Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 14, Güz 2021, ss. 31-46
__________________________________________________________________________________________

Charles Richard Crane ve Osmanlı Devleti Döneminde
Arnavutluk’a İlişkin Faaliyetleri
Charles Richard Crane and His Activities in Regard to Albania during
the Ottoman Empire

Hasan KÜÇÜK1

Özet
Charles R. Crane özellikle su tesisat ürünlerinde uzmanlaşmış büyük bir Amerikan şirketi olan
Crane Co.’nun sahiplerinden biridir. Ancak, kendisini tarih bilimi açısından önemli kılan iş
dünyasındaki geçmişinden ziyade Yakın ve Uzak Doğu’da yoğun şekilde yürüttüğü
faaliyetlerdir. Charles Crane, 19. ve 20. yüzyıllarda Rusya, Balkanlar, Çin, Orta Asya ve Yakın
Doğu’da çeşitli amaç ve görevler için seyahat ederken; Osmanlı Devleti ve Türkiye
Cumhuriyeti dahilinde de oldukça aktiftir. Bu makale de, o dönem Osmanlı Devleti sınırları
içerisinde yer alan Arnavutluk’a 1911 yılında düzenlediği geziyi incelemeyi amaçlamaktadır.
Osmanlı merkezi yönetiminin de dikkatini çeken bu gezi, Arnavut milliyetçi liderlerini de
kapsayan geniş bir seyahate dönüşmüştür. Ayrıca, gezi sırasında ve sonrasında hazırladığı
raporlarla, Amerikan misyonerlerinin çalışmaları nedeniyle hali hazırda kötüleşmekte olan
Amerikan kamuoyundaki Osmanlı algısının daha da bozulmasına neden olmuştur. Bunun
yanında, Arnavut isyancılara finansal destek sağlarken, Arnavut öğrenciler için de destek ve
burs vermiş; Arnavur milliyetçiliğinin gelişmesine destek olmuştur. Bu makale, Charles
Crane’in 1911 yılında yaptığı bu geziyi incelemekte, Balkan milletlerinin bağımsızlığı
sürecinde Amerikan etkisinin izini sürmektedir. Bu kapsamda, gezi; anılar, arşiv kaynakları ve
dönemin gazeteleri üzerinden değerlendirilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Charles Crane, Osmanlı Devleti, Amerika Birleşik Devletleri,
Arnavutluk, Misyoner
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Abstract
Charles R. Crane is one of the owners of Crane Co., a large American company specializing in
plumbing products in particular. However, the thing makes him important for the science of
history is his intense activities in the Near and Far East rather than his past in the business
world. Charles Crane traveled for various purposes and missions in Russia, the Balkans, China,
Central Asia and the Near East in the 19th and 20th centuries. He was also very active in the
Ottoman Empire and the Republic of Turkey. This article aims to analyze the trip he organized
in 1911 to Albania, which was within the borders of the Ottoman Empire at that time. This trip,
which also attracted the attention of the Ottoman central administration, turned into a wide tour
that also included Albanian nationalist leaders. In addition, with the reports he prepared during
and after the trip, he caused further worsening of the Ottoman perception in the American
public, which was already deteriorating due to the work of the American missionaries. In
addition, he provided financial support to the Albanian rebels and provided support and
scholarships for Albanian students; suported the development of Albanian nationalism. This
article analyzes this trip of Charles Crane in 1911 and traces the American influence in the
process of independence of the Balkan nations. In this context, the trip; memories, archive
sources and newspapers of the period are evaluated.
Keywords: Charles Crane, Ottoman Empire, United States of America, Albania, Missionaries
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GİRİŞ
Resmi olarak 1830 yılında yapılan ikili anlaşma ile başlayan Osmanlı-ABD
ilişkilerinin asli dönüm noktası bu anlaşmadan önceye dayanmaktadır. 1821 yılında Levi
Parsons ve Pliny Fisk’in İzmir’e gelmesiyle başlayan süreç, American Board of Commissioners
for Foreign Missions (ABCFM-American Board) çatısı altında yoğunlaşmış ve hızla
gelişmiştir. American Board, 1909 yılına gelindiğinde 186 Amerikalı misyoner, 1.159 yerel
çalışan, 144 kilise, 56 kolej ve lise, 370 okul ve 21.939 öğrenci ile Osmanlı topraklarında
faaliyet göstermekteydi2.
Özellikle eğitim alanına yoğunlaşan Amerikalı misyonerler Anadolu’da özellikle
Ermeniler arasında faaliyetlerini genişletirken, Balkan bölgesinde ise Bulgarlar ve Arnavutlar
arasında etkinlik göstermekteydiler. Balkanlarda bilhassa Fransız İhtilali’nden sonra başlayan
etnik isyanlar, ilk olarak Yunanlıların bağımsızlığıyla sonuçlanmış; yaklaşık bir asırdan fazla
süren bu isyanlarla imparatorluğun gayrimüslim unsurlarının büyük kısmı bağımsız birer devlet
kurmuşlardır. Amerikan misyonerleri de Hıristiyan azınlıklar arasında örgütlenerek onların
ayrılıkçı hareketlerine destek sağlamışlardır3. Makalenin konusu olan dönemde ise özellikle
Arnavutlar isyan halindedir ve bölgede ciddi çatışmalar mevcuttur4.
Diğer Balkan milletlerinden farklı olarak Arnavutlar uzun süre bu isyanlara müdahil
olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinden beri Osmanlı hakimiyeti altında
yaşayan Arnavut toplumu için 1877-1878 Rus Harbi sonrası imzalanan Ayestefanos Anlaşması
bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Uygulanmayan bu anlaşma uyarınca, Arnavut toplumunun
meskûn olduğu bölgeler Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Yunanistan arasında
paylaştırılınca, Arnavut liderler arasında buna karşı bir çözüm üretilmesi için hareketlilik
başlamıştır. 10 Haziran 1878’de Prizren’de toplanan ve sonrasında Prizren Birliği adını alan bu
kongre Berlin Kongresi’ne, Arnavutların bir milli birlik fikri çerçevesinde birleştirileceğini
iletmiştir. Bunun yanında da silahlı ve siyasi mücadele başlatarak hem milliyetçi fikirleri
geliştirmeyi hem de bağımsızlık fikrini uygulamayı sağlamak için çalışmaya başladı5.
Bu mücadeleler kısa zamanda yerel isyanlara dönüşünce, Osmanlı Devleti bu bölgeye
askeri harekatlar düzenlemek zorunda kaldı. II. Meşrutiyet’e başta büyük sempati ile yaklaşan
2

The Orient, 1910, s. 8.
Torun, 2005, s. 229-260.
4
Zeyrek, 2012, s. 303-305.
5
Maden, 2011, s. 155-196.
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Arnavutlar, İttihat ve Terakki ile sorunlar yaşamaya başlamıştır ve bu da bağımsızlık
hareketlerinin artmasına neden olmuştur. 1909’dan başlayarak birkaç kez isyan çıkan
Arnavurluk’ta, 1911 yılında gelindiğinde Kuzey Arnavutluk bölgesinde yaşayan Katolik
Malisörler isyan halindeydi. İsyanın liderleri, Nisan 1911’de Avrupalı devletlere gönderdikleri
bildirilerle, Arnavutluk’a muhtariyet verilmesi, Arnavutça’nın resmi dil kabul edilmesi ve
Arnavut bir vali tarafından yönetilme şartlarını ileri sürmüşlerdi. Ayrıca, Mayıs 1911’de
Avlonya’da bir Arnavut Kongresi toplanmış ve bu kongrede İşkodra, Yanya, Kosova ve
Manastır’ı içine alan özerk bir Arnavutluk kurulması talebi kabul edilmiştir6.
Öncelikle silahlı olarak bastırılmaya çalışan bu isyan, nihayetinde Sultan Mehmet
Reşad’ın Arnavutluk bölgesine bir ziyaret yapması ile yatıştırılmıştır. 11 Haziran 1911’de
Kosova’ya ulaşan Sultan, Arnavutlar için genel bir af ilan etmiş ve Arnavutlar ile devleti
barıştırmaya çalışmıştır. Ayrıca, Arnavutlar’ın isyan sürecinde dile getirdiği taleplere uygun
olarak Arnavut okulların açılmasına izin verilmiş, memurların Arnavutça bilenlerden atanacağı
açıklanmış, askerlik hizmetinin Arnavutluk içerisinde görüleceği kararı alınmıştır7.
Crane bölgeye geldiğinde Kuzey Arnavutluk’ta isyan yatışmış olmakla birlikte, bazı
gruplar halen isyanını sürdürmekteydi. Charles Richard Crane, bu yıllarda, sanayici olması,
finansal gücü ve çevresi sayesinde hem ABD’de hem de Rusya, Çin, Orta Asya gibi yerlerde
etkin bir iş insanı haline gelmiş durumdaydı. Osmanlı Devleti içinde de çeşitli faaliyetleri olan
Crane, özellikle 1919 yılında King-Crane Komisyonu’nun bir üyesi olarak tarihimizde dikkat
çekmiş ve bu ve sonraki dönemde yürüttüğü faaliyetleri geniş inceleme konusu olmuştur.
Hayatını genel olarak ele alan Charles R. Crane: The Man Who Bet on People adlı makalesiyle
David Hapgood8 ve Norman E. Saul’ün, The Life and Times of Charles R. Crane adlı kitabı9,
Crane’in dünyanın her bölgesindeki çalışmaları hakkında geniş bilgi sunmaktadır. Bunun
yanında, Bahri Ata tarafından kaleme alınan “Amerikalı İş adamı, Hayırsever ve Diplomat
Charles Richard Crane’in (1858-1939) Türkiye ile İlgili Kültür ve Eğitim Faaliyetleri” 10
başlıklı makale de Crane’in Türkiye’deki etkinliklerini incelemektedir.
Ancak, bu metinlerde Crane’in Arnavutluk hakkındaki görüşleri ve gezileri yüzeysel
olarak ele alınmıştır. Bu bölgedeki seyahati esnasında Mary Durham’a yaptığı yardım ve
Amerikan gazetelerine verdiği demeçlere kısaca değinilmiştir. Ancak, kendisine eşlik eden

6

Zeyrek, 2012, s. 313-316.
Aydın, 2019, s. 1101.
8
Hapgood, 2000.
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Saul, 2013.
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Ata, 2013, s. 853-889.
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kişiler hakkındaki bilgiler ve bu bölgeye yönelik faaliyetlerinin mahiyeti detaylandırılmamıştır.
Bu makale hem bu alandaki eksikliği gidermek hem de Arnavutluk’un bağımsızlığında rol
oynayan Christo Dako ve Sevasti Kyrias gibi milliyetçi liderleri ile ilişkisini araştırma amacını
gütmektedir. Çalışmada 1910-1922 arasında İstanbul’da American Board tarafından yayınlanan
The Orient isimli gazetenin 1911 yılına ait sayıları ve 1913 yılında basılan Free Albania11
kitapçığı temel olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca, Crane’in Arnavutluk’taki rehberi
konumundaki Christo Dako’nun anıları da çalışma sırasında yararlanılan kaynaklar arasındadır.
Bu makalede, bahsedilen bu eserler ve var olan diğer kaynaklar kullanılarak, Charles R.
Crane’in Arnavutluk özelindeki faaliyetlerine değinilecek ve Osmanlı Devleti’nin parçalanması
sürecinde Amerikan misyonerlik kurumlarının konumuna ilişkin değerlendirme yapılacaktır.
ABD-OSMANLI DEVLETİ İLİŞKİLERİ
19. yüzyılın ilk yıllarında gerçekleşen Osmanlı-ABD teması giderek gelişmiş, 1830
yılında imzalanan Ticaret ve Seyr-i Sefain Anlaşması ile de resmi bir zemine kavuşmuştur. Bu
anlaşma ile ABD’ye “En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet (the Most Favored Nation)”
kolaylığı sağlanmış ve ABD’de kapitülasyonlardan faydalanmaya başlamıştır. Ekonomik ve
siyasal ilişkiler oldukça yavaş gelişme gösterse de 1870’lerde yoğun bir silah ticaretine sahne
olmuştur. 1820 yılında ilk kez ülkeye ayak basan Amerikan misyonerleri pek çok kurum açmış,
özellikle Ermeniler, Bulgarlar, Arnavutlar arasında etkinliklerini artırarak bu topluluklar
arasında Amerikan dostu bir nesil yetişmesini sağlamışlardır12.
Ancak, 19. yüzyıl sonlarına doğru ilerleyen süreçte ikili ilişkiler giderek bozulmuştur.
Öncelikle Almanya’nın 1886 yılından itibaren silah ticaretinde ABD’nin yerini alması ile
ekonomik ilişkiler zayıflamaya başlamıştır. Ayrıca, 1890’dan itibaren Ermeni isyanları
dolayısıyla ilişkiler gerilmiş, bu dönemde Amerikan okullarında oluşan zararlar nedeniyle ABD
tarafında talep edilen tazminatlar ciddi gerilimler meydana getirmiştir. 20. yüzyılın başında ise
tarımsal ürünler (özellikle tütün) sayesinde tekrar ekonomik ilişkiler genişlemeye başlamış ve
ABD Osmanlı ihracatında önemli bir yer edinmiştir. ABD Başkanı Roosevelt ve halefi Howard
Taft döneminde uygulanan “Açık Kapı Politikası” ve “Dolar Diplomasisi” ile ABD’nin
bölgedeki aktivitesi artmaya başlamıştır. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanı ile ülkede oluşan
iyimser hava içerisinde, Standard Oil gibi Amerikan firmaları da ticaret için ülkeye
gelmişlerdir. Bu hususta en dikkat çekici hususlardan biri, 1908 yılında gündeme gelen Chester

11
12

Barton, tarih yok.
Güler, 2005, s. 233-236.
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Projesidir. 1911 yılına yani Charles Crane’in Arnavutluk gezisine çıktığı yıla gelindiğinde
Chester Projesi hakkında hükümet ve meclis nezdinde hararetli bir gündem mevcuttur ve ABD
şirketleri Osmanlı Devleti’nin deniz kuvvetleri için yapacağı gemi alımları için önemli lobi
faaliyetleri yürütmektedir. Ek olarak, özellikle ticari alanda büyük genişleme sağlanmış
durumdadır. ABD Osmanlı Devleti için ikinci en büyük pazar konumundadır ve İstanbul’da
Amerikan Levant Ticaret Odası kurulmuştur13.
CRANE’İN HAYATININ İLK YILLARI
Charles Richard Crane, 7 Ağustos 1858’de Chicago, ABD’de doğmuştur. Babası
döküm fabrikası sahibidir ve dolayısıyla da önemli bir servet sahibidir14. Charles R. Crane uzun
yıllar çalışacağı aile şirketleri Crane Company’de 1877’den itibaren görev almaya başlamıştır.
Babası tarafından dünyayı tanıması teşvik ve tavsiye edilen Crane, 1878’de, 20 yaşında Yakın
Doğu gezisine çıkmış ve bu andan itibaren Müslüman dünyasına karşı ilgisi oluşmuştur.
1879’da Java gezisi 1887’de çok kere ziyaret edeceği Rusya gezisini gerçekleştirmiştir 15 .
Özellikle Rusya’ya karşı geliştirdiği ilgi, bu ülkeye sık ziyaretler yapmasına ve buralarda pek
çok kişi ile tanışmasına olanak sağlamıştır. Ardından 1900 yılında Chicago Üniversitesi’nde bir
Slavik Enstitüsü kurmak üzere bağış yapmış ve Rusya üzerine çalışacak uzmanlar yetiştirilmesi
için burs vermiştir. Bu uzmanlardan olan Samuel Harper’ın her yılın nerdeyse yarısını Rusya’da
geçirmesini şart koşan Crane, bunun için gerekli finansmanı da sağlamıştır. Bunun yanında
Rus-Japon Savaşı esnasında Rus Kızıl Haçı’na yardımlar yapmıştır16. Yine bu dönemde Çin’e
olan ilgisi de başlamıştır. Özellikle Başkan Theodor Roosevelt döneminde yoğun şekilde
uygulanan Açık Kapı Politikası taraftarlarından olan Crane, Çin’de ABD’nin ciddi ekonomik
çıkarları olduğunu düşünmektedir. Hatta Başkan Roosevelt’in halefi olan Taft döneminde,
Çin’de ekonomik faaliyetleri ve çıkarları olan iki iş adamının tavsiyesi ile 1909 yılında Çin’e
Elçi olarak atanmıştır. Ancak, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile anlaşamayınca daha
başlamadan görevden istifası istenmiştir 17 . Bu süreç sonrasında ise takip edilen bölümde
anlatılacağı üzere Charles Crane’in Yakın Doğu faaliyetleri yoğunlaşmaya başlamıştır.

13

Karakoç ve Küçük, 2020, 5-6.
Hapgood, 2000, s. 12-13.
15
Hapgood, 2000, s. 13-16.
16
Hapgood, 2000, s. 20-28.
17
Hapgood, 2000, s. 29-32.
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CHARLES CRANE’İN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ FAALİYETLERİ
Yukarıda da bahsedildiği üzere, Charles R. Crane’in Yakın Doğu’ya ve Müslüman
dünyasına ilgisi 1878’de yaptığı gezi ile başlamıştır. Orta Asya’ya kadar yayılan bu gezilerin
19. yüzyıl içerisindeki kısmı, kurumsal çerçeve içinde gerçekleşmemiştir ve daha çok şahsi
geziler olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. Ancak 1900’lü yıllar itibariyle ilgisi özellikle
Amerikan misyonerlik okulları ve bunların mezunları üzerine yoğunlaşmıştır. Robert Kolej ve
Amerikan Kız Koleji’nin mütevelli heyetlerine dâhil olmuş ve büyük bağışlar yapmıştır18. Bu
kurumlara maddi destek sağlamanın yanı sıra, bu okullardan mezun olan kişilerle de görüşüp
uzun vadeli temasını sürdürmüş, bu kişilere maddi ve siyasal yardımlarda bulunmuştur. Bu
dönemde, Türk siyasal ve yazın hayatının önemli isimlerinden olan ve Amerikan Kız Kolejinin
ilk Türk kadın mezunu Halide Edip Adıvar ile de sıkı bağlar kurmuştur19.
Amerikan misyonerlik okulları Anadolu’da özellikle Ermeni toplumu içerisinde yoğun
faaliyet göstermiş ve önemli bir etki alanı oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nin Balkan toprakları
üzerinde ise özellikle Bulgar ve Arnavut toplumlarının yaşadığı yerlerde okullar açmış, bu
topluluklardan gelen öğrencileri Amerikan Kız Koleji ve Robert Kolej’de okutmuştur. Bu iki
devletin bağımsızlığında ve takip eden sürecinde bu okullardan mezun olanlar büyük tesirler
yapmış ve önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle Bulgaristan’ın bağımsızlığına giden süreçte
bağımsızlık fikirleri bu okullarda yeşerip yayılmıştır20. Bu kapsamda, Bulgaristan’a ilk olarak
1903 yılında, Osmanlı Devleti Bulgaristan ile savaşın eşiğinde iken, bir ziyarette
bulunmuştur21.
Ancak Crane’in asıl büyük etkisi, bu makalenin de ana konusu olan Arnavut toplumu
arasındaki faaliyetleridir. Crane’in Arnavutluk ilgisinin nasıl oluştuğuna dair iki farklı ihtimal
bulunmaktadır. Öncelikle David Hapgood kitabında Crane’in 1911 yılındaki İstanbul ziyareti
esnasında Amerikan Kız Koleji’nin ilk Arnavut mezunu olan Sevasti Kyrias’ın mezuniyeti
sonrası bölgeye dönerek bir okul açma planı olduğunu öğrenmiş ve onu ziyaret etmek için yola
çıkmıştır 22 . İkinci yorum ise; Arnavutluk gezisinde kendisine eşlik eden Christo Dako
tarafından aktarılmaktadır. Buna göre Crane, İstanbul seyahati esnasında Paris’ten geçerken
Kyrios Okulu’nun Mütevelli Heyeti Başkanı ve Oberlin College’te görevli Profesör E. I.
Besworth ile karşılamıştır. Görüşmeleri esnasında Yakın Doğu’da faaliyet gösteren okullar
18

Hapgood, 2000, s. 34-36.
Ata, 2013, s. 864-869.
20
Yetim, 2011, s. 292.
21
Hapgood, 2000, s. 36.
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Hapgood, 2000, s. 35.
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hakkında konuşulurken Arnavutluk’a da bir ziyaret yapılması gündeme gelmiştir 23 . Bu
kapsamda, dikkate değer bir diğer husus ise İstanbul’da yayınlanan 29 Haziran 1910 tarihinde
the Orient gazetesinde çıkan makaledir. ABCFM (American Board of Commissioners for
Foreign Missions-American Board) Dış İlişkiler Sorumlusu olan James L. Barton imzalı
makalede, Arnavutluk’ta yaşanan ayaklanma ve buradaki halkın ihtiyaçlarından bahsedilerek,
bölgenin Amerika’nın yardımsever işadamları ve misyonların dostları için önemli bir faaliyet
sahası olduğu belirtilmiş ve bölgede yaşayan Amerikan misyonerlerinin isimleri irtibat için
verilmiştir

24

. Ayrıca, gazetenin aynı sayısında, Arnavutluk’taki Evanjelik okullarının

durumundan bahsetmiş ve bu husustaki yetersizliklerin giderilmesi için Amerikalılar ile
birleşmek gerektiğini belirten ifadeler kullanmıştır 25 . Dolayısıyla, Crane’in Arnavutluk
gezisinin başlamasında bahsedilen iki hususun yanı sıra American Board’un da bir teşviki
olabileceği göz önüne alınmalıdır.
Charles Crane’in Arnavutluk seyahatini incelemeden önce, burada kendisine eşlik
eden isimlerle ilgili kısa bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. İlki yukarıda bahsedilen
Sevasti Kyrias’tır ve İstanbul’daki Amerikan Kız Kolejinin ilk Arnavut mezundur. Mezun
olduktan sonra bölgeye geri dönerek 1891 yılında Kortcha’da (şimdiki Korçë) Arnavutluk’taki
ilk kız okulu olan Kyrias Okulu’nu kurmuştur. Bu okula daha sonra Amerikan misyonerler
Phineas and Violet Kennedy de katılmış ve American Board ile bağlantılı olarak faaliyetlerini
yürütmüşlerdir26. Ayrıca, Arnavutluk’taki ilk lisenin 1909’da açılmasına öncülük edenlerden
biri olan Sevasti Kyrias, sonrasında okullarda okutulacak müfredatı belirleyen komisyonun
üyelerinden biridir27. Charles Crane’e eşlik eden diğer kişi ise Christo Anastas Dako’dur. 1878
doğumlu olan Dako, Kortcha’da doğmuş ve 12 yaşında Bükreş’e taşınmıştır. Bükreş
Üniversitesi’nde Matematik bölümünde öğrenci iken Arnavutluk ulusal hareketinin önemli
gruplarından birinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu grubun sekreteri haline gelen Dako
Arnavut Ulusal Hareketi’nin önemli isimleri ile temas kurmuş ve tanışmıştır. 1905 yılında
Sevasti Kyrias ile tanışan Dako, ona Arnavutça matematik, geometri ve cebir kitapları
hazırlanmasında yardım etmiştir.1907’de ABD’ye giden Dako, Oberlin College’da din eğitim
almış ancak tamamlayamadan Arnavut ulusal kulübünün çağrısı üzerinde Bükreş’e geri
dönmüştür. 1909 yılında yoğunlaşan Arnavut isyanı dolayısıyla yeni Türk Hükümetinin
faaliyetlerinden rahatsız olan Dako, Türk askerlerini katliamla suçlayan bir makale kaleme
23
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almış, bu makale hem bölge gazetelerinde hem de Avrupa gazetelerinde yayınlanmıştır. Bunun
üzerine tutuklanan Dako, bir süre hapiste kaldıktan sonra salıverilmiştir. 10 Temmuz 1910’da
Sevasti Kyrias ile evlenen Dako, eşiyle birlikte Bükreş’e gitmiştir. Burada Avrupa devletlerine
propaganda yazıları yazmıştır. Sonrasında Manastır’da ikamet etmeye başlayan Dako, 1911
Mayıs’ında Charles Crane ile tanışmıştır 28 . Crane’in Dako hakkında bilgi sahibi olması,
yukarıda bahsi geçen tren seyahatine denk gelmiş görünmektedir. Oberlin College’da teoloji
Dekanı ve Arnavutluk’ta yer alan Kyrias Okulu’nun mütevelli heyeti başkanı olan Bosworth
ile bölge hakkındaki sohbeti esnasında, Crane’e, Oberlin Koleji’nde ilahiyat öğrencisi olan
Christo Dako ile irtibata geçmesini tavsiye etmiştir29.
CHARLES CRANE’İN ARNAVUTLUK GEZİSİ
Arnavutluk ilgisinin arttığı ve Arnavutluk’ta Robert Kolej ve Amerikan Kız Koleji
mezunu Dako ve Kyrios çifti ile görüşme tavsiyesi aldığı Avrupa seyahati sonrasında 1911
yılının bahar aylarında İstanbul’a gelen Crane, 1911 Mayıs’ı sonlarında Manastır’a gelmiş ve
Christo ve Sevasti Dako ile görüşmüştür 30 . Bu tarihte Arnavutluk isyanı özellikle kuzey
bölgesinde devam etmekteydi ve Turgut Şevket Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri
isyancılar ile çatışmaktaydı. İsyancıların ana talepleri;
- Arnavutların yoğun yaşadığı bölgelerde Arnavutça’nın okullarda okutulması ve
kullanılması,
- Yine bu bölgelere Arnavut valiler atanması,
- Bu bölgelerden toplanan vergilerin yine bu bölgelerde harcanması,
- Arnavut askerlerin sadece genel savaş hali durumunda başka bölgeler sevk
edilmesiydi31.
Görüldüğü gibi bu talepler bağımsızlık öncesi bir ulus devlet ve buna dair sınırların
gayri resmi olarak inşası anlamındadır. Dolayısıyla bu talepler Osmanlı merkezi hükümeti
tarafından reddedilmiş ve isyan bastırılmaya çalışılmıştır. Bu hususta özellikle Dako, merkezi
hükümeti suçlarken, temel olarak Jön Türk (Young Turk) hükümeti ifadelerini kullanmış ve
onların baskıcı yönetime başvurduklarını savunmuştur 32 . İsyanın gidişatı ve isyancıların
talepleri, American Board’un İstanbul’daki yayın organı olan The Orient’te önemli yer
bulmuştur. Bunun yanı sıra, Arnavut milletinin tarihi ve dili üzerinde makaleler ve
28
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Arnavutluk’taki misyoner okulunun durumu da işlenen konular arasındadır. Özellikle, isyan
sırasında Arnavutların kötü muameleye maruz kaldığı dile getirilerek, yapılan yayınlar bir
propaganda faaliyetine dönüştürülmüştür. Bu yazıların bir kısmı imzasız yayınlanırken, bir
kısmı da Amerikan misyonerleri, James Levi Barton, Phineas Kennedy tarafından yazılmıştır.
Yukarıda bahsedilen Sevasti Kyrias (Dako) ve Christo Dako’nun da yazılarının yer aldığı
gazete isyan süresince durumu yakından takip etmiştir33.
Bu ortamda, Charles R. Crane, Christo Dako ile birlikte Manastır’dan 30 Mayıs
1911’de yola çıkarak Arnavutluk seyahatine başlamıştır34. Bu seyahatleri esnasında kendilerine
Manastır Valisi tarafından tahsis edilen 24 süvarilik bir askeri birlik de eşlik etmiştir. İlk olarak
Resne’ye varan Crane ve Dako, kendisi de bir Arnavut olan “Hürriyet Kahramanı” Niyazi
Bey’in misafiri olmuşlar ve sonrasında Ohrid’e ulaşmışlardır. Burada Crane, Arnavut ulusal
hareketinin bazı liderleri ile tanıştırılmıştır. İsyanın merkezlerinden Elbasan’a devam ederek,
burada şehrin önde gelenleri ile görüşmüşlerdir. Crane’in dağ yolunu takip ederek gitmek
istemesi dolayısıyla bölgenin “ücra yerleri”ni de görerek Tiran’a ulaşmışlardır. Burada Vali
Hüseyin Bey Vroni ile görüşmüşler ve buradan itibaren isyancıların faaliyetlerinin
yoğunlaşması nedeniyle bölgeye gitmemeleri uyarısına rağmen yola çıkmışlardır. Ancak
isyancıların bölgeyi ele geçirdiğini görerek İşkodra’ya devam etmişlerdir. Şehre geldiklerinde
öncelikle kağıtları ve kitapları ellerinden alınmış, ertesi gün de Christo Dako tutuklanmıştır.
Crane Amerikalı olması dolayısıyla tutuklanmamış ve İstanbul’daki dostlarını araya sokarak
hem Dako’ya ayrıcalıklı davranılmasını hem de salıverilmesini sağlamıştır. Dako hapiste
kaldığı süre boyunca, Crane de bölgeyi dolaşmaya devam etmiş ve İstanbul’da iken kendisine
önerilen İngiliz Mary E. Durham’ı ziyaret etmiştir. Onunla birlikte bölgeye sığınan
Arnavutlarla görüşmüştür. Bu görüşmesi sonrası önce Bayan Durham’a 80 altın pound
verirken, ertesi gün bir bankaya onun adına 10.000 Kron yatırmıştır. Bir süre sonra bırakılan
Dako ile birlikte tekrar yola çıkan Crane, Çetince’ye (Cetinje) ulamıştır. Sonrasında Viyana’ya
kadar birlikte giden ikili burada ayrılmışlardır35.
Bu seyahat esnasında, Crane sürekli olarak New York Times’a telgraflar göndermiş ve
önceki Ermeni ve Bulgar isyanlarında yaşandığı gibi, ABD’deki Türk/Osmanlı imajının
kötüleşmesine ve burada isyancılara karşı yürütülen harekatın katliam olarak nitelenmesine yol
açmıştır36. 13 Haziran 1911 tarihinde İşkodra’dan gönderdiği raporunda, Arnavutluk’un kuzey
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bölgesinin isyan halinde olduğunu belirtmektedir. 27 ve 28 Haziran’da gönderdiği telgraflarda
ise bölgenin “Türkler tarafından yıkıldığı veya ordu ile ya da kıtlık ile bölgedeki isyanın
bastırılmasının planlandığını” iletmiştir37. Bu propaganda faaliyetlerinin yanı sıra yukarıda da
bahsedildiği üzere, gezisi esnasında önemli para yardımları yapmıştır. Bu durum yerel
idarecilerin de dikkatini çekmiş ve konu merkezi hükümete bildirilmiştir38. Christo Dako da
İşkodra’da tutuklandığında kendisi “Amerikalı bir milyoneri Arnavut isyanını teşvik etmek için
bölgeye getirmekle” suçlanmıştır 39 . Son olarak, Dako ile yaptığı seyahati esnasında,
Arnavutlar’ın eğitim sürecine katkıda bulunmak üzere Robert Kolej’de 6 erkek, İstanbul
Amerikan Kız Koleji’nde 6 kız öğrencinin okutulması için gerekli masrafları karşılamayı
önermiş ve bu öğrencilerin seçimlerini de Dako’ya bırakmıştır. Bu bursun tek şartı ise,
eğitimlerini alan öğrencilerin Arnavutluk’a dönerek ülkenin geleceğini yönlendirmesine
yardım etmeleriydi 40 . Dako, bu bursun ve bu sayede gönderilen öğrencilerin Arnavut
milliyetçiliğini güçlendirdiğini belirtmektedir41.
Crane, gezisi sonrasında ise Amerikan basınına demeçler vermiş ve özellikle
Arnavutluk’ta yaşanan gelişmeler üzerinde durarak Osmanlı Devleti’ne ağır suçlamalarda
bulunmuştur. 27 Temmuz 1911’de yayınlanan bir demecinde, “Turkey is 1,000 years behind
modern civilization. Under the ‘Young Turk’ rule it is doing everything to retard progress and
to prevent civilization. (Türkiye modern uygarlığın 1000 yıl gerisindedir. Jön Türk yönetimi
altında ilerlemeyi geciktirmek ve uygarlığı engellemek için her şeyi yapıyor)” ifadeleriyle Batı
dünyasında uzun süredir baskın hale gelmiş bir fikrin daha da yayılmasına destek vermiştir42.
Charles Crane’in Arnavutluk gezisi sona erse de Arnavutluk’un bağımsızlığı süreci ve
sonrasında da katkıları devam etmiştir. İlk olarak, Balkan Savaşlarının hemen başında New York
Times’a verdiği demecinde 1878 yılında yapılan ilk anlaşmanın (Ayestefanos) sonradan
değiştirilmesi ile Makedonya ve Arnavutluk bölgesinin Türk yönetiminde bırakılmasının hata
olduğunu ve bu değişiklik yapılmasa bu katliamların yapılmayacağını savunurken, bu iki
topluluğun

da kendilerini

yönetebilecek kabiliyette

olduğunu

belirtmiştir.

Ayrıca,

Bulgaristan’ın Robert Kolej mezunu liderler ve onların İstanbul Kız Koleji mezunu eşleri
tarafından temsil edilip yönlendirildiğini ifade etmiş ve Japonya misali yükselen Bulgaristan’ın

37

The New York Times, 1911a; 1911b; 1911c, s. 4.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hariciye Siyasi Kalemi, s. 146-31.
39
Dako, 1919, s. 217.
40
Pahumi, 2016, s. 110.
41
Dako, 1919, s. 222.
42
The Richmond Palladium and Sun-Telegram 1911, s. 2.
38

41

Hasan KÜÇÜK
__________________________________________________________________________________________

etrafındaki tehditlerden korunmasını istemiştir 43 . Ayrıca, 1913 yılında American Board
tarafından hazırlanan Free Albania broşüründe de Charles R. Crane bahsi geçmektedir. Burada
ifade

edildiği

üzere,

Crane

Arnavutluk

gezisi

sonrasında,

Arnavutlar’ın

İslam

(Mohammedanism) dinini bırakarak, Katolik Yunanlıların aksine Protestanlığa geçmek
istediklerini bildirmiştir44. Ayrıca, Dako’ya 1913 yılında Arnavutluk’ta yardım faaliyetlerinde
kullanılmak üzere 1000 Dolar göndermiştir45.
Sonraki süreçte Charles Crane, Christo Dako ve Sevasti Kyrias ile bağlantısını devam
ettirerek, 1913 yılında Kortcha’da bulunan okulun “Arnavutluk’u Hristiyanlaştırmak” için
ellerinden geleni yapmaları kaydıyla yeniden yapılandırılmasına destek vermiştir 46 . Ancak,
1913 yılı baharı içerisinde tekrar başlayan Balkan Savaşları bu çalışmanın yarıda kalmasına
neden olmuştur. Yunan ordusunun 3 gün süren okul kuşatmaısndan Mary Mills Patrick’in
Yunan kraliçesinden ricası ile kurtulmayı başarmışlardır. Ancak Yunanistan tarafından çok
aranılanlar listesine alınınca, Sevasti Kyrias ve Christo Dako 14 Temmuz 1914’te Manastır’dan
kaçmayı başarmıştır. Sonrasında Avrupa ve Balkanlar’da çeşitli ülkelerde, Arnavutluk’un
bağımsızlığı için faaliyet gösterdikleri sürede, Crane onlara 15.000 Doları bulacak maddi destek
sağlamaya devam etmiştir47.
Charles Crane, 1919 yılında Paris Barış Konferansı esnasında da Arnavutluk için
yoğun lobi faaliyetine girişmiştir. Öncelikle, Yunanistan’a bırakılması gündemde olan ve
Kyrias okulunun içinde olduğu Kortcha’nın Arnavutluk sınırları içerisinde bırakılması için
önce The Times’a yazı yazmış ardından yürüttüğü lobi faaliyetleri ile de bu şehrin Arnavutluk’a
bırakılmasında büyük katkısı olmuştur48. Yine aynı dönemde, seçimlerde en büyük bağışçısı
olduğu Başkan Woodrow Wilson’a Arnavutluk’un Amerikan mandası altına alınması için
tavsiyelerde bulunmuştur. Başkan Wilson’un sıcak bakmadığı bu konu, ABD’deki başkan
değişimi ve Versay Anlaşması’nın reddi ile sonuçlanan siyasi gelişmeler sonunda gündemden
kalkmıştır49.
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CHARLES R. CRANE’İN SONRAKİ FAALİYETLERİ
Charles R. Crane’in Yakın Doğu ve Balkanlara yönelik olan ilgisi uzun süre devam
etmiştir. I. Dünya Savaşı sonrası dönemde Osmanlı Devleti’nin Arap çoğunluklu bölgelerin
durumu hakkında bir rapor hazırlamak üzere Oberlin College başkanı Henry Churcill King ile
birlikte görevlendirilmiştir. Bu görevi esnasında 1 aydan fazla süre boyunca, İstanbul’dan
başlayarak Osmanlı yönetimi altında olan şimdiki Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün ve
Türkiye topraklarındaki pek çok yerleşim yerini ziyaret etmiş; pek çok önde gelen lider ile
görüşmüştür. İstanbul’da yaptığı görüşmeler esnasında heyetin Türk heyetleri ile yaptığı
görüşmelerde Halide Edip tercümanlık yapmıştır50. Ayrıca, onun da etkisiyle Sivas Kongresi’ne
katılan tek yabancı olan Louis Edgar Brown’ı şahsi temsilcisi olarak kongreye göndermiştir51.
Crane ve beraberindeki heyetin hazırladığı ve 27 Eylül 1919’da Beyaz Saray’a iletilen raporda,
Türkiye üzerinde bir Amerikan mandasının tesis edilmesi, İstanbul’un Milletler Cemiyeti
kontrolünde bir bağımsız devlete dönüştürülmesi, İzmir’i işgal etmiş olan Yunanistan’a ise
Anadolu’da toprak verilmemesi ve bunun yerine İzmir’e kısmi otonomi sağlanması tavsiye
edilmiştir52.
Ancak, özellikle cumhuriyetin ilanı sonrasında Türkler hakkındaki fikirleri büyük
değişim geçirmiş ve yapılan devrimleri destekleyen bir tavıra dönüşmüştür. Bahri Ata
tarafından detaylı şekilde incelenen bu dönüşümün en büyük sonucu ise Crane’in Türk eğitim
sisteminin yeniden yapılandırılması için verdiği destek olmuştur. Eğitim dünyasının en önemli
isimlerinden olan Profesör John Dewey ve ekibi Charles R. Crane teşviki ve masrafları
karşılaması ile Türkiye’ye gelmişler ve onun desteği ile ciddi çalışmalar yürütmüşlerdir53.
SONUÇ
Charles R. Crane, özellikle 20. Yüzyılın ilk yarısında dünyanın çeşitli yerlerinde
faaliyet göstermiş, edindiği çevre ve donanımla ABD başkanları ile yakın temas kurmuş ve
elindeki finansal güç sayesinde çeşitli grupların faaliyetlerini desteklemiştir. Bu makale
kapsamında ise, Arnavutluk bölgesinin Osmanlı yönetiminde son yıllarını yaşadığı dönemde
bu bölgedeki faaliyetlerine değinilmiştir. Öncelikle mütevelli heyetinde yer aldığı American
Board’un İstanbul’daki okullarından mezun olan kişiler ile temaslar kuran Crane, sonrasında
bu bölgeye seyahat düzenlemiş ve Arnavut isyancılara para yardımlarında bulunmuştur. Bunun
50
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haricinde gazetelere gönderdiği yazılar ile isyancıların lehine ve Osmanlı hükümeti aleyhine
propaganda faaliyeti yürütmüştür. Ayrıca, Arnavutluk’un bağımsızlığı ve sınırlarının
belirlenmesi konularında da Başkan Wilson ile olan iyi ilişkileri sayesinde katkı sunmuştur.
Amerikan misyonerlerinin kurduğu eğitim kurumlarının, faaliyet gösterdikleri
ülkelerde Amerikan dostu nesiller yetişmesine önemli katkılar sunduğu görülmektedir.
Amerikan kız Koleji mezunu Halide Edip örneğinde olduğu gibi bu kişiler Amerikan lehtarı
görüşleri savunurken, misyonerlik kurumlarının önemli destekçileri ve temsilcileri ile de
ilişkilerini sürdürmüşler; ABD’nin ülkedeki imajına katkı sağlamışlardır. Bulgaristan
örneğinde olduğu gibi misyoner okulları mezunları milliyetçiliğin gelişmesine ve bağımsızlığa
katkıda bulunmuşlardır. Benzer şekilde, Crane Amerikan misyonerlik okullarından mezun olan
Arnavut mezunlarla da ilişkilerini sürdürmüş, mezunlarını desteklemiş, para yardımında
bulunmuştur. Sevasti Kyrios-Dako ve eşi Christo Dako da Amerikan misyonerlik okulu
mezunlarıdır ve kurulan Arnavutluk Devleti’nde etkin olmuş insanlardır. Sevasti Kyrios-Dako
eğitim müfredatının hazırlanması sürecinde görev alırken, Christo Dako, yeni devletin kralı
Ahmet Zog ile yakın bağ kurmuş, onun biyografisini kaleme almış ve bir dönem Milli Eğitim
Bakanlığı yapmıştır54.
Görüldüğü üzere, Charles R. Crane bu dönemde ortaya çıkan yeni tip filantropist iş
adamları grubunun örneklerinden biridir ve özellikle American Board ile yakın temas kurarak
Protestanlığın bölgede yaygınlaştırılması ve yetiştirilen genç mezunların ülkelerinde söz sahibi
olacak eğitimi almalarına yardım etmiştir. Bu eğitimler sayesinde, bu Amerikan okulları
mezunları yeni kurulan ülkelerinde Amerikan dostu olarak faaliyet gösterirken, Amerikan
kültürünün de taşıyıcıları olmuşlardır.
Her ne kadar sonraki dönemde görüşleri değişse de, Crane’in 1920’lerin ortalarına
kadar yürüttüğü yoğun Türk karşıtı faaliyetleri ve propagandası Türkiye’nin ABD’deki imajını
kötü yönde etkileyen önemli etkenlerden biri olmuştur. Amerikan misyonerleri ile birlikte
oluşturulan bu kötü imaj cumhuriyetin ilk yıllarında da etkili olurken, değişmesi uzun yıllar
sürmüş ve ikili ilişkilerin gelişmesine engel olmuştur.
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EKLER
Ek-1 Charles R. Crane Time Kapağında (Cilt 18, Sayı 10, 9 Mart 1931)

Ek-2: Kortcha Okulu Personeli ve Dako Ailesi (The Orient, Volume 3, Sayı 35, Sayfa 3)
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Ek-3: Crane’in Seyahat Güzergâhı (Christo A. Dako, Albania The Master Key to the Near East,
Boston, E. L. Grimes Company, 1919). Mavi Çizgi: Crane’in Seyahat Güzergâhı, Gri Yıldız:
Başlangıç Noktası, Kahverengi Yıldız: Sevasti Dako ve Christo Dako’nun yönettiği Kortcha okulu.

