirme tarihleri dikkate alındığında
CMS’in, misyon hizmetinde kadınlara sorumluluk
verilmesi meselesinde öncü cemiyetlerden olduğu
anlaşılmaktadır. Zira kuruluşundan yaklaşık kırk
sene sonra, sahada vazifelendirilen kadın misyo-
nerlerinin sayısı yirmi dörde ulaşmıştır.40 Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren misyon bölgelerindeki
faaliyetlere katkı sağlayan kadınlar açısından bir
değişim sürecine girilmiştir. Nitekim ilk defa bu
dönemde herhangi bir erkek misyonerle irtibatı
yahut akrabalık ilişkisi bulunmadan,41 münferiden
ve müstakilen kadınlara sorumluluk verilmeye
başlanmıştı ki, en sık görüldüğü misaller Hindis-
tan’daki Protestan misyonlarıydı. Bunların hari-
cinde Anglo-Sakson kadınları arasından bilhassa
hiç evlenmemiş olan bir grubun, herhangi bir teş-
kilat bağlantısı olmaksızın kendi paraları ve şahsi
münasebetleriyle Asya’da, Afrika’da yahut Osmanlı
Devleti’nin Arap ve Rumeli vilayetlerinde inanç
propagandası yaparak “kafirleri” Protestanlaştırmak
yönünde kayıtdışı evangelist faaliyetler yürüttük-
leri tespit edilebilmektedir.42 Ancak bu çalışma
misyon teşkilatlarına mensup, misyon kurulla-
rınca tensib edilmiş/vazifelendirilmiş kadınların
faaliyetleriyle sınırlı kaldığından, söz konusu ka-
tegori başka bir araştırmanın konusunu teşkil
edebilir. Bununla birlikte cemiyetlerin, evange-
lizasyon hareketinde erkek misyonerlerin yerine
getiremeyecekleri yahut sakıncalı görüldükleri
alanlarda uzun süre kadınlara sorumluluk verme-
melerinde, söz konusu görünmez kadınların; eşle-
rin, dulların, kızkardeşlerin, kız çocuklarının ve
kadın refakatçilerin kayıtdışı faaliyetlerinin etkisi
düşünülebilir.

Londra’da varlıklı bir Hristiyan ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelen Mary Ann Aldersey, LMS’in
Çin’deki “kutsal vazifesi”nin öncülerinden Robert
Morrison’la tanıştığında henüz on dokuz yaşın-
daydı. Morrison’un verdiği Çince derslerini takip
eden Mary Ann, dış misyonların birinde çalışmak
üzere gönüllü olarak LMS’in faaliyetlerine katkı
sağlamak istediğini bildirmiştir. İlk kadın misyo-
nerini –sonradan Gutzlaff soyadını alan Bayan Ne-
well- 1826 senesinde Malakka’ya göndermiş olan
LMS, Aldersey’in bu talebini olumlu karşılayarak,
onun Çin’e komşu olan Doğu Hindistan’a gitme-
sine izin vermiştir. Cava’da bir Hind-Çini okulu
açan Aldersey, 1842’de Hong Kong ve Ningpo’ya
gitmiş ve Protestan kız okulları tesis etmiştir. Eği-
tim alanındaki çalışmalarında, bilhassa misyoner-
lerin yerel dillere aşina kız çocuklarından istifade
etmiştir. Bunlardan biri olan Mary Leisk, erken
yaşlardan itibaren Aldersey’in yanında bulunmuş
ve sonunda piskoposluğa kadar yükselen bir CMS
misyonerinin, William Russell’ın eşi olmuştur.
LMS’le kurduğu yakın münasebeti mütemadiyen
korumasına rağmen, Mary Ann Aldersey doğrudan
cemiyete mensup olmamıştır. 1861 senesinde artık
emekli olmak istediğini söylediğinde idaresini üst-
lendiği kız okullarını CMS ve Amerikan Presbiter-
yenler devralmıştır.43

Muayyen miktarda sermaye sahibi bir kadın
bu dönemde, Mary Ann Aldersey örneğinde ger-
çekleştiği üzere bir misyon teşkilatıyla ve bilhassa
İngiliz diplomatlarla kurduğu münasebetler neti-
cesinde İngiltere’nin dışına çıkabilmekte, güvenli
mekanlar bulabilmekte ve hatta zamanla kendi
kendine yeterlilik kazanan okullar açabilmekteydi.
Diğer taraftan denizaşırı ülkelerde muhtelif sebep-
lerle bulunan Anglo-Sakson Protestanların bir kıs-
mının; sözgelimi sağlık gerekçesiyle Kahire’de
yaşayan Dublin Başpiskoposunun kızı Bayan Wha-

39 Chandra Mallampalli, “British Missions and Indian Nationalism, 1880-1908: Imitation and Autonomy in Calcutta and Madras”, The Imperial Horizons of British
Protestant Missions, 1880-1914, (ed.) Andrew Porter, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2003, s. 159-160. [158-182]
40 Eugene Stock, The History of the Church Missionary Society. Its Environment : Its Men and Its Works, London : C.M.S., 1899, C. I, s. 189-192. 
41 Yine de kadın misyonerlerin sahada görevlendirilmelerinin, babalarının tasdikine bağlı kalmaya devam ettiğini söylemek mümkündür. Nitekim Papaz Longley
Hall’un 16 Nisan 1895 tarihinde Kudüs’ten gönderdiği bir raporda; cemiyetin Kutsal Topraklar’daki tüm misyonerleri istasyonlara yerleştirmesinden ötürü, Şifa
Amr’daki gündüz okulunda faaliyet gösteren Bayan Mitchell’a yardım edecek kimsenin olmadığından şikayet edilmiş ve Bayan Poe’nun kalması gerektiğine işaret
edilmiştir. Ancak Bayan Poe’nun babası, kızının Şifa Amr’daki koşullar nedeniyle istasyonda kalmasına kesinlikle karşı çıktığından, kendisi Şemlan’a gönderilmiş
ve Papaz Hall’un dikkat çektiği ihtiyaç –geçici bir süreliğine de olsa- karşılanamamıştı (SPFEE Arşivi, FES., AM6 [1895-1899], No. 11829, 11830). 
42 Deborah Kirkwood, “Protestant Missionary…”, s. 26.
43 Joyce Rutherford, The Place of Women…, s. 4.
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tely’in yahut Hindistan’da İngiliz memuru sıfatıyla
bulunan Robert Merttins Bird’ün kızkardeşi Bayan
Bird’ün, yerli kızlar için açtıkları okullar hariçten
gelen yardımlara ziyadesiyle bağlı kalmışlardır.44

Her halde modern misyon hareketinin ilk dönem-
lerinde cemiyetler, şahıslarına ve faaliyetlerine
meşruiyet kazandırmadıkları halde kadınların ça-
lışmalarından fiili anlamda yararlanmışlar ve onla-
rın sağladıkları avantajları kullanmışlardır. Söz
konusu kadın misyonerler İngiltere’de yahut İs-
koçya’da bir göreve tayin edildiklerinde yapacak-
ları işin aynısını; yani ev ziyaretleri düzenlemek,
kız okulları tesis etmek, yetimleri himaye etmek,
vaizeler yetiştirmek, yoksullukla, kadının toplum-
sal kimliği üzerindeki sınırlamalarla savaşmak vb.
misyon bölgelerinde gerçekleştirmişlerdir. Bütün
faaliyetlerin İncil temelinde ilerlemesine gayret
eden kadınlar, başlangıçta tereddüt hali içerisinde
de olsa, 1820’lerden itibaren birtakım misyon teş-
kilatları tarafından İngiltere haricinde görev ve
sorumluluk tevcihiyle misyoner olarak kabul
edilmişlerdir.

ZARURETLERİN SEVK ETMESİ NETİCESİNDE 
KADINLARIN HRİSTİYAN MİSYONERLİĞİNE 
İŞTİRAKİNİN KABUL EDİLDİĞİ DÖNEM VE 
CEMİYET MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN 
HEMCİNSLERİNİN TEPKİSİ

On sekizinci yüzyılın sonu ile on dokuzuncu asrın
başlarında İngiltere’de mezhep/kilise ayırımı ya-
pılmaksızın bütün kadınların yoğun bir şekilde iş-
tirakini gerektiren, yeni topluma hizmet alanları
ortaya çıkmıştır.45 Tanrı’nın insanlığı İsa Mesih ve
kutsal mesajı aracılığıyla kurtaracağı planı teme-
linde tesis edilen dış misyonlar, bu kapsamda
önemi artan unsurlardan biri haline gelmiş ve mis-
yon için gereken destek ve yardımların artırılması
hususunda süratle kadınlar devreye alınmıştır. Bir
taraftan 1797 gibi erken bir tarihte Scottish Mis-

sionary Magazine tarafından kadınların misyon
bölgelerine gönderilip gönderilmemesi meselesi
tartışmaya açılmış, diğer taraftan 1821’de İskoçya
Lanark’da ilk defa Kadınlar Yardım Cemiyeti teş-
kil edilmiştir.46 Benzer bir heyet CMS bünyesinde
Norwich’de 1813 senesinde oluşturulmuştur. Bu
teşkilatlanmaların temel hedefi, misyonerlik cemi-
yetlerinin gelir kaynaklarını artırmak ve evangelik
faaliyetlere ilginin azalmasını engellemektir. İnsan
ve gelir kaynaklarının sürekliliğini sağlamaya
yönelik gösterdikleri sistemli çabaların, bütün
uluslara İncil’in vaaz edilmesi gerektiğine dair
yaptıkları çağrıların ve bu tarihe kadar misyon böl-
gelerinde gerçekleştirdikleri “kayıt dışı” faaliyetle-
rin getirdiği birikimin neticesi olarak, 1830’lardan
itibaren cemiyet merkezlerindeki kadınlar, saha-
daki hemcinslerini doğrudan ve etkili şekilde des-
teklemek üzere yeni bir teşkilatlanma sürecine
girmişlerdir.47 Bu noktada kadın evangelik hareke-
tinin merkezi olarak Hindistan ve bilhassa Kalküta
en yoğun ilgiyi toplamıştır. 

İlk defa 1793 senesinde BMS misyonerlerinin
evangelistik hareketin tohumlarını attığı Kal-
küta’ya CMS 1815’de gelmiştir. Doğu Hindistan
Kumpanyası’nın misyon faaliyetini yasaklaması
üzerine gerek kumpanyada gerekse İngiltere’nin
Hindistan’a gönderdiği orduda görevli din adam-
ları, “beyazlar için evangelizasyonun devamı” ama-
cıyla Kalküta’yı merkez üssü olarak seçmişlerdir.
Cambridge’li Charles Simeon’un yoğun çabaları ne-
ticesinde hem Doğu Hindistan Kumpanyası’nın
bazı yetkilileri ve hem Kalküta’ya yerleşmek zo-
runda kalan papazlar bölgede İncil vaazının devam
etmesi gerektiği konusunda ikna edilmişlerdir.
Böylece hayatını Şark’ta evangelizasyona adamış,
İncil’i Urduca, Farsça ve Arapça’ya tercüme etmiş,
İslam ilahiyatı ve Hristiyan teolojisi arasındaki
temel tartışma konularını içeren Controversial
Tracts on Christianity and Mohammedanism baş-
lıklı eseri kaleme almış Henry Martyn (1781-1812)

44 Deborah Kirkwood, “Protestant Missionary…”, s. 29-30.
45 Priscilla Chadwick, Shifting Alliances. Church and State in English Education, London & Washington: Cassell, 1997, s. 5-9.
46 Michael Marten, Attempting to Bring…, s. 10.
47 Yüzyılın başlarında bazı Protestan çevreler tarafından bir tür şeytan olarak tanımlanan kadınlar, akrabalık/evlilik münasebetiyle bulundukları misyon bölgelerinde
meydana gelen her nevi uğursuz hadisenin de müsebbibi olarak görülmüşlerdi (Paul Jenkins, “Introduction”, Mission History from the Woman’s Point of View with
Contributions from Waltraud Haas & Ken Phin Pang, Basel: Basel Mission, 1989, s. 9, 10). [7-11]
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gibi misyonerlerin faaliyetleri için elverişli bir
zemin hazırlanmıştır.48 Bölgede Simeon ve Martyn
vb. Doğu Hindistan Kumpanyası çalışanları hariç,
bir kısmı Hristiyan aktivisti olan kayda değer Av-
rupa tebaası yaşamaktaydı. Anglo-Sakson devlet
adamlarının ve tüccarların ikna edilmesini mütea-
kip 1814 senesinde Kalküta’ya üç başdiyakoz ile bir
piskoposun atanması kabul edilmişti. Bu tarihte
Kalküta’da papazlık yapan Daniel Carrie, ilk başdi-
yakoz olmuş ve üç piskoposun kısa bir müddet zar-
fında art arda hayatını kaybetmesiyle bölgedeki
nüfuzu artmıştır.49 1812’de evlendiği Elizabeth
Myers, Kalküta’da serbest tüccarlık yapan bir İngi-
liz’in kızı olmasına rağmen, İngiltere’yi ancak ev-
lendikten sonra görme imkanı bulmuştur. Bayan
Carrie, annesi ve arkadaşları gibi; bölgede doğmuş,
büyümüş, uzun süre yaşamış kadınlar, Hindistan’da
kadınlara yönelik ayrımcılığı ve sınırlamaları doğ-
rudan gözlemleme imkanı bulmuşlardır. Bu kap-
samda yoksul tabakalara mensup kadınlar ve
çocuklar için birtakım destek programlarının açıl-
ması gerektiğini ve yerli kadınlarla evlenmiş Av-
rasyalı ailelerin beyaz çocuklarına yönelik hayır
işlerine ihtiyaç duyulduğunu savunmuşlardır.
Diğer taraftan bu dönemde ne kendilerinin ne
erkek misyonerlerin, varlıklı sınıftan ve yüksek
kastlardan kadınlar yahut harem için kalıcı bir et-
kide bulunabilecekleri kanaatindeydiler.50

Baptist Missionary Society kız okullarını 1817
senesinden itibaren açmaya başlamasına rağmen bu
alandaki faaliyetlerini sınırlı tutmayı tercih etmişti.
Misyoner cemiyetlerinin kadın misyonerlere dair
tereddütlerinin devam ettiği yıllarda Kalküta Okul
Cemiyeti, bünyesindeki Batılı yetenek sahibi genç
kızları İngiltere’ye öğretmenlik tahsili almaları

amacıyla göndermekteydi. British and Foreign
Bible Society’nin bir mensubu olan Mary Ann
Cook ise 1820 senesinde Kalküta’ya varmıştı. Fakat
karşılaştığı birtakım güçlükler ve cemiyetin bazı
üyelerinin kız okullarına sponsorluk etmeye hazır
olmaması yüzünden Bayan Cook, 1822’de en geniş
bütçeye sahip Anglikan cemiyeti olan CMS adına
çalışmaya başlamıştı.51 Yine bir CMS misyoneri
olan Papaz Isaac Wilson’la evliliğinden sonra böl-
gede Bayan Wilson ismiyle tanınmış misyoner,
1828’de eşinin vefatına rağmen Hindistan’dan ay-
rılmayarak, genç kızlığında tek bir yerli kız çocu-
ğuyla başlattığı eğitim faaliyetlerini, Kalküta’da
açtığı Merkez Kız Okulu ile Agarpura’da tesis et-
tiği Kadın Yetimhanesi’nde genişletmiştir. 1824 se-
nesinde Kalküta’da, valinin eşinin nezaretinde,
Bayan Wilson vb. Anglo-Sakson kökenli kadınla-
rın da iştirakiyle Kadınlar Eğitim Cemiyeti teşkil
edilmiştir. Cemiyetin amacı CMS’in bölgedeki kız
çocuklarının okullaşma oranını artırma teşebbüs-
lerine destek vermektir.52

Bu gelişmelerin ardından nihayet 1834 sene-
sinde İngiltere’de Society for Promoting Female
Education in the East (SPFEE) adlı yeni bir cemiyet
teşkil edilmiştir.53 Söz konusu cemiyet, Female
Education Society, Scottish Ladies’ Association for
the Advancement of Female Education in India ve
Female Education in the East gibi, tam anlamıyla
bir misyon teşkilatı olarak değerlendirilip değer-
lendirilmeyeceği hususu tartışılan kuruluşlardan
biridir.54 Gelir ve insan kaynaklarındaki sınırlılık-
lar55 dolayısıyla uzun vadeli hedefleri nispeten
muğlak, yetki, görev ve sorumlulukları küçük çaplı
olan bu cemiyetler; İngiltere’de kadın eğitimine
yönelik olumlu tutumların gelişmesine ve güçlen-

48 Günümüzde Henry Martyn vakfının desteğiyle kurulmuş Henry Martyn Centre, evrensel misyon hareketi konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıntılı
bilgi için bkz. John R. C. Martyn, Henry Martyn (1781-1812) Scholar and Missionary to India and Persia: A Biography, Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 1999.  
49 Eugene Stock, The Story of the CMS, 1799-1922, London: Church Missionary Society, 1922, s. 5-7.
50 Eugene Stock, The Story of…, s.11-14. 
51 CMS’in sahip olduğu gelir kaynaklarının zenginliği hakkındaki detaylar için bkz. Arzu M. Nurdoğan, “Anglikan Kilisesi’nin Osmanlı’daki Sancaktarı: Church
Missionary Society: Üyeleri ve Gelir Kaynakları - II”, Dini Araştırmalar, C. 17, S. 44, Ocak-Haziran 2014, s. 13-42. Ayrıca XIX. yüzyılın başlarında misyonerlik ce-
miyetlerinin bütçeleri itibarıyla bir karşılaştırması için bkz. Rufus Anderson, Foreign Missions: Their Relations and Claims, Boston: Congregational Publishing So-
ciety, 1874, s. 336.
52 J. C. Ingleby, Missionaries, Education and India. Issues in Protestant Missionary Education in the Long Nineteenth Century, Delhi: ISPCK, 2000, s. 39-47, 65-78.
53 Cemiyet merkezi, Londra Cheapside’da 32 numaralı binadır (Theodore Christlieb, Protestant Foreign Misions: Their Present State, London: James Nisbet & Co.,
1880, s. 80)
54 Söz konusu cemiyetlerin yanısıra İngiltere’de; 1852 senesinde kurulan Indian Female Normal School and Instruction Society, 1860’da tesis edilen Ladies’ Asso-
ciation  for the Social and Religious Elevation of the Syrian Women ile Society of the English Presbyterians for China and India faaliyet gösteren kadın misyon teş-
kilatlarının önde gelenleri arasındadır (Theodore Christlieb, Protestant Foreign Misions: Their Present State, London: James Nisbet & Co., 1880, s. 81).
55 1872 yılına ait bir istatistik, cemiyetin kadın misyon teşkilatları arasında en büyük bütçeye sahip olduğuna işaret etmektedir. Buna göre Indian Female Normal School
Society’in bütçesi 3888£, Wesleyan Ladies’ Female Education Society’nin 1305£, SPFEE (FES)’in ise 4400£’du (Colonial Church Chronicle, Aralık 1872, s. 147).
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mesine katkı sağlamak, misyon teşkilatlarına kadın
öğretmen, hemşire, doktor vs. personel desteği ver-
mek, malzeme yardımında bulunmak, İngiltere’den
misyon bölgelerine gönderilen yardımların güvenle
ulaşmasını temin etmek ve muayyen nispetler da-
hilinde bağış yapmak amacıyla kurulmuşlardır. Bu
cemiyetler söz konusu uygulamaları çoğu zaman
büyük Protestan misyonerlik teşkilatlarıyla işbir-
liği içerisinde gerçekleştirmişlerdir. Sözgelimi
1837’de teşkil edilen Scottish Ladies’ Association
gerçekte, Church of Scotland Mission’ın bir destek
birimi olarak kurulmuş olup, sonradan Women’s
Foreign Mission adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.
Bu cemiyet misyon bölgelerinde İskoç ve İngiliz
kadınların istihdamı için çaba göstermiş, misyoner
adaylarının seçimi, görevlendirilmesi ve destek-
lenmesi hususlarında kadınlara inisiyatif tanımış-
tır.56 Benzer şekilde 1813 senesinde kurulmuş
Wesleyan Methodist Missionary Society’nin de ka-
dınlara yönelik destek komitesi, 1830’lardan itiba-
ren kilise ve misyon faaliyetlerinde sorumluluk
üstlenmiştir.57

Küçük çaplı teşkilatların çoğunda görüldüğü
üzere SPFEE (FES)’in de, doğrudan herhangi bir ki-
liseye bağlanmak yerine mezheplerarası bir cemi-
yet olmayı tercih etmesindeki temel gerekçe;
Protestan kiliselerini yaygınlaştırmak misyonu ye-
rine sahalarda aktif görev yapan kadın misyoner-
lere, kilise ayrımı yapmaksızın yardım etmeye
öncelik tanımasından kaynaklanmaktaydı. Bu
görev tanımı, söz konusu cemiyetlerin misyoner-
lik faaliyetlerinde daha az güçlükle karşılaşmasında
etkili olmuştur. İngiltere’deki topluma hizmet uy-
gulamalarına katkılarıyla tanınmış Lord Shaftes-
bury’nin dostlarından Mary Kinnaird ve kızı Emily
Kinnaird’in kuruluşunda yer aldığı cemiyet, 1854

senesinden itibaren en itibarlı misyoner yayınla-
rından biri olan Female Missionary Intelligencer’ı
çıkarmaya başlamıştır. Söz konusu dergi, kadın
misyon hareketinin tarihine, hal-i hazırdaki duru-
muna ve istikbaline dair makalelere yer vermekle
birlikte, misyon bölgelerinde sorumluluk üstlenmiş
kadınların –Çin’de Bayan Aldersey, Hindistan’da
Bayan Bird ve Bayan Wilson, Kahire’de Bayan
Whately, Şemlan’da (Cebel-i Lübnan) Bayan Wat-
son ve Bayan Hicks vs.- faaliyetlerine dair bilgileri
kamuoyuyla paylaşmaktaydı. Bu enformasyon,
kadın misyon hareketine maddi ve ayni desteklerin
devamını ve artmasını sağlamaya yönelik formatta
bulunan metinler içerisinde yapılmıştı.58 Mensubu
bulunan kadın misyonerlere yaptığı yardımların
yanı sıra SPFEE, diğer cemiyetler dahilinde yetki
ve sorumluluk üstlenmiş olanlara da destek ver-
meye çalışmıştır.59 Bu kapsamda İngiltere haricinde
faaliyet gösteren Protestan okulları ve yetimhane-
ler ile beyaz nüfusun çoğunlukta bulunduğu böl-
geler için yenilikçi bir yardım toplama yöntemi
olarak, yerel pazarlarda satılmaya değer ürünleri ve
el işlerini içeren sandıklar misyon bölgelerine gön-
derilmişti. Misyon çalışma gruplarına mensup
Anglo-Sakson kadınlar tarafından yapılan eşyalar;
Kalküta’daki, Bombay’deki, Cape Town’daki,
İran’daki, Kahire’deki, Suriye’deki, Lübnan’daki,
Anadolu’daki vs. misyoner hemcinslerine gönde-
rilmekte ve onlar aracılığıyla mahalli pazarlarda,
çarşılarda satılmaktaydılar. Bu bağlamda silgiler,
saat kayışları ve bebek başlıkları en hızlı kâr ge-
tiren ürünlerdi. Female Missionary Intelligen-
cer’ın bir haberine göre; misyon faaliyetleri
yararına gönderilen bir sandıktaki ürünler, pa-
zarda £54.10 gibi 1850’li yıllar için hayli önemli bir
gelir getirmişti.60

56 Neil Dickson, “Modern Prophetesses: Women Preachers in the nineteenth-century Scottish Brethren”, Scottish Church History Review, S. 25, V. 1 (1993), s. 89-
117; Elizabeth G. K. Hewat, Vision and Achievement…, s. 121.
57 Robert Alder, Wesleyan Missions: Their Progress Stated and Their Claims Enforced With Observations and Suggestions Applicable to Kindred Institutions,
London: Wesleyan Methodist Missionary Society, 1842, s. 98-107.
58 Female Agency Among the Heathen: As Recorded in the History and Correspondence of the Society for Promoting Female Education in the East, (ed.) B. W. Noel,
London: Edward Suter, 1850, s. ii-iv.
59 Bunlar arasında Bursa’da, Hasankeyf’te ve Harput’taki Amerikan misyon okulları da bulunmaktadır. Cemiyet ayrıca Urfa’da Papaz Hagop Aboohayatian tarafın-
dan idare edilen kız okuluna bağışta bulunmuş ve Urfa’nın, Harran’ın Hristiyanlık tarihindeki yerine ve bölgenin Müslümanlar’dan önceki sakinlerinin bilhassa yerli
halktan Kürtler’e tanıtılması hususuna değinen ve Piskopos Gobat tarafından kaleme alınmış olan “Petition from the Protestant Church in Oorfa, Mesopotamia” baş-
lıklı tezkiresini heyet toplantısında gündeme getirmiş, Papaz Aboohayatian’ı İngiltere’ye davet etmiştir (The Twenty-Sixth Report of the Society for Promoting Fe-
male Education in the East, London: Suter & Alexander, Ocak 1860, s. 14; The Forty-Fifth Report of the Society for Promoting Female Education in the East,
London: Hill & Heath, Ocak 1879, s. 40).
60 The Persia and Turkish Arabia Missions, London: W. Glowes & Sons, 1909, s. 44; CMS Arşivi, 11 Nisan 1841, Bayan Wilson’dan SPFEE genel kuruluna, CMS/B/OMS/C
I1 O8/4/27 [CMS Arşivi/Foreign Division/Overseas Missions series/North India Mission/Original Papers (incoming)/Correspondence with bishops of Calcutta].
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SPFEE’in 1899 senesinde tasfiyesiyle birlikte
cemiyetin Şemlan istasyonundaki kurumlarını dev-
ralan ve sonradan Middle East Christian Outreach
adını alacak olan British Syrian Schools, Lübnan’da
Dürziler ve Maruniler arasında 1860 senesinde or-
taya çıkan çatışmaların61 akabinde, Osmanlı Dev-
leti’nin Suriye ve Cebel-i Lübnan topraklarında
faaliyet gösteren müstakil misyonerlik cemiyetleri
arasında yer almaktadır. Kuruculuğunu Elisabeth
Bowen Thompson ve Augusta Mentor-Mott’un
yaptığı cemiyetin amacı; çatışmalar sırasında eşle-
rini kaybeden dul kadınlar ile yetim kız çocukla-
rını himaye edip Hristiyanlık eğitimine tabi
tutmaktır. Eşini Kırım’da kaybetmiş olan Bayan
Thompson, Suriye’de kaldığı süre içerisinde birbir-
lerine hasım muamelesi yapan milletler arasında
vukubulan çatışmalardan en fazla zararı kadınların
gördüğü kanaatindeydi. Müslüman, Ortodoks
Rum, Katolik Rum, Musevi, Dürzi, Maruni, Sür-
yani vb. cemaatlere mensup kız çocuklarını aynı
çatı altında bir araya getirip, İncil mihverli bir eği-
tim programını takip etmek suretiyle bu düşman-
lığın önlenebileceği fikrindeydi. Bu kapsamda
Beyrut’ta yerli Protestan öğretmen yetiştiren bir
okulun yanı sıra yine Şam ve Beyrut vilayetleriyle
Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı’nda toplam yirmi altı
gündüz okulunu faaliyete geçirmişti.62 Beyrut’taki
öğretmen okulu, diğerlerinden farklı olarak tüm
mezheplere açık olup, en başarılı öğrenciler İngil-
tere’deki hayırsever kadınlardan senede £12’dan
£16’a ulaşan miktarlarda burs kazanmışlardı. Burslu
talebelerin mezuniyetten sonra misyon okullarında
öğretmen olarak çalışma zorunluluğu vardı ve 1878
senesi itibarıyla bu kurumdan mezun altmışı aşkın
öğretmen, Protestan mekteplerinde muallimlik
yapmaktaydı. Kozmopolit öğrenci yapısına rağmen
Yeni Ahit derslerinin zorunlu olduğu okullarda ev
ve el işleri dersleri de gösterilmekteydi. Cemiyet

kayıtları yedi Avrupalı müdire ile altmış yedi yerli
öğretmenin idaresindeki yirmi yedi okulda toplam
2614 kız öğrencinin öğrenim gördüğüne işaret et-
mekteydi. Bu kapasitede bir öğretim faaliyetinin
senelik kaynak ihtiyacı ise öğrenci başına £2’dan
toplam £5000’a ulaşmıştı.63 British Syrian Schools
misyon faaliyetleri kapsamında; öğretmenlerin
yanı sıra vaizelerin, İncil okuyucularının (Scripture
readers) ve yalnızca üst sosyo-ekonomik ailelere
mensup kadınlara yönelik çalışmaları yürüten mis-
yonerlerin de teşebbüsleri bulunmaktaydı. Ayrıca
Moon sistemine64 göre okuma derslerinin verildiği
ama ve dilsiz mektebi de açılmıştı. Müslüman kız
çocukları ve genç kızları için özel okullar, Pazar
İncil sınıfları ve Müslüman, Dürzi ve Hristiyan
annelere yönelik sınıflar da Bowen Thompson’ın
liderliğini ve idareciliğini yaptığı teşebbüsler ara-
sındaydı. Pazar ayinlerinin okullarda icra edil-
mesini özellikle isteyen Thompson, bu vesileyle
okullarının da reklamını gerçekleştirmişti.65

ÖNCÜ VE LİDER MİSYONER OLARAK 
KADINLARIN MEŞRUİYET KAZANMASI

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında muayyen
bir birikime sahip bir İngiliz kadın; Hindistan’a, Sri
Lanka’ya, Çin’e yahut Osmanlı coğrafyasına gide-
bilmekte, şehir veya kasaba merkezlerinde kiralık
mesken bulabilmekte ve hatta okul/ev-okul açabil-
mekteydi. Anglo-Sakson Protestan kadınlar için
böyle bir imkanın mevcudiyetine ilk dikkati çe-
kenlerden biri olan Bayan Wilson, herhangi bir
misyon bölgesinde kızların eğitimi yararına so-
rumluluk üstlenmek istediğine dair SPFEE’e yap-
tığı teklifin değerlendirme aşamasında, cemiyet
heyeti tarafından sorulan sualleri bu doğrultuda ce-
vaplamıştı: “Tarihte hiçbir vakit, bu dönemde ol-
duğu kadar İsa Mesih’in misyonunu ve Tanrısal

61 M. Tayyip Gökbilgin, “1840’dan 1861’e Kadar Cebel-i Lübnan Meselesi ve Dürziler”, Belleten, C. X, S. 40 (Ekim 1946), s. 640-703.
62 Baalbek’teki okul hk. bkz. BOA., 18 Mart 1890 (26 B 1307), ŞD. [Şura-yı Devlet], 2537/16; Sur kasabasındaki okul ile Suriye’deki okullar hk. bkz. BOA., 12 Tem-
muz 1874 (28 Ca 1291), HR.TO. [Hariciye Nezareti Tercüme Odası], 249/58; 15 Aralık 1883 (15 S 1301), HR.HMŞ.İŞO. [Hariciye Nezareti İstişare Odası], 74/2; 13
Mart 1907 (28 M 1325), ŞD., 2757/1; 6 Şubat 1915 (21 Ra 1333), HR.HMŞ.İŞO., 89/2. 
63 Salname yahut Osmanlı arşiv kayıtlarında bulunamayan bu bilgiler, yalnızca cemiyet tarafından düzenlenmiş evraka istinat etmektedir (Durham University Arc-
hives [DUA], “Syria. Ladies’ Association for the Social and Religious Improvement of the Syrian Females”, [1867-1869], G19/3/81).
64 Görme yeteneğini kaybetmiş kimselere okuma öğretmek üzere harflerin parmaklarla hissedilmesinde kolaylık sağlayan kabartma tekniğinin kullanıldığı sistem
(Ayrıntılı bilgi için bkz. William Moon, A Simplified Alphabet for the Use of the Blind, London: b.yy., 1924).
65 Turkish Missions’ Aid Society, Twenty-Second Annual Report of the Turkish Missions’ Aid Society. For the Promotion of Christian Missions in Bible Lands and
throughout the Ottoman and Persian Empires, London: W. J. Johnson, 1878, s. 25-26.
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Krallığı ilan etmek üzere mütevazi, dindar kadınlar
için elverişli imkanlar sunulmamıştır. Neticede
bugün pagan devletlerin Hristiyanlaştırılmasında
kadınlara en az erkek misyonerler kadar ihtiyaç
duyulmakta ve misyon hareketi için istifade kay-
nağı olmaktadırlar.”.66 Wilson’ın bu konuşmasında
dikkati çeken bir unsur; çocukların eğitiminde
yetki ve sorumluluk üstlenecek kadınlardan, ger-
çek misyonerler olarak bahsedilmeyip, misyon için
elverişliliği ve gerekliliği açısından önemine deği-
nilmiş olmasıdır. Bununla birlikte Bayan Wilson,
misyon için görevlendirilecek kadınların tavır ve
hareketlerinde gayet nettir. Wilson’a göre kadın
misyonerler ve bilhassa eğitim faaliyetlerinde yetki
ve sorumluluk verilecek olanlar; duyarlı, sağlam
karakterli, sağlıklı, iyi huylu, mülayim ve mu-
hakkak kendini İsa Mesih’in hizmetine adamış
olmalılardı.67 Misyon bölgelerinde okullaşma faa-
liyetlerinde bulunacak bu misyonerlere verilen ta-
limatların, erkeklerde olduğu üzere son derece sert
ifadeleri barındırdığı anlaşılmaktadır: “Misyonu-
nuzun birinci amacı karanlık içerisinde ve ölümün
gölgesinde yaşayan insanların bulunduğu toprak-
larda İsa Mesih’in çağrısıyla ruhların kurtuluşunu
sağlamaktır. Hristiyanlığın, kilisenin istikbali sizin
bu coğrafyalarda yetiştireceğiniz yeni nesillere bağ-
lıdır. Bu nedenle bilhassa genç kızlar ve çocuklar
sizin ihtimam ve dikkatinizin odak noktası olmalı-
dır. Ve onların Hristiyanlık eğitiminden geçirilme-
leri doğrultusunda çalışırken ne sizin ne kız
kardeşlerinizin ne de yanınızdakilerin şikayet et-
meye hakkınız bulunmaktadır…”68

Kadın misyonerler, misyon bölgelerine kendi-
lerine asistanlık yapabilecek olan kız kardeşleri, ar-
kadaşları yahut dindar bir kadın hizmetkârıyla
gitmelilerdi. Wilson cemiyete ayrıca, Hindistan’a
yolculuk için en elverişli zamanlar, götürülmesi
gereken eşyalar ve ihtiyaç duyulan öğretim ma-
teryalleri hakkında da bilgiler vermiştir.69 Bu bil-

gilerin katkılarıyla gerek SPFEE gerekse diğer mis-
yonerlik cemiyetleri, münferid ve müstakil olarak
vazifelendirilip sahaya gönderilmiş kadınlardan,
hem kız okullaşmasında hem misyon işlerinde yar-
dımcı olmalarını beklemiştir. Öte yandan daha
evvel ağabeylerine yahut eşlerine refakat etmek
üzere sahada bulunan kadınlardan bir kısmının,
misyonerlerin ölümüyle birlikte, kendilerini bütün
misyon işlerinden sorumlu buldukları vakalar da
yaşanmıştır. Bunlar arasında yer alan Bayan Bird,
ağabeyi Robert M. Bird’in Gorakhpur’da CMS’ye
bağlı olarak gerçekleştirdiği misyon vazifesini, ve-
fatından sonra devralmıştır. Yine A Lady of En-
gland adlı kitabın yazarı Charlotte Tucker da,
ağabeyine yardımcı olmak üzere bulunduğu Pen-
cap’ta, yazdığı çocuk kitapları ve ahaliyle kurduğu
yakın münasebetler neticesinde ağabeyinden daha
fazla şöhret kazanmış ve kısa zaman içerisinde doğ-
rudan evangelik faaliyetlerden sorumlu hale gel-
miştir. 1855 senesinden itibaren Church of England
Zenana Missionary Society’nin mensubu olarak
Hindistan’da yaşayan Tucker, yirmi yıl boyunca
aktif misyoner sıfatıyla görev yapmıştır.70

Bir misyon cemiyetinin doğrudan tavzifi ol-
maksızın misyon bölgelerinde bulunan Protestan
kadınların esas amacı, refakat ettikleri yahut akra-
baları olan misyonerlere asistanlık yapmaksa da,
çoğu kez doğrudan himaye edilmeden vazifeyi sür-
düremeyeceklerini açıklamışlardır. Böylece arşiv
evrakında; “teşkilata kabul edilmiştir” ibaresine yer
verilen kadınlar için “daha evvel çalışmıştır” kay-
dının düşürüldüğü görülmektedir.71 Bir diğer kate-
gori; sahada aktif görev yaptıkları sırada hayatını
kaybeden misyonerlerin yetim ve öksüz kalan,
yerel dillere ve misyon hizmetine aşina kızlarıydı
ki, bunlar yukarıda bahsedilen türde, bir cemiyetle
doğrudan bağlantısı bulunmayan Anglo-Sakson
kadınların vesayetine bırakılmışlardır. Ancak bu
şahısların hayatları ve çalışmaları yalnızca bir mis-

66 Sözgelimi kadın misyonerler İngiltere’de, yerli kızların yerel malzemelerle ürettiği otantik ürünleri satıp misyon yararına kayda değer gelirler elde edebilmek-
teydiler (Charlotte M. Yonge, The Three Brides, London: Macmillan, 1889, s. 51-53.
67 CMS Arşivi, 11 Nisan 1841, Bayan Wilson’dan SPFEE genel kuruluna, CMS/B/OMS/C I1 O8/4/27.
68 FEE, “Instructions Given by the Prudential Committee of the FEE, to the Missionaries Abroad, February 7, 1889”, FMI, 30 Haziran 1889, s. 34-35. [29-36] 
69 CMS Arşivi, 11 Nisan 1841, Bayan Wilson’dan SPFEE genel kuruluna, CMS/B/OMS/C I1 O8/4/27.
70 Rhonda A. Semple, Missionary Women. Gender, Professionalism and the Victorian Idea of Christian Mission, Suffolk: Boydell Press, 2003, s. 216-226.
71 Register of Missionaries..., P. II, s. 233-236.
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yonerle evlenmeleri durumunda takip edilebil-
mektedir. 

Esasen bağımsız, başka bir ifadeyle herhangi
bir cemiyetin mensubu bulunmayan kadınların72

evangelik faaliyetlerine misyon bölgelerinde ihti-
yaç duyulmuştur. Zira Şark memleketlerinde erkek
misyonerlerin kadınlarla irtibat kurmaları pek
mümkün olmadığı gibi, misyoner sıfatıyla tanınan
Avrupalı kadınlara yönelik tepkiler de kolay yatış-
tırılamamıştır.73 Bu nedenle Kalküta’da faaliyet gös-
teren Piskopos Wilson gibi CMS’nin saha tecrübesi
bulunan öncü isimleri; Protestan okullarının ida-
resinde, öğretmenlikte ve yetimlerin himayesinde
kadınların sorumluluk sahibi olabilecekleri görü-
şünü savunmuşlardır. Ne var ki bu noktada, bekâr
kadınlar yerine ancak evli kadınlara, misyon yetki
ve vazifesinin teslim edilebileceği meselesi ortaya
çıkmıştır. Zira oto-kontrol becerisinden yoksun gö-
rülen kadınların, misyon bölgelerinde yerli, başka
bir ifadeyle daha aşağı ırktan erkeklerle evlenme
tehlikesi mevcuttur.74 Bu nedenle söz konusu me-
selenin yoğun olarak gündeme taşındığı dönemin
başlangıcında, kadın misyonerlerin görevlendiril-
mesi hususunda Protestan misyon teşkilatları iki
temel yönteme başvurmuşlardır: İlki, geniş insan
ve gelir kaynaklarına sahip misyonerlik cemiyet-
leri bünyesinde kadın kollarının teşkil edilmesine
izin verilmesiydi. Söz konusu kadın heyetlerine,
misyon için bağış ve yardımların toplanması ile
cemiyet mensuplarını biraraya getiren organizas-
yonların düzenlenmesi hususlarında inisiyatif ta-
nınmıştır. Bu metod bilhassa Church of Scotland
Mission ile Wesleyan Methodist Missionary Soci-
ety tarafından benimsenmiştir. LMS bünyesinde ise
kadın misyonerlerin tayininde yetkili, hususi bir

tetkik komitesi görevlendirilmiştir. İkincisi, Anglo-
Sakson Protestan kadınların misyon bölgelerindeki
faaliyetlerini destekleyen ve onların büyük misyon
teşkilatlarına kabul edilmeleri hususunda aracılık
eden küçük çaplı kadın cemiyetlerinin kurulma-
sıydı. Söz konusu cemiyetler kadın evangelistlerin
misyon bölgelerinde teşkilatlanmalarını da destek-
lemişlerdi ki; bunlar arasında 1854 senesinde
Bayan Wilson’un önderliğinde Hintli Protestan
kadın öğretmen yetiştirmek amacıyla tesis edilen
Indian Female Normal School and Instruction So-
ciety yahut hiyerarşik toplumsal yapının en üst
katmanlarındaki kadınlara yönelik olmak üzere
kurulan Zenana Bible and Medical Mission bulun-
maktaydı.75

Misyon bölgelerinde Protestan kız okulları
açmak, yetişkin kadınlara okuma-yazmayı öğret-
mek ve İncil okuma saatleri düzenlemek, “kadın-
lardan kadınlara” yönelik faaliyetlerin temel
aşamalarıydı. Bu teşebbüsler kadınların evvela eş-
leriyle birlikte, ardından müstakil olarak misyon
bölgesi ve civarında gerçekleştirilen gezilere işti-
rakleriyle hem çeşitlenmiş hem yaygınlık kazan-
mıştır. Bu geziler esnasında kadın misyonerler; ev
ziyaretlerinde bulunmuşlar, yerel-Protestan okul-
ları tetkik etmişler, öğretmenlik ve vaizelik eğitimi
için elverişli olabilecek nüfus ve mekanları araştır-
mışlar, yerli kadınların da katılımına açık toplantı-
lar düzenlemişler ve misyonda aktif olarak çalışan
diğer kadınlara nezaret etmişlerdir. Bölgedeki yay-
gın ve geleneksel baskı unsurları hariç tutuldu-
ğunda; Batılı giyim tarzlarının yanısıra İncil’den
hikayeler anlatan, el işleri ve sanatlarında maharet
sahibi olan bu kadınların en azından gayrımüslim
hemcinsleri üzerinde bırakmış olduğu muhtelif et-

72 Söz konusu kadınlar ya misyoner bir aile mensubu yahut sonradan bu camianın içerisine dahil olup, öncelikle misyon anlayışını benimsemeye elverişli bulun-
duklarını ispatlamaları gereken kimselerden müteşekkildir (Waltraud Haas, “The Nineteenth Century Basel Mission and its women missionaries”, Mission History
from the Woman’s Point of View with Contributions from Waltraud Haas & Ken Phin Pang, Basel: Basel Mission, 1989, s. 13. [12-25])
73 Sözgelimi CMS’in Kutsal Topraklar’da kadın misyonerlerin görevlendirilmesine öncülük eden Yafa’daki misyonerlerinden Papaz J. R. Langley Hall, Müslüman
erkek esnafla iletişim kurabildiği halde tek bir Müslüman kadınla konuşmanın mümkün olmadığını ifade etmiştir. Papaz, “onlarla yalnızca kadınlar ilişki kurabile-
ceği gibi bir erkeğin Müslüman ailenin evine davet edilmesi, kadına yönelik bir hakaret olarak algılandığından imkansızdı. Onların hanelerine, kızlarına ve kadın-
larına ulaşmadan Müslümanlar arasında etkin bir faaliyet gösterilemezdi…” (SPFEE Arşivi, FES., AM6 (1895-1899), No. 12015). 
74 Eugene Stock, The History of…, C. I, s. 316. Nitekim Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinde misyonerlik yapan Theresa Huntington, 1900 senesinde Ermeni bir
doktorun yaptığı evlenme teklifini hakaret olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Yine yerli bir Ermeni papazıyla evlenmeye kalkan diğer bir kadın misyoner, cemiye-
tinden ve meslekdaşlarından gördüğü yoğun tepkiler üzerine evvela istifa etmiş ardından bölgeyi terkederek ülkesine dönmek zorunda kalmıştır (Barbara J. Mer-
guerian, “’Missions in Eden’: Shaping and Educational and Social Program for the Armenians in Eastern Turkey, 1855-1895”, New Faith in Ancient Lands. Western
Missions in the Middle East in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, (ed.) Heleen Murre-van den Berg, Leiden-Boston: Brill, 2006, s. 257).[241-262]
75 Mezheplerarası bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla teşkil edilen cemiyet gerçekte, bütün faaliyetlerinde Anglikan Kilisesi’nin himayesindeki CMS’le doğrudan ir-
tibat kurmuştur. Cemiyet eğitim faaliyetlerinin yanısıra Protestan yetimhanelerinin, kliniklerin ve sağlık ocaklarının açılmasında da teşebbüslerde bulunmuştur (Irene
H. Barnes, Behind The Pardah: The Story of CEZMS Work in India, London: Marshall Brothers, 1902, s. 9-10).
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kileri varsayılabilir. Bilhassa 1880’lerden itibaren
Osmanlı Devleti’ndeki sosyo-ekonomik ve kültü-
rel yapının değişmesine bağlı olarak söz konusu te-
sirin boyutlarında geçmişe nispetle anlamlı
farkların bulunduğu söylenebilir.76 Sözgelimi Ame-
rikan Board teşkilatının Osmanlı Devleti’ndeki en
kıdemli misyonerlerinden olup Protestan okulla-
rını, misyonerliğin esas vasıtası olarak kabul eden
Henry H. Jessup’un77, 1881 yılı itibarıyla impara-
torluktaki faaliyetler hakkında istatistik bilgilerini
sunduğu bir raporunda; Suriye ve Filistin’deki Pro-
testan cemiyeti sayısı yirmi üç olarak kaydedil-
mişken;78 81 erkek, 110 kadın misyonerin bu
teşkilatlara bağlı olarak çalıştırıldığı bilgisi veril-
miştir.79 İlaveten bu misyonerlerin nezaretinde 582
yerli öğretmen, yardımcı ve vaiz/vaizenin görev
yaptığını, bölgede toplam 140 istasyonun açıldığını,
26 kilise ile 39 kilise binasının bulunduğunu ve
1693 kişinin komünyon ayinine katıldığını, kayıtlı
Protestan mevcudunun ise 6311 olduğunu ifade et-
miştir.80

Toplam 11.187 talebenin öğrenim gördüğü
Beyrut vilayetindeki81 kız öğrenci sayısının -5921-
erkeklere oranla -5468- daha fazla olmasını, XIX.

yüzyılın başlarıyla karşılaştırdığında82 şaşırtıcı
bulan Jessup, bu gelişmeyi son yıllarda kız okullaş-
masında kaydedilen başarıya bağlamış ve istikbal
açısından büyük bir potansiyel olarak değerlendir-
miştir. Suriye ve Filistin’de Protestan yatılı ve gün-
düz okullarına devam eden kız talebe sayısının
7149, erkek öğrencilerinse 7475 olmak üzere top-
lam 14624’e ulaştığını bildiren Jessup; vilayetteki
en eski misyon okullarının Amerikalılar tarafından
açılmakla birlikte yüzyılın son çeyreğinde muhte-
lif Protestan cemiyetlerinin kız eğitimine önem
verdiğini belirtmektedir.83

Müstakil yahut heyet halinde gerçekleştirdik-
leri geziler esnasında, aile içi münasebetler hak-
kında gözlem yapma imkânı elde eden kadın
misyonerler, kaleme aldıkları raporlarda yerli ka-
dınların içinde bulundukları şartları çoğunlukla
vahim yönleriyle işlemişlerdir. Klasik tasvirler ara-
sında; eşi ve kayınvalidesi dahil hane içerisinde
hiç kimseden şefkat ve merhamet görmeyen 
“gelinler”, müsaade almadan konuşma hakkı ta-
nınmayan “kızlar”, hem tarlada hem evde kendi-
lerinden mütemadiyen tam randıman beklenen
“kadınlar” ve asla iyi bir eğitim imkânı bulama-

76 Ruth Kark-Shlomit Langboim, “Missions and Identity Formation Among the Peoples of Palestine: The Case of the Jewish Population”, The Social Dimension of
Christian Missions in the Middle East: Historical Studies of the 19th and 20th Centuries, (ed.) Norbert Friedrich, Uwe Kaminsky, Roland Löffler, Stuttgart: Franz
Steiner, 2010, s. 101-103, 119-120. [101-120]. 
77 Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze…, s. 33.
78 Gerek pratik uygulama gerek teorik gelişme açısından henüz sistematize edilmemiş olan istatistiki bilgilerin ihtiyatla değerlendirilmesi ihtiyacı, verilen rakamla-
rın raporlara göre farklılık göstermesinden de anlaşılmaktadır. Turkish Missions’ Aid Society’nin 29. senelik raporunda, Kutsal Topraklar’da faaliyet gösteren cemiyet
sayısı 47 olarak kaydedilmiştir. Bir yıl sonraki raporunda ise yalnızca Amerikan cemiyetlerinin Balkanlar ve Anadolu vilayetlerindeki misyon bölgelerinde 16 bin
talebenin öğrenim gördüğü, 400 ilkokul ile 23 ortaokulu/lisesi bulunduğu ifade edilmektedir. İmparatorluğun Arap vilayetlerinin dahil edilmesi halinde bu raka-
mın, inandırıcı olmanın sınırlarını hayli zorlayacak düzeye çıkacağı şüphesizdir (Turkish Missions’ Aid Society for the Promotion of Evangelical Missions in Bible
Lands. Twenty-ninth Annual Report, London: Office of the Society, 1885, s. 8; Turkish Missions’ Aid Society for the Promotion of Evangelical Missions in Bible
Lands. Thirtieth Annual Report, London: Office of the Society, 1886, s. 12).   
79 Söz konusu misyon teşkilatları arasında, bölgeye bağımsız olarak gittikleri halde, bir müddet sonra diğer bağımsız kadın misyonerlerin katılımıyla kurulmuş olan
Protestan cemiyetleri de bulunmaktadır. 22 Ocak 1854 tarihinde Bayan Finn, Bayan Cooper ve Bayan Creasy’nin kurdukları Sarah Cemiyeti bunlardan biridir. Coo-
per’in yerli kadınları istihdam ettiği atölyesinde üretilen el dokumalarının, yakalıkların, tespihlerin ve kurutulmuş meyvelerin satışından elde edilen gelir doğrul-
tusunda, Kudüs’teki Musevi kadınları Protestanlaştırmak üzere İsa Mesih’in yeniden dirilişi yolunda hizmet etmeye ant içmiş kadın misyonerlerin gerçekleştirdikleri
faaliyetler; vilayet dahilindeki Musevi mahallelerini düzenli olarak ziyaret etmek, Arapça, Ladino, İbranice gibi yerel dillerde vaazlar vermek ve hediyeler dağıt-
makla sınırlı kalmıştır. Cemiyetin kurucularından Elizabeth Finn, Musevi kadınların kılığına girmek ve aralarına sızmak suretiyle kurnazca bir metod takip ettik-
lerini, böylece gerçek amaçlarını yani misyoner kimliklerini gizlediklerini belirtmiş ve bu durumu hem hissettikleri can korkusuyla hem söz konusu cemaatin kendi
içine kapalı yapısıyla irtibatlandırmıştır (Nancy L. Stockdale, “Danger and The Missionary Enterprise: The Murder of Miss Matilda Creasy”, New Faith in Ancient
Lands. Western Missions in the Middle East in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, (ed.) Heleen Murre-van den Berg, Leiden-Boston: Brill, 2006, s. 115,
120. [113-132].
80 Turkish Missions’ Aid Society for the Promotion of Evangelical Missions in Bible Lands. Twenty-seventh Annual Report, London: Office of the Society, 1883, s. 12.
81 Jessup yirmi beş yıl evvel yüz öğrencinin güçlükle bulunduğu Beyrut vilayetinde, 1881 senesi itibarıyla seksen bin nüfus içerisinde 11.000 çocuğun okula devam
ettiğine dikkat çekmektedir. Bunların üç bininin Protestan, sekiz bininse diğer mezheplerin okullarında öğrenim gördüğünü ifade etmiş ve milletlere göre talebe
sayısını şu şekilde aktarmıştır: Ortodoks Rumların okullarına devam eden öğrenci sayısı– 1473; Maruni okullarına devam eden öğrenci sayısı– 1000; Cizvit okulla-
rına devam eden öğrenci sayısı– 1250; Katolik Rum okullarına devam eden öğrenci sayısı– 400; Sisters of Charity’e bağlı okullara devam eden öğrenci sayısı- 1320;
Müslümanların okullarına devam eden öğrenci sayısı– 1570; Musevilerin okullarına devam eden öğrenci sayısı– 315 (Turkish Missions’ Aid Society for the Promo-
tion of Evangelical Missions in Bible Lands. Twenty-seventh Annual Report, London: Office of the Society, 1883, s. 13).
82 Dr. Jessup o tarihlerde iki milyon nüfus içerisinde okur-yazar kadın sayısının en fazla yirmi olduğunu ileri sürmüştür (Turkish Missions’ Aid Society for the Pro-
motion of Evangelical Missions in Bible Lands. Twenty-seventh Annual Report, London: Office of theSociety, 1883, s. 13).
83 Söz konusu bilgileri karşılaştırmak üzere bkz. İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda…, s. 179-180; Roderic H. Davison, “Osmanlı Türkiye’sinde
Batılı Eğitim”, (çev.) Mehmet Seyitdanlıoğlu, Belleten, C. LI, S. 200, Ankara, 1987, s. 1033 [1031-1044]; Orhan F. Köprülü, “Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri”,
Belleten, C. LI, S. 200, Ankara, 1987, s. 937. [927-944]
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mış “kız çocukları” yaygın prototipler olarak kul-
lanılmıştır.84

Kadın misyon hareketinde “harem” manasına
gelen “zenana” teriminin kullanılması incelemeye
değerdir. Esasen “zenana” yüksek kastlara mensup
olup, toplumun diğer sınıflarından kısmen tecrid
edilmiş genç kız ve kadınları ifade etmekteyse de,
zamanla Doğu’daki hemen bütün misyon bölgele-
rinde üst sınıftan kadınlara yönelik evangelist faa-
liyetlerde kullanılmaya başlanmıştır.85 1879 yılının
sonu ile 1880’nin başında SPFEE; biri Church of
England Zenana Missionary Society (CEZMS)86 ve
diğeri Zenana Bible and Medical Mission (ZBMM)
olmak üzere ikiye ayrılmıştır.87 Her iki cemiyet de
kadın misyonerleri desteklemek, kadın misyon ha-
reketini geliştirmek üzere kadınlar tarafından teş-
kil edilmesine rağmen, kamuoyuna görünen
suretler erkek misyonerler olmuştur. Yine senelik
toplantılarda yahut karma kilise törenlerinde ka-
dınlara konuşma yapma hakkı tanınmamıştır.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından iti-
baren İngiltere’de kızlara yönelik eğitimde nitelik
açısından kaydedilen gelişmenin sonuçlarından
olmak üzere, öncü ve lider misyoner olarak kadın
kimliğinin, misyon hareketinde meşruiyet kazan-
dığı söylenebilir. Nitekim bu dönemde CMS Regis-
ter’da kaydedilen kadın misyonerlerin isimleri,
sahip olduğu akrabalık ilişkileri ve almış oldukları
formasyonları hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Sözgelimi Home and Colonial Society’de tahsil gör-
müş kadınlar için “anaokulu öğretmeni/müdiresi”
tabiri kullanılmışken, diğerleri için “diyakoz sevi-
yesine çıkmıştır”, “hemşire olarak yetiştirilmiştir”

yahut “kilise işlerinde eğitim görmüştür” ifadele-
rine yer verilmiştir.88 CMS bünyesinde yüksek öğ-
retimini tamamlamış ilk kadın misyonerin, 1888
senesinde aktif göreve tayin edildiği ve 1895’de Ka-
hire’ye ilk kadın doktor-misyonerin gönderildiği
bilinmektedir.89 Bundan evvel İskoç üniversitele-
rinde kadınlara sunulan imkanlar çerçevesinde tıp
tahsillerini tamamlamış mezunlar, Church of
Scotland Mission’ın mensubu olarak kadın-mis-
yoner sıfatıyla misyon bölgelerinde çalışmaya baş-
lamışlardı.90 Yine LMS mensubu bir kadın
misyoner-doktor Çin’e 1892 senesinde gönderil-
miştir.91

Bu dönemde nispeten belirgin hale gelen de-
ğişikliklerden biri olmak üzere, kadın misyoner-
lerin sahadaki aktif misyonerlik süresinin
uzamasından bahsedilebilir. Tıp alanında ölümle-
rin kısmen önüne geçilmesini sağlayan gelişmelerin
yanı sıra, evlilik bahanesiyle misyon bölgesini terk
edenlerin oranında da bir düşme görülmektedir.
Sözgelimi 1820 ile 1840 arasında CMS listelerinde
kayıtlı kadın misyonerlerin sayısı yirmi dörttür.
Bunlardan %62’si dört yıldan az bir müddet içeri-
sinde evlenmiş ve yalnızca %25’inin görev süresi
dört seneyi aşmıştır. 1841-1875 döneminde kadın
misyoner sayısı elli altıya yükselmiştir. Bunlardan
sadece %28’i evlilik gerekçesiyle cemiyetten ayrıl-
mış, %55’i dört seneden daha uzun süre misyon
bölgesinde faaliyet göstermiştir. 1866-1875 yılları
arasında ise misyon bölgesinde evlenen kadın sa-
yısı sıfır olarak kaydedilmiştir. Evlilik birliği kuran
kadın misyoner sayısında aynı yıllarda görülen
azalmayla birlikte, dul kalan erkek misyonerlerin
ikinci eşlerini genellikle kendi ülkelerinden tercih

84 Protestan kadın misyonerler kurulu 1906 senesinde Kahire’de yaptığı açıklamasında; Hindistan’da, İran’da, Arabistan’da, Afrika’da, Türkiye’de yani İslamiyet’in
hakim olduğu bütün topraklarda kadınların aynı durumda olduğunu ileri sürerek, kutsal mesajın kabul ettirilmesi haricinde onların manevi, ahlaki yahut maddi açı-
dan çektikleri ıstıraptan kurtulma imkanlarının olmadığını savunmuş ve “…bizler bu misyonu yerine getirmediğimiz müddetçe hiçbir şansları yok. Başka kimse bu
işe girmeyecek. Bu mesuliyet bütün Hristiyan kadınların omuzlarında ağır bir yüktür…” ifadesine yer vermiştir (Methods of Mission Work Among Moslems. Being
those Papers read at the First Missionary Conference on behalf of the Mohammedan World held at Cairo, April 4th-9th, 1906, (ed.) E. M. Wherry, London: Fle-
ming H. Revell Company, 1906, s. 21).
85 Bu konuda Female Missionary Intelligencer’da (FIM) çok sayıda makale mevcuttur (CMS Arşivi, XFES Z2 [Records of the Society for Promoting Female Educa-
tion in the East], FMI, 1 Şubat 1891, No. CII, s. 3-4; FMI, 1 Mart 1891, No. CIII, s. 9-11; FMI, 1 Ağustos 1891, No. CVIII, s. 19-20).
86 Church of England Zenana Missionary Society 1957 senesinde CMS’e katılmıştır. Ayrıca FES misyonerleri de, 1899’da cemiyetin tasfiyesinden sonra CMS’e kabul
edilmişlerdir (Julius Richter, A History of Protestant Missions in the Near East, London: Fleming H. Revell Co., 1910, s. 244; Jocelyn Murray, “The Role of Women
in the Church Missionary Society, 1799-1917”, The Church Mission Society and World Christianity, 1799-1999, (ed.) K. Ward, B. Stanley, Grand Rapids: Eerdmans
& Cambridge, 2000, s. 66-90). 
87 Söz konusu iki cemiyet ve bunların Anglikan misyon hareketiyle ilişkisi için bkz. Steven S. Maughan, Mighty England…, s. 209-215, 339-348.
88 Register of Missionaries…, P. II, s. 97-119.
89 Eugene Stock, The History of…, C. III, s. 503-504.
90 Söz konusu cemiyet Hindistan için 1890 senesinde iki kadın doktor göndermişti (Elizabeth G. K. Hewat, Vision and Achievement…, s. 118-124).
91 Joyce Rutherford, The Place of Women…, s. 12.
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etmeleri, söz konusu rakamlardaki değişimin ge-
rekçeleri olarak ileri sürülebilir.92

Evlilik gerekçesiyle kadın misyonerlerin ce-
miyetlerden ayrılmaları, misyon literatüründe, bil-
hassa eşlerin farklı bir Protestan teşkilatından
olması halinde istenmeyen bir durum olarak akta-
rılmıştır. Bunu önlemek üzere cemiyetlerin çoğu,
bekar kadın misyonerlerine evlenip ayrılmaları ha-
linde93 görevlendirme sürecinde kendilerine veri-
len paranın bir kısmını iade edeceklerini içeren bir
anlaşmayı imzalatmışlardır. Halbuki Protestan ce-
miyetler misyon bölgelerinde faaliyet yürüten
erkek misyonerlerin eşlerini, müstakil ve münferit
olarak misyoner sıfatıyla tanımlamış olsalardı, bu
yönde bir tehdite gerek kalmayabilirdi. Bununla
birlikte artık misyon bölgelerinde erkek misyoner-
ler nispetinde uzun müddet sorumluluk üstlenebi-
len kadınların misyon hareketi için sağlamış
oldukları faydalar, cemiyet merkezlerindeki erkek
yöneticilerin zihinlerini açma noktasında önemli
olmuştur. Zira Doğu’daki misyon bölgelerinde yerli
kadınlarla irtibat, kadınlar vasıtasıyla daha kolay
kurulabilmiştir. Misyonerlik faaliyetlerinde şüphe-
siz, yalnızca iletişim kurma becerisi yeterli değil-
dir. Bunun yanı sıra kadın misyonerlerin erkek
meslektaşları gibi, gittikleri bölgelerin dilini, gün-
delik yaşam pratiklerini, dinsel ritüellerini, kültür-
lerini öğrenmeleri ve Protestanlık haricindeki
inanç sistemlerine mensup erkek ve kız çocukla-
rını hristiyanlaştırmalarını kolaylaştıracak sağlam
bir teoloji ve öğretmenlik eğitimini almaları gerek-
mekteydi ki, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren İngiltere’de kadın misyoner adaylarına
da bu yönde eğitim imkanı sunan merkezler ku-
rulmaya başlamıştır.94 Böylece 1880’lerden itibaren
kadın misyonerler ile erkek meslektaşları arasında
nitelik ve nicelik farkı tedricen kapanır hale gel-
miştir. Sözgelimi CMS’de 1874-1883 yılları ara-

sında denizaşırı bölgelerde vazife tevcih edilen
kadın misyoner sayısı on altı olarak gerçekleşmiş-
ken, 1884-1893 döneminde bu rakam yüz doksan
ikiye yükselmiştir. Öyle ki, 1892 senesinde misyon
tarihinde ilk defa olmak üzere CMS’deki kadın mis-
yoner sayısı erkeklerinkini geçmiştir.95

Bu gelişmenin ekonomik boyutunda, bekar
kadın misyonerlerin erkeklere oranla daha az mas-
rafa yol açmaları gerekçesi yer almıştır. Zira ce-
miyetler, çoğu evli olan erkek misyonerlerin,
eşlerinin ve çocuklarının tahsisatını da karşılamak
mecburiyetindedir. Ayrıca bekar kadın misyoner-
ler, sahada tek bir hane içerisinde yaşayabilmeleri
itibarıyla yine daha ekonomiktir. Şüphesiz misyon
hareketinde menfaatlerin artması, tahsisatın artması
neticesini hasıl etmişse de, bu noktada bilhassa İn-
giltere’ye has olan diğer bir unsuru belirtmekte
yarar vardır. Çok sayıda kadın, cemiyet listelerine
“fahri misyoner” yahut “yarı fahri misyoner” olarak
kaydedilmiştir. Bunun anlamı söz konusu kadınla-
rın tam misyoner ücreti yahut tahsisat alamamala-
rıydı. CMS’de 1888 senesinden evvel bu yönteme
yalnızca, Filistin’deki kızına refakat eden dul bir
kadın misyoner için (1861) başvurulmuşken, 1888-
1904 döneminde kadın misyonerlerin yetmiş biri
fahri, on beşi yarı fahri olarak kaydedilmiştir. Bu
durum aynı dönemde denizaşırı bölgelere gönderi-
len 639 kadın misyonerin %10’nundan fazlası için
de geçerlidir.96 Ayrıca misyonerlik cemiyetleri için
adeta finansal bir armağan olan kadın desteğinin
yanı sıra, söz konusu uygulama aktif görev yapan
misyonerlerin sosyo-ekonomik arka planı hakkında
da bilgi vermektedir. Zira cemiyet tahsisatı olmak-
sızın İngiltere haricine seyahat edebilmek, bu böl-
gelerde yalnız yaşamak ve hatta yeni teşebbüs
alanlarına imza atabilmek için şüphesiz kadınların,
toplumun orta üst gelir kesimine yahut daha iyi sı-
nıfına mensup olmaları gerekmekteydi.

92 1877 ile 1890 yılları arasında misyon bölgelerine gönderilen seksen kadın misyonerden yalnızca on beşi yani %18.75’i  evliydi (Register of Missionaries…, P. II,
s. 91-123). 
93 Sözgelimi 1892’de Şifa Amr’da görevlendirilmiş olan Bayan Mitchell ve Beytüllahim’deki Bayan Fennell farklı cemiyetlere mensup misyonerlerle evlenip cemi-
yetten ve vazifelerinden ayrılmışlardır (SPFEE Arşivi, FES., AM6 (1895-1899), No. 11946, 11947). 
94 Kadın misyoner adaylarına verilmesi gereken eğitimin esaslarıyla ilgili bu dönemde gerçekleştirilen en önemli toplantılarından birinin raporu 1888 senesinde 
English Presbyterian Foreign Missions Committee’nin üyesi olarak uzun yıllar Çin’de misyonerlik yapmış olan Papaz James Johnston tarafından iki cilt halinde ya-
yınlanmıştır: Report of the Centenary Conference on the Protestant Missions of the World, held in Exeter Hall (June 9th-19th), London, 1888, (ed.) James Johns-
ton, London: James Nisbet & Co., 1888.
95 Eugene Stock, The History of..., C. II, s. 391-394; C. III, s. 45-48.
96 Register of Missionaries…, P. II, s. 120-124.
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CMS’in yanı sıra muhtelif misyon teşkilatla-
rını da himaye eden İngiliz Anglikan Kilisesi’nin
desteğiyle faaliyet gösteren Universities’ Mission to
Central Africa (UMCA)’nın kadın misyon hareke-
tindeki yerinden bahsetmek bu aşamada önemli-
dir. Anglo-Sakson misyon hareketinin Afrika’ya
açılımına öncülük edenler arasında bulunan dok-
tor-misyoner David Livingstone’un, Cam-
bridge’de 1857 senesinde verdiği nutuğa97 bir
cevap olmak üzere iki yıl sonra teşkil edilmiş olan
bu cemiyet, fundamentalist evangeliklerden mü-
teşekkil yüksek kilise mensuplarının çoğunluğu
oluşturduğu bir teşkilattır. CMS’in aksine misyon
hareketinin liderliğini bir piskoposun üstlendiği
UMCA’in, sahadaki ilk piskoposu olan Dr. Char-
les Mackenzie’nin Afrika’daki faaliyetlerinin
henüz başlangıcında vefat etmesi, cemiyeti kadın
misyonerlerin iştirakini kabule zorlamıştır. Zira hiç
evlenmemiş olan Mackenzie’nin misyonu, Güney
Afrika’da kız kardeşi tarafından devam ettirilmiştir.
Yine cemiyete mensup piskopos Tozer, Zanzibar’da
1863’den itibaren kız kardeşi ve ona refakat eden
bekâr bir kadın misyonerle birlikte hristiyanlaş-
tırma faaliyetlerini yürütmüştür. Bekâr ve evli
kadın misyonerlerin hemen hemen eşit oranda yer
aldığı bir cemiyet olan UMCA, Afrika’daki misyon
hareketini; Batı medeniyetini transfer etme, pamuk
plantasyonlarını ve ticaret hukukunu geliştirme,
köle ticaretini sona erdirme, bayındırlık ve inşaat
faaliyetlerini yürütme projeleriyle birarada sür-
dürmüştür.98

On dokuzuncu yüzyılda denizaşırı misyon ha-
reketine ivme kazandıran Anglo-Sakson cemiyet-
lerinden olan SPG,99 her ne kadar sahadaki
misyonerlerin eşlerinin ifa ettikleri görevlerden ha-
berdar ise de, 1857 senesine dek bekâr kadın mis-

yoner görevlendirmemiştir. Ancak ilk defa Bor-
neo’ya gönderdiği kadın misyonerlerin sayısı,
1900’lere gelindiğinde, cemiyete mensup bütün
misyonerlerin çeyreğine ulaşmış ve ayrıca rahi-
beler topluluğundan da destek alınmıştır.100 Söz
konusu rakamlar Anglo-Sakson misyonerlik ce-
miyetlerinin bu tarihlerde, kadınları dışarıda bıra-
kan misyon hareketinin başarılı olamayacağını
farkettiğine işaret etmektedir.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Bayan Wil-
son ve Bayan Whately gibi Kalküta’daki, Kahi-
re’deki kadın misyonerler, Anglo-Sakson misyon
hareketinin devamını sağlayan temel unsurlar ol-
malarına rağmen, Protestan teşkilatlarının ka-
dınları “misyoner” sıfatıyla tanımlamaktan
çekindiklerine dair yukarıda bazı bilgiler verilmişti.
Bunun yerine öğretmenlik ve hemşirelik kariyer-
leri kadınlara açık tutulmuş, ancak evangelizm er-
keklere has bir ideal ve misyon olarak kabul
edilmiştir. Ne var ki, asrın sonlarından itibaren ka-
dınların dahi evangelist hatta lider evangelist ola-
bildikleri fikri benimsenmeye başlamıştır. Bu
değişimin kaynağı neydi? Bu sualin yanıtı olmak
üzere; “İnanç misyonları” (Faith Missions) olarak
adlandırılan mezheplerarası cemiyetlerin yahut ba-
ğımsız teşkilatların yüzyılın ikinci yarısından iti-
baren ortaya çıkmasıyla, söz konusu değişim
arasında doğrudan bir rabıta kurmak mümkün-
dür.101

1865 senesinde James Hudson Taylor tarafın-
dan teşkil edilen China Inland Mission bu cemi-
yetlerden biridir.102 Taylor’ın Çin’de sistemli ve
örgütlü bir Protestan misyon hareketini yaygın-
laştırma fikri, Karl Gutzlaff’ın kuruculuğunu ve
liderliğini yaptığı China Evangelization Society
(CES)’nin tasfiye edilmesinden sonra gündeme

97 Henry Rowley, The Story of The Universities’ Mission to Central Africa, From Its Commencement, under Bishop Mackenzie to its Withdrawal from the Zam-
besi, London: Saunders, Otley & Co., 1866, s. 9-10.
98 Henry Rowley, The Story of …, s. 1-3. Cemiyetin Afrika’daki faaliyetlerine dair detaylar için bkz. A. E. M. Anderson-Morshead, The History of the Universities’
Mission to Central Africa, 1859-1896, London: Universities’ Mission to Central Africa, 1909.
99 SPG’nin tarihi hk. bkz. Charles F. Pascoe, Two Hundred Years of the SGP: An Historical Account of the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts,
1701-1900, 2 C., London: SPG, 1901; Henry P. Thompson, Into All Lands: The History of the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, 1701-1950,
London: SPCK, 1951.  
100 Henry P. Thompson, Into All Lands…, s. 233-239, 398-402, 651-660. 
101 John W. De Gruchy, “’Who Do They Think They Were?’ Some Reflections from a Theologian on Grand Narratives and Identity in the History of Missions”, The
Imperial Horizons of British Protestant Missions, 1880-1914, (ed.) Andrew Porter, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 2003, s. 221. [213-225]
102 Daha sonraki dönemde “kara kıtanın pagan ülkelerine” yönelik hristiyanlaştırma projesini uygulamaya koyan Africa Inland Mission, Congo Inland Mission ve
Sudan Interior Mission cemiyetleri kapsamında kullanılan “inanç misyonerliği” kavramı ve ilkelerinin kaynağı yine James Hudson Taylor (1832-1905)’dır (Klaus
Fiedler, The Story of Faith Missions, Oxford: Regnum, 1994, s. 11-30; 319-339).
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gelmiştir.103 CES’in kapanmasını müteakip Taylor
kendini bir anda; CMS’nin, LMS’nin, Amerikan
Presbiteryenlerin, Baptistlerin ve diğer misyo-
nerlerin Çin anakarasına gitmek istedikleri halde
mensubu oldukları hükümetlerin imzaladıkları
antlaşmalar çerçevesinde ikamete zorunlu kaldık-
ları limanlarda beklerken bulmuştu. Şahsi imkân-
larıyla Ningpo’ya ulaştığında, LMS ve CES’in
destekleriyle bölgede kızlara yönelik öğretim ku-
rumları açan Mary Aldersey’in okullarında çalışan
öğretmenlerden Maria Dyer ile evlenmiştir. Malaya
doğumlu Maria, LMS misyonerlerinden Samuel
Dyer’ın evlatlık kızı olup tahsilini İngiltere’de al-
mıştır. İngilizce’nin yanısıra yerel lisana hakimi-
yeti, Aldersey’in Protestan okulundaki öğretmenlik
vazifesi için bulunmaz bir fırsat olmuştur. James H.
Taylor’la 1858’deki evliliğinin ardından kendi oku-
lunun idaresini üstlenmiştir. Maria Dyer’ın sosyo-
kültürel yapıya aidiyetin getirdiği avantajdan
istifadeyle gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri, James
H. Taylor’ın Çin’deki kadın misyonerleri, öğretmen
yahut hemşire sıfatlarının yanı sıra evangelist ola-
rak da tanımlamasını kolaylaştırmıştır.104 Bu açı-
lımda Taylor’ın Yorkshire’lı alt-orta sınıfa mensup
Methodist bir aileden ve kadınların kilise ve din iş-
lerinde liderlik pozisyonu alabildikleri bir muhit-
ten gelmesinin etkisi olmalıdır.105 Misyondaki
kadın misyonerlerin, eşi Maria Taylor’ı örnek aldı-
ğını belirten Taylor, onları Çince’yi öğrenmeleri,
yerel kültüre aşinalık kazanmaları ve bilhassa yerli
kadınlarla güçlü münasebetler kurmaları konu-
sunda teşvik etmiştir. Buradaki esas mesele, evli
misyonerlerin ikamet ettikleri haneleri bekâr kadın
misyondaşlarıyla paylaşmak istememeleriydi. Tay-
lor sorunu, bekâr kadın misyonerlere -Avrupalı
meslekdaşları yerine- Çinli evangelistlerle birlikte,
sahada daha yoğun ve aktif rol almalarına fırsat ta-
nımak suretiyle çözmeye çalışmıştır. Böylece
Taylor’ın ikinci eşi Jane E. Faulding’in Çin’de bu-

lunduğu dönemde, CIM’e mensup kadın misyo-
nerler, 1877-1878’de yaşanan kıtlık sorunuyla en
etkin mücadele eden Avrupalı gruplardan biri ha-
line gelmiştir. Öyle ki Jane Faulding 1881’deki bir
raporunda; artık Çin topraklarında Batılı kadın
evangelistlerin, yanlarında yerli eskortların eşli-
ğinde güven içerisinde seyahat edebildiklerini,
ahaliyle iletişim kurabildiklerini ve muhtelif böl-
gelerde faaliyet yürütebildiklerini kaydetmiş-
tir.106

Söz konusu bilgiler muvacehesinde James H.
Taylor’ın, Protestan misyon hareketine yeni fikir-
ler katması itibarıyla özel bir yerinin bulunduğu
anlaşılmaktadır. “İnsan ruhunun kurtuluşu” öğre-
tisinde “inanç ilkesi”ni ön plana çıkarması, misyo-
nerlerine Çin’in yerel kıyafetlerini giydirmesi ve
evangelizasyon hedefinde kadınlara gösterdiği
saygı ve verdiği değer; bir taraftan Avrupa merkezli
bakış açısının yumuşatılmasında ve toplumsal kül-
türü anlamaya yönelik çabanın artmasında etkili
olmuşken,107 diğer taraftan evangelist faaliyetlerde
Protestan kadınlara olan ihtiyacın anlaşılmasına
katkı sağlamıştır. Ayrıca misyoner kadınların hi-
kayelerini anlatan yazılar kaleme alması; hem
Çin’de XIX. yüzyıl boyunca Protestan kadın ha-
reketine yönelik tavırlardaki değişim sürecinin
Batı’ya aktarılmasında rol oynamış, hem Anglo-
Sakson misyonerlik cemiyetlerinin kadınlara
yaklaşımlarını değiştirmede önemli bir etken ol-
muştur.108

CMS’nin Afrika’daki misyon hareketinin 
öncülerinden biri olan David Hinderer’in eşi
Anna Hinderer, kadın evangelistler arasında
önemli figürlerden biridir. Eşinin görevi dolayı-
sıyla 1852’den itibaren yaşamaya başladığı Nijer-
ya’da, evlatlık edindiği Afrikalı çocuklara yönelik,
yaklaşık yirmi yıl süreyle izlediği evangelizasyon
ve inkültürasyon yaklaşımı neticesinde Avrupa’da

103 Klaus Fiedler, The Story of…, s. 23-36.
104 1865 senesinde China Inland Mission’ı kurarken söz konusu evangelist kadınlardan da, bekâr yahut evli olmasına bakmaksızın çok sayıda üyeyi kabul etmiştir
(Klaus Fiedler, The Story of…, s. 13).
105 Gerçi bir müddet Methodistler yahut Amerikan Presbiteryenler kadınların vaaz vermelerini ve kilise işlerinde birinci planda yer almalarını yasaklamışlardır
(Fiona Bowie, “Reclaiming Women’s Presence…”, s. 4; Barbara J. Merguerian, “’Missions in Eden’…”, s. 252).
106 Klaus Fiedler, The Story of…, s. 35-36; Henry Rowley, The Story of …, s. 88-89.
107 Taylor’un söz konusu yaklaşımı, Çin’deki yabancı düşmanlığının ve misyonerlere yönelik tepkinin azaltılmasında muayyen nispette bir gelişme sağladığından
İngiltere’de hızla destek bulmuştur (Kenneth S. Latourette, A History of Christian Missions in China, London: SPCK, 1929, s. 277-281, 407-410).
108 Rosemary Seton, Western Daughters in Eastern Lands: British Missionary Women in Asia, Santa Barbara, Calif.; Oxford: Praeger, 2013, s. 40-45, 192-193.
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dikkati çekmiştir.109 Free Church of Scotland Mis-
sion’a mensup Mary Slessor da, otuz yıla yakın sü-
reyle Afrika’da yürüttüğü faaliyetler, İskoçya’ya
gerçekleştirdiği düzenli ziyaretler ve kaleme aldığı
ayrıntılı raporlarla kadın misyon hareketinde öne
çıkan isimler arasındadır.110 Bu gelişmeler doğrul-
tusunda 1895 senesinde CMS’in doğu Afrika’daki
misyonunun kurucularından olan Piskopos Alfred
R. Tucker’ın, beş kadın misyoneri Uganda’ya gön-
dermek istemesi, kilise ve misyon teşkilatları için
şaşırtıcı bir etki yaratmamıştır. Tucker bu argüma-
nını, “kadın ve çocukların, müstakbel Uganda’nın
ve en mühimi evangelizmin yararına İngiliz Kili-
sesi’nin, kadın misyon hareketinin önemini idrak
etmesi ve öncelik vermesi zaruridir” sözleriyle des-
teklemeye çalışmıştır.111 İngiltere’de kadınların
uzun süre yolculuklara dayanamayacağını ileri
süren yaygın rivayeti nakzetmek üzere, piskopos
ve beraberindeki kadınlar, 800 millik mesafeyi or-
talama iki ayda katederek Uganda’ya ulaşmışlardır.
Neticede CMS genel kurulundan da yükselen iti-
razlara rağmen, yirminci yüzyılın başlarında ka-
dınlar Afrika kıtasının önemli bir kısmında
varlıklarını hissettirmişlerdir.112 Böylece Anglo-
Sakson misyon hareketinde artık hiçbir kilise, hiç-
bir cemiyet başkanı, moderatörü yahut diğer
üyeleri dünya çapında etkili bir misyonerlik faali-
yeti yürütmek için kadınların rolünü, önemini
inkar edemeyecektir. Her ne kadar kilise ve cemi-
yet kurullarında yahut genel heyetlerinde kadınla-
rın temsiline dair şüpheler devam etmişse de,
kadınlar da artık profesyonel misyonerlik kariyeri
yapabileceklerinin, dış misyonlarda erkekler kadar
sorumluluk üstlenebileceklerinin ve bu hizmetle-
rinin karşılığında destek toplayabileceklerinin bi-
lincine ulaşmışlardır.

SONUÇ

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Anglo-Sakson
misyonerlik cemiyetlerinin, yalnızca misyonerle-

rin eşleri olmaları durumunda misyon bölgelerinde
bulunmalarına müsaade etmeleri dolayısıyla ka-
dınlara yaklaşımının müspet olduğu söylenemez.
Bu dönemde çoğu kez yok sayılmalarına rağmen,
seyahat imkânından mahrum olan kadınlar, müte-
madiyen kaldıkları istasyonlarda, kurdukları ailevi
münasebetler ve yürüttükleri eğitim faaliyetleri
muvacehesinde misyonun beyni olamamışlarsa da,
kalbi ve hayat kaynağı olmayı başarmışlardır. Mis-
yon bölgelerindeki evli kadınların, kendilerini
bekâr hemcinslerinden üstün gördükleri başlangıç
yıllarını takiben, yüzyılın ikinci yarısında; bekâr
profesyonel misyoner öğretmenlerin, hemşirelerin
ve doktorların misyoner eşlerinden daha önemli
görüldüğü bir sürece geçilmiştir. Ne var ki bakış
açılarındaki değişime rağmen Anglo-Sakson mis-
yonerlik anlayışında, sorumluluk-güç-tanınma ek-
seninde belirleyici unsurun erkek misyonerler
olduğu vakıası aynı kalmıştır. 

Anglo-Sakson misyonerlik literatüründe erkek
misyonerlerden daha yetenekli ve pratik oldukla-
rına işaret edilen kadın misyonerlerin, kurumsal
otoritenin çok daha az baskısı altında kalmalarının
ve hür teşebbüs ve inisiyatif alanlarının nispeten
geniş olmasının, sahadaki rollerini artırıcı bir etkisi
bulunduğu ileri sürülmüştür. Başlangıç döneminde
sıklıkla trajik, bazen arzu edilenin ötesinde müte-
ferrik tecrübeler edinmiş olan kadın misyonerlerin
faaliyetleri, genelleştirmek icap ederse; nispeten
dünyevi, zahmetli ve ilgi odağının dışında kalmış-
tır. Misyonerlerin eşleri olarak yürüttükleri misyon
hareketi; tedricen İngiliz Kilisesi’nin kendilerine
bakış açısını etkilemiş ve gerek kilise işlerinde gi-
derek artan sorumlulukların tevcihi gerekse müs-
takil kadın misyonerlik cemiyetlerinin teşekkülü
için elverişli bir zemin meydana getirmiştir. 

Erkek misyoner kimliğinin şekillenme süre-
cini karmaşık hale getiren ve Anglikan ruhban hi-
yerarşisinin yeniden yapılandırılmasını gerektiren
bir unsur olması itibarıyla kadınların misyon hare-

109 Eugene Stock, The History of…, C. I, s. 377-394; Jocelyn Murray, “The Role of Women…”, s. 77. David ve Anna Hinderer’in hayatlarının kurgusal bir anlatımı
için bkz. Ellen Thorp, Swellings of Jordan, London: Lutterworth, 1950.
110 Afrika’nın beyaz kraliçesi olarak tanınan Mary Slessor hakkında ayrıntılı biyografilerden biri olmak üzere Janet Benge ve Geoff Benge’in Mary Slessor: Forward
into Calabar (Christian Heroes: Then & Now) (Seattle, WA: YWAM Publishing, 1999) adlı eseri tetkik edilebilir. 
111 Alfred R. Tucker, Eighteen Years in Uganda & East Africa, London: Edward Arnold, 1911, s. 157.
112 Deborah Gaitskell, “Rethinking Gender Roles: The Field Experience of Women Missionaries in South Africa”, The Imperial Horizons of British Protestant Mis-
sions, 1880-1914, (ed.) Andrew Porter, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 2003, s. 131-132.[131-157]
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ketindeki yeri, misyonerlik cemiyetlerince çetin
bir tartışma konusu olmuştur. Cinsiyet ve güç/ikti-
dar arasındaki meselelerle, her kesimi tatmin ede-
cek surette ciddiyetle yüzleşmek zarureti ortaya
çıkmıştır. Ayrıca patriarkal kültür yapısına dayalı
coğrafyalarda kadın misyonerlerin görevlendiril-
mesi, yerli ahali arasında da birtakım sorunların
kaynağı olmuştur. Zira kadınların sosyal statüleri

ve rolleri hususunda İngiltere’de kaydedilen geliş-
meler, Doğu’da (ve dünyanın muhtelif bölgele-
rinde) eşzamanlı olarak gerçekleşmemekteydi.
Ancak her halde, kadınların Anglo-Sakson misyon
hareketinin omurgasını teşkil ettikleri ve onların
dahil edilmediği çok sayıda misyon bölgesinin,
henüz başlangıç aşamasında tasfiye edilmiş olacağı
fikri kabul edilmektedir.
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