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Anadolu Yollarında Bir Amerikalı Misyoner

          

      

Bülent DANIŞOĞLU

Amerikalı Evanjelik din adamı Francis Edward Clark (1851-1927) 
gençlerin Hıristiyanlık için çalışmasını sağlamak amacıyla, 1881 

yılında United Society of Christian Endeavor adında bir misyoner örgütü 
kurar. Önceleri Amerika’da faaliyet gösteren örgüt daha sonra dünyaya 
yayılır ve 1895 yılında International Society of Christian Endeavor adını 
alır, Clark örgütün uluslararası başkanı olur. Hızla genişleyen örgüt, 1908 
yılına gelindiğinde 70 bin topluluk ve 3,5 milyon üyeye ulaşır. Clark 1927 
yılında ölene kadar örgütü yönetir. Christian Endeavor faaliyetlerini hala 
sürdürmektedir.

Clark, eşini ve 13 yaşındaki oğlunu da alarak, dünyadaki Christian 
Endeavor topluluklarını dolaştıktan sonra 1894 yılında Our Journey Around 
the World adında bir kitap yazar. Kitaba eşi Harriet Clark da kadın gözüyle 
izlenimlerini ekler. Clark ailesi 4 bin mil yaparak, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Japonya, Çin, Hindistan, Mısır, Filistin, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, 
İspanya’yı dolaşmıştır. Sonuçta, bir yıllık geziyi anlatan 641 sayfalık bir kitap 
çıkar. Bu kitabın 27., 28. ve 29. bölümleri Türkiye’yi anlatmaktadır.

Mersin Gümrüğünde Devletle Tanışma
Kitapta Clark kendisinden ve ailesinden Hacılar diye söz eder: 

Hacı, Bayan Hacı ve Küçük Hacı. Hacılar Filistin’den Türkiye’ye geçmek 
için Kudüs’ten Yafa’ya gidip, gemiye binerler. Gemi önce Beyrut’a gider, 
sonra Trablus, Lazkiye ve İskenderun’da birkaç saatlik kısa molalar vererek, 
Mersin’e ulaşır.

Bir süredir Osmanlı topraklarında dolaşmaktadırlar ama Clark ancak 
Mersin’e gelince sultanların sultanının topraklarında olduğunu hisseder.   
 “Gerçi Suriye her çeşit vicdanı sızlatan ve baskı ve tiranlığı yeterince 
acı veren bir biçimde resmen Sultan tarafından yönetiliyor ve Türkiye’ye 
haraç veriyor ama yine de Türk’ün asıl nüfuz alanı olan Küçük Asya’ya ayak 
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basmayan biri bu rezil tiranlığa tahammül etmenin tam boyutlarını bilemez.”
Mersin limanında rıhtım yoktur. Vapurdan merdivenle küçük bir kayığa 

geçerler, dalgalar arasında sallana sallana sahile ulaşırlar. Asıl dert gümrük 
kapısında başlar. İlk aramada bir kitap bulunur. Bunun üzerine bütün bohçalar 
ve paketler açılır, gizlenmiş kitap olup olmadığına bakılır. Gerçi onlara yardım 
etmeye çalışan üç dört arkadaşları vardır ama çabaları işe yaramaz. Sandıkları 
dikkatle aranır, seyahat çantaları altüst edilir ve kitap cinsinden ne varsa, en 
masum dergiler dahil olmak üzere, tebaasının okuyacağı şeyler konusunda 
çok hassas olan bu pederşahi devlet tarafından müsadere edilir. Bütün kitaplar 
bulunduktan sonra her şey sandıklara tıkıştırılır.

Harriet Clark “Bu kaba kontrol memurlarının sandıkları boşalttığı 
andan,  darmadağınık eşyaları yeniden yerine tıkıştırdıkları ana kadar, bir 
kadın Türk devletine olan bütün saygısını kaybetti. Ve gümrük kapısındaki bu 
nezaket ve şefkat yoksunluğu deneyimi, bütün yolculuk boyunca karşılaşılan 
Türk memurlar tarafından tekrarlananların bir örneğiydi” diyor.

Abdülhamit Sansürü İş Başında
Francis Clark da Osmanlı’da Hıristiyanlara yapılan baskıdan 

yakınıyor. Hıristiyan ülkelerle yapılmış olan eski bir anlaşmanın Osmanlıların 
Hıristiyanları ezmesine imkan vermediğini, devletin kiliseleri yıkamadığını 
ama yeni kiliseler ve okullar yapılmasına da engel olduğunu, izin çıkması 
için yıllarca beklendiğini ama sonuç alınmadığını yazıyor. Clark dünya turuna 
Christian Endeavor’un çeşitli ülkelerde kurduğu misyoner topluluklarını 
görmek ve buralarda konuşma yapmak amacıyla çıkmıştır. Oysa Türkiye’ye 
girdiğinde kendisine ilk söylenen, kamuya açık konuşmalarda, gençlerin dini 
ya da başka nedenlerle birleşmesini çağrıştıran “örgüt”, “topluluk”, “iştirak”, 
“kardeşlik” ya da buna benzer kelimeleri kullanmamasıdır. Türk devleti, halkı 
herhangi bir amaçla bir araya getiren her türlü örgütlenmeye karşıdır ve dinsel 
örgütlenmeleri dağıtmak için mümkün olan her şey yapılmaktadır. “Türkiye’de 
geçirdiğim dört hafta boyunca yaptığım her konuşmada, dinleyiciler arasında 
bir Türk casusunun olduğu ve zararlı sayılan bir kelime kullanmamın benim 
ve dinleyicilerin yarısının bir Türk hapishanesine gönderilmesine yol açacağı 
bana söylendi. Türkiye’ye giren her türlü neşriyat aptal ve cahil bir sansürden 
geçmek zorundadır. O kadar saçma engellemelerle o kadar katı bir inceleme 
yapılıyor ki herhangi bir konuda çok az sayıda esere izin çıkabiliyor.”

Yasakla, sansürle ilgili alaylı hikayeler anlatma alışkanlığımızın o 
yıllarda da var olduğu anlaşılıyor. Dostları Clark’a bir sürü eğlenceli hikaye 
anlatmışlar. Mesela bir pazar okulu dersindeki “İsa Mesih günahkarları 
korumak için dünyaya geldi” ifadesi sansürcüler tarafından “İsa Mesih 
Hıristiyan günahkarları korumak için dünyaya geldi” diye değiştiriliyor 
çünkü ‘Kurtarıcı’nın Türk günahkarlar için bir şey yapamayacağının iyice 
anlaşılması lazım. İncil’de geçen bir sarayla ilgili “saraydaki sorun” başlığı 
da yasaklanıyor çünkü saray ve sorun kelimelerinin aynı anda kullanılması 
mümkün değil. Yine İncil’de geçen “halkı cesaretlendirmek” başlığı da 
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kesinlikle yasaklanıyor.
Yasakların sadece di-

ni konularda olmadığı, ders 
kitaplarında bile çok sıkı şekilde 
uygulandığı söyleniyor. Hatta 
bunların arasında daha saçma 
ve eğlenceli hikayeler var. Bir 
kimya kitabında “H2O” formülü 
yasaklanıyor, çünkü bunun “Hamit 
2 sıfırdır” şeklinde yorumlanması 
olasılığı var. Bir coğrafya kitabı 
nehirlerin birleşmesinden söz 
ettiği için yasaklanıyor ve yazarına 
Sultanın bu ülkenin gençlerine 
birlikten söz edilmesini istemediği 
söyleniyor. Bir ders kitabından 
da denizyıldızlarını anlatan bir 
bölüm, Yıldız Sarayı endişesiyle 
çıkarılıyor.

Clark bu hikayelerin cahil 
bir adamın kuruntuları olarak görüldüğünü ve gülerek anlatıldığını söylüyor. 
Ama hapishane, işkence, ölüm gibi konularda baskının bir şaka malzemesi 
olmaktan çıktığını söylüyor ve bazı örnekler veriyor. Zeki ve eğitimli bir 
yerli Ermeni Protestan papazı Glasgow’dan bir profesörden bir mektup almış. 
Profesör mektupta “Ermenistan”ı ziyaret etmek istediğini söylüyormuş. 
Zavallı adam böyle tehlikeli bir ifade içeren bir mektubu evinde muhafaza 
etmeye cesaret edememiş. “Ermenistan” yazısını dikkatle kesip, yerine 
“Türkiye” yazmış. Sadece bu mektubun bulunması bile bir Türk zindanında 
yıllarca hapis yatmasına yetermiş. Nitekim başka biri, okul yıllarında yazdığı 
özgürlük konulu bir kompozisyonun yıllar sonra evinde bulunması üzerine 
iki yıl yatmış.

Clark bu hikayeleri naklettikten sonra siyasi yorumlar yapıyor. “Bu 
örnekler ‘hasta adam’ın tebaasının nasıl bir teröre maruz kaldığını göstermeye 
ve yeryüzündeki özgürlük aşığı Amerikalı ve İngilizlerin öfkesini kabartmaya 
yeter. Sadece dünyanın Hıristiyan güçlerinin, gerektiği kadar zırhlı gemi ile 
desteklenen, birleşik bir protestosu bu mutsuz durumu değiştirebilir. Ama 
böyle bir protesto etkin ve çok hızlı olmalı. Tiran eğer Hıristiyanların ‘çok 
ciddi olduğunu’ görürse, bütün bu zulüm onun adına yapıldığı halde, korkudan 
yaltaklanarak, saraydan halen göndermekte olduğu fermanlardan çok daha 
farklı emirler yayınlar.”  “Geçen yıl boyunca devlete itibar kaybettiren 
baskı önlemlerinin bahanesi sözde Ermeni ayak-lanmasıydı. Bu ayaklanma, 
yurtseverlikten başka güdüsü olmayan bir Ermeni topluluğu tarafından 
tahrik edilen, zamansız, faydasız, beyhude bir kalkışmaydı. Ayaklananlar 
yurttaşlarının sadece küçük bir kısmını temsil ediyordu. Ve bu talihsiz 
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ayaklanmanın esas sonucu, yurttaşlarının İstanbul’daki tiranın topuğunun 
baskısını daha şiddetli hissetmeleri oldu.” (Yüz yıl önceki bir metinde, başka 
bir bağlamda da olsa ‘sözde Ermeni’ kalıbıyla karşılaşmak ilginç.)

Tarsus’ta Dini Heyecanlar
Clark Mersin’i ilginç yanı olmayan bir sahil kasabası olarak görür. 

Tek ilgisini çeken, Amerikan Presbiteryen Kilisesi’nin Arapça konuşan 
Suriyelilere yönelik misyonerlik çalışmaları olur.

Devletin almalarına izin verdiği eşyalarını taşıyarak, Mersin-Adana 
arasındaki küçük demiryolunda işleyen trene binerler. Bir süre sonra frencinin 
“Tarsus Tarsus” diye bağırması grupta heyecana yol açar. İncil tarihinin meşhur 
şehrine, dünyada yaşamış en büyük adamın, putperestlere elçi gönderilen 
havarinin, büyük çadır imalatçısının, Tarsus’tan “çok iyi şehir” diye söz eden 
Saint Paul’un doğum yerine gelmişlerdir. Clark Tarsus’a baktıkça, Saint Paul 
zamanında nasıl olduğunu merak eder. “Tarsus’un sokaklarının çoğu dar ve 
fazlasıyla pis. Çok az binası mimari açıdan iddialı görünüyor. Yollar bazı 
yerlerde neredeyse geçmeye imkan vermeyecek kadar süprüntüyle kaplı. Ama 
bütün bunlara karşın, sadece kötü olmamakla kalmıyor, muhtemelen ortalama 
bir Türk şehrinden çok daha iyi. Tarsus hâlâ çok iyi şehir.”

Clark’a göre bu şehirle ilgili her şey Saint Paul ile bütünleşmiştir. 
Öyle ki Sardanapal’ın (son Asur kralı) mezarı da Tarsus’tadır ama pek ilgi 
uyandırmamaktadır. Aslında Tarsus’ta tarihi denebilecek çok az şey kalmıştır 
ve bunların da otantik olduğu kesin olarak iddia edilemez. Yine de Saint 
Paul’un sözde evini ziyaret ederler. Geniş avluda “Saint Paul’un kuyusu” 
denen bir kuyu vardır.  Kuyunun ağzındaki taşlarda kuşaklar boyu su çekmek 
için kullanılan ipler derin izler bırakmıştır. Bir kova su çekip susuzluklarını 
giderirler. Küçük Paul’un vaktiyle yaptığı gibi, eğilip kuyu suyundaki 
yansımalarına bakarlar. Tarsus’taki en otantik kalıntının bu kuyu olduğunu 
düşünürler. Avlunun bir yanını kaplayan ev kesinlikle yeni bir binadır ama 
Paul’un evinin yerine yapılmış olması muhtemeldir. Tarsus’taki Amerikan 
Konsolos Yardımcısı bu evde oturmuştur. Evi ziyaret ederler, üç yanı Türk 
divanlarıyla çevrilidir.

Şehrin başka bir yerinde güzel bir Ermeni kilisesi ve okulunun 
yanında, kuşaklar boyunca Saint Paul’un ağacı diye adlandırılmış, budaklı, 
koca bir ağaç vardır. Kesinlikle yıllar önce kurumuş ve ölmüş bir ağaçtır. On 
sekiz yüzyıl önce küçük Paul’un bu ağacın gölgesinde oyun oynamış olması 
pek imkansız değildir. Clark ağacın gövdesinden hatıra olarak bir kıymık 
almak ister ama öyle serttir ki neredeyse çakısı kırılacaktır.

Adana’da Kent Yaşamı
Tarsus’tan trenle yirmi mil uzaklıktaki Adana’ya giderler ve 

burada iki üç unutulmaz gün geçirirler. Burada misyon görevinde sessiz 
ve gösterişsiz çalışan birkaç cesur yürekle tanışırlar. Hakiki Türk hayatı ile 
ilgili ilk kapsamlı izlenimlerini edinirler. Adana Türkiye’nin ne en iyisi ne 
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de en kötüsüdür. Protestan etkisi 
mayalanmış ve bir dereceye kadar 
da tonunu yükseltmektedir ama 
minarelerinden günde beş kere 
müezzinlerin seslendiği camiler, 
burada güçlü bir Muhammedanlığın 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
“çukurlarla ve balçıkla dolu korkunç 
yollar, çöp ve pislik deposu görevi 
yapan, çeşitli cinsten hayvan ölüleri 
ile dolu sokaklar göstermektedir ki, 
tahammül edilemez bir pislik Türk 
yönetiminin parçasıdır.” Gördükleri 
herkes, yabancılar dahil, kırmızı 
Türk fesi, torba gibi pantolonlar ve 
dizlere kadar inen gevşek elbiseler 
giymektedir. Dar sokaklardan bi-
rinde keçi kılından dokuma yapan 
bir adamı kaldırımda çalışırken 
görürler. Clark muhtemelen Paul de 

aynı malzemeyle aynı şekilde çalışıyordu diye düşünür. Karşısında susam yağı 
çıkaran bir değirmen vardır. Çok lezzetli ve besleyici olan bu yağı yerliler bir 
çeşit şekerleme yapımında kullanmakta ve çok değer vermektedir.

Şehrin pazar yeri uzun bir sokağa dizilmiş küçük çardaklardan oluş-
maktadır. Burada tasavvur edilebilen her şey ve tasavvur edilemeyen çok 
şey satılmaktadır. Hırdavat, çanak çömlek, kuru gıdalar, bakkaliye, balık, et, 
kümes hayvanı hatta güzel kırmızı ringa balığı. Bildikleri her şey bu pazarda 
satılmaktadır. Ayakkabı ustaları, tencere imalatçıları, para değiş tokuş edenler 
yan yana kendi çardaklarında çalışmaktadır. 

Adana’da, İstanbul’a gitmek için pasaport ve güvenli geçiş istemek 
amacıyla valiye giderler. Vali “saray”ı diye ahşap malzemeden bir dörtgen 
bina ile karşılaşınca, buna saray değil “sundurma” demenin daha uygun 
olacağını düşünürler. Binada bir sürü asker ve önemli görünüşlü memuru 
geçerler. Görevliler, kapı yerine geçen, iplere asılmış şeyleri yana çekerek 
onlara yol gösterir. Sonunda, duvarlarına solmuş kırmızı kilimler asılı, büyük 
ve pejmürde bir odada valinin huzuruna çıkarlar. Vali elli yaşlarında ciddi 
bakışlı bir adamdır. Yardım etmeye istekli görünmektedir. Sigara ikram eder, 
nezaketle reddederler. Ramazan olduğundan kahve ikram edemediği için özür 
diler. Misyon temsilcisi konuşmaları çevirmektedir. Vali Ermeni olaylarının 
merkezindeki Marsovan’dan (Merzifon) değil de Ankara üzerinden gitmeleri 
için ısrar eder.

Pazar günü Amerikan misyon kilisesine giderler. Ayine katılırlar 
ama ilahileri ve İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş olan vaazı anlayamazlar. 
Kilise büyük değildir ama sıralar kaldırılıp, cemaat yerde birbirine bitişip 
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oturduğundan, nispeten küçük bir alanda yüzlerce kişi toplanabilmektedir. 
Kuşkusuz kadınların ve erkeklerin kilisenin aynı kısmında karmakarışık 
oturması uygun değildir. Birçok kilisede kadınlar galeriye yerleştirilmekte 
veya kilisenin arka tarafında gözenekli bir perdenin arkasına oturtulmaktadır. 
Kadınlar perdenin arkasından vaizi görebilmekte ama vaiz ve cemaat onları 
görememektedir. Adana’da kadınlar ve erkekler değişik bir yolla yapılan 
bölmelerle ayrılmaktadır. Kadınlar kilisenin sağ tarafına, erkekler sol tarafına 
geçer. Kilisenin ortasına sıralar dizilir. Bu sıralara bir grup erkek, sırtları 
kadınlara dönük olarak oturur. Kadınlar, babalarının veya kocalarının iki 
cinsiyet arasında bedenleriyle kurduğu engel sayesinde diğer erkeklerin 
bakışından korunurlar.

Clark’a göre “Ortalama Türk’ün yerlere ve halklara ilişkin cehaleti 
olağandışı ve eğlencelidir. Çoğu, Türkiye’nin, Amerika dahil, dünyanın 
geri kalanına hakim olmadığının pek farkında değildir. İçlerinden çok azı 
dünyanın bütün halklarının Muhammedan olup olmadığını merak etmeye yeni 
başlamıştır. Bunlardan biri bir dostuma “Hep Amerika’dan bahsediyorsun. Bu 
Amerika tepede mi, vadide mi?” diye sormuştu. Bir diğeri de, en dikkat çekici 
yanı çer çöp ve kedi ölüleri olan sıradan bir kenar mahallede, iğrenç kokudan 
burnunu kapayan bir arkadaşıma “Amerika’da bu kadar güzel bir yer gördün 
mü?” diye sormuştu. Bu derece cehaleti aydınlatmak gerçekten zor.”

Bu saptamalardan sonra ister istemez siyasi yorumlar ve tahminler 
geliyor. Clark’a göre Ermenilerin de ırk olarak Türklere üstünlüğü yoktur. 
Türkiye’de yaşayanlar, “Türk eğer devletin etkisinden ve bağımlılığından 
kurtulsa İmparatorluktaki en dürüst, mert, doğru insan olur” derler. Sadık bir 
hizmetkar ve gerçek bir dost olabilirdi ama bu zavallı topraklardaki hayatı 
tahrip eden, tebaasındaki mertliği yok eden makinanın parçasıdır. Türkiye 
için tek umut misyon kiliseleri ve onlara bağlı misyon okullarıdır. Karışıklık 
başladığında, ki kaçınılmaz olarak başlayacaktır, eğitimli Protestan Ermeniler 
baş mevkileri ele geçireceklerdir. O zaman, bu onyıllar boyunca sürdürülen 
misyoner faaliyetlerinin ve misyoner etkisinin değeri görülecektir.

Torosları Aşmak
Hacılar Adana’da iki gün geçirdikten sonra hazırlıklarını tamamlarlar. 

Onları ülkenin içlerine taşıyacak olan yaylı araba hazırlanır. Pasaportlar ve 
güvenli geçiş vizesi alınır. Ertesi gün Tarsus’ta, onları yol boyu koruyacak 
olan zaptiye ile buluşulur. Parlak bir bahar sabahı Toros dağlarını aşmak üzere 
Tarsus’tan yola çıkarlar. Tekerlekli araçlara alışkın olmayan bu yolda gayet 
gösterişli bir kafile oluştururlar. Deveciler arabaya bakar, eşekçi çocuklar 
gözlerini ayıramaz. Bu aptal “Frenkler”in neden deniz gibi kolay bir yoldan 
değil de karadan arabalarla gittiğini merak ederler.

İki atın çektiği yaylı arabada üç yolcu, rehber, sürücü, yatak, yastık, 
battaniye, yorgan, Kayseri’ye kadar geçecek altı gün için yerel dükkanlardan 
alınmış dev bir sepet dolusu ihtiyaç malzemeleri vardır. Arkadan iki atın 
çektiği gösterişsiz bir yaysız araba iki sandık ile çeşitli ihtiyaç malzemelerini 
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ve yatakları taşır. Bu arabanın sahibi ve sürücüsü Kayseri’ye zaten gidecek 
olan ve bu arada birkaç çeyrek kazanmak isteyen bir yerlidir.

Yanlarında dürüst, güvenilir, gruptan birini tehlikeden kurtarmak 
için ölmeye hazır, sadık hizmetkar Ali vardır. Türk ismi taşımasına rağmen, 
sahte peygambere sadakatinin zayıflığı, her zaman Protestan kilisesinin en 
dindar müminlerinin arasında bulunması dikkat çekmektedir. Hıristiyanlığa 
döndüğünü açıklaması halinde ya hayatını ya da yurdunu kaybedecektir. Buna 
cesareti yoktur ama Clark onun kalbinin derinliklerinde Hıristiyan olduğuna 
emindir. Bir de ateş yakan, odun taşıyan, su çeken, getir götür işleri yapan bir 
çırak, Anastas vardır. Birkaç hafta önce evinden kaçmıştır ama şimdi yaşadığı 
aptalca maceradan pişman, Kayseri’ye, işine dönmek istemektedir.

Tarsus’tan çıktıktan sonra kısa bir süre, Türk yollarına kıyasla iyi 
yollardan geçerler. Tepelere çıktıkça hava güzelleşir, temizleşir, giderek 

büyüleyici olmaya başlar ama yol da gittikçe kötüleşir. Arka tarafta tepeleri 
karlı Lübnan dağlarının önünde verimli Adana ovası, önlerinde muhteşem 
Toroslar görünmektedir. Yol boyu karşılaştıkları yolculardan hiç biri herhangi 
bir çeşit tekerlekli araç kullanmamaktadır. Genellikle iki yanına yükler 
yüklenmiş, beş altı yüz pound taşıyabilen develerle seyahat etmektedirler. Tek 
başına bir deve nadiren görülmektedir. Çoğunlukla on ila yüz devenin birbirine 
kısa iplerle bağlandığı kervanlar geçmektedir. İpler kolayca kopacak kadar 
zayıftır çünkü bir deve uçurumdan yuvarlandığında bütün kervan peşinden 
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sürüklenmemelidir. Kervan genellikle başı çeken küçük bir eşeğin yularına 
zincirle bağlanmıştır. Eşeğin üstüne de ayakları hayvanın her adımında öne 
arkaya sallanan iri bir Türk tünemiştir. Karşılaşılan yolcuların hepsi nezaketle 
davranır. Deveciler ve eşekçi çocuklar işitme mesafesine gelince selam verip 
“Oughourlar olsoun” diye seslenirler. Hacılar da Türkçeleri geliştikçe “Sagh 
olsoun” diye cevap verirler.
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Türkçe’deki kalıplaşmış nezaket ifadelerinin Clark’ın çok ilgisini 
çektiği anlaşılıyor. “Türkiye’de yolda karşılaşınca, eve girince, masaya 
oturunca ve mümkün olan her durumda doğal bir nezaketi gösteren sözler 
söylenir ki bunlar ortak kelime haznesinin bir parçası olarak ırkın temel 
karakteri haline gelmiştir. Mesela bir Türk evine girdiğimizde ‘Khouda 
elinden yapusha’ sözüyle karşılaşırız. Bu çok güzel bir ifadedir. ‘Akubetin 
khair olsun’ sözü ‘sonun güzel olsun’ veya ‘ölmeden önce iyi bir Müslüman 
olasın’ anlamına gelebilir. Masadan kalkarken, kendisine bir şey ikram edene  
‘Bereket versin’ denir. Bir hediye aldığımızda ‘Elenize daghluk’ deriz. Bu 
yalnızca sıradan bir teşekkür değildir, karşıdakinin ellerine sağlık dileyen 
şiirsel bir ifadedir. Özel hizmetlere karşılık Batı dillerindeki gibi anlamsız 
formüllerle teşekkür edilmez. Mesela bir Türk kahve dışında bir şey ikram 
edildiğinde ‘Afiyet olsoun’ der. Kahvede niye böyle demediklerini anlamış 
değilim. Her zaman bir Türk yemek masasının ortasını şereflendiren ortak kaba 
daldırdığımız tahta kaşıklarda bile konukseverlik ve iyi dilek yazıları vardır. 
‘Ye dostum ye’ veya ‘Kötü yemeklerimizin kusuruna bakmayın ve onlar için 
lezzetsiz demeyin’ veya ‘Sana verilen kötü yemeği değil onun içindeki canı 
düşün’.” (İnsan şu kaşıklarda gerçekte ne yazdığını merak ediyor.)

Seyahat boyunca sık sık yol kenarında bir ağacın bütün dallarından 
bez parçalarının sallandığını görürler. Bu ağaçların bazı kutsal adamların 
mezarı olduğu düşünülen kutsal yerleri işaret ettiğini öğrenirler. Yoldan geçen 
her yolcu, aşağıda gömülü adamın teveccühünü kazanmak ve cennete girişini 
garanti altına almak için ağaca yeni bir çaput bağlamaktadır. Yaşlı dervişler 
de böyle ağaçların yanına yerleşerek, gelip geçenden topladıkları sadakalarla 
gayet iyi bir yaşam sürmektedir. Eşeğini gömdüğü yeri yatır haline getiren 
bir dervişle ilgili hikaye Türkiye’nin değişik bölgelerinde anlatılmaktadır. 
Amerika’nın her yanında Abraham Lincoln’e atfedilen hikayeler gibi bunlar 
da sıradan insanların batıl itikatlarını sergilemektedir. Böyle yüzlerce batıl 
itikat vardır. Bütün develerin ve eşeklerin boynunda, nazardan korumak için 
mavi boncuklar asılıdır. Annelerin sıklıkla çocuklarını tokatladığı ve “çirkin 
hayvan” veya “pis yaramaz” gibi yakışıksız isimler taktığı görülmektedir. 
Anneler bunu belayı çocuktan uzak tutmak için yapmaktadır. Kötü ruhlar bu 
sözleri duyunca bu çocuklara kötülük yapmaya değmeyeceğini düşünecektir.

Clark bu ülkede kadınların ve çocukların, dinsiz ve yarı dinsiz 
her ülkede olduğu gibi, yaşamının zor olduğunu düşünmektedir. Kadınlar 
yük hayvanı gibi görülmektedir. Kadınların gerçekten bir ruha sahip 
olup olmadığına ilişkin kuşkular sık sık açıklanmaktadır. En aydınlanmış 
Türklerin bile çoğu kadınların ruhlarının erkeklerle aynı çapta olduğunu 
düşünmemektedir. Zaten ailelerini sayarken kız çocuklarını hesaba katmazlar. 
Bir Türk evindeki gelinlerin perişanlığı anlatılamaz. Suistimal edilir, hakir 
görülür, dövülür, terk edilir, kederini ifade etmesine bile izin verilmez. 
Ancak kaynana olduğunda huzur bulup, ileri sınıftaki çocukların birinci sınıf 
çocuklarını ezmesi gibi, aynı eziyeti gelinine yapabilir.
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Han Duvarları
Toros dağlarını saatte ortalama üç mil, günde otuz otuz beş mil hızla, 

acele etmeden geçmektedirler. Tarsus’tan çıktıktan sonra ilk akşam bir handa 
dururlar. Han, dağların yamacında, alçak bir taş binadır. Aşağıdaki tarafı çer çöp 
ve gübre yığınlarına gömülmüştür. Devler, eşekler, atlar, sürücüler, yolcular 
açık kapıdan girmektedir. Türk, hayvanı için yeterince iyi olanın kendisi 
için de iyi olduğuna inanır ve kendi yerini sabırlı devesi ve sadık eşeğinden 
esirgemez. Hanın geri kalan kısmından ince bir ahşap bölme ile ayrılmış bir 
oda vardır, müşkülpesent yolcuların geceyi burada geçirmesine izin verilir. 
Tabii ki bir sürü haşaratla dolu, tarif edilemeyecek kadar pis bir yerdir. Han 
yapıldığından beri hiç yıkanmamış hatta belki bir yıldır süpürülmemiştir bile. 
Ama bölgenin sunabileceği en iyi yerdir. Clark durumdan fazla şikayetçi 
görünmez. “Daha ne isteriz. Temiz ve zindeleştiren dağ havasını soluyoruz, 
pırıl pırıl soğuk suda yıkanıyoruz. Bu ekmek ve peynir, Ali’nin kaynattığı bu 
yumurtalar, pirinç ve bir takım lezzetli malzemeler kullanarak yaptığı bu pilav. 
Akşam yemeğimiz, şükran duamız ve güzel rüyalar görmek üzere yatmamız, 
tıka basa yiyen bir milyonerinkinden daha zevkli idi.”

Oysa eşi Harriet han odasını şöyle anlatmaktadır. “Çoğu toprağın 
altında kalmış küçük ve alçak bir taş bina. Ortasında kare şeklinde bir avlu 
var. Bu avluya üç oda açılıyor. Bunlardan biri bize, biri Türk sürücülere ve 
ötekilere, üçüncüsü de develer, eşekler ve atlara ayrıldı. Hanın en iyi odasını 
hiçbir Amerikalı kadın tahayyül edemez. Koyu kahverenginde ve çok pis bir 
halı. Yağmurlu bir gün olsaydı çamur içinde olacaktı, çok şükür ki yağmur 
yoktu. Odanın her yanında yerden yaklaşık iki ayak yükseklikte ve dört ayak 
genişlikte bir ahşap platform var. Onların arasında ancak yürüyebilecek kadar 
alan var. Bu platformlardan birine bir portatif karyola kurduk, sandıkları, 
kutuları, yiyecekleri koyduk. Öbür platforma iki portatif karyola kurup, 
masa olarak kullandık. Bütün değerli eşyalarımızı burada muhafaza etmek 
zorundaydık yoksa muhtemelen çalınırdı. Kaba taştan duvar harçla sıvanmış. 
Oda don yağından bir kandille aydınlanıyor. Duvar ve tavanda is var. Bu oda 
hem yatak, hem yemek, hem oturma, hem de misafir odamız. Odada bizden 
başka çeşitli cinslerden haşarat yaşıyor. Bu oda Küçük Asya gezisi boyunca 
geceyi geçirdiğimiz yerlerin küçük bir örneği. Sabahları bazen yıkanacak bir 
dağ yağmuru büyük lüks olurdu. Genellikle elimize biraz su dökecek kadar, 
çaydanlık büyüklüğünde bir teneke veya pirinç kap ile yetinirdik.”

Kilikya Kapısı
Sürekli güzelleşen manzara Kilikya Kapısı’na (Gülek Boğazı) 

geldiklerinde doruk noktasına ulaşır. Burası yüzlerce ayak yükseklikte dimdik 
iki uçurum arasında dar bir geçittir. Bu geçitten başka bu dağları geçen başka 
bir yol kesinlikle yoktur. Clark’a bakılırsa, üzerinden geçmekte oldukları 
eski Roma yolu o zamanlar muhtemelen şimdikinden daha iyiydi ve daha 
işlekti. Paul de bu geçitten geçmiş olmalıydı, bu toprağa ve taşlara ayakları 
basmış olmalıydı. Yüzyıllarca hükümdarların, elçilerin, kazanan ve kaybeden 
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orduların, değerli mallar 
taşıyan kervanların ve 
tüccarların ayakları da. 
Buralar sadece doğal 
güzelliklerin değil, 
harika tarihi eserlerin 
de olduğu bir yerdir. 
Ama baskıcı devlet 
kuralları arkeologların 
gizli hazineler için 
kazı yapmasına imkan 
vermemektedir. Bu 
rejim devam ettikçe 
dünya geçmiş zaman 
yadigarlarına hiçbir 
surette ulaşamayacaktır.

Tarsus’tan çı-
kışlarının üçüncü günü 
yolculuğun en heyecanlı 
ve tehlikeli günüdür. 
Geceyi geçirdikleri 
handan çıktıktan sonra 
geçtikleri güzel bir 
yol, onlara zorlukların 
bittiğine ilişkin aldatıcı 
bir umut vermiştir. 
Heyhat, bu güzel 
yol, en kötü yolun tatlı bir başlangıcıdır. Kimse, bu beş millik yoldan bir 
arabanın geçmesinin veya atların ve sürücülerin sağ kalmasının mümkün 
olduğuna inanamaz. Aslında yol falan yoktur. Devlet burada göstermelik bir 
yol yapmayı bile denememiştir. Torosların tepesindedirler. Sahra çölü gibi 
çıplak bu bölgede tırmanacak ağaç olmadığından, sincap bile yoktur. Sadece 
yere sağlam basan deve ve eşekler vardır ki yamaç diplerindeki leşlerinden 
onların bile pek sağlam basamadığı anlaşılmaktadır. Deve kervanlarının 
yüzyıllarca geçerek iz yaptığı bir yerden bir arabanın da dikkat ve özenle 
geçebileceğini yaşayarak görürler. Dağdan aşağı inerken, araba atların üstüne 
yuvarlanmasın diye grubun bütün erkek üyeleri arabanın arka kapağına asılır. 
Bazen araba  kayalık uçurumun kenarına doğru çok şiddetle savrulur. Bu 
durumda sürücü denge sağlamak için kendini bir taraftan öbür tarafa atar, geri 
kalanlar da onun gibi ağırlığını o tarafa verir. Vadiye indiklerinde gezinin en 
kötü kısmının geçtiğini fark edip derin bir nefes alırlar. Gerçi Toroslarda “iyi” 
dedikleri yollarda da günde bazen yirmi kere sürücünün uyarısıyla arabadan 
inmiş, tehlikeli bölgeden geçtikten sonra yeniden binmişlerdir. Ama yine de 
Torosları geçtikleri yoldan hiç şikayet etmezler. Bu yol onları Kilikya’dan 
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Kapadokya’ya geçirmiştir.

Orta Anadolu Köyleri
Tarsus’tan çıktıktan sonra dördüncü günün akşamı Baila adındaki 

küçük köye ulaşırlar. Handa yer olmadığı için köyün en yaşlısı ve papazı 
Selim’in misafir odasına sığınırlar. Misafir odası pahalı mobilyalarla dolu 
lüks bir yer değildir, köyün sunabileceği en iyi oda anlamına gelmektedir. 
Oda karanlıktır. Pencere yerine geçen yarıklara gazete kağıdı yapıştırılmıştır. 
Pislikleri bütün iğrençliği ile göremedikleri için şanslı olduklarını düşünürler. 
Işık istemezler ve akşam yemeğinden sonra yataklarını kurup yorgunluk 
uykusuna dalarlar.

Geceyi geçirdikleri Türk köyü İmparatorluktaki binlerce köy gibidir. 
Belki iki yüz kişi, uzun boylu bir adamdan biraz daha yüksek taş kulübelerde 
yaşamaktadır. Çatılar düzdür ve toprakla kaplıdır. Bu çatılar kuru havalarda 
çok iyidir ama yağmur mevsiminde çok kirli ve sızıntılı olmaktadır. Köyün 
sokakları yoktur, sadece evlerin arasında patikalar vardır ve bu patikalar 
genellikle tedbirsiz yolcuların düşeceği çukurlarla doludur. Bu çukurlarda 
keçilerin ve koyunların kışın soğuk havalarda yemesi için kuru otlar depolanır. 
İlkbaharda çukurlar genellikle boşalmış olur. Ama çukurların dibinde, 
muhtemelen baharın başlarında açlıktan ölmüş olan keçi ve koyun leşleri 
görürler. Köylüler leşleri oradan taşımaya üşenmiş, çürümeye ve kokmaya 
terk etmiş, sokaklarında salgın ve hastalık üretmişlerdir.

Köy hayatına ilişkin gözlemler Clark’ı derin düşüncelere sevk eder. 
“Bu perişan köylerde yaşamaktan daha sıkıcı bir şey var mıdır? Kitap, gazete, 
toplantı, entelektüel yaşama dair hiçbir şey yok. Karanlık bastıktan sonra çok 
az evin kağıt penceresinden ışık sızar. Köyün sakinlerinin keçileri gütmek ve 
karanlık basınca yatağa girmekten başka işleri yoktur. Halkın cahil, itibarsız 
ve hevesten mahrum olarak yetişmesinde şaşacak bir yan yok. Tek şaşılacak 
olan şey olduklarından daha kötü olmamaları ve yüzyıllar süren entelektüel 
uyuşukluk ve devlet baskısından sonra doğalarındaki mertliğin hâlâ 
kaybolmaması. Türk karakterinde cömertlik ve asaletin doğal bir dayanağı 
olduğu inkar edilemez. Bence bunun nedeni Muhammedan dininin hurafe ve 
sahtekarlıkla karışmış olsa da, kuvvet ve mertlik içeren bazı iyi özellikler de 
taşıması. Bu din, yönettiği herkesten sorgusuz sualsiz riayet ve açıkça ifade 
edilmiş sadakat talep eder. Hiçbir Muhammedan sadakatinden utanmaz. Bize 
refakat eden asker, zamanı gelince atından inip, yolun kenarında veya bir evin 
tepesinde, kaç çift gözün kendisini izlediğine aldırmadan, Mekke’ye doğru 
secde ediyordu. Bir deve sürücüsünün, fakir ve basit ama tanrısına ve büyük 
peygamberine inancında samimi bir adamın, yanına bağladığı devesi otlarken, 
yol kenarında çayırlara diz çöktüğünü ve sık sık tekrarlanan ibadetinin 
alay konusu olabileceği endişesiyle kendini kısıtlamadan namaz kıldığını 
defalarca gördüm. Ezan sesleri kulağımıza geldikçe biz de Türk milletinin ve 
Muhammedan dininin hayatiyetinin sırrını öğreniyorduk.”

Küçük Asya’da on üç gün küçük farklılıklar dışında benzer şekilde 
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geçer. Erkenden kalkış, on, on iki saat uzun bir yolculuk, genellikle arabada 
aceleyle yenen bir öğle yemeği ve gece bastırırken her biri bir öncekinden 
daha pis görünen ve iğrenç kokuların daha da yoğunlaştığı bir Türk hanında 
gecelemek için eşyaların toplanması.

Gerçi geziye güzel molalar da verilir. Büyük bir düzlüğü geçtikten 
sonra, her tarafta karlı dağlar görülürken antik Tyana (Kemerhisar) kentine 
ulaşırlar. Uzaktaki tepelerden buraya su getiren güzel ve eski bir Roma 
su kemerinin çoğu kısmı hâlâ sağlam görünmektedir. Bu harika kemerin 
gölgesinde, Tyanalıların meraklı bakışları altında öğle yemeklerini yerler. 
Tyana artık antik dönemlerdeki gibi ünlü olmadığından, dış dünyadan gelen 
yabancılara pek alışkın değillerdir. Tyana’dan üç saat sonra Niğde’ye gelirler. 
Niğde birkaç bin nüfuslu, refah düzeyi yüksek görünen bir kenttir. Evlerin 
çoğu iki katlıdır ve pencerelerinde cam vardır. Şansları da yaver gider, şehrin 
Protestan papazının evinde kalırlar.

“Burada da Türkiye tebaası ırkların yaşadığı berbat tiranlığın yeni 
bir yüzünü gördük. Biz eve yerleştikten bir süre sonra kalbi kırık zavallı 
bir kadın gelerek, bizi misafir eden misyonerle görüşmek istedi. Kocası bir 
yerli Protestan kilisesinin papazıydı. Kilisesinin bulunduğu köye giderken 
kaybolmuştu. Ermeni ayaklanmasına katıldığı şüphesiyle tutuklandığı, 
hapse atıldığı belki de öldürüldüğü tahmin ediliyordu ama hiç kimsenin bir 
bilgisi yoktu. Adamın masumiyetinden emin olan zavallı kadın üç aydır umut 
içinde bekliyor, küçük çocuğuna her ayak sesinin babasına ait olabileceğini 
söylüyordu. Ama artık tükenmişti ve ıslak gözlerle, kocasının yaşamı ya 
da ölümüne ilişkin bu korkunç belirsizliği sona erdirecek bir şey yapılıp 
yapılamayacağını sormaya gelmişti.”

Bir tüccar da bir dostunun başına gelen komik bir olayı anlatır. Dostu 
olan dükkan sahibi hiçbir açıklama yapılmadan tutuklanmıştır. Birkaç hafta 
sonra serbest bırakılınca olay anlaşılır. Adamcağız bir süre önce Niğde’ye 
yeni bir tür lamba getirmiştir. Lambanın boyu, zincirine takılı bir metal top 
aşağı yukarı kaydırılarak ayarlanabilmektedir. Bu topların ülkeyi atomlarına 
ayıracak şiddette patlayıcılar olabileceğinden kuşkulanılmıştır. Dükkan sahibi 
mahkeme kararı olmadan tutuklanmış ve toplar incelenmiştir.

Kayseri’de Keyifli Günler
Tarsus’tan yola çıktıktan yedi gün sonra, iki yüz mil yol yapıp büyük 

Kapadokya şehri Kayseri’ye gelirler. Uzun yolculuğun ortasında en güzel 
molayı verirler. Kayseri sadece ticaretin değil, miyoner faaliyetlerinin de 
büyük bir merkezidir. Adı Ceasar Augustus’tan gelen şehir, Roma’dan beri 
bir ticari merkez olarak bütün havalide üstünlüğü elinde bulundurmuştur. Hiç 
ağaç olmamakla birlikte, bereketli ve büyük bir nüfusa yetecek kapasitede 
toprağı vardır. Ama Clarkları ilgilendiren güzel manzara veya bereketli toprak 
değil, ana vatanından çok uzakta, Kayseri’de yapılmış sevimli Amerikan 
evleri olur. “Burada kırk yıldan fazla süredir Amerikan misyonerleri faaliyet 
göstermektedir. Onlar hayatlarını sık sık riske atarak ve daima tehlike içinde, 
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ortalama Amerikalı’nın çok az 
bildiği sıkıntıları çekerek yoluna 
devam eder. Onun itikadına karşı 
olan ve Hıristiyanları fırsat çıktığında 
ülkeden dışarı tekmelenecek hain 
köpekler olarak gören yüzlerce 
insanın kalbini kibar, vakur ve 
adanmış Hıristiyan hayatının gü-
cüyle kazanır.”

Kayseri’nin banliyösü Talas’ta 
bir Türk hamamına giderler. Hamam 
az sayıdaki yerli girişimcilerden 
biri tarafından yapılmıştır. Genç 
bir adam memleketini terk ederek 
İstanbul’da şansını aramış, devlet 
çevrelerinde tanınmış, sonra asıl 
memleketinde, Amerikalılar gibi 
bir kütüphane yaptırmak yerine, 
baba ocağına sevgisini bir hamam 
yaptırarak göstermiştir. Hamama 
girişte, dar bir bekleme odasında 
elbiselerini çıkarırlar ama değerli 
eşyalarını Amerika’da yaptıkları gibi 
kasalara koymazlar. Saat, cüzdan ve 
diğer değerli eşyaları elbiselerle sarıp 
sarmalar ve soyunma odasındaki 
divana bırakırlar. Bu durum doğal 
olarak Türk tabiatının dürüstlüğü 
hakkında iyi şeyler söylemektedir. 
Sonra yüksek tahta takunyalar alırlar, onların üzerinde ayaklarını zorlukla 
sürüyerek hizmetkarı takiben sıcak odaya girerler. Çok sıcak değildir ama bir 
süre içeride kaldıktan sonra terlemeye başlarlar. Odanın ortasındaki yuvarlak 
bir taşın altında ateş yanmaktadır. Odanın her yanındaki sıcak ve soğuk su 
musluklarını isteğe göre açarak suyun ısısını ayarlamak mümkündür. Büyük 
merkezi odanın bir yanında, buhar banyosu yapılabilen küçük bir oda vardır.

Bu büyük yuvarlak kubbeli binada Clark ve bir arkadaşı bir süre 
yalnız kalır, seslerinin yankısını dinlerler. Kısa süre sonra peş peşe en az elli 
terli, kötü bakışlı Türk içeri doluşur. Ramazan zamanı oruç bitmiş, akşam 
olmuş, iyi bir yemek yemiş olduklarından çok neşelidirler. Bağırırlar, gülerler, 
kahkahalar atarlar ve bu sesler öyle yankılanır ki cehennem gibi olur. Neyse 
ki biraz sonra gürültüye alışırlar. Sonra tellak gelip bunları hamur gibi ovar, 
yoğurur, yumruklar, her bir kası çalışır, her bir parmak eklemini çeker, derileri 
soyulma tehlikesi geçirene kadar sabun ve sıcak suyla uğraşır. Sonra kalın bir 
eldivenle aynı süreci tekrarlar ve bir kere daha yıkanırlar.
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Ramazan bayramını Kayseri’de geçirirler. Ramazan, Katolik 
kilisesinin büyük perhiz dönemine denk gelen önemli bir durumdur. Mart 
veya Nisan’ın yeni ayıyla başlar ve kırk gün sürer. Eğer hava bulutluysa 
başlangıç tarihini dinlerinden nefret ettikleri misyonerlere sorarlar çünkü 
yalnız onların astronomi bilgileri yeni ayın gelip gelmediğini saptayabilir. 
Katı Müslüman kırk gün boyunca oruç tutar. Gün doğumundan batımına kadar 
bir lokma yemez, bir yudum içmez hatta bir nefes sigara içemez. Akşam top 
patlar, müezzin minareden namaza çağırır ama o çok aç olduğundan namaza 
gidemez, öteki iyi Müslümanlarla beraber aceleyle yemek masasına koşar. 
Birkaç saatlik kısa bir uykudan sonra saat on birde kalkıp yeniden yemek 
yer. Sonra biraz daha uyuyup, sabah üçte peygamberin takipçilerini yeni bir 
oruca çağıran bir diğer top atışıyla uyanır. Günün siyah iplikle beyaz ipliği 
ayırt edecek kadar aydınlanmasıyla oruç başlar ve yasa gereği gün batımı top 
atışına kadar sürer. Çalışmaya gerek duymayacak kadar parası olanlar bütün 
gün mümkün olduğunca çok uyur ve akşam yemeği zamanı uyanır. Clark, 
Türkiye’deki yolculuklarının Ramazana denk geldiğini ve muhatap olduğu 
bütün memurların ya uykulu ya da aksi suratlı olmasının oruç tutmalarından 
kaynaklandığını fark eder. Ama Adana valisinin yardımlarının, işlerini 
geciktiren veya sorun çıkaran bütün o yarı aç yöneticilerin huysuzluklarını 
bertaraf etmeye yettiğini düşünür.

Bozkırda Yolculuk
Kayseri’deki arkadaşlarıyla vedalaşıp, Kapadokya’nın kuzeyinden 

Galatia’ya, sonra da sınırları Karadeniz’e ve Boğaz’a uzanan Bythinia’ya 
girerler. Toroslardaki kadar tehlikeli yollarla karşılaşmazlar ama yollar hâlâ 
Türkiye’de olduklarını hatırlatacak kadar bozuktur. Devletin, zulmettiği 
köylülerden yolların tamir ve bakımı için her yıl zorla binlerce pound vergi 
almasına rağmen, yıllardır tek kuruş harcanmamış, bir kazma vurulmamıştır. 
Gezinin büyük kısmı dümdüz bir masa gibi monoton ve ilginç yanı olmayan 
bir manzarada geçmektedir.

Günlerce tek bir ağaç görmeden seyahat ederler. Nadiren kurşun kalem 
büyüklüğünde bir çalı görünce, Clark siyasi yorumlarına devam eder. “Bu hindi 
(Turkey) sadece yakalanmakla kalmamış, tüyleri de yolunmuş. Zavallı kuşun 
gelecek savaşta kızartılacağı ve sofrada Avrupalı uluslar tarafından kesilip 
paylaşılacağı çok açık. Bunun bugün yapılmamasının tek nedeni her birinin 
diğerinden korkması ve hepsinin de beyaz etin ve budun en iyi ve en büyük 
dilimini istemesi. İngiltere Rusya’nın bütün göğsü almasına izin vermez, 
Rusya hepsini istediğinden İngiltere’yi servis tabağına yaklaştırmamaya 
çalışır, Almanya ve Fransa bu konuda söyleyecek şeyleri olduğunu düşünür. 
Bu esnada ihtiyar kuş hâlâ ülkeler arasında paylaşılmamıştır ve bunun sonucu 
olarak Türkiye halkı cehalet ve hurafe içinde kalmıştır, Hıristiyanlara eziyet 
edilmektedir, gelişme gecikmiştir, yaratıcılık ve girişimcilik kontrol altındadır, 
bütün dünya ondokuzuncu yüzyılın hızıyla gelişirken Sultan’ın topraklarında 
her şey geriye gitmektedir. “Amerika’nın yurttaşları, İngiltere’nin tebaası 
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(subjects), Türkiye’nin sefilleri (abjects) vardır” sözünün gerçek ve nükteli bir 
ifade olduğunu Küçük Asya’yı geçen herkes onaylar.”

Harriet Clark daha çok gündelik hayata ilişkin gözlemler yapmaktadır. 
“Ağaçsız dümdüz bir ovada günlerce gittikten sonra, uygarlığa ulaştığımıza 
ilişkin işaretler gördük. Köyler daha sıklaştı, hayat daha ilginçleşti. Sabah 
altıdan akşam altıya kadar yol alıyorduk. Arabada öğle yemeği yemek için 
küçük bir Kürt köyünde durduk. Kahvaltımız günlerdir arabada taşıdığımız 
kuru bir ekmek, en iyisi bile çekici olmayan yerel tereyağı, kaynamış yumurta, 
soğuk et ve ‘doughnut’tan oluşuyordu. Araba soğuktu ama çevredeki her 
yerden temiz olduğundan, içerde durmak daha iyi görünüyordu. Güvenilir 
hizmetkarımız Ali bir yerlerden çay yapmaya yetecek kadar ateş buldu. 
Köy, yolumuzdaki en fakir ve en pis köylerden biriydi. Arabada oturduğum 
yerden on üç ölü koyun, bir ölü deve, bir ölü köpek ve bir ölü eşek gördüm. 
Hepsi köyün yollarında yatıyordu. Bazılarının günler önce öldüğü belliydi. 
Basit yemeğimiz için hoş bir görüntü değildi. İnsanların böyle bir çevrede 
yaşaması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Küçük, kirli, pejmürde çocuklar 
ölü hayvanlar arasında, canlı köpeklerle birlikte yollarda koşuyor, herhangi 
bir yerdeki çocuklar kadar mutlu görünüyorlar. Bütün bu pisliğe rağmen dinç 
ve sağlıklı bir halleri var.

Bir yerel Ermeni ailesi ile geçirdiğimiz bir iki günde, böyle bir seyahat 
dışında hiçbir yerde rastlanmayacak bir ev hayatına ilişkin ilginç şeyler 
gördük. Yerel Hıristiyan evlerinde samimi bir konukseverlikle ağırlandık. 
Gerçi Ermeni adetleri Amerikalılarınkinden farklı ve bazılarına uyum 
sağlamak hiç kolay değil. Yine de en iyi hatıralarımız bu ziyaretlerden kaldı. 
Bu evlerden birinde küçük bir Ermeni bebeğin yatağa konmasını görmek 
ilginçti. Beşiğe önce küçük bir battaniye serildi, sonra küçük bir çarşaf, sonra 
biraz ılık ve kuru kum ve son olarak bebek kondu. Çarşaf, battaniye ve iki üç 
küçük yorgan bebeğe sarıldı ve iyice bağlandı. Bebek başından başka hiçbir 
yerini kımıldatamadan sabaha kadar yatmak zorundaydı. Küçük, bu koşulları 
genellikle neşeyle kabul ediyordu.

Hıristiyan ailelerdeki kadınlara kocaları kibar davranıyor ama yine 
de kadınlar aşağı konumdalar. Kocaları ve misafirleri masada olduğu sürece 
bekliyorlar ve ondan sonra kendi yemeklerini alıp yiyorlar. Mutlu mesut 
görünüyorlar ama hayatları bir Amerikan kadınına göre zor ve sınırlı. Amerikan 
kadınları iyi bir evde yaşadıkları, yatakta uyudukları, temiz tabakları, soğuk 
su içtikleri temiz bardakları, herkesin kendi tabağında yediği kahvaltıları, 
her gün yedikleri iyi ekmekler, evlerinin böcek dolu olmaması, komşularının 
tokalaşabilecek kadar temiz elleri olması nedeniyle tanrıya şükretmeli.”

Ankara’da Yaylı Arabadan Trene
Kayseri’den çıktıktan altı gün sonra, hem antik hem de modern 

çağlarda ünlü bir kent olan Ankara’ya gelirler. Burada yeni serbest bırakılan 
ve memleketlerine geri dönmeye çalışan siyasi mahkumlarla dolu bir sürü 
araba görürler. Yüzlerce adam sadece şüphe üzerine tutuklanmış, evlerinden 
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apar topar alınmış, kelepçelenmiş ve zincirlenmiş, köylerinden uzak yerlerde 
günlerce hapis yatmıştır ve şimdi davasız, mahkemesiz, galiba Sultan’ın ve 
egemen güçlerin keyfine göre serbest bırakılmaktadır. Muhtemelen Majesteleri 
yabancı ülkelerle bir sorun çıkarsa başına ne geleceğini bilemediğinden, 
onları öldürmeye korkmaktadır ve evlerine göndermektedir. Gerçi hapiste 
tutulanların birkaçı Ankara’da mahkemeye çıkarılmış ve on yedisi idama 
mahkum edilmiştir ama Hıristiyan güçler protesto edince ve protestoyu bir 
zırhlı gemi ile güçlendireceğini ima edince, Sultan durumu kabullenmiş ve 
mahkumların çoğunu affetmiştir.

Ankara sadece bütün dünyada meşhur olan güzel ve yumuşak tüylü 
kedileri değil, tiftik ticaretindeki yeri açısından da dikkate değer bir kenttir. 
Ovalarının her tarafına, uzun kıvrımlı yünleri yerlere kadar uzanan on binlerce 
güzel keçi benek benek yayılmıştır. Bir haftalık kuzu çirkin büyüklerinden ne 
kadar farklıysa, bu güzel yaratıklar da sıradan çirkin keçiden o kadar farklıdır.

Yeni tamamlanmış olan Ankara-İstanbul demiryolundan trenle 
İstanbul’a giderler. Tren saatte sekiz on mil hız yapmakla birlikte, geceleri 
gitmemektedir. Yolda hava kararınca, nerede olursa olsun durmakta ve ertesi 
sabah erkenden yeniden yola çıkmaktadır. İki gün süren bir yolculuktan 
sonra, iki yüz milden biraz daha fazla yaparak sonunda dünyada en güzel 
konuma sahip, güzel İstanbul’a ulaşırlar. Clark İstanbul anıları olarak Robert 
Kolej’i, Amerikan Kız Koleji’ni, Ayasofya’yı, Mevlevi ayinlerini, dervişleri, 
Abdülhamit’in Cuma selamlığını ve saray bürokrasisi hakkında duyduklarını 
anlatır.

Osmanlı’nın Doğum Yeri
Asya’yı terk etmeden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun en güzel 

şehirlerinden biri olan Bursa’ya kısa bir gezi yapmak isterler. Yarım 
günlük güzel bir gemi yolculuğu onları Müslümanların bu eski başkentinin 
limanına getirir. Burada Muhammedanizmin en iyi halini bulurlar. Camiler 
geniş ve muhteşemdir. Eğitim hizmetlerinde gerçek bir atılım vardır. Hava 
temizdir, manzara harikadır ve asıl Olimpos olmamakla birlikte koca 
Olimpos muhteşemdir. Bunların hepsi, bu eski başkentte egemen ırk olan 
Müslümanların hiçbir yerde olmadığı kadar az fanatik ve daha kibar olduğu 
izlenimi uyandırır.

Bursa 1326’da, on yıllık bir kuşatmadan sonra Osmanlı birlikleri 
tarafından ele geçirilmiş, Sultan kısa bir süre sonra ölmüş ve vasiyeti gereği, 
kudretli İmparatorluğun yeni başkenti Bursa’da gömülmüştür. Torunları da 
büyük kurucu kadar cesur, uzağı gören ve basit bir yaşam süren insanlar 
olsaydı, yönettiği ve miras bıraktığı İmparatorluk mutlu olurdu. Osman’ın basit 
elbiseleri içindeki resmi etkileyicidir. Longimanus (bir kolunun diğerinden 
uzun olduğu söylenen Pers Kralı Artaxerxes ya da Ardeşir) gibi kolları 
dizlerine kadar uzanmaktadır, bacakları binici olduğunu göstermektedir, 
göze çarpan burnu, siyah saçı ve sakalı, esmer rengi ona “Kara Osman” 
adını kazandırmıştır.  Kara, doğuda karakter ve vücut kuvvetini ifade eden 
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bir şeref rengidir. Kara Osman, özelliklerini en az üç yüzyıl torunlarına 
aktarmış, bu sürede cesaretiyle temayüz etmeyen hiçbir sultan Osmanlı 
tahtına oturamamıştır. Cesur Osman’ın güzel mezarını, onun inançlarından 
nefret eden ve torunlarının yaptıklarından iğrenen Hıristiyanlar bile ziyaret 
etmektedir.

Kitabın sonuç bölümünde Clark’ın Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri 
şöyledir. “Günümüzde dünyada dini çalışmaların en büyük engellerle 
karşılaştığı ülke Türkiye’dir ve Christian Endeavor bu baskı ve eziyetten payını 
tam olarak almaktadır. Birçok grup dağıtılmıştır, daha önceden kurulmuş olan 
birçoğu devletin tehditkar tavrı nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştur.

Bana Paul’un Galatlara mektubu ile ilgili mizahi bir hikaye anlatıldı. 
Sansür memuru Paul adında bir ajitatörün Galata halkına fesatçı mektuplar 
yazdığını polise bildirerek, yakalanmasını ister. Paul’un 1800 yıl önce öldüğü 
ve bu nedenle polisin sorularına cevap veremeyeceği, zaten mektup yazdığı 
kişilerin de yaklaşık iki bin yıldır mezarlarında yattıkları kendisine söylenince, 
öfkesi yatışır. Bu hikaye de gösteriyor ki, Osmanlı İmparatorluğu’nda her çeşit 
dini faaliyet saçma önyargılar ve aptalca cehalet ile uğraşmak zorundadır. Bu 
hikayelerin sonu mizahi olmaktan çok trajiktir.

Hâlâ, bütün bu engellemelere rağmen, Christian Endeavor çalışıyor 
ve her türlü Hıristiyan girişimi kendi yolunda yürüyor. Türk’ün hakimiyetinde 
daha iyi zamanları umut ederek ve bekleyerek.” 

Özet: Christian Endeavor adlı misyoner örgütünün başkanı Francis Edward Clark 
1894 yılında bir dünya gezisine çıkar ve izlenimlerini kitaplaştırır. Bu yazıda söz 
konusu gezinin Anadolu’da geçen bölümleri aktarılmaktadır. Yolculuk Mersin’de 
başlamış, Adana ve Tarsus’tan sonra Toroslar bir atlı araba ile aşılmış, Niğde ve 
Kayseri üzerinden Ankara’ya ulaşılmıştır. Daha sonra İstanbul ve Bursa’ya gidilmiştir. 
Clark, Osmanlı’nın son dönemine ilişkin siyasi görüşlerini de yazmıştır.
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Toroslar, Ermeniler, Saint Paul, Abdülhamit.

An American Missionary on Anatolian Roads

Abstract: The president of the missionary society Christian Endeavor, Francis 
Edward Clark published his travels of his world tour he had in 1894. The subject of 
this article is his his impressions of Anatolia. Beginning from Mersin, Adana and the 
Tauros Mountains by horse carriage to Niğde, Kayseri, Ankara, visiting İstanbul and 
Bursa, Clark also wrote his opinions of the Ottoman Empire.
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